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Abstract

The purpose of the study was to describe the experiences of home-dwelling stroke patients and their
relatives about coping and to identify possible similarities and differences in these experiences. The
research data were collected by interviewing 18 stroke patients and 20 relatives. The data were
analysed using the phenomenological method.

Based on the data, the stroke patients were divided into six groups with different coping strate-
gies: flexible coping, realistic adjustment, recollection of losses, aspiration to work, denial of illness
and submission to problems. Persons showing flexible coping live a full life. Meaningful activities
and interpersonal relations promote coping, while problems due to the illness impair it. Persons
showing realistic adjustment have modified their life styles to suit their resources. Coping is pro-
moted by satisfaction with life and impaired by incidental periods of lack of energy. Persons who
prefer to recollect losses draw energy from their past lives. Coping is promoted by interpersonal
rehabilitation and impaired by a lack of meaningful activities. Persons showing aspiration to work
seek for meaningful activities similar to salaried employment. Coping is promoted by humour and
impaired by a lack of activity. Persons showing denial of illness attribute their problems to causes
other than the disorder in brain circulation. Coping is promoted by stability of life and impaired by a
fear of changes. Persons showing submission to problems tend to dwell on the losses due to their ill-
ness. Coping is promoted by contacts with children and impaired by depression.

The relatives showed five coping strategies: re-orientation, confidence, escape, persistence and
abandonment. Persons showing re-orientation had modified their strategies to be compatible with
their life situation. Coping is promoted by hobbies and social relations and impaired by a lack of
connections between rehabilitation and home life. Persons showing confidence see both good and
bad points in their life situation. The need to re-consider one’s life values is good, while the need to
give up plans for the future is bad. People who escape tend to live either in the past or in the future.
Coping is promoted by the learning of new roles and impaired by living on the patient’s condition.
Persistence is shown by people who only modify their strategies when forced to do so. Coping is
promoted by planning of the future and impaired by disappointments at the medical and nursing
personnel and the rehabilitation system. People who show abandonment are dissatisfied with their
life situation. They have few chances to alter the situation and often have poor health.

The patients’ and relatives’ experiences showed both similarities and differences. The patients
and relatives had similar experiences of their own situation, treatment and rehabilitation, interper-
sonal relations and expectations, but the patients had more fears about their life situation than the
relatives, while the relatives felt more responsibility for the coping at home. The patients’ experi-
ences generally focused on themselves, while the relatives’ experiences were more abstract and
encompassing. The patients and relatives who coped poorly felt that their whole life was filled by
the illness, while for those who coped well it was only one experience among the others. The
coping strategies of a patient and a relative who lived in the same household were mutually interde-
pendent, and should therefore be viewed together.

The findings may help us to understand the everyday home life of stroke patients and their rela-
tives. They can be utilised while developing the nursing practice and rehabilitation.

Keywords: cerebrovascular disorders, family caregover, phenomenological study
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Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata kotona asuvien aivoverenkiertohäiriöpotilaiden ja heidän
omaistensa kokemuksia selviytymisestä sekä tarkastella, millaisia yhtäläisyyksiä ja eroja selviyty-
miskokemuksissa on. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla 18 kotona asuvaa aivoverenkierto-
häiriöpotilasta ja 20 heidän omaistaan. Aineisto analysoitiin fenomenologisella analyysimenetel-
mällä.

Aineiston perusteella aivoverenkiertohäiriöpotilaista muodostettiin kuusi selviytymistyyppiä:
joustava selviytyjä, realistinen sopeutuja, menetysten muistelija, työn tavoittelija, sairauden kieltäjä
ja vaivojensa vanki. Joustava selviytyjä elää aktiivisesti täyspainoista elämää. Mielekäs toiminta ja
ihmissuhteet edistävät ja sairaudesta johtuvat vaivat heikentävät selviytymistä. Realistinen sopeu-
tuja on muuttanut elämäntyyliään edellytyksiään vastaavaksi. Selviytymistä edistää tyytyväisyys
elämään ja heikentää ajoittainen jaksamattomuus. Menetysten muistelija ammentaa voimaa eletystä
elämästä. Selviytymistä edistää ihmissuhteita ylläpitävä kuntoutus ja heikentää mielekkään toimin-
nan puute. Työn tavoittelija etsii mielekästä ansiotyön kaltaista toimintaa. Huumori edistää selviyty-
mistä ja tilanteeseen sopeutumattomuus heikentää sitä. Sairauden kieltäjä selittää vaivojensa syyn
muusta kuin aivohalvauksesta johtuvaksi. Selviytymistä edistää elämän säilyminen muuttumatto-
mana ja heikentää muutosten pelko. Vaivojensa vangin elämää leimaavat sairauden aiheuttamat
menetykset. Selviytymistä edistävät yhteydet lapsiin ja lastenlapsiin ja heikentää masentuneisuus.

Omaisten aineistosta muodostettiin viisi selviytymistyyppiä: uudelleen orientoitunut, luottavai-
nen, pakenija, sinnittelijä ja luovuttaja. Uudelleen orientoitunut on muuttanut toimintatapojaan elä-
mäntilannettaan vastaavaksi. Selviytymistä edistävät harrastukset ja sosiaaliset suhteet ja vähentää
kuntoutuksen irrallisuus kotielämästä. Luottavainen näkee elämäntilanteessaan sekä hyviä että huo-
noja puolia. Hyvää on elämänarvojen uudelleen järjestäminen ja huonoa tulevaisuuden suunnitel-
mista luopuminen. Pakenija elää joko menneisyydessä tai tulevaisuudessa. Selviytymistä edistää
uusien roolien oppiminen ja heikentää potilaan ehdoilla eläminen. Sinnittelijä on pakon edessä
muuttanut toimintatapojaan. Selviytymistä edistää tulevaisuuden suunnitteleminen ja heikentää pet-
tymykset terveydenhuoltohenkilöstöä ja kuntoutusjärjestelmää kohtaan. Luovuttaja on tyytymätön
elämäntilanteeseensa. Omat vaikutusmahdollisuudet tilanteen muuttamiseen ovat vähäiset, ja terve-
ydentila usein huono.

Potilaiden ja omaisten kokemuksissa on sekä samankaltaisuuksia että eroja. Samankaltaisia ovat
kokemukset omasta tilanteesta, hoidosta ja kuntoutuksesta, ihmissuhteista sekä odotuksista. Poti-
lailla on omaisia enemmän elämäntilanteeseen liittyviä pelkoja, ja omaiset kokevat enemmän vas-
tuuta kotona selviytymisestä. Yleistä potilaille on, että he ovat kokemustensa keskipisteenä. Omais-
ten kokemukset ovat abstraktimpia ja ulospäin suuntautuvia. Niiden potilaiden ja omaisten, jotka
kokevat selviytyvänsä huonosti, sairaus täyttää koko elämän. Hyvin selviytyville se on vain yksi
kokemus muiden joukossa. Samassa taloudessa asuvan potilaan ja omaisen selviytyminen on yhtey-
dessä toisiinsa. Sen takia niitä tulisi tarkastella yhdessä.

Tutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään aivoverenkiertohäiriöpotilaan ja hänen omaisensa
kotona elämisen arkea. Niitä voidaan hyödyntää hoitotyön ja kuntoutuksen kehittämisessä.

Asiasanat: aivohalvaus, omaishoitaja, fenomenologinen tutkimus
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1. Johdanto

Aivoverenkiertohäiriöpotilaiden hoitoon käytetään kaikista potilasryhmistä eniten sairaa-
lapäiviä Suomessa. Aivoverenkiertohäiriö (AVH) on ilmeisesti yleisin yksittäinen toimin-
takyvyttömyyden aiheuttaja kehittyneissä maissa. Suomessa sairastuneita on vuosittain
13 000–14 000 henkilöä. Heidän kuntoutumisensa on aluksi nopeaa, mutta usein se hidas-
tuu, kun sairaudesta on kulunut muutamia kuukausia. AVH voi aiheuttaa fyysisten muu-
tosten lisäksi monenlaisia kognitiivisia ja tunne-elämän muutoksia, jotka vaikeuttavat
potilaan sopeutumista uuteen elämäntilanteeseen. (Nyrkkö 1999.) Tämä näkyy huonontu-
neena liikkumisena, vähentyneinä sosiaalisina kontakteina, heikentyneenä elämänlaatuna
ja lisääntyvänä depressiona. Sairauden vaikeusaste, potilaan ikä ja sosiaalinen tuki ovat
yhteydessä kuntoutumiseen. (Kallanranta 1994.) Sairauden aiheuttamat muutokset vaikut-
tavat myös omaisten mielialaan ja tyytyväisyyteen (Nyrkkö 1999).

Suomessa suurin osa aivoverenkiertohäiriöpotilaista (AVH-potilaista) asuu kotona.
Noin 30 % heistä tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisissä toiminnoissaan ja täysin
autettavia on noin 10 % (Kallanranta 1994). Kotihoito on pääosin omaisten vastuulla.
Tästä huolimatta omaiset jäävät terveydenhuoltojärjestelmässä vielä usein liian vähäi-
selle huomiolle eikä heitä tueta riittävästi (Aaltonen 1997, Salonen 1997).

Tällä hetkellä Suomessa arvellaan olevan yli 300 000 omaista, jotka huolehtivat apua
tarvitsevista perheenjäsenistään kotona. Apua tarvitsevista noin 14 400 on ympärivuoro-
kautisen tai jatkuvan hoidon tarpeessa. (Salanko-Vuorela 1998.) Suuri osa läheisensä hoi-
tajista on eläkeläisiä, jotka huolehtivat sairastuneesta aviopuolisostaan. Tyypillisin per-
heenjäsenen hoitaja on vaimo tai tytär. Läheisen hoitajaksi ryhtyminen ei ole useinkaan
tietoinen päätös, vaan useimmat omaiset ajautuvat hoitajiksi. Auttamishaluun vaikuttavat
tunnesiteet, kiitollisuus, rakkaus, vastavuoroisuuden tunne, velvollisuus, vastuuntunto tai
tarve auttaa läheistään. (Harris 1993.) Käytän tässä tutkimuksessa nimitystä omainen hen-
kilöstä, joka asuu samassa taloudessa tutkimukseen valitun AVH-potilaan kanssa.

AVH:n sairastaminen on kokonaisvaltainen tapahtuma, josta seuraa sairastuneelle fyy-
sisiä, toiminnallisia, henkisiä ja sosiaalisia selviytymisvaatimuksia ja omaiselle muuttu-
neeseen elämäntilanteeseen sopeutumista. Jokapäiväisessä elämässä selviytyminen vaatii
sekä sairastuneelta että omaiselta monenlaisia voimavaroja, jotka voivat olla peräisin joko
ihmisestä itsestään tai ympäristöstä. Selviytyminen antaa onnistumisen kokemuksia,
mutta tilanne voi aiheuttaa myös epäonnistumisen kokemuksia ja passivoitumista.
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AVH-potilaiden toiminnallista toipumista ja motorisia toimintoja, ennustetta, elämän
kokonaistilannetta, elämänlaatua sekä yleistä tyytyväisyyttä on tutkittu laajasti (esim.
Kalra & Come 1993, King 1996). Tutkittua tietoa AVH:n vaikutuksista jokapäiväiseen
elämään on kuitenkin niukasti. Myös tietoa AVH-potilaiden omaisten selviytymisestä ei
juurikaan ole olemassa. Omaisen asemaa eri yhteyksissä on tarkasteltu muutamissa tutki-
muksissa (esim. Gothoni 1991, Beach 1993). Niissä tulee esille omaisen työn rasittavuus
ja vaikeudet, mutta tietoa jokapäiväisen elämän sujumisesta, selviytymisestä ja siihen vai-
kuttavista tekijöistä on vähän (Jylhä ym. 1996, 20–21). Koskinen (1997) on tarkastellut
sekä vammautuneen että omaisen elämänlaatua 10 vuotta vaikea-asteisen traumaattisen
aivovaurion jälkeen. Vammautuneet kokevat liikuntakyvyn vaikeudet ja omaiset potilaan
tunne-elämän ja käyttäytymisen muutokset elämänlaatuaan heikentäviksi. Omainen kokee
elämänsä usein raskaaksi. Kuormittuneisuutta lisäävät vammautuneen depressio, aloite-
kyvyn heikkeneminen, motorinen hidastuneisuus, emotionaalinen vetäytyminen, oiretie-
toisuuden puute, oppimiskyvyn heikkeneminen, väsyvyys ja alentunut itsearvostus. Sekä
vammautuneen että omaisen ihmissuhteet ovat vähentyneet.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata kotona asuvien AVH-potilaiden ja heidän
omaisensa kokemuksia omasta selviytymisestään jokapäiväisessä elämässä. Selviytyäk-
seen kotona sairastuneet tarvitsevat usein konkreettista apua sekä tiedollista ja emotionaa-
lista tukea. Tietoa potilaiden ja omaisten omista kokemuksista ja mielipiteistä tarvitaan,
jotta toiminta ja resurssit osataan suunnata oikein, sekä tukea heidän selviytymistään.
Tällä on myös taloudellista merkitystä, sillä AVH-potilaat ovat merkittäviä kuntoutuspal-
veluiden käyttäjiä (Kallanranta 1994). Kuntoutuspalvelujen kehittäminen edellyttää moni-
ammatillisen yhteistyön lisäksi potilaiden ja omaisten osallistumista hoitotyön ja kuntou-
tuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Yksinomaan asiantuntijoiden näkemyk-
set eivät riitä takaamaan yksilöllisiä palveluita, vaikka henkilökunnalla olisikin korkea
ammattitaito ja moraali (Laitinen-Junkkari 1999, 285).

Käytän tutkimuksessa fenomenologista lähestymistapaa, joka on ohjannut AVH-poti-
laiden ja heidän omaistensa kokemusten keräämistä ja analyysia. Käyttämäni lähestymis-
tapa perustuu Giorgin (1993a ja b) metodiin, jota Perttula (1995 ja 1998) on kuvannut
yksityiskohtaisemmin. Tutkimuksessa pyrin ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä sellaisena
kuin tutkimuksessa mukana olevat itse sen kokevat. Vaikka tutkimuksen kohteena ovat
yksittäisten ihmisten kokemukset, saatan löytää niistä samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia,
joita voin kuvailla käsitteellisesti yleisellä tasolla. Yksittäisten ihmisten kokemusten
käsitteellistäminen johtaa tutkimuskohteen parempaan ymmärtämiseen ja kuvaamiseen
(Varto 1992, 118). Tuotan tässä tutkimuksessa sellaista kuvailevaa tietoa, joka lisää
ymmärrystä AVH-potilaan ja hänen omaisensa selviytymisestä, mutta en tuota yleispäte-
vää tietoa tai valmiita toimintaehdotuksia. En tuota myöskään sellaista uutta tietoa, jota ei
intuitiivisella tavalla tiedettäisi olemassa olevaksi, mutta pyrin selkiinnyttämään tietoa,
jäsentämään kokonaisuuksia ja kokemuksen rakennetta. Kochin (1995) mukaan koke-
muksen tutkimisessa ei olekaan kysymys yleistettävän tiedon tuottamisesta, vaan yksilöl-
listen kokemusten ymmärtämisestä ja kuvaamisesta. Kokemusten tutkiminen on tarpeen,
koska suurin osa AVH-potilaiden ja heidän omaistensa kokemuksia kuvaavista tutkimuk-
sista on tehty ulkomailla. Niiden tuloksia ei voida rinnastaa suoraan Suomen oloihin,
koska kokemukset ovat aina sidoksissa kunkin yhteisön kulttuuriin ja yhteiskuntapolitiik-
kaan. (Häggman-Laitila 1999, 14.)
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Fenomenologiselta tutkijalta edellytetään, että hän esittää oletukset, joita hänellä on
ennen tutkimuksen tekemistä. Näin lukijalle välittyy kuva tutkijan ajattelun ja toiminnan
etenemisestä, minkä perusteella tutkimustiedon tuottamista voidaan arvioida. Tämän takia
sisällytän tutkimusraporttiin selviytymistä koskevat lähtökohdat sekä tutkimuksen tarkoi-
tuksen ja tehtävät perusteluineen. Lisäksi perustelen tutkimuksen metodiset valinnat ja
raportoin tutkimuksen empiirisen osan toteuttamisen. Tulososassa esitän ensin kotona
asuvien AVH-potilaiden ja sen jälkeen heidän omaistensa kokemukset selviytymisestä.
Tuloksia pyrin havainnollistamaan kuvioiden avulla. Sen jälkeen arvioin tutkimustulok-
sia aikaisempien tutkimusten valossa, esitän johtopäätökset sekä haasteita hoitotyön ja
kuntoutuksen kehittämiselle. Lopuksi kuvaan eettisiä kysymyksiä ja tutkimuksen luotetta-
vuutta.



2. Selviytymisprosessi aivoverenkiertohäiriöstä johtuvan
elämäntilanteen yhteydessä

2.1. Selviytyminen käsitteenä

Selviytymisen käsite (coping) perustuu stressiteorioihin. Stressiä käsitteenä on käytetty
vuosisatojen ajan, mutta systemaattisesti sitä on tutkittu vasta 1950-luvulta lähtien. Sana
stressi ei ole yksiselitteinen, vaan sillä voidaan tarkoittaa stressin aiheuttajaa ja ihmisen
toimintaa stressaavassa tilanteessa (Hobfoll 1988, 2). Stressi kuuluu välttämättömänä osa-
na ihmisen elämään. Se voidaan määritellä yksilön ja ympäristön väliseksi suhteeksi, jos-
sa otetaan huomioon yksilö ja tapahtuman laatu (Lazarus ja Folkman 1984, 21) tai tilan-
teeksi, jossa joko uhkaa voimavarojen menetys, on jo tapahtunut menetys voimavaroissa
tai on vaikeuksia saada täydennystä voimavaroihin (Hobfoll 1988, 35). Yksilöllisiä eroja
syntyy siinä, miten kukin käsittelee kohdalle tullutta tilannetta.

Selviytyminen käsitteenä löytyy jo Darwinin evoluutioteorioista ja psykoanalyysista.
Evoluutioteoriaan perustuvassa tutkimussuuntauksessa selviytyminen ymmärretään käyt-
täytymiseksi, jonka avulla pyritään vastaamaan vaarallisiin ja haitallisiin ympäristöolo-
suhteisiin. Pääpaino on välttämis- ja pakokäyttäytymisellä. Tästä määrittelystä puuttuu
inhimilliselle toiminnalle keskeinen kognitiivis-emotionaalinen ulottuvuus. Psykoanalyyt-
tisen käsityksen mukaan selviytyminen määritellään ajatukseksi tai teoksi, jonka avulla
ihminen ratkaisee ongelmia ja samalla vähentää stressiään. (Lazarus ja Folkman 1984.)

Folkman ja Lazaruksen (1988, 466) mukaan psykoanalyyttisen näkemyksen pohjalle
luodut teoriat ja mittarit ovat tavallisimmin luokitelleet ihmisten toimintatapoja sen
mukaan, miten voidaan parhaiten ennustaa heidän käyttäytyvän painetta aiheuttavissa
tilanteissa. Käyttäytymistyylinsä perusteella ihmiset voidaan luokitella esimerkiksi vetäy-
tyviin tai uudelleenorientoituviin. Selviytyminen nähdään rakenteellisina tyyleinä tai
luonteenpiirteinä, ei dynaamisena prosessina. Egopsykologisissa malleissa selviytymiseen
kuuluvat myös kognitiiviset prosessit, kuten esimerkiksi kieltäminen, torjunta ja tukah-
duttaminen, samoin kuin ongelmaratkaisuun tähtäävä käyttäytyminen.

Kirjallisuudessa kuvataan selviytymistä usein piirre- tai prosessiorientoituneen lähes-
tymistavan pohjalta. Piirreteorioiden oletuksena on, että ihmisen ongelmien käsittelytapa
on hänen suhteellisen pysyvä piirteensä. Ihmisen voidaan olettaa käyttäytyvän läpi elä-
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mänsä jokseenkin samalla tavalla erilaisissakin ongelmatilanteissa. (Folkman & Lazarus
1980, 221, Folkman ym. 1986a, 992.) Harvoin on kuitenkaan löytynyt todisteita siitä, että
persoonallisuuspiirteet merkittävästi vaikuttavat selviytymiseen (Folkman ym. 1986b,
571). Tähän tulokseen on tultu myös viime vuosien syrjäytymistutkimuksissa (esim.
Takala 1992, Lämsä 1996). Tutkimusten mukaan syrjäytymiskäyttäytyminen on opittu
jatkuvien epäonnistumisten seurauksena. Epäonnistumisstrategia johtaa ihmisen kieltei-
seen palautteeseen vahvistaen negatiivista minäkäsitystä, joka johti alunperin strategian
käyttöön. Negatiivinen minäkäsitys ja heikko itsetunto ovat oppimisen tulosta, jota vah-
vistaa merkittävästi ympäristön negatiiviset odotukset (Lämsä 1996, 86). Myös Jerusale-
min ja Schwarzersin (1992) mukaan ihminen oppii tietynlaisen käyttäytymismallin jou-
tuessaan toistuvasti kokemaan selviytymistä edellyttäviä tilanteita. Odottamattomat epä-
onnistumiset tulkitaan aluksi haasteeksi, mutta tilanteen toistuessa uhkan tunteet valtaavat
alaa ja luovuttaminen ja vetäytyminen tilanteesta yleistyy. Vastaavasti onnistumisen koke-
mukset vahvistavat selviytymistä ja myönteistä suhtautumista tilanteeseen. Tämän takia
ihmiset hakeutuvat yleensä tilanteisiin, joihin heillä on saatavilla riittävästi voimavaroja
ja vastustavat niitä, joiden he katsovat olevan mahdollisuuksiensa ulkopuolella (Bandura
1992). Vaikka persoonallisuuspiirteet, kuten pessimistisyys/optimistisuus, itsetunto,
ongelmanratkaisutaidot ja sosiaaliset taidot, näyttävät olevan suhteellisen pysyviä tapoja,
ihminen kuitenkin muuttuu vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja persoonallisuus-
piirteiden pysyvyys on vain suhteellista pysyvyyttä (Lämsä 1996).

Prosessiteorioiden oletuksena on, että ihmisen käyttäytyminen muuttuu tilanteesta toi-
seen ja on erilaista eri ajankohtana. Keskeistä on tilanneyhteys, jossa selviytyminen
tapahtuu. (Folkman & Lazarus 1980, 221.) Ihminen siis muuttaa selviytymiskeinojaan
tilanteesta toiseen. Muutokset eivät ole sattumanvaraisia, vaan ne ovat seurausta jatku-
vasta arvioinnista. Jokainen muutos johtaa uudelleenarviointiin sen merkityksestä, mitä
tilanteessa on tehtävissä. Muutokset kulloinkin käytettävien selviytymiskeinojen välillä
voivat tapahtua pienen hetken sisällä tai kestää pitkään, jopa vuosia. (Lazarus & Folkman
1984, 142–143.)

Selviytyminen kuvataan tavallisesti dynaamisena kognitiivisena prosessina, joka
perustuu yksilön arviointiin omasta tilanteestaan sekä henkilökohtaisista resursseistaan,
joiden avulla hän yrittää hallita painetta aiheuttavaa tilannetta. Prosessi muuttuu jatku-
vasti yksilön uusien tilannearviointien perusteella ja siinä voidaan nähdä peräkkäisiä vai-
heita, jotka vaihtelevat yksilöllisesti. (Folkman & Lazarus 1980) (kuvio 1).

Kuvio 1. Selviytymisprosessi (mukaillen Lazarus 1979).
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Selviytymiseen vaikuttavat yksilön persoonallisuus, sairauteen liittyvät tekijät sekä
sosiaaliset ja fyysiset ympäristötekijät (Moos & Tsu 1977, 15–17). Ihmisen persoonalli-
suus sekä muut henkilökohtaiset ominaisuudet vaikuttavat siihen, millaisen merkityksen
sairaus ihmisen elämässä saa ja millaisia psyykkisiä voimavaroja on tarjolla. Sairauteen
suoranaisesti liittyvät tekijät, kuten oireiden laatu ja vaikeusaste, vaikuttavat siihen, mil-
laisia selviytymisvaatimuksia sairaudesta seuraa. Sosiaalinen ja fyysinen ympäristö puo-
lestaan sisältää selviytymisprosessia tukevia tekijöitä tai sitä vaikeuttavia ja sen vaati-
muksia lisääviä tekijöitä. Ympäristö käsittää potilaiden ja heidän läheistensä väliset suh-
teet sekä ympäröivän yhteisön tuen. Sosiaalisesti kiinteä yhteys voi helpottaa selviyty-
mistä, mutta se voi toimia myös päinvastoin. Myös tilanteen uutuus, ennustettavuus ja
aikatekijät ovat yhteydessä selviytymiseen.

2.1.1. Tilannearviointi ja selviytymiskeinot selviytymisprosessin osana

Tilannearvioinnissa voidaan erottaa kaksi vaihetta: primaari- ja sekundaariarvio (Lazarus
& Folkman 1984, 32–35). Primaariarvioinnissa ihminen pyrkii selvittämään, onko tilan-
ne hänen kannaltaan yhdentekevä, myönteinen tai stressaava. Stressaavaksi arvioitu tilan-
ne voidaan kokea menetystä tai tappiota aiheuttavaksi, uhkaavaksi tai haastavaksi. Mene-
tystä aiheuttavaksi tilanne arvioidaan esimerkiksi silloin, kun ihminen on sairastunut
vakavasti ja uhkaavaksi silloin, kun tilanne tai tapahtuma on odotettavissa, mutta ei vielä
tapahtunut. Tällöin ennakoidaan tulevaa menetystä, kipua, ongelman mahdollisuutta tai
uhkaa minäkuvalle. Haastavaksi arvioitu tilanne innostaa toimintaan, ennakoi mahdolli-
suutta henkilökohtaiseen kasvuun ja onnistumisen kokemuksiin. Menetys, uhka ja haaste
eivät sulje välttämättä toisiaan pois, vaan ne saattavat esiintyä samanaikaisesti. Se, millai-
seksi tilanne arvioidaan, riippuu paitsi tilanteesta myös arvioijasta. Jos ihmisellä on käy-
tössään runsaasti voimavaroja, hän voi tulkita haastavaksi sellaisetkin elämäntapahtumat,
jotka yleensä aiheuttavat stressiä. Sekundaariarvio on yksilön käytössä olevien voimava-
rojen, kuten fyysisten, psyykkisten, sosiaalisten ja materiaalisten resurssien, arviointia.
Tämä merkitsee käytettävissä olevien selviytymiskeinojen arviointia; riittävätkö omat
voimavarat tilanteen hallintaan vai tarvitaanko ulkopuolista apua. Jos henkilökohtaisia tai
käytettävissä olevia ulkopuolisia voimavaroja on runsaasti, mahdollisuudet selviytyä
tilanteesta ovat hyvät. Uudelleenarviointi on jatkuva tapahtuma, ja se toteutuu jokaisen
ratkaisun tai selviytymiskeinon jälkeen arviointina siitä, oliko ratkaisu oikea vai onko
jotakin muutettava. Tällöin ongelmalliseksi koettu tilanne pyritään näkemään uudesta
näkökulmasta siten, että kohdataan todellisuus ja pyritään tulemaan toimeen sen konk-
reettisten seurausten kanssa. Selviytymisprosessissa tarvittavia voimavaroja käsittelen
tarkemmin luvussa 2.1.2.

Selviytymiskeinot voidaan jakaa ongelma- ja tunnesuuntautuneisiin (Lazarus & Folk-
man 1984, 150). Ongelmasuuntautuneiden keinojen avulla pyritään hallitsemaan tai
muuttamaan stressaavaa tilannetta. Näitä keinoja käytetään lähinnä silloin, kun tilanne
arvioidaan sellaiseksi, että siihen voidaan vaikuttaa. Ongelmasuuntautuneita keinoja ovat
sekä aggressiiviset että rauhalliset, rationaaliset ja harkitsevat ongelmanratkaisuyritykset,
kuten esimerkiksi kognitiivinen ongelmanratkaisu ja päätöksenteko, tiedon etsiminen,
neuvojen hakeminen, tavoitteiden asettaminen ja ohjeiden noudattaminen sekä tilanteen
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uudelleenarviointi ja tiedostaminen, itsehoito, sosiaalisen tuen hankkiminen ja vastuun-
otto. Sosiaalisen tuen hakeminen selviytymiskeinona sisältää tiedollisen, emotionaalisen
ja konkreettisen tuen hakemisen sekä läheisiltä että ammatti-ihmisiltä. Vastuunotto selviy-
tymiskeinona merkitsee oman osuuden tunnistamista ja toimimista uudessa tilanteessa.
Ongelmien konkreettinen ratkaiseminen ja sen suunnitteleminen, miten edetä päivästä toi-
seen, edistävät selviytymistä. (Folkman ym. 1986b, 572.)

Tunnesuuntautuneiden selviytymiskeinojen avulla ihminen pyrkii tasapainoon käsitte-
lemällä tilanteen aiheuttamia tunteita. Näitä ovat esimerkiksi tunteiden tiedostaminen,
ilmaiseminen ja säätely sekä pyrkimys hallita sairauden aiheuttamia emotionaalisia seura-
uksia, asioiden näkeminen uudesta näkökulmasta tai niiden merkityksen muuttaminen ja
etäännyttäminen. (Folkman ym. 1986b, 572, Folkman ym. 1991, 243.) Myös tunteenpur-
kaukset, outo tai epäsosiaalinen käyttäytyminen, vetäytyminen ihmissuhteista, tapahtu-
neen tietoinen ja alistuva hyväksyminen, kohtaloon uskominen, ratkaisuyrityksistä luopu-
minen, päiväunelmointi ja avusta kieltäytyminen sekä tilanteen kieltäminen ja toivominen
saattavat olla selviytymiskeinoja, vaikka ne vaikuttavat tunnekontrollin pettämiseltä
(Lazarus & Folkman 1984, 119). Käyttäessään tunnesuuntautuneita keinoja ihminen ei
tunne välttämättä itseään avuttomaksi, sillä hän pyrkii muuttamaan omat tunteensa, koska
ei kykene muuttamaan asiaa tai tilannetta (Folkman ym. 1991, 247). Narsvagen ja Weave-
rin (1994, 90–92) mukaan tunnesuuntautuneet selviytymiskeinot ovat paikallaan silloin,
kun potilaan käytettävissä olevat voimavarat eivät riitä tilanteen kohtaamiseen. Selviyty-
äkseen ihminen arvioi voimavaransa suhteessa kohtaamiinsa vaatimuksiin ja ohjaa tietoi-
sesti tai tiedostamattaan toimintaansa toivottuun suuntaan.

Ongelma- ja tunnesuuntautuneet selviytymiskeinot voivat olla käytössä samanaikai-
sesti, eikä niitä voida asettaa paremmuusjärjestykseen, vaan ne täydentävät toisiaan.
(Lazarus & Folkman 1984, 134, Folkman ym. 1991, 244.) Toisaalta voimakas negatiivi-
nen tunnesuuntautunut käyttäytyminen saattaa joskus häiritä tai vaikeuttaa ongelmakes-
keistä toimintaa. Sen takia on tärkeää, että ihminen pystyy edes jonkin verran säätelemään
omia tunteitaan. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun vakavasti sairastunut ihmi-
nen kieltää tai vähättelee sairautensa merkitystä eikä hakeudu hoitoon. (Folkman ym.
1991, 243–244.) Toisaalta myönteiset tunteet helpottavat ongelmasuuntautuneiden keino-
jen käyttöä (Folkman 1984, 845). Vaikka selviytymiskeinot muuttuvat jatkuvan tilannear-
vion perusteella, voidaan joitakin niistä pitää toisia keinoja pysyvämpinä ja johdonmukai-
sempina selviytymistä edellyttävissä tilanteissa. Uudelleen orientoituminen on suhteelli-
sen pysyvä selviytymiskeino, mutta esimerkiksi sosiaalisen tuen hakeminen on riippuvai-
nen sosiaalisesta verkostosta. (Lazarus 1993, 238–239.) Sosiaalisen verkoston kautta
ihminen voi saada sosiaalista tukea, joka on luonteeltaan emotionaalista, tiedollista tai
aineellista. Sosiaalisen tuen saatavuus riippuu yksilön kyvystä vastaanottaa tukea ja sosi-
aalisen verkoston mahdollisuuksista tarjota apua. (Sarason ym. 1990.)

Selviytymiskeinoja voidaan nimittää myös aktiivisiksi ja passiivisiksi. Aktiivisia kei-
noja ovat pyrkimykset tilanteen tai näkökulman muuttamiseksi. Passiivisia selviytymis-
keinoja ovat esimerkiksi pako ja etäisyydenotto. Pako tilanteesta ilmenee esimerkiksi
nukkumalla ja alkoholia tai lääkkeitä käyttämällä. Lisäksi pako ongelmatilanteesta voi
merkitä unelmointia ja haaveilua, jolloin tilannetta ei pyritä mitenkään muuttamaan, tai
tapahtuneen vähättelyä, työntämistä pois mielestä, kunnes ihminen on jälleen riittävän
vahva kohtaamaan tapahtuneen. Etäisyydenotto merkitsee pyrkimystä ottaa etäisyyttä
ongelmatilanteeseen ja sen minimointia esimerkiksi huumoria käyttämällä. Etäisyyden-
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otto ei sulje kuitenkaan pois mahdollisuutta, että ongelmatilanteen ratkaisemiseksi voitai-
siin tehdä jotain. Tällaisten selviytymiskeinojen avulla ei vaikuteta suoraan tilanteeseen,
mutta voidaan lievittää sen vaikutuksia. (Folkman & Lazarus 1980, Moos & Schaefer
1986.) Palkitsevien vaihtoehtojen etsiminen, kuten energian suuntaaminen johonkin mah-
dolliseen, pois ongelmasta, jota ei juuri sillä hetkellä voi hoitaa. Myös toisten samanlai-
siin vaikeuksiin joutuneiden auttaminen tai kokemuksista kirjoittaminen auttavat selviyty-
misessä. (Pearlin & Schooler 1978, Moos & Schaefer 1986.)

Tilannearviointiin vaikuttavat useat tekijät, kuten esimerkiksi yksilön ikä, sukupuoli,
persoonallisuus ja sairauteen liittyvät tekijät sekä se, koskeeko sairaus itseä vai lähiympä-
ristöä. Folkmanin ja Lazaruksen (1980, 230–233) mukaan henkilön iän ja hänen käyttä-
mänsä selviytymiskeinon välillä ei ole läheskään aina havaittu selvää yhteyttä. Vaikka
näyttää siltä, että tunnesuuntautunut käyttäminen lisääntyy iän myötä, on kuitenkin huo-
mattava, että myös selviytymistä edellyttävät tilanteet muuttuvat. Tämän takia ei voida
osoittaa, että selviytymiskeinojen valinta on yhteydessä ikään. Nuoret käyttävät ikäänty-
viä enemmän aktiivisia ulospäin suuntautuvia selviytymiskeinoja, kuten vihamielistä sel-
viytymistä tai sosiaalisen tuen hakemista, ja ikääntyvät puolestaan passiivisia selviyty-
miskeinoja, kuten etäännyttämistä ja vastuunottoa (Folkman ym. 1987, 182). Folkmanin
ym. (1987, 172) mukaan tämä voi johtua siitä, että nuorena ollaan huolestuneita enim-
mäkseen työstä ja ikääntyvänä terveydestä. Selviytymiskeinon valinta taas on suhteessa
tilanteeseen siten, että ihmiset käyttävät työhön liittyvissä vaikeuksissa enemmän ongel-
masuuntautuneita ja terveyteen liittyvissä huolissa tunnesuuntautuneita selviytymiskei-
noja. Felton ja Revenson (1987, 164–169) päätyvät päinvastaiseen näkemykseen. He tar-
kastelevat tutkimuksessaan keski-ikäisten ja ikääntyvien pitkäaikaisesti sairaiden selviy-
tymistä. Tulosten mukaan iällä on yhteyttä selviytymiskeinon valintaan siten, että ikään-
tyvät etsivät vähemmän tietoa sairaudestaan, ilmaisevat tunteitaan vähemmän ja löytävät
sairaudestaan enemmän myönteistä kuin nuoremmat. Ikääntyvä myös näkee sairauden
uhan pienempänä kuin nuori. Ongelmasuuntautuneet ja tunnesuuntautuneet keinot ovat
samanaikaisesti käytössä, mutta ne painottuvat eri tavalla eri ikäisinä.

Sukupuolen vaikutus selviytymiseen ei ole yksiselitteinen. Folkmanin ja Lazaruksen
(1980, 233–234) mukaan miehet käyttävät enemmän kuin naiset ongelmasuuntautuneita
selviytymiskeinoja ja pitäytyvät niiden käytössä vielä silloinkin, kun selviytymistä edel-
lyttävälle tilanteelle ei ole enää mitään tehtävissä. Miehille on myös yleisempää ns. pallia-
tiivisten eli lievittävien selviytymiskeinojen, kuten alkoholin käyttö ja tupakoinnilla olon
helpottaminen (Kuisma 1994, 51). Naiset taas käyttävät miehiä useammin tunnesuuntau-
tuneita keinoja (Folkman ym. 1987, 182, Kuisma 1994, 51), joista yleisimpiä ovat emoti-
onaalisen tuen hakeminen ja uskontoon turvautuminen (Suutama 1995, 54). Suutaman
(1995, 91) mukaan selviytymiskeinot ovat siinä määrin yksilöllisiä, että niitä on vaikea
selittää tai ennustaa muiden kuin yksilön sisäisten tai ulkoisten tekijöiden avulla. Osa kei-
noista on samanlaisia eri sukupuolilla. Felton ym. (1980, 240, 246–247) näkee, että sel-
viytymistä edistää suuri liikkuvuus sukupuoliroolissa. Mitä enemmän henkilö voi joustaa
perinteisessä sukupuoliroolissaan, sen paremmin hän selviytyy hankalista tilanteista. Suu-
rempi liikkumavara sukupuoleen liittyvissä asenteissa on naisilla, ja naiset myös kykene-
vät hyödyntämään sitä ongelmatilanteissa paremmin kuin miehet.
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2.1.2. Selviytymisprosessissa tarvittavat voimavarat

Ihmisen selviytyminen riippuu henkilökohtaisista ja muista saatavilla olevista voimava-
roista ja niistä rajoituksista, jotka estävät voimavarojen käyttöä selviytymistä edellyttävis-
sä tilanteessa. Voimavarojen arviointi alkaa, kun jokin selviytymistä edellyttävä tilanne
on tapahtunut tai on uhkaamassa, kuten edellä kuvattiin. Voimavaroihin kuuluvat kaikki
ne tekijät, jotka ovat hyödyllisiä ihmisen pyrkiessä kohti selviytymistä. Järvikosken
(1996, 36) mukaan ihminen joutuu käyttämään voimavarojaan sitä enemmän, mitä suu-
rempia muutoksia hän kohtaa elämässään. Elämäntilanteita ei koeta aina samalla tavalla,
vaan niiden vaikutukset ovat erilaiset eri ihmisillä ja vaihtelevat elämäntilanteen ja ajan-
kohdan mukaan.

Voimavaroja voidaan määritellä ja ryhmitellä eri tavalla. Kalimo (1987) määrittelee
voimavarat ihmisen kyvyksi tunnistaa haasteensa, eritellä niiden syitä ja löytää sellaisia
ajattelu- ja toimintatapoja, jotka lievittävät stressiä tai ainakin auttavat poistamaan tai
vähentämään stressin aiheuttajia. Bäckman ja Söderqvist (1990) määrittelevät voimava-
rat välineiksi, joiden avulla yksilö voi kontrolloida ja tietoisesti ohjata elinehtojaan. Hob-
follin (1988, 26, 54) mukaan voimavarat ovat niitä tekijöitä, olosuhteita, persoonallisia
ominaisuuksia ja keinoja, joita yksilö tarvitsee tavoitteeseen pääsemiseksi. Stressaavassa
tilanteessa ihminen pyrkii minimoimaan menetyksen ja maksimoimaan hyödyn. Pelko-
sen (1994) tutkimuksessa voimavarat ymmärretään voimana, kykynä ja toimintamahdolli-
suuksina, joita tarvitaan selviytymiseen jokapäiväisessä elämässä. Lisäksi tarvitaan luot-
tamista siihen, että selviytyy erilaisista tilanteista, vaikka omat voimavarat eivät olekaan
käytössä jokaisena hetkenä. Vaikka voimavara-ajattelu tarjoaa mahdollisuuden tarkastella
yksilön voimavaroja, voimavarat eivät kuitenkaan ole vain yksilöön liittyvä ominaisuus,
vaan voidaan puhua myös ryhmän tai yhteisön voimavaroista (Pelkonen 1995, 75).

Era (1990, 13) jakaa voimavarat aineellisiin, sosiaalisiin ja yksilöllisiin tekijöihin.
Aineellisia tekijöitä ovat esimerkiksi asumisolosuhteet ja tulot. Sosiaalisia voimavaroja
ovat parisuhde, sukulais- ja ystävyyssuhteet sekä suhteet terveydenhuoltohenkilöstöön.
Yksilöllisistä voimavaroista tärkein on hallinnan tunne, joka perustuu yksilön omiin
aikaisempiin kokemuksiin ja arvioihin kyvyistään ratkaista selviytymistä edellyttävä
tilanne. Feldt ja Ruoppila (1993, 9) jakavat voimavarat työn tarjoamiin, sosiaalisiin ja
yksilöllisiin voimavaroihin. Työn tarjoamiin voimavaroihin liittyvät työn selkeys ja vai-
kutusmahdollisuudet, työstä saatu arvostus ja uralla eteneminen. Yksilöllisiin voimavaroi-
hin kuuluu sellaisia ihmisen persoonallisuuteen kuuluvia tekijöitä, jotka parantavat ja
ylläpitävät hyvinvointia, kuten esimerkiksi kompetenssi. Hobfoll (1988, 72–73, 322)
jakaa voimavarat perusvoimavaroihin, joita ovat materiaalinen ympäristö, elämäntilanne,
persoonalliset luonteenpiirteet (esim. optimismi/pessimismi) sekä energialähteet (esim.
raha, tieto ja sosiaalinen kompetenssi) ja jalostettuihin voimavaroihin, joita ovat esimer-
kiksi hyvä itsetunto, hallinnan-, kunnian-, ylpeyden- ja turvallisuuden tunne. Perusvoima-
varojen kautta ihminen pyrkii saamaan jalostettuja voimavaroja, jotka hän sitten liittää
osaksi omaa persoonallisuuttaan. Persoonallisuus on dynaaminen ja muuttuu koko elämän
ajan erilaisten elämäntapahtumien seurauksena. Ihminen kehittää voimavarojaan siten,
että persoonallisuus ja voimavarat ovat sopusoinnussa keskenään. Lazarus ja Folkman
(1984, 165–167) jakavat voimavarat kuuteen ryhmään, jotka ovat terveys, positiiviset
uskomukset, ongelmanratkaisutaidot, sosiaaliset taidot, sosiaalinen tuki ja materiaaliset
resurssit. Terveellä ihmisellä on paremmat mahdollisuudet käsitellä selviytymistä edellyt-
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tävää tilannetta. Usko omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa elämään, ja kyky olla yhteydessä
toisiin ihmisiin auttaa sopeutumisessa. Materiaaliset resurssit, kuten raha, tavara ja palve-
lut, edistävät ongelmien ratkaisua.

Voimavarat voidaan jakaa myös sisäisiin ja ulkoisiin voimavaroihin (Hentinen & Kyn-
gäs 1995, 12, Pietilä 1999, 253). Sisäisiin voimavaroihin voidaan katsoa kuuluviksi ter-
veys, itsetunto, tiedot ja taidot sekä tulevaisuutta koskevat käsitykset (Pelkonen 1994, 37–
49), kyky selviytyä haasteellisista tilanteista (Hentinen & Kyngäs 1995), koherenssin
tunne (Antonovsky 1988) ja stressinkäsittelykeinot (Lazarus & Launier 1978). Ulkoisiin
voimavaroihin kuuluvat sosiaalinen tuki (Itälinna ym. 1994, Hentinen & Kyngäs 1995)
sekä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän palvelut.

Hobfollin (1988, 55) mukaan ihminen pyrkii estämään voimavarojen vähenemisen.
Voimavarojen vähenemisen seurauksena hän toimii minimoidakseen heikkenemisen ja
luo uskomusjärjestelmän turvaamaan resurssit. Ellei yksilö kykene suoraan korvaamaan
voimavarojen menetystä, hän pyrkii löytämään korvaavia ratkaisuja. Voimavarojen mer-
kitys voi vaihdella ihmisen ja tilanteen mukaan monimutkaisella tavalla (Hobfoll ym.
1990). Mitä paremmat voimavarat ihmisellä on, sitä monipuolisimpiin keinoihin hän voi
turvautua (Järvikoski 1996, 38) ja sitä paremmin hän luottaa selviytyvänsä elämänmuu-
tosten ja muiden vaikeiden tilanteiden yhteydessä. Luottamus on miehillä yhteydessä
mm. kognitiivisiin kykyihin ja naisilla mielialaan (Suutama 1995, 72–75).

Hobfoll (1988, 70–71) on kehittänyt mallin stressin vastustamisesta ekologisen
kongruenssin nimellä. Mallin mukaan voimavaroilla on erilaisia ominaisuuksia. Ne voivat
lisätä jonkun paineita, mutta lievittää toisen paineita. Osa voimavaroista auttaa joka tilan-
teessa ja jotkut auttavat vain tietyssä tapauksessa. Tilanteen vaatimat voimavarat vaihtele-
vat ihmisen sisäisten tarpeiden ja tapahtuman ulkoisten ominaisuuksien mukaan. Stres-
saavassa tilanteessa ‘coping’ sisältää sekä toimintaan suuntautuneet että sisäiset yritykset
käsitellä ympäristön vaatimuksia ja sisäisiä vaatimuksia sekä niiden välisiä ristiriitoja,
jotka kuluttavat yksilön voimavaroja tai ylittävät ne (Lazarus ja Launierin 1978, 311).
Hobfollin (1988) mukaan erityisen stressaava tilanne on silloin, kun menetys kohdistuu
omaan persoonallisuuteen tai jonka ihminen tulkitsee siten. Tällöin ihminen pyrkii suoje-
lemaan itseään ja voimavarojaan. Lindvallin (1997) mukaan perhe ja läheiset, vuorovai-
kutus henkilökunnan kanssa sekä oma usko, tahto elää ja taistelumieli antavat voimaa
syöpää sairastavien selviytymiseen. Omainen saa voimaa tuntiessaan itsensä tarpeelliseksi
ja kokiessaan voivansa auttaa sekä tiedostaessaan hoidettavan kiintymyksen ja kiitollisuu-
den ja hoitamisen antaman merkityksen elämälleen (Gothoni 1991). Luottamus henkilö-
kohtaisiin vaikutusmahdollisuuksiin, samoin kuin myös toisten ihmisten mahdollisuuk-
siin, edistävät selviytymistä. Uutelan (1995, 358–359) mukaan hallinnan tunteen ei välttä-
mättä tarvitse olla todellista ollakseen tehokasta eli selviytymisyrityksiä aikaansaavaa.
Pelkkä tunne riittää. Selviytymisyritykset puolestaan ovat selviytymiselle välttämättö-
miä, vaikkeivät riittäviä, ehtoja. Tällaiset hallintakäsitykset merkitsevät stressitason las-
kua, ja ne mahdollistavat tunteiden säätelyn.



21
2.1.3. Selviytymisprosessin tulos

Läheskään aina yksilön voimavarat eivät riitä eikä hän voi täysin hallita vaikeaa tilannet-
ta. Sen takia selviytymistä ei tule ymmärtää pelkästään tilanteen voittamisena, vaan myös
selviytymistarvetta aiheuttavien tekijöiden minimoimisena, välttämisenä, sietämisenä tai
hyväksymisenä (Lazarus & Folkman 1984, 139). Sairaus on yksi esimerkki selviytymis-
vaatimuksia aiheuttavasta tilanteesta. Sen merkitys potilaan ja omaisen elämässä vaihte-
lee voimavarojen, tavoitteiden ja sosiaalisen tilanteen ja verkostojen mukaan. Toiselle
sairaus voi merkitä tulevaisuudensuunnitelmien romahtamista ja edellyttää elämäntilan-
teen ja oman identiteetin syvällistä työstämistä, toiselle kysymys voi olla pääasiassa käy-
tännön järjestelyjä edellyttävästä tapahtumasarjasta. (Härkäpää & Järvikoski 1995, 129.)
Selviytymistulos on yhteydessä yksilön psyykkisiin edellytyksiin, taloudellisiin ja sosiaa-
lisiin mahdollisuuksiin (Karila 1994), ja sitä voidaan kuvata laadukkaana elämänä, joka
koetaan onnistuneena, jokseenkin tyydyttävänä tai suuria jännitteitä sisältävänä (McHaf-
fie 1992). Selviytyminen voidaan nähdä myös eheytenä, jolloin yksilön tehtävänä on koh-
data ja voittaa selviytymisvaatimus siten, että hän säilyttää eheytensä ja positiivisen
minäkäsityksensä sekä kykenee toimimaan ihmissuhteissaan ja rooleissaan (Miller 1986)
tai kasvuna. Kasvu selviytymisen tuloksena voi ilmetä esimerkiksi elämäntilanteen jäsen-
tämisenä, arvojen muuttamisena, erilaisuuden hyväksymisenä, asioiden uudelleen arvi-
ointina, uusien toimintatapojen omaksumisena ja/tai tilanteiden ennakointina Lisäksi sel-
viytymistulos voidaan nähdä vahvana koherenssin tunteena (Antonovsky 1988) tai voi-
maantumisena (Siitonen 1999).

Koherenssin tunne on yhteydessä asioiden hallittavuuteen. Se ei viittaa yksilön henki-
lökohtaiseen hallintaan tai pystyvyyteen, vaan yleiseen luottamukseen, joka voi olla hen-
kilökohtaista tai muiden hyvää tarkoittavien tahojen, kuten ystävien, työtovereiden tai
Jumalan hallintaa. Koherenssin tunne tarkoittaa sellaista orientaatiota maailmaan, joka
parantaa yksilön mahdollisuuksia käsitellä sisäistä tai ulkoista painetta tarkoituksenmu-
kaisella ja tuloksekkaalla tavalla. Se lisää mahdollisuutta kokea stressitilanne pikemmin
haasteena kuin uhkana ja vaikuttaa näin tilanteen arviointiin ja selviytymiskeinoihin.
Vahva koherenssin tunne merkitsee sitä, että yksilö kokee tilanteensa ymmärrettävänä,
hallittavana ja mielekkäänä. Ymmärrettävyys tarkoittaa tunnetta siitä, että ihminen kyke-
nee ymmärtämään omat sisäiset voimavaransa sekä vuorovaikutuksen sosiaalisen ympä-
ristön kanssa. Ymmärrettävyys tarkoittaa myös sitä, että elämässä on loogisuutta, jolloin
oma elämä on ennustettavissa ja järjestyksessä. Hallittavuus merkitsee uskoa siihen, että
ympäristön asettamat vaatimukset ovat sopusoinnussa omien kykyjen ja käytettävissä ole-
vien resurssien kanssa. Mielekkyys viittaa siihen, miten ihminen kokee oman elämänsä
tarkoituksen ja haluaako hän käyttää voimavarojaan erilaisiin velvoitteisiin. (Antonovsky
1988.) Jos ihminen haluaa käyttää voimavarojaan, hän tekee olosuhteista johtopäätöksiä
ja toimii aktiivisesti selviytymisvaatimusten käsittelemiseksi tai kehittää omaa kestokyky-
ään, jos ei voi tilanteelle mitään (Lazarus & Folkman 1984).

Antonovskyn (1988) mukaan koherenssin tunne on yksilöllisen kokemuksen ja sen
pohjalta tapahtuvan tulkinnan kautta muodostunut ominaisuus, joka kehittyy jo lapsuu-
dessa ja nuoruudessa. Lazarus ja Folkman (1984, 67–68) pitävät käsitteen ongelmana sitä,
että se kiinnittyy liiaksi yksilöön eikä kiinnitä huomiota lainkaan siihen yhteisöön, jossa
tämä elää. Heidän mukaansa käsite on myös liian pysyvä, koska he uskovat, että ihmisen
on mahdollista oppia kokemastaan ja parantaa selviytymistään koko elämänsä ajan.
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Voimaantuminen, sisäinen voiman tunne (empowerment) merkitsee ihmisestä itsestä
lähtevää prosessia, joka on yhteydessä ihmisen omaan haluun, omien päämäärien asetta-
miseen, samoin luottamukseen omiin mahdollisuuksiin sekä näkemykseen itsestään ja
omasta tehokkuudestaan. Voimaantunut ihminen on aktiivinen, luova ja vapaa toimija,
joka asettaa jatkuvasti itselleen uusia päämääriä omassa elämänprosessissaan. Itseä ja
omia mahdollisuuksia koskevat uskomukset rakentuvat pääosin sosiaalisessa kanssakäy-
misessä. Siten voimaantumiseen vaikuttavat toiset ihmiset, olosuhteet ja sosiaaliset raken-
teet. (Siitonen 1999, 118–119.) Leino-Kilpi ym. (1999, 26) suomentavat empowerment-
termin sisäiseksi hallinnaksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että pitkäaikaisesta terve-
ysongelmasta kärsivä ihminen itse kokee hallitsevansa terveysongelmansa ja sen aiheutta-
mat seuraukset elämässään. Hallinnan avulla ihminen myös jäsentää terveyttään ja sitä
koskevaa hoitoa. Kun ihminen kokee hallitsevansa terveysongelmansa, hän tuntee sairau-
tensa ja sen tuomat ongelmat sekä osaa toimia niiden hallitsemiseksi. Hän myös kykenee
toimimaan aktiivisesti edistääkseen omaa hyvää oloaan, hankkimaan tietoa ja arvioimaan
tiedon käyttökelpoisuutta itselleen. Lisäksi sisäinen hallinta merkitsee sitä, että ihminen
kokee pysyvänsä oman sosiaalisen yhteisönsä jäsenenä terveysongelmansa kanssa, kokee
hoidollisen ympäristön ja siihen sisältyvät kontaktit ongelman hallintaa tukevina ja kyke-
nee hyödyntämään omia kokemuksiaan aikaisemmista terveysongelmistaan. Ihmisen
sisäinen hallinta muodostuu myös siitä, että hän kokee itseään arvostettavan ainutlaatui-
sena, oman arvoperustan omaavana yksilönä ja siitä, että hän selviytyy terveysongelmas-
taan taloudellisesti. Sisäistä hallintaa tai voimaantumista ei voida toiselle antaa, mutta sen
kehittymistä voidaan tukea järjestämällä olosuhteet ja muut mahdollisuudet sen kehitty-
miseen (Leino-Kilpi ym. 1999, Siitonen 1999).

Heiskasen (1995, 162–166) mukaan onnistunut selviytyminen voi merkitä joillekin
itsekunnioituksen säilymistä, elämänarvojen säilyttämistä ennallaan, sinnittelyä päivästä
toiseen tai sitä, että hakee syyllistä loppuelämänsä. Elämän murroskohdista selviytyminen
ja elämän varrella kertyneet kokemukset yhdistyvät elämäntaidoksi, joka auttaa selviyty-
mään. Kaikki selviytymisyritykset tähtäävät jollakin tavoin muutoksen kohtaamiseen ja
sen jonkinlaiseen hallintaan. Selviytyminen ei tarkoita elämän saamista täydelliseen jär-
jestykseen, vaan taitoa vähentää ja lieventää sen kitkakohtia niin, että sopeutuminen
uusiin asioihin ja tilanteisiin paranee. Hentisen (1985) mukaan selviytymistä edellyttävän
tilanteen aiheuttamia vaatimuksia ei tule nähdäkään pelkästään kielteisinä, koska ne ovat
elämälle ja kasvulle välttämättömiä. Kasvu edistää vaatimuksiin vastaamista. Onnistunut
vaatimuksiin vastaaminen parantaa kykyä selviytyä uusista haasteista.

2.1.4. Selviytymisprosessin tukeminen

Yksi hoitotyön keinoista on tukeminen, joka soveltuu erityisesti terveyden edistämiseen
ja terveyden menetyksen ehkäisyyn tähtäävään toimintaan. Tukemisen käytäntöihin kuu-
luvat muun muassa kuunteleminen, vakavasti ottaminen ja sairastuneelta tai omaiselta
kysyminen. (Pelkonen 1995, 74–75.) Tällöin kysymyksessä on yhteistyösuhde, jonka
perustana on tasavertaisuus, kuuleminen, luottamuksen syntyminen ja usko muutoksen
mahdollisuuteen (Järvikoski 1994, 152–153).
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Järvikosken (1998) mukaan ihmisen selviytymistä voidaan tukea onnistumisten ja
kompetenssin osoittamisen, tavoitteiden suuntaisen kehityksen kartoittamisen sekä tavoit-
teiden selvittelyn ja jäsentämisen avulla. Myös päätösten ja valintojen tukeminen, itses-
tään huolehtimisen tukeminen sekä motivaation ja optimismin perusteiden osoittaminen
ovat keinoja, joiden avulla tuetaan ihmisen selviytymistä. Tukeminen merkitsee myös
yksilön auttamista sellaisten tilanteiden ja olosuhteiden hakemisessa, jotka parantavat
hänen toimintamahdollisuuksiaan ja vahvistavat subjektiutta. Tavoitteena on vähentää
yksilön ongelmia ja lisätä elämänhallintaa niin, että hänen mahdollisuutensa jatkaa merki-
tyksellisten elämäntehtäviensä tai henkilökohtaisten projektiensa toteutumista paranevat.

Selviytymisen tukeminen voidaan ryhmitellä erilaisiin toimintoihin. Bailey ja Clarke
(1991, 44–50) luokittelevat toiminnot suoraan, epäsuoraan ja palliatiiviseen toimintaan.
Suorassa selviytymisen tukemisessa tarkoituksena on poistaa tai vähentää selviytymistä
aiheuttavia vaatimuksia. Tällöin tukeminen kohdistuu usein ympäristöön, mutta se voi
tapahtua myös ihmisen tajunnan kautta, esimerkiksi opettamalla vaatimusten hallintaa.
Kun vaatimuksia ei pystytä poistamaan, vaan vaikuttamaan niihin, käytetään epäsuoraa
tukemista. Sen tarkoituksena on auttaa yksilöä muuttamaan tilanteen merkitystä, esimer-
kiksi opettamalla ottamaan huomioon selviytymistä edellyttävän tilanteen vaatimukset
ilman, että elämä muuttaa merkityksensä. Epäsuoran tukemisen tarkoituksena on myös
uusien toimintamahdollisuuksien osoittaminen. Palliatiivinen tukeminen merkitsee tilan-
teen kokemisen ja epämukavuuden tunteen lievittämistä hetkellisesti vaikuttamalla välit-
tömästi ärsykkeisiin, esimerkiksi antamalla kipulääkettä.

Selviytymisprosessi voidaan kuvata oppimis- ja kasvuprosessina. Toiminnan myötä
saadut positiiviset kokemukset lisäävät tunnetta tapahtumien hallittavuudesta, vahvista-
vat pystyvyysodotuksia sekä vähentävät pelon ja epävarmuuden tuntemuksia. (Järvikoski
1994, 153.) Näin olleen ihminen pystyy itse edistämään selviytymistään oppimalla uusia
asioita, ja tällöin myös muiden ihmisten on mahdollista tukea oppimista (Pelkonen 1995,
74). Tämä edellyttää hoito- ja kuntoutustyöntekijöiltä erilaisten aktivoitumista ja kehitys-
mahdollisuuksia tukevien haastattelukäytäntöjen etsimistä (Järvikoski 1998). Viime vuo-
sina kirjallisuudessa onkin esitelty mm. erilaisia kieleen perustuvia toimintamuotoja, joi-
den tarkoituksena on selviytymisen tukeminen (esim. Riikonen 1992, O´Connor & Sey-
mour 1990, Garro & Mattingly 1994, Hydén 1997). Riikonen (1992) kuvaa voimavara-
suuntautunutta työotetta, jonka tarkoituksena on tukea ihmisen onnistumisen ja kompe-
tenssin kokemuksia. Selviytymistä tukevia käytäntöjä ovat muun muassa kompetenssi-
keskeisen kielen käyttäminen, toiminnan siirtäminen pois hoito- ja kuntoutuslaitoksista,
asiakkaiden omista tavoitteista käsin ohjautuvien menetelmien suosiminen ja objektiivis-
ten luokittelukäytäntöjen merkityksen vähentäminen etuusasioiden käsittelyssä. Tällaiset
työotteet merkitsevät paneutumista asiakkaiden omiin tavoitteisiin, resursseihin ja selviy-
tymiskeinoihin. Keskustelussa painotetaan hyvän yhteistyösuhteen luomista ja pyritään
lisäämään asiakkaiden toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksia omassa elämässään. O´Con-
nor ja Seymour (1990) kuvaavat NLP (Neuro-Linguistic Programming) -mallia, jolla voi-
daan tehostaa kommunikaatiota ja muuttaa toimintatapoja. Malli sisältää erilaisia mene-
telmiä, joiden avulla tuetaan ihmistä löytämään ne ajattelutavat, tavat käyttää mielikuvia
ja sisäistä puhetta, kehonkieltä ja kehoa, kieltä ja kielen rakennetta ja tavat toimia niin,
jotta hän saavuttaa päämääränsä. Tavoitteena on tukea ihmistä muun muassa luomaan
hyvä vuorovaikutus toiseen ihmiseen, motivoitumaan myönteisesti eri tilanteissa, teke-
mään päätöksiä, oppimaan onnistumisen kokemuksista ja muuttamaan kielteisiä koke-



24
muksia. Tarinallisia työotteita on viime vuosina tarkasteltu monissa tutkimuksissa (esim.
Garro & Mattingly 1994, Hydén 1997). Niiden lähtökohtana on ajatus, että vakava sairas-
tuminen tai vammautuminen tuottaa ihmisen elämäntarinaan katkoksen muuttamalla
hänen tulevaisuudennäkemyksiään ja rooliaan suhteessa muihin ihmisiin. Tarinallisen toi-
minnan tarkoituksena on tämän katkoksen korjaaminen niin, että ihminen kykenee luo-
maan elämäntarinalleen jatkon, jonka hän voi kokea arvokkaaksi ja merkitykselliseksi
sairaudestaan huolimatta. Tarinallisen lähestymistavan avulla sairastunut ihminen kyke-
nee liittämään myös tapahtumat tai tilanteen osaksi omaa elämänkokonaisuuttaan, anta-
maan merkityksen nykyisyydelle ja tulevaisuudensuunnitelmille.

2.2. Aivoverenkiertohäiriöpotilaan selviytyminen

Useimmat potilaat pitävät AVH:n saamista pelottavana kokemuksena ja kokevat sen koko
maailman romahtamisena. Potilaan on tulkittava yhtäkkinen ja odottamaton elämänmuu-
tos ja rakennettava elämä uudelleen, samaan aikaan kun keho ja aivot tuntuvat vierailta ja
yhteistyöhön kykenemättömiltä. (Kirkevold 1997, 58.) Millerin (1986, 27–31) mukaan
muuttuneeseen elämäntilanteeseen liittyy usein erilaisia haasteita. Potilaan tulee arvioida
tilanteen merkitys ja vastata muuttuneen tilanteen synnyttämiin vaatimuksiin. Lisäksi
hänen tulee ylläpitää suhteita läheisiinsä ja muihin ystäviinsä, jotka voivat auttaa häntä
uudessa tilanteessa. Selviytymisvaatimuksiin voidaan liittää myös päivittäisten toiminto-
jen muuttaminen ja elämäntapojen sopeuttaminen, roolimuutokset ja sairauteen liittyvän
leimautumisen käsittely sekä fyysisen epämukavuuden hallinta. Selviytymisvaatimuksia
ovat myös itsehoidossa tarvittavien tietojen ja taitojen saavuttaminen, sovittujen hoito-
ohjeiden noudattaminen, sairauteen liittyvien menetysten sureminen, elämän rajallisuu-
den ja kuoleman mahdollisuuden kohtaaminen sekä toivon saavuttaminen ja ylläpitämi-
nen. Selviytyäkseen vaatimuksista onnistuneesti ja kokeakseen jälleen eheyden tunteen
AVH-potilaan on arvioitava elämänsä uudelleen, mikä voi merkitä elämän kokoamista
sirpaleista, säikähdystä ilman toimintakyvyn heikkenemistä tai aiemmin aktiivisen ja
ulospäinsuuntautuneen ihmisen jäämistä kotiin sairauden uusiutumisen pelosta (Aaltonen
1997).

AVH-potilaan selviytymisvaatimuksiin vastaamista saattavat vaikeuttaa fyysisten
menetysten lisäksi kognitiiviset häiriöt, kuten esimerkiksi tiedon vastaanottaminen, käsit-
tely, säilyttäminen ja käyttö (Rissanen 1992). Myös AVH:stä johtuvat emotionaaliset
ongelmat, kuten lyhytjännitteisyys, kärsimättömyys ja sietokyvyn lasku, hidastavat kun-
toutumista. Nyrkön (1999, 130) mukaan mielialan muutokset ovat yhteydessä kognitiivi-
siin häiriöihin. Mielialan muutoksista erityisesti masentuneisuus heikentää elämään tyyty-
väisyyttä (Brusin ym. 1998). Tämän takia AVH-potilaan mielialan arviointi, depression
hoito ja sosiaalinen tuki ovat tärkeitä riippumatta sairastumisesta kuluneesta ajasta
(Nyrkkö 1999, 131).

AVH:n laajuus, lokalisaatio ja ikä vaikuttavat siihen, millaisia seurauksia siitä on sai-
rastuneelle (Währborg 1993, Persson 1994). Dominoivan puolen (yleensä vasemman puo-
len) vahingoittuminen voi johtaa esimerkiksi aggressiivisuuteen ja turhautumiseen ja non-
dominantin (yleensä oikean puolen) vahingoittuminen esimerkiksi tapahtuneen kieltämi-
seen tai välinpitämättömyyteen. Ikä voi vaikuttaa AVH:stä kuntoutumiseen ja kokemuk-
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siin kuntoutumisesta (Aaltonen 1997, 34, Anderson 1992, 206, Niemi ym. 1989, 1430).
Folkmanin ja Lazaruksen (1980, 230–233) mukaan tämä johtuu siitä, että ikä vaikuttaa
potilaan selviytymiskeinojen valintaan; iän lisääntyessä ongelmasuuntautuneiden keino-
jen, kuten mm. tiedon etsimisen sairaudesta ja tunteiden ilmaisemisen käyttö, vähenee.
Suutaman (1995, 90) mukaan taas iäkkäät ihmiset kykenevät yleensä tekemään hyvin
valintoja ja oman elämänsä kannalta parhaita ratkaisuja vaikeidenkin elämäntapahtumien
kohdatessa, mutta kognitiivisten toimintojen taso on yhteydessä ongelmasuuntautuneiden
keinojen käyttöön.

Selviytymiseen vaikuttaa myös hoitopaikka siten, että AVH-yksiköissä (stroke unit)
hoidettavana olleet kuntoutuvat yleensä paremmin kuin erikoistumattomissa terveyden-
huollon yksiköissä hoidettavana olleet (Anderson 1992, 72, Jörgensen ym. 1995). AVH-
yksiköissä hoito saattaa olla intensiivisempää ja paremmin koordinoitua sekä ilmapiiril-
tään kuntouttavampaa kuin erikoistumattomissa yksiköissä. Lisäksi sairaalassaoloaika
lyhenee ja jatkohoidontarve vähenee, mikä säästää kustannuksia.

AVH:n sairastaminen merkitsee usein ratkaisevaa käännekohtaa elämässä (Backe ym.
1996, Nilsson ym. 1997), koska se tuo yleensä elämään rajoituksia, joiden takia jokapäi-
väisen elämän toimintoja pitää suunnitella etukäteen joskus hyvinkin yksityiskohtaisesti.
Mikäli jokapäiväisen elämän intiimitkään toimet, kuten WC:ssä käynti tai peseytyminen,
eivät suju, tuskin on helppoa kokea selviytyvänsäkään hyvin. (Aaltonen 1997, 43.) Avun
tarve intiimeissä asioissa koetaankin suuremmaksi ongelmaksi kuin esimerkiksi vaikeudet
liikkumisessa, sillä intiimiin toimiin liittyy arvokkuuden ja kunnian tunteita (Anderson
1992, 195). Avun tarve on melko suurta, sillä noin puolet potilaista tarvitsee toimintaky-
vyn menetysten takia omaisten apua jokapäiväisessä elämässään (Evans ym. 1994, 110).
Omaiset ovatkin AVH-potilaalle paitsi konkreettisen avun myös sosiaalisen tuen lähde.
Sosiaalisen tuen saaminen merkitsee nopeampaa ja parempaa toipumista ja toimintakyvyn
palautumista (Glass ym. 1993), ja samalla sairaalahoitoaika lyhenee, mikä merkitsee
myös kustannusten säästöä (Smurawska ym. 1994). Ihmissuhteiden ylläpitäminen saattaa
kuitenkin olla vaikeaa sairastumisen jälkeen. Potilailla ei ehkä ole enää mahdollisuutta
käydä tapaamassa tuttaviaan kuten ennen sairautta. Sosiaalisiin tapahtumiin lähteminen
saattaa jäädä AVH:öön usein liittyvän aloitteettomuuden takia. Ongelmana saattaa olla
myös konkreettinen puute paikoista, joihin pääsee esimerkiksi pyörätuolilla. (Aaltonen
1997, 61.) Jotkut voivat kuitenkin löytää uusia ystäviä sairastumisen jälkeen saman sai-
rauden kokeneista (Anderson 1992, 169), esimerkiksi AVH-potilaille ja heidän omaisil-
leen järjestettäviltä sopeutumisvalmennuskursseilta. Tällä on selviytymisen kannalta suuri
merkitys, sillä todennäköisesti tehokkainta on sellainen tuki, jota AVH-potilas saa toi-
selta samanlaisessa ongelmatilanteessa olleelta (Troits 1986, 420).

Usein AVH-potilaat elävät hetkestä toiseen. Tulevaisuutta ei juuri suunnitella. Elä-
mässä tässä ja nyt korostuu, sillä tulevaisuus halutaan jättää avoimeksi. Aika ikään kuin
pysähtyy. Tilanteen pysyminen ennallaan tai paraneminen on yleinen toive. (Aaltonen
1997, 48–49.) Andersonin (1992, 216) mukaan potilaiden tulevaisuudentoiveet ovat käy-
tännöllisiä: kuntoutua käveleväksi tai päästä kotiin. Vaikka tilanteeseen sopeutuminen on
aluksi vaikeaa, puolentoista vuoden kuluttua sairastuneet ovat optimistisia tulevaisuu-
tensa suhteen.

Koti on keskeisellä sijalla AVH-potilaan elämässä. Mikäli sairastuneelle on jäänyt esi-
merkiksi liikkumista vaikeuttava haitta tai jokin pelko, koetaan kodista ulos lähteminen
aina jollakin tavalla haasteellisena ja kotiin paluu helpottavana. (Aaltonen 1997, 47.)
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Kotikeskeisyys ilmenee myös harrastuksissa, sillä AVH-potilaan kodin ulkopuolelle suun-
tautuneet aktiivista osallistumista vaativat vapaa-ajan toiminnot vähenevät ja passiivisten
osuus, kuten istumisen, päiväunelmoinnin ja TV:n katselun, lisääntyy. (Drummond 1990,
158–159).

Äkillinen sairastuminen ja toisen puolen halvaantuminen aiheuttavat kehonkuvan
muutoksia, kontrollin menettämisen tunteita ja erilaisia pelkoja (Doolittle 1991). Kehon-
kuvan muutokset voivat olla niin vaikeasti kohdattavia, että potilaan kyky vastaanottaa ja
ymmärtää informaatiota on rajoittunut (Backe ym. 1996). Toisaalta sairastuneet kokevat,
ettei heitä informoida riittävästi. He toivovat tietoa erityisesti sairauden seurauksista, poti-
lasyhdistyksen toiminnasta, kotihoidon tuista ja selviytymiskeinoista (Glass ym. 1993,
Persson 1994). Tiedon puute voi johtaa itsenäisyyden menettämiseen. Itsenäisyyden
menettäminen saattaa aiheuttaa tyytymättömyyttä ja elämänlaadun heikkenemistä.
Bernspångin (1987, 44–46) mukaan yli puolet AVH-potilaista on tyytymättömämpiä elä-
määnsä vielä 4–6 vuotta sairastumisen jälkeen kuin ennen sairautta. Tyytymättömyys liit-
tyy erityisesti vapaa-aikaan ja sukupuolielämään (Viitanen ym. 1988). Myös Korpelaisen
ym. (1998 ja 1999) mukaan seksuaaliset häiriöt ja tyytymättömyys sukupuolielämään on
yleistä. Fyysisten tekijöiden lisäksi psyykkiset ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat sukupuoli-
elämän laatuun. Niemi ym. (1989), King (1996) ja Kauhanen (1999) ovat tarkastelleet
kokonaisvaltaisesti AVH-potilaiden elämänlaatua. Niemen ym. tutkimuksessa arvioidaan
potilaiden elämänlaadun kokemisen tasoa ennen ja jälkeen sairauden. Kingin tutkimuk-
sessa arvioidaan elämänlaatua elämänlaatumittareiden avulla ja Kauhasen tutkimuksessa
elämänlaatuun vaikuttavia tekijöitä. Niemen ym. tulosten mukaan 83 % AVH-potilaista
kokee elämänlaatunsa heikentyneen sairauden jälkeen. Kingin mukaan potilaiden elämän-
laatu on melko hyvä ja he selviytyvät sairaudesta johtuvista hankaluuksista melko hyvin.
Kauhasen mukaan mm. depressio ja afasia vaikuttavat heikentävästi elämänlaatuun. Elä-
mänlaatu heikkenee parisuhteessa elävillä yksinäisiä enemmän. Niemen ym., Kingin ja
Kauhasen tutkimustuloksia ei voi verrata erilaisen tutkimusmenetelmän takia. Tutkimuk-
set on tehty myös eri kulttuureissa, mikä vaikeuttaa niiden vertaamista, mutta tutkimuk-
set osoittavat kuitenkin sen, että AVH useimmiten muuttaa potilaan elämäntilannetta. Elä-
mäntilanne muuttuu useilla elämän osa-alueilla. Lazaruksen ja Folkmanin (1984, 181)
mukaan potilaan selviytymistä voidaan arvioida sen perusteella, miten hän toimii erilai-
sissa sosiaalisissa tilanteissa, kuten kotona ja harrastuksissa. Pelkästään yksittäisten teki-
jöiden, kuten esimerkiksi somaattisen terveyden, arviointi ei anna riittävää ja kattavaa
kuvaa ihmisen selviytymisestä.

2.3. Aivoverenkiertohäiriöpotilaan omaisen selviytyminen

Aivoverenkiertohäiriön sairastaminen muuttaa omaisen elämää merkittävästi. Potilas ei
ehkä kykene huolehtimaan entiseen tapaan tehtävistä, jotka hänelle perheen sisäisen roo-
lijaon perusteella kuuluvat. Tämä lisää omaisen tehtäviä. Lisäksi potilas tarvitsee usein
tukea ja apua selviytyäkseen. Muuttuneeseen elämäntilanteeseen sopeutuminen voi olla
vaikeaa. Usein omainen sopeutuu tilanteeseen kuitenkin paremmin kuin potilas itse. Toi-
saalta on ns. passiivisiakin omaisia, jotka eivät jaksa huolehtia pakollisistakaan arkirutii-
neista. (Salonen 1994, 50–51.)
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Usein omainen joutuu tasapainottelemaan ansiotyön ja kodinhoidon välillä, ottamaan
vastuun läheistensä kotihoidosta, perheen taloudesta ja yleensä perheen toimivuudesta.
Kuntoutusvaiheessa omaisen tehtävänä on tukea ja rohkaista sairastanutta ja osallistua
kuntoutuksen käytännön järjestelyihin ja usein myös liikunnan ja puheen harjoittelemi-
seen. Lisäksi hän avustaa sairastanutta selviytymään päivittäisistä toiminnoista. Fyysisen
toimintakyvyn heikkeneminen aiheuttaa monenlaisia ongelmia mm. nousemisessa vuo-
teesta pyörätuoliin tai siirtymisessä paikasta toiseen. Koska potilaan tunne-elämä on usein
varsinkin sairauden alkuaikoina vaihteleva ja ilmenee masentuneisuutena, ärtyvyytenä ja
jopa eristäytymisenä, omaisen kestävyyttä tarvitaan perhe-elämän tasapainon säilyttämi-
sessä. (Viitanen ym. 1988, Davis & Grant 1994, 69–70.) Andersonin (1992, 161, 185)
mukaan omainen selviytyy kuitenkin potilaan päivittäisten toimintojen rajoituksista hel-
pommin kuin hänen riippuvaisuudestaan, avuttomuudestaan, eristäytyneisyydestään ja
negatiivisesta mielialastaan sekä kyvyttömyydestään tehdä asioita, jotka merkitsivät pal-
jon ennen sairastumista. Usein omainen tuntee itsensä väsyneeksi, koska hän kokee ole-
vansa sidottu sairastuneeseen läpi vuorokauden ja koska hän kokee potilaan muuttuneen
persoonana.

Evansin ym. (1992) mukaan potilaan passiivisuuden lisääntyminen voi heikentää avio-
puolisoiden keskinäisiä suhteita, perheenjäsenten terveyttä ja sosiaalisia toimintoja.
Ongelmat liittyvät usein tunteiden ilmaisuun, roolimuutoksiin ja kommunikointiin. Esi-
merkiksi afasian vaikutukset aviopuolisoiden tyytyväisyyteen ja selviytymiseen ovat dra-
maattisia ja pitkäaikaisia. Tavalliset selviytymiskeinot, kommunikaatio ja roolit muuttu-
vat. Perheen toiminta voi huonontua vuosiksi sairastumisen jälkeen. Joskus tilanne saattaa
etäännyttää perheenjäseniä toisistaan, mutta toisaalta perhe voi kiinteytyä ja keskinäinen
kanssakäyminen lisääntyä. Muuttunut tilanne voi aiheuttaa myös muita ongelmia. Salo-
kankaan ym. (1991) mukaan omainen saattaa kärsiä läheisen sairastumisen jälkeen unet-
tomuudesta ja masentuneisuudesta. Useille sairastuminen voi merkitä pitkäaikaista
psyykkistä ja fyysistä kuormitusta, jolla on välillinen yhteys heidän terveydentilansa huo-
nonemiseen. Myös tyytymättömyys sukupuolielämän laatuun on omaisille yleistä (Korpe-
lainen ym. 1998 ja 1999).

Joskus omainen joutuu olemaan miltei jatkuvasti varuillaan ja valvomaan potilaan toi-
mintaa. Hän joutuu myös heräilemään keskellä yötä potilaan rauhattomuuden takia. Poti-
laan jatkuvan silmälläpidon takia omainen joutuu jäämään kotiin ja luopumaan muista
sosiaalisista kontakteistaan ja harrastuksistaan. Tilannetta helpottaa tiedon saaminen sai-
raudesta ja sen seurauksista. (Brown ym. 1991, Gothoni 1991.) Erityisesti aivoverenkier-
tohäiriöön liittyvä epilepsia sitoo omaista (Palo ym. 1992). Tieto auttaa omaista toimi-
maan ja selviytymään myös epilepsiakohtauksista.

AVH:stä johtuvien elämäntilanteen muutosten seurauksena omaisen tyytyväisyys elä-
mään voi laskea laaja-alaisesti. Useat omaiset kokevat itsensä myös masentuneiksi. Poti-
laiden häiriöillä ja toimintakyvyllä on vain vähän yhteyttä omaisen mielialaan ja tyytyväi-
syyteen. Kuitenkin potilaan kognitiivisten häiriöiden merkitys omaisen elämään tyyty-
mättömyyteen on suuri. (Nyrkkö 1999, 131.)

Davisin ja Grantin (1994, 70–73) mukaan AVH-potilaan omainen pyrkii selviytymään
muuttuneesta elämäntilanteesta käyttämällä erilaisia selviytymiskeinoja, kuten potilaan
voinnin tarkkailemista, ratkaisujen luomista käytännön ongelmiin, realistista suhtautu-
mista kuntoutumiseen ja merkityksen antamista kokemuksille. Potilaan voinnin tarkkai-
luun liittyy terveydentilan ja kotiympäristön turvallisuuden jatkuva arviointi. Ongelmien
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ratkaisemiseksi omainen lukee alan kirjallisuutta ja kokeilee tai neuvottelee asioista poti-
laan, muiden perheenjäsenten, ystävien tai naapurien kanssa. Hänellä on luottamus selviy-
tymiseen, ja hän kokee velvollisuutenaan hoitaa sairastanutta läheistään. Edelleen Davisin
ja Grantin mukaan selviytyäkseen jokapäiväisessä elämässä omainen joutuu usein pereh-
tymään myös käytännön hoitotaitoihin. Realistinen suhtautuminen auttaa kuntoutumi-
sessa. Sen takia omainen kannustaa sairastanutta säännöllisesti sekä suullisesti että toi-
minnallisesti. Omainen pitää hoitamista merkityksellisenä, sillä hän kokee sen arvok-
kaana ja tärkeänä sekä itselleen että sairastuneelle. Moos ja Schaeferin (1986) mukaan
omaisen on selviytyäkseen muuttuneesta elämäntilanteesta suhtauduttava realistisesti
tilanteeseen ja säilytettävä oma fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakykynsä. Sel-
viytyminen edellyttää häneltä tapahtumien käsittelemistä, hallitsemista ja kestämistä tai
merkityksen muuttamista niin, että selviytymisvaatimukset eivät uhkaa hänen psyykkistä
tasapainoaan ja mahdollisuuttaan toimia tehokkaasti. Selviytyminen edellyttää omaiselta
myös tilanteen aiheuttamien tunteiden, kuten syyllisyyden, pelon, vieraantuneisuuden,
vihan ja surun, käsittelemistä sekä toivon ylläpitämistä.

2.4. Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ja omaisen tukeminen

Terveydenhuoltojärjestelmän palvelut ovat merkittäviä ulkoisia voimavaroja AVH-poti-
laalle ja omaiselle. Erityisesti kuntoutuspalvelut, jotka tähtäävät potilaan toimintakyvyn
parantamiseen, ylläpitämiseen tai huonontumisen hidastamiseen ja optimaalisen itsenäi-
syyden saavuttamiseen, ovat keskeisiä useimmille vielä kolme vuotta sairastamisen jäl-
keen (Winell & Ståhl 1998, 15). Tietoa terveydenhuoltopalveluiden vaikuttavuudesta on
pääasiassa AVH-potilaiden fyysisen tilan muutoksista, mutta ei juurikaan sosiaalisesta
tilanteesta ja henkisestä hyvinvoinnista. Tietoa ei ole myöskään AVH-potilaiden ja omais-
ten tukemisesta (Salonen 1997, 38–40), vaikka tuki on yksi keskeinen hoitotyön menetel-
mä. Lisäksi pitkäaikaisesta terveysongelmasta kärsivät odottavat saavansa sitä terveyden-
huollon henkilökunnalta (Leino-Kilpi ym. 1999, 100–109).

Tuen odotuksia on monenlaisia. Leino-Kilpi ym. (1999) ovat tutkimuksessaan luokitel-
leet tuen biologis-fysiologiseen, toiminnalliseen, tiedolliseen, yhteisölliseen, kokemuksel-
liseen, eettiseen ja ekonomiseen tukeen. Biologis-fysiologisen tuen avulla pitkäaikaisesta
terveysongelmasta kärsiviä ihmisiä voidaan tukea tarjoamalla hoitoa, joka sisältää lääkä-
rin avun ja seurannan. Toiminnallinen tuki tarkoittaa kuntoutuspalveluita sekä erilaisia
apuvälineitä ja asiointiapua. Tiedollinen tuki tarkoittaa sekä terveydenhuollon henkilö-
kunnalta että esimerkiksi potilasyhdistyksiltä saatavaa tietoa sairaudesta ja sen hoidosta
sekä sairastuneelle itselleen että hänen omaisilleen. Tiedon lisäämisellä pyritään yhteis-
kunnan ja toisten ihmisten ymmärryksen lisäämiseen. Sosiaalis-yhteisöllisessä tuessa
korostuu tarve kotiapuun, joka säästää omaisia, sekä tarve hyvään hoitosuhteeseen ja koh-
talotovereiden tapaamiseen. Potilaat haluavat tukea myös omaisilleen ja tukihenkilöä,
joka toimii kuuntelijana ja keskustelukumppanina. Potilasyhdistyksiltä odotetaan tukea
sosiaalisten kontaktien muodostumiseen. Kokemuksellisuus muodostuu siitä, että poti-
lasta tuetaan hyödyntämään omia kokemuksiaan aikaisemmista terveysongelmistaan
siten, että hänen minäkuvansa vahvistuu. Eettisesti ihmisiä voidaan tukea osoittamalla
luottamusta ja kunnioittamalla heitä yksilöllisinä ihmisinä. Ekonomista tukea ihmiset tar-
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vitsevat hoidosta aiheutuviin kuluihin sekä sairaudesta aiheutuviin toiminnallisiin ongel-
miin, kuten esimerkiksi asiointeihin. Tutkimuksessa on mukana MS-, hengityselinsaira-
uksista kärsiviä-, sydän- ja reumapotilaita. Erilaiset tuen tarpeet ovat pitkälti yhteneviä
erilaisista pitkäaikaisista terveysongelmista kärsiville potilasryhmille, ja ryhmittäiset erot
tulevat esiin painotuksissa ja yksityiskohdissa. AVH-potilaista ei ole vastaavaa tietoa,
mutta odotukset lienevät samansuuntaisia kuin muillakin pitkäaikaisista terveysongel-
mista kärsivillä.

Kirkevoldin (1997, 55–57) mukaan käytännön hoitotyössä AVH-potilaan ja hänen
omaisensa selviytymistä voidaan tukea tulkitsevan, lohduttavan, säilyttävän tai yhdistä-
vän toiminnan avulla. Tulkitsevan toiminnan tarkoituksena on auttaa potilasta ja hänen
omaistaan ymmärtämään halvauksen seurauksia ja vaikutuksia. Realistisen tiedon antami-
nen halvauksesta, sen hoidosta ja kuntoutuksesta ja sairauden odotettavissa olevasta kehi-
tyksestä, sekä paranemisen ja kuntoutumisen mahdollisuuksien osoittaminen ovat oleelli-
nen apu ja tuki potilaan ja omaisen aloittaessa maailmansa ja elämänsä uudelleenrakenta-
mista. Tulkitseva toimintatapa ilmenee erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, joiden tavoit-
teena on auttaa luomaan realistisia odotuksia ja päämääriä tuleville toiminnoille. Tämä on
oleellista potilaan ja omaisen toivon ylläpitämisessä ja riittävän motivaation luomisessa.
Lohduttava toiminta on lähellä tulkitsevaa, mutta kohdistuu enemmän emotionaalisen
tuen turvaamiseen kuin tulkitsevaan tehtävään. Tässä toiminnassa on tavoitteena luoda
lohduttava suhde potilaan ja omaisen kanssa. Tällainen suhde on perusta kaikelle muulle
toiminnalle, jolla tuetaan potilasta ja omaista käsittelemään aivoverenkiertohäiriötä ja sen
seurauksia. Kun potilas käsittää AVH:n merkityksen elämässään, on lohduttavan toimin-
nan tarkoituksena normaalin surutyön helpottaminen, toivon edistäminen ja masennuk-
sen ehkäiseminen. Säilyttävä toiminta sisältää normaalien toimintojen ylläpitämisen, trau-
mojen ja komplikaatioiden ehkäisyn ja potilaan perustarpeisiin vastaamisen. Ne ovat vält-
tämättömiä potilaan selviytymiselle. Yhdistävällä toiminnalla on integroiva tehtävä. Se
sisältää potilaan auttamisen yhdistämään vastaopitut toiminnot jokapäiväiseen elämään.
Tämä tehtävä ei rajaudu auttamaan potilasta käyttämään uusia tekniikoita, vaan tässä
muokataan päivittäiset eli ADL-toiminnot (activities of daily living) potilaalle käyttökel-
poisiksi terapiahuoneen ulkopuolella käytettäväksi. Näissä itse harjoitus ei ole pääasia,
vaan uusien taitojen paneminen käyttöön päämäärien saavuttamiseksi. Tehtävänä ei ole
vain fyysisten toimintojen harjoittaminen, vaan myös potilaan auttaminen suunnittele-
maan elämäänsä.

Yksilökohtaisen palveluohjauksen (case management) avulla voidaan myös tukea
AVH-potilaita ja heidän omaisiaan. Sen tarkoituksena on lieventää palvelujärjestelmän
hajanaisuutta, sovittaa yhteen eri ammattiryhmien työtä ja aktivoida mahdollisia vapaaeh-
toisia auttajia. Yksilökohtainen ohjaus ymmärretään prosessina, jossa määritetään palve-
lujen käyttäjän yksilölliset tarpeet yhdessä hänen kanssaan ja pyritään löytämään niihin
optimaaliset ratkaisut. Palvelujen käyttäjille nimetään henkilökohtainen vastuuhenkilö,
palveluohjaaja (case manager), joka tukee käyttäjää ja hänen läheisiään oikeiden tukien,
etuuksien ja palvelujen valinnassa, toimii yhdyshenkilönä kuntoutuksen eri osapuolien
välillä sekä seuraa palvelujen käyttäjän tilanteen kehitystä ja muuttaa tarvittaessa suunni-
telmaa yhdessä tämän kanssa. (Suoninen 1999, 4–7, Ala-Nikkilä & Sipilä 1996, 16–18.)
Suonisen (1999, 6) mielestä palveluohjauksen lakisääteistäminen on välttämätöntä. Vain
siten turvataan sen valtakunnallinen kattavuus, kansalaisten yhdenvertaisuus, kuntoutus-
prosessin automaattinen käynnistyminen ja jatkuminen.
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2.5. Omat ennakkokäsitykseni aivoverenkiertohäiriöpotilaan ja hänen
omaisensa selviytymisestä

Fenomenologiselle tutkimukselle on tärkeää, että tutkija ilmaisee ne lähtökohdat ja perus-
näkemykset, joiden pohjalta hän kohdettaan tarkastelee. Edellisissä luvuissa esitetään
tämän työn taustalla olevia näkemyksiä selviytymisestä siksi, että ne auttavat täsmentä-
mään kuvausta AVH-potilaiden ja heidän omaistensa selviytymisestä ja että teorian mer-
kitys ja aikaisempien tutkimusten suhde tutkijan valintoihin tässä tutkimuksessa tulevat
ilmaistua. Lisäksi fenomenologinen metodi edellyttää tutkijalta luonnollisen asenteensa
reflektointia ja sen jälkeistä sulkeistamista. Tämän takia esitän yhteenvedon käyttämistä-
ni selviytymiskäsitteistä ja kuvaan selviytymisen lähikäsitteet, esitän oman näkemykseni
AVH-potilaan ja hänen omaisensa selviytymisestä. Nämä yhdessä muodostavat etukäteis-
oletukseni AVH-potilaan ja hänen omaisensa selviytymisestä. Tämän jälkeen pyrin tietoi-
sesti siirtämään syrjään tapani hahmottaa todellisuutta, kunnes otan ne jälleen käsiteltä-
väksi tulosten tulkinta- ja pohdintaosaa laatiessani.

Tässä työssä määrittelen selviytymisprosessin Lazaruksen ja Folkmanin (1984)
mukaan yksilön jatkuvasti muuttuvaksi kognitiiviseksi, toiminnalliseksi ja/tai emotionaa-
liseksi pyrkimykseksi hallita, sietää tai vähentää sellaisia ulkoisia ja sisäisiä vaatimuksia,
jotka arvioidaan rasittaviksi tai ylivoimaisiksi suhteessa yksilön voimavaroihin. AVH
aiheuttaa muutoksia sekä itse potilaan että omaisen elämään. Yksilön kokemusta tilan-
teesta kutsun selviytymisvaatimukseksi. Yksilön arviointiin vaikuttavat yksilölliset, tilan-
nekohtaiset ja ympäristöön liittyvät tekijät. AVH-potilas ja hänen omaisensa pyrkivät sel-
viytymään syntyneestä tilanteesta erilaisia selviytymiskeinoja hyväksikäyttäen. Selviyty-
misprosessin tuloksen, jokapäiväisessä elämässä selviytymisen, ymmärrän AVH-potilaan
tai hänen omaisensa omana kokemuksena stressistä. Stressin määrittelen tilanteena, jol-
loin AVH-potilas tai hänen omaisensa kokevat sairaudesta johtuvan elämäntilanteen aihe-
uttaman selviytymisvaatimuksen olevan suurempi kuin omat voimavarat vastata siihen.
Voimavaroja ovat kaikki ne tekijät, jotka ovat hyödyllisiä AVH-potilaan ja omaisen pyrki-
essä kohti selviytymistä. Koska oletan ihmisen oppivan ja muuttuvan koko elämänsä ajan,
on oppimista ja muutosta mahdollista tukea hoitotyön keinoin.

Yleensä selviytyminen ymmärretään yleiseksi käsitteeksi, joka sopii millaisiin tilantei-
siin tahansa, sekä tilapäisiin ongelmatilanteisiin että pitkäaikaisesta sairaudesta selviyty-
miseen. Perinteisesti selviytymiskäsitettä on käytetty erilaisista stressitilanteista selviyty-
miseen. AVH-potilaat ja omaiset käyttävät rinnakkain termejä selviytyminen, kuntoutu-
minen, toipuminen ja paraneminen. Heidän näkemyksensä mukaan selviytyminen ja kun-
toutuminen merkitsevät samaa asiaa, mutta toipuminen ja paraneminen liittyvät sairau-
teen ja siitä palautumiseen. AVH:stä toipuminen on siten kuntoutumisen ja selviytymisen
ehto. Kuntoutuminen merkitsee AVH-potilaille ja omaisille usein fyysisen toimintakyvyn
palautumista ja vastaavasti kuntoutuksen tarkoitus merkitsee fyysisen toimintakyvyn
palautumista.

Tässä työssä ymmärrän kuntoutumisen Järvikosken (1994, 151–153) tapaan elämän-
hallinnan ja selviytymismahdollisuuksien palautumisen prosessina. Prosessi etenee kehä-
mäisesti henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisesta toteutussuunnitelmien tekemiseen,
toimintaan ja tulosten arviointiin sekä uudelleen tavoitteiden tarkistamiseen ja uusien
tavoitteiden asettamiseen. Perimmäiset tavoitteet voivat olla kaukana tulevaisuudessa.
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Kuntoutuminen merkitsee myös kuntoutujan toiminnan ja ajattelun muutoksia tai ympä-
ristössä toteutettavia muutoksia, jotka ovat kuntoutumiselle asetettujen tavoitteiden suun-
taisia. Toipuminen taas liittyy selvästi sairauteen ja sen oireista palautumiseen. Paranemi-
sen ymmärrän patologisten prosessien helpottamisena. Kuntoutus tarkoittaa kaikkia niitä
toimenpiteitä, joilla pyritään tukemaan kuntoutujan mielekkäiden elämänprosessien toteu-
tumista.

AVH:n jälkeen eri toimintojen palautuminen voi olla yksilöllistä ja eriasteista. Esimer-
kiksi puheen tuottaminen palautuu joillakin henkilöillä paremmin kuin liikuntakyky. Toi-
mintojen palautuminen on sidoksissa paikkaan ja tilanteeseen siten, että esimerkiksi lii-
kunta- tai kommunikointikyvyn palautumattomuus estää selviytymisen vieraassa ympä-
ristössä, vaikka selviytyminen kotona on mahdollista. Lazaruksen ja Folkmanin (1984,
181) mukaan selviytymisen arvioinnissa tarkastellaankin sitä, miten yksilö toimii erilai-
sissa tilanteissa, kuten esimerkiksi työssä, kotona tai harrastuksissa.

Kokemusteni mukaan AVH-potilaat ovat enimmäkseen iäkkäitä naisia, joista suurin
osa on hoidettavana sairaalassa. Heillä saattaa olla sairaudesta johtuvia liikuntavaikeuk-
sia, virtsainkontinenssia, ruokailuun liittyviä vaikeuksia ja itkuherkkyyttä. He tarvitsevat
erityisesti sairauden alkuvaiheessa apua selviytyäkseen päivittäisistä toiminnoista. Toi-
mintakyvyn palauttamiseksi heille järjestetään sairaalassa päivittäin kävelyharjoituksia ja
tarvittaessa puheterapiaa. He myös osallistuvat vointinsa mukaan sairaalan järjestämään
viriketoimintaan, kuten esimerkiksi askarteluun. Päivittäiset toiminnot pyritään suoritta-
maan kuntouttavalla työotteella. Useissa sairaaloissa on sairastuneille nimetty vastuuhoi-
taja, joka on yhteydessä myös omaisiin. Omaiset käyvät sairaalassa vierailuilla resurssi-
ensa mukaan. Joskus he saattavat avustaa päivittäisissä toiminnoissa, mutta keskustelevat
melko harvoin läheisensä hoidosta henkilökunnan kanssa. Mikäli omaiset voivat olla
mukana läheisensä hoidossa sairaalassa, se helpottaa myöhemmin kotona selviytymistä.

Kolme vuotta sairastumisen jälkeen suurin osa AVH-potilaista on kotona. Heistä osa
selviytyy itsenäisesti, mutta jotkut tarvitsevat omaisten tai/ja sosiaali- ja terveydenhuolto-
henkilöstön apua. Oireiden vaikeusasteen mukaan potilaat saavat fysio- ja puheterapiaa
joko avo- tai laitoskuntoutuksena. Systemaattista kuntoutumisen seurantaa ei ole, vaan
tilannetta seurataan potilaan tai omaisen aloitteen perusteella terveyskeskuksessa. Mikäli
potilaan kuntoutuminen on puutteellista, omaisella on vastuu kotitilanteesta. Osa omai-
sista voi olla väsyneitä tilanteeseen.

Afasia heikentää merkittävästi selviytymistä. Puheen ymmärtäminen tai tuottaminen
saattaa olla vaikeaa tai täysin mahdotonta. Joskus potilas pystyy sanomaan vain jonkun
yksittäisen sanan. Luku- ja kirjoitustaitokin on usein häiriytynyt. Oletan, että potilas
kokee turhautumisen tunteita, ahdistuneisuutta, hätää ja pelkoa, kun ei saa sanottua, mitä
haluaa. Tämä estää ihmissuhteiden ylläpitämistä ja samalla heikentää mahdollisuutta hen-
kiseen tukeen. Afasia vaikuttaa myös omaisen elämään, sillä puheen menettänyt ei mer-
kitse enää entistä itseään omaisille. Omainen joutuu olemaan usein tulkkina ja toimitta-
maan asioita. Tällöin oma vapaa-ajan käyttö rajoittuu.

AVH-potilaan ja hänen omaisensa selviytyminen on yksilöllinen prosessi, johon vai-
kuttavat henkilön itsensä lisäksi sairauteen liittyvät vaikeudet ja kotitilanne. AVH-potilas
ja omainen pyrkivät ratkaisemaan ongelmiaan, ymmärtämään tapahtuman merkitystä tai
säätelemään tunteitaan. Tilannetta pyritään käsittelemään niin, että sairaudesta johtuvat
selviytymisvaatimukset eivät uhkaa potilaan tai omaisen hyvinvointia.



3. Tutkimuksen tarkoitus ja tehtävä

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata kotona asuvan AVH-potilaan ja hänen omaisensa
kokemuksia selviytymisestä jokapäiväisessä elämässä. Tietoa voidaan käyttää AVH-poti-
laan kuntoutuksen ja kotihoidon kehittämiseen. Potilaan ja omaisen selviytymisen estei-
den ja edellytysten sekä terveydenhuollon interventioihin liittyvien odotusten tiedostami-
nen auttaa terveydenhuollon henkilöstöä suuntaamaan tuen ja muut palvelut oikein. Tällä
parannetaan hoidon laatua. Selviytymisen omakohtaiset kokemukset ja tyytyväisyys ter-
veydenhuoltopalveluihin ovat osa asiakaslähtöistä laatutyöskentelyä.

Tutkimustehtävänä on kuvailla
1. Millaisia kokemuksia kotona asuvalla aivoverenkiertohäiriöpotilaalla on selviytymi-

sestään?
2. Millaisia kokemuksia omaisella on selviytymisestään läheisen sairastaessa aivoveren-

kiertohäiriötä kotona?
3. Mitä samankaltaisuuksia ja eroja on kotona asuvan aivoverenkiertohäiriöpotilaan ja

omaisen selviytymisessä?



4. Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen toteuttaminen

4.1. Tutkimuksen lähestymistapa

Ihmistieteellisessä tutkimuksessa metodologisten ratkaisujen ymmärtämiseen liittyy tie-
toiseksi tuleminen ihmistä koskevista lähtökohdista. Nämä ovat kannanottoja ensinnäkin
siihen, mitä ihmisen ymmärretään olevan ja toiseksi siihen, miten ihminen on tutkimuk-
sen kohteena ja miten tätä kohdetta voidaan tutkia. (Åstedt-Kurki 1992, 14.) Tässä tutki-
muksessa ymmärretään, että ihminen on ainutkertainen, yksilöllinen olento, jolla on oma
elämänsä. Hänellä on oma maailmansa, sillä yhteinen maailma avautuu hänelle omalla
yksilöllisellä tavallaan eikä kukaan voi hänen maailmaansa täysin saavuttaa. Ihminen on
siis tietoinen, vapaa ja vastuullinen maailmassa oleva kokonaisuus, mutta myös kokonai-
suuden osa. Tajuntaan sisältyvällä käsitteellisyydellään ihminen voi reflektoida ja eritellä
kokemuksiaan.

Tarkastelen tässä tutkimuksessa kotona asuvan AVH-potilaan ja hänen omaisensa sel-
viytymisen kokemuksia. Käytän kvalitatiivista lähestymistapaa, koska haluan tietää,
miten AVH-potilaat ja omaiset jäsentävät kokemuksen tasolla ympärillään olevaa todelli-
suutta ja miten he toimivat jokapäiväisessä elämässään kotona. Ihmistieteellisessä tutki-
muksessa kvalitatiivinen tutkimus puoltaa paikkansa, koska tutkittavat kokemukset ilme-
nevät laatuina, joita ei voida tutkia yksistään määrällisesti ilman, että sisältö kadotetaan
(Varto 1992, 14). Kvalitatiivisen tutkimuksen tiedekäsitys on usein tulkitseva tai ymmär-
tävä ja siinä oletetaan, että todellisuus tavoitetaan kokemuksen kautta ja ilmiöitä tarkas-
tellaan luonnollisessa yhteydessään tutkittavien näkökulmasta (Vehviläinen-Julkunen &
Paunonen 1997, 20). Varton (1992, 57) mukaan kieli on todellisuuden rakentamisen kes-
keinen väline. Koska ihminen ilmaisee itseään kielellisesti, hänen ajatuksistaan ja koke-
muksistaan on mahdollista saada tietoa kuuntelemalla, mitä hän kertoo ja miten hän
kuvaa kokemuksiaan. Tässä lähden siitä, että AVH-potilaat ja heidän omaisensa paljasta-
vat omakohtaisia kokemuksiaan kielellisesti kootessani tietoa haastattelemalla.

Käytän tutkimuksessani fenomenologista lähestymistapaa, joka on yksi kvalitatiivi-
sista lähestymistavoista. Fenomenologiassa on kaksi tutkimusperinnettä: Husserlin edus-
tama deskriptiivinen ja Heideggerin hermeneuttinen fenomenologia (Lindvall 1997, 28).
Husserl otaksui, että kaikki tieto perustuu kokemukseen, joten todellista maailmaa on tut-
kittava kokemusten kautta (Husserl 1989). Husserl edustaa niin sanottua puhdasta eli
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transsendentaalista fenomenologiaa, joka on kiinnostunut tajunnan rakenteista, mutta ei
kiellä ulkoisen maailman olemassa oloa ihmisen tajunnan ulkopuolella. Ulkoinen maa-
ilma välittyy ihmiselle kokemuksen kautta, ja tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita ulkoi-
sen maailman rakentumisesta ihmisen tajunnassa. Husserlilaisen fenomenologian tavoit-
teena on kuvata ilman teoreettisia käsitteitä sitä tapaa, jolla ulkoinen maailma rakentuu
ihmisen tajunnassa. Aito ymmärtäminen on intuition, ei teoreettisen tarkastelun, tulos.
(Satulehto 1992.)

Heidegger ekstistenssin filosofina otaksui, että tieto muodostuu ihmisen ja ulkoisen
todellisuuden välisessä suhteessa, minkä takia niitä ei tule erottaa toisistaan. Eksistenssin
filosofia korostaa, että ihminen on ainutkertainen ja yksilöllinen, joka muovaa itse todelli-
suutensa ja sen takia fenomenologisen tutkimuksen tulee kohdistua koko elämismaail-
maan. Koska ihmistä tarkastellaan maailmassa olevana, fenomenologiaan tuodaan herme-
neuttinen näkökulma. (Juntunen 1990.)

Giorgi (1993a ja 1993b) nojautuu husserlilaiseen fenomenologiaan käyttäessään des-
kriptiivistä fenomenologista psykologiaa. Perttula (1995 ja 1998) on muokannut Giorgin
(1993a ja 1993b) kuvaamaa metodia menettelytavoiltaan ja käsitteistöltään eksistentiaali-
seen suuntaan. Hänen mukaan Husserlin fenomenologian ja Heideggerin eksistenssin
filosofian yhdistävänä käsitteenä voidaan käyttää eksistentiaalisen tai hermeneuttisen
fenomenologian käsitettä. Hoitotieteellisissä tutkimuksissa on käytetty sekä Giorgin
kuvaamaa menetelmää (esim. Palo-Bengtsson & Ekman 1997) että Perttulan muunnosta
menetelmästä (esim. Lindvall 1997).

Tämä tutkimus edustaa eksistentiaalista eli hermeneuttista fenomenologiaa. Tutkimuk-
sen empiirisessä osassa yhdistän idiografisen eli yksilökohtaisen ja ihmisten kokemusten
yhteisiä sisältöjä etsivän yleisen tarkastelun.

Saarisen (1986, 120–129) mukaan fenomenologiselle tutkimusotteelle on ominaista
tarkastella ihmisen kokemuksia, niin kuin subjekti ne kokee ja ymmärtää. Siinä ollaan
kiinnostuneita niistä tavoista, joilla tietoisuus jäsentää ulkomaailmaa ja joiden avulla
kokemus strukturoituu yhtenäiseksi ja mielekkääksi kokonaisuudeksi. Tutkimus olettaa,
että tutkijaa kiinnostavat ilmiöt ovat jo ennen tutkimusta olemassa tutkittavien kokemuk-
sessa, eikä niitä luoda tutkimustilanteessa, vaikka tutkimus nostaa toiset merkityssuhteet
enemmän esille kuin toiset (Grönfors 1985, 21–22; Varto 1992, 54–57). Tiedon hankkimi-
nen inhimillisestä toiminnasta pohjautuu juuri subjektiivisten merkityksenantojen raken-
teen tarkasteluun. Sen takia kuvaan tutkimuskohteen sellaisena kuin se kokemuksellisesti
AVH-potilaalle ja omaiselle ilmenee. Tavoitteena on kerätä tietoa kokemuksista ja tutkia
kokemuksen perusrakenteita inhimillisen toiminnan ymmärtämiseksi (Morse & Field
1995).

Varton (1992, 86–87) mukaan fenomenologisesti suuntautunut tutkija pyrkii välttä-
mään teoreettisia malleja tai menetelmiä, jotka ohentavat todellisuuden monikerroksi-
suutta ja rikkautta. Sen sijaan häneltä edellytetään paneutumista ennakkoluulottomaan
havainnointiin, jolloin tutkittava ilmiö saa mahdollisuuden avautua alkuperäisessä muo-
dossaan. Tämän takia fenomenologialle on keskeistä oivaltava havainnointi ja ymmärtä-
minen. Ymmärtäminen tarkoittaa sitä, että sosiaalisessa todellisuudessa ihmisten toimin-
taansa liittämät merkitykset otetaan huomioon, koska ne vaikuttavat siihen, miten ihmiset
toimivat (Töttö 1982, 135).

Fenomenologia voidaan ymmärtää laajana filosofiana, lähestymistapana ja metodina.
Filosofiana se sisältää eri suuntauksia, jotka perustuvat esimerkiksi edellä esitettyyn Hus-
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serlin ja Heideggerin ajatteluun. Lähestymistapana se ymmärretään tavallisesti vastakoh-
tana positivistiseen tieteenfilosofiaan perustuvalle tutkimukselle (Varto 1992; Rose ym.
1995). Tutkimusotteet eroavat toisistaan käytettyjen tutkimusmenetelmien ja paradigmo-
jen perusteella (Hentinen 1987, 4). Fenomenologiaa on käytetty myös tutkimusmetodina
(esim. Morse & Field 1995), jolloin sen taustalla ei ole tietoisia tieteenfilosofisia tausta-
oletuksia (Burns & Grove 1993). Tässä tutkimuksessa ymmärrän fenomenologian lähes-
tymistapana, joka ohjaa kaikkia tutkimusvaiheita: oman ymmärrykseni arviointia, tieto-
jen keruuta ja analyysia. Vaikka fenomenologisessa tutkimuksessa vältetään empiiristä
tutkimusta ohjaavia teoreettisia malleja, tässä on mukana selviytymiseen liittyvää teoriaa.
Teoriaosuus on mukana siksi, että teoreettiseen tietoon perehtyminen etukäteen auttaa tie-
dostamaan paremmin ennakko-oletuksia (Colaizzi 1978). Lisäksi tutkijan näkökulman
esittäminen auttaa lukijaa ymmärtämään tutkijan ajattelun ja toiminnan etenemistä sekä
arvioimaan tutkimustiedon tuottamista (Åstedt-Kurki 1992; Häggman-Laitila 1999).

Merleau-Pontyn (1994) mukaan fenomenologisen tutkimuksen kriteereinä voidaan
pitää deskriptiivisyyttä, reduktiota, olemusten etsintää ja intentionaalisuutta, jotka kietou-
tuvat osittain toisiinsa. Deskriptio liittyy sekä aineistonkeruu- että tutkimusaineiston ana-
lyysivaiheeseen. Aineistonkeruussa deskriptio merkitsee AVH-potilaiden ja omaisten
tapaa tuottaa tutkimusaineistoa eli sitä, miten heidän antamansa kuvaus vastaa alkuperäi-
siä kokemuksia selviytymisestä. Aineiston analyysivaiheessa deskriptio ilmentää tutkijan
pyrkimystä kuvata tutkittavien kokemus mahdollisimman alkuperäisenä. (Giorgi 1993a,
69).

Jotta tutkija pystyy kuvaamaan tutkittavan kokemuksen, hänen on pohdittava tulkin-
nan merkitystä tutkimuksessa. Varton (1992, 61–64) mukaan tulkinnalla tarkoitetaan
kokemusten merkityssuhteiden auki kerimistä. Ihmisten kokemusten merkitykset kietou-
tuvat toisiinsa ja saavat sisältönsä tulkkiutumisena. Tulkkiutuminen tarkoittaa tapaa, jolla
merkitykset muodostuvat ilman tarkoituksellista tulkintaa sen mukaan, kuinka ne liittyvät
yksilön kokemusmaailmaan. Sen takia tutkijan on huomioitava tutkimuksessa se koke-
musmaailma, jossa tutkittava on, haastattelutilanne, oma elämysmaailmansa ja se maa-
ilma, jossa tutkimus tehdään. Giorgin (1993a) mukaan deskriptio ja tulkinta eivät ole toi-
silleen vastakkaisia, vaikka ne erotetaan käsitteellisesti toisistaan. Deskriptio merkitsee
tutkijan pysyttäytymistä tiukasti evidenssissä, ja jos tutkija tästä poikkeaa, on kysymyk-
sessä tulkinta. Perttulan (1995, 55–56) mukaan tutkimus on välttämättä aina jonkin verran
tulkinnallista, koska tutkija ei kykene milloinkaan sulkeistamaan kaikkia käsityksiään tut-
kittavasta ilmiöstä eikä irtautumaan elämäntilanteestaan. Pyrkimyksenä on deskriptio.
Tulkinta pyritään minimoimaan tutkimuksellisten menettelytapojen avulla. Ihminen ei
kykene täysin analysoimaan toisen ihmisen kokemuksia, sillä kokemus sisältää aina tois-
ten ihmisten antamia, itselle vieraita kokemuksia (Merleau-Pontyn 1994).

Fenomenologinen reduktio on menetelmä, jonka avulla pyritään perimmäisen ”ole-
muksen” paljastamiseen (Husserl 1989). Tästä käytän käsitettä ”merkitysverkoston pal-
jastaminen”. Perttula (1998) jakaa reduktion kahteen vaiheeseen; sulkeistamiseen ja mie-
likuvatasolla tapahtuvaan muunteluun, joiden tavoitteena on tutkittavan ilmiön kuvaami-
nen. Sulkeistamisella tarkoitetaan sitä, että tutkija tietoisesti reflektoi tutkittavaan ilmi-
öön etukäteen liittämiään merkityssuhteita ja pyrkii siirtämään ne sen jälkeen syrjään.
Mielikuvatasolla tapahtuva muuntelu tarkoittaa reflektoivan mielikuvituksen ja intuition
avulla tapahtuvaa ilmiön etsimistä. Tällä tavalla löydetään ne tekijät, jotka ovat tehneet
ilmiöstä sitä, mitä se on. Pyrin tässä tutkimuksessa tavoittamaan tutkittavien kokemuksen
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mahdollisimman alkuperäisenä ja rikkaana. Sulkeistamista en ulota ontologiselle tasolle,
vaan tarkoituksenani on sulkeistaa tutkittavaan ilmiöön liittyvät empiiriset etukäteisole-
tukset. Reduktion tavoitteena on ymmärtää, miten AVH-potilaat ja omaiset kokevat todel-
lisuuden ja miten todellisuus heille muotoutuu. Tämä merkitsee sitä, että pidän tutkitta-
vien antamaa kuvausta sellaisenaan tutkimusaineistona ja tutkimuskohteena. En siis aseta
tutkittavan kokemusten edellytystä redusoinnin kohteeksi, vaan olen kiinnostunut siitä,
miten he kokevat asioita. Ihmisen tajunta mielletään olemassa olevana, sillä ihminen on
tajunnallinen olento. Potilaat ja omaiset tuottavat ilmiöstä luonnollisen asenteensa mukai-
sen kuvauksen, ja vasta analyysivaiheessa pyrin reduktioon ja siihen liittyvään fenomeno-
logiseen asenteeseen. Filosofisessa reduktiossa fenomenologinen asenne omaksutaan sitä
vastoin jo ennen ilmiön kuvaamista. Fenomenologisessa erityistieteellisessä tutkimuk-
sessa tutkittavien tehtävänä on kuvata kokemuksiaan ja tutkijan tehtävä on jäsentää tutkit-
tavien kokemuksia. Reduktiossa pyritään minimoimaan tekijät, jotka estävät tutkittavan
ilmiön hahmottumista. (Giorgi 1993a, 69–70; Juntunen 1986, 73–74.)

Olemusten etsinnällä, mikä tässä tutkimuksessa merkitsee merkitysverkoston kuvaa-
mista, tarkoitetaan tutkijan tietoista reflektiota, jolla hän etsii tutkittavan ilmiön merkityk-
set. Olemusten etsintä tapahtuu mielikuvatasolla, jolloin tutkija mielikuviaan muuntele-
malla tarkastelee ilmiön eri variaatioita ja sen jälkeen hylkää sellaiset merkitykset, jotka
eivät ole välttämättömiä. Tutkija pyrkii reduktion avulla olemusten yleiseksi nimitettä-
välle tasolle (Giorgi 1993a, 71.) ns. yleisen merkitysverkoston tavoittamiseen. Juntusen ja
Mehtosen (1977, 122–123) mukaan jokaisella ilmiöllä saattaa olla useita olemuksia, joista
kukin edustaa yleistyksen tiettyä astetta. Kutakin kohdetta vastaa olemusten hierarkia.
Olemusten ensisijaisuuden sanelee kulloiseenkin tutkimustilanteeseen liittyvä tiedonint-
ressi, joka määrää, kuinka fenomenologisen reduktion tulee tapahtua. Näin siis fenomeno-
loginen tutkija ratkaisee esiymmärryksensä ja asiantuntemuksensa perusteella, mitä meto-
disia ratkaisuja hän kulloinkin käyttää (Varto 1992, 122). Perttulan (1995, 45–46) mukaan
fenomenologisessa erityistieteellisessä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita olemuksista ja
rakenteista, jotka ovat sidottuja kontekstiinsa. Fenomenologisessa filosofiassa sitä vas-
toin tutkija pyrkii reduktion avulla olemusten yleispätevyyteen ilman kontekstisidonnai-
suutta. Eksistentiaalisessa fenomenologisessa tutkimuksessa yleinen merkitysverkosto on
siis kontekstisidonnainen ja siten muutosaltis, koska siinä korostuu ihmisen kietoutunei-
suus maailmaan. Tässä tutkimuksessa lähden siitä, että AVH-potilaan ja omaisten koke-
mukset ovat sidoksissa heidän elämäntilanteisuuteensa ja muuttuvat elämäntilanteisuu-
den muuttuessa.

Intentionaalisuus tarkoittaa ihmisen tajunnan ominaisuutta suuntautua aina johonkin
itsensä ulkopuolella olevaan. Intentionaalisuus viittaa siis tajunnan spontaaniin perus-
luonteeseen suuntautua aina johonkin. Yksilön psyykkisen toiminnan suuntautuminen
kohteeseensa on riippuvainen siitä, miten todellisuus näyttäytyy ihmiselle, miten ihminen
havaitsee, rakentaa ja jäsentää maailmaa. Intentionaalisuus on sekä tutkijan että tutkitta-
van ominaisuus. (Giorgi 1993a, 71–72; Tossavainen 1996, 51–52.) Mearleu-Pontyn
(1994) mukaan ihmisen intentionaalisuuteen sisältyy myös se, että ihminen kykenee valit-
semaan tietoisesti päämääränsä. Fenomenologisessa tutkimuksessa tämä oletus on kes-
keistä, koska se antaa mahdollisuuden tutkia, miten ihminen kokemuksensa kautta on
suhteessa maailmaan. Fenomenologinen tutkimus on siis kiinnostunut erityisesti niistä
merkityksistä, joita kohteilla on tajunnalle (Saarinen 1986, 117–118).
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4.2. Tutkimusaineisto ja sen kerääminen

Tutkimukseen osallistuvat henkilöt ovat eri-ikäisiä oululaisia kotona asuvia AVH-potilai-
ta ja heidän omaisiaan. Valitsin sairastuneet harkinnanvaraisella otannalla Oulun yliopis-
tollisen sairaalan (OYS:n) vuoden 1994 neurologisten osastojen poistorekisteristä. Har-
kinnanvaraisesta otantaa käytetään mm. silloin, kun tutkimukseen pyritään saamaan sel-
laisia asiantuntijoita, jotka tuntevat hyvin tutkittavan ilmiön (Hirsjärvi & Hurme 1995,
58–59). Valitsin ensimmäisessä vaiheessa mukaan kaikki Oulussa asuvat henkilöt, joiden
diagnoosinumerot olivat 4310A–4329X (aivoverenvuodot), 4330A–4339X (aivoihin ver-
ta vievien valtimoiden tukos tai ahtauma), 4340A–4349X (aivoverisuonitukos tai
ahtauma) ja 4360A–4376X (muut syyt, esim. tarkemmin määrittelemätön äkillinen aivo-
verenkiertosairaus). Näistä valitsin aakkosjärjestyksessä 24 aikuista, (1) jolla oli aivove-
renkiertohäiriö, (2) ei ollut muita vaikeita pitkäaikaisia terveysongelmia (esim. vaikeaa
reumaa tai parkinsonin tautia), (3) joka asui kotona ja (4) ei asunut yksin. Lisäksi varmis-
tin, että omainen asuu samassa taloudessa ja että sairastunut oli ollut kotona sairauden jäl-
keen vähintään puoli vuotta. Lähetin valituille kirjeen, jossa kuvailin tutkimuksen tarkoi-
tusta ja kerroin, että otan heihin yhteyttä puhelimitse sopiakseni haastatteluajan, mikäli he
haluavat osallistua tutkimukseen. Kahta henkilöä en tavoittanut, kaksi kieltäytyi, heistä
toinen kertoi olevansa henkisesti liian väsynyt ja toinen oli saanut uuden aivoverenkierto-
häiriön soittoa edeltävänä päivänä. Kahdella AVH-potilaalla oli vaikea afasia. Heidän
haastattelunsa ei ole tutkimuksessa mukana, koska käyttämäni analyysimenetelmällä ei
ole mahdollista analysoida ei-kielellistä kommunikaatiota, mutta heidän omaisensa haas-
tattelin. Tutkimuksessa on siksi 18 AVH-potilasta ja 20 omaista.

Tutkimukseen osallistuneiden sairastumisesta oli kulunut noin kolme vuotta. Potilaat
olivat akuutin tilanteen mentyä ohitse olleet kotona lukuun ottamatta lyhyitä parin viikon
mittaisia laitoskuntoutusjaksoja. Jokaisella oli tutkimusaiheen kannalta yksilöllisesti eri-
laista kokemustietoa.

Colaizzin (1978, 69) mukaan tutkimusjoukon koosta ei voida antaa suosituksia, vaan
ratkaisut on tehtävä jokaisessa tapauksessa erikseen. Käytännössä tutkimusjoukko on
usein pieni. Tarkoituksena on kuitenkin varmistaa, että mukana olevilla henkilöillä on
kokemusta tutkittavasta ilmiöstä. Pienen aineiston etuna on se, että siinä voidaan kiinnit-
tää huomiota yksilöllisiin elämänprosesseihin ja löytää subjektiivisesti koetut merkityssi-
sällöt (Ahponen 1984, 13-14) ja ymmärtää syvällisemmin tutkimukseen osallistuvien
kokemuksia (Åstedt-Kurki 1992, 146). On myös parempi tehdä vähän hyviä haastatteluja
kuin paljon huonoja (Kortteinen 1982, 305–306), sillä tutkimukseen osallistuvien määrän
lisääminen ei aina lisää tiedon määrän kertymistä (Åstedt-Kurki 1992, 146). Edellä ole-
van perusteella arvioin tähän tutkimukseen osallistujien määrän riittäväksi.

Monissa laadullisissa tutkimuksissa tutkitaan niin monta ihmistä, että tutkittavasta
ilmiöstä ei tule enää uutta tietoa esille. Tämä niin kutsuttu saturaation eli kyllääntymisen
periaate ei päde, koska sen lähtökohtana on ihmisten yksilölliset kokemukset. Saturaatio
ei liity fenomenologisessa tutkimuksessa myöskään tutkijan ennen tutkimusta muotoile-
man teoreettisen ajatuksen todentumiseen, koska tutkittava ilmiö on yleensä niin moni-
ulotteinen ja kompleksinen, että se tarjoaa todentumismahdollisuuden lähes kaikille riittä-
vän spesifeiksi muotoilluille etukäteisoletuksille. (Perttula 1995, 60–62.) Kerätessä
aineistoa samalta henkilöltä useilla haastatteluilla saattaa tulla tilanne, jossa henkilö ei
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enää ilmaise uutta. Tällainen ‘haastateltavatason’ saturaatio on mahdollista myös fenome-
nologisessa tutkimuksessa.

Tein neljälle kotona asuvalle AVH-potilaalle ja kolmelle omaiselle esihaastattelun,
ennen kuin aloitin varsinaiset haastattelut. Nämä henkilöt eivät ole mukana tutkimuk-
sessa. Varsinaiset haastattelut suoritin elo-syyskuussa 1997 AVH-potilaiden kotona heille
sopivana ajankohtana. Haastattelin sairastaneet ja omaiset mikäli mahdollista siten, että
he olivat yksin haastattelutilanteessa. Muussa tapauksessa haastateltava voi jättää tärkeää
asiaa paljastamatta ollessaan vaivautunut tai pelätessään järkyttävänsä läheistään (Faulk-
ner & Maguire 1999, 42). Käytin haastatteluissa sekä sairastuneille että omaisille kolmea
avointa kysymystä: (1) millaisia muutoksia aivoverenkiertohäiriö on aiheuttanut elä-
määnne ja mitä muutokset merkitsevät teille, (2) millaista oma selviytymisenne on ja (3)
mitä ajattelette tulevaisuudestanne. Nauhoitin kaikki haastattelut ja aukikirjoitin ne sana-
tarkasti analysointia varten, lukuun ottamatta omia kannustamaan tarkoittamiani ilmai-
suja, kuten esimerkiksi ”joo” tai ”niin”.

Koska fenomenologisessa tutkimuksessa halutaan saada esille tutkittavien välitön
kokemus, tulee tutkimusaineiston hankinta suorittaa siten, että tutkija mahdollisimman
vähän rajoittaa niiden kokemusten esille tuomista, joita tutkittavat liittävät kyseiseen ilmi-
öön. Tutkija pyrkii saamaan tutkittavaa kuvaamaan jokapäiväisen elämänsä tilanteita.
Hyvä fenomenologinen tutkimusaineisto koostuu tutkittavan mahdollisimman spontaa-
neista tutkittavaan ilmiöön liittyvistä kuvauksista. (Perttula 1995, 64; Becker 1992).
Hyvässä aineiston hankintatilanteessa tutkimukseen osallistuvat voivat kuvata niitä koke-
muksia, joita he jokapäiväisessä elämässään liittävät tutkijaa kiinnostavaan ilmiöön.
Tämän takia kysymyksenasettelujen tulee olla mahdollisimman avoimia. (Åstedt-Kurki
1994, 5.)

Haastatteluilmapiiri ja vuorovaikutuksen luonne vaikuttavat haastattelussa saatavan
tiedon laatuun ja määrään (Grönfors 1985). Tämän takia pyrin luomaan mahdollisimman
myönteisen ilmapiirin. Ennen haastattelua kerroin haastateltaville tutkimuksen tarkoituk-
sesta ja haastattelussa esille tulleiden asioiden luottamuksellisuudesta, keskustelimme
ajankohtaisista asioista ja kerroin haastateltavan niin halutessa jotakin itsestäni. Varsinai-
sen haastattelun alussa kerroin, että minulla on kolme teemaa, joista toivon haastatelta-
van kertovan. Teemojen järjestyksen haastateltava saattoi halutessaan valita. Sovimme,
että haastattelut nauhoitetaan ja että haastateltava voi kertoa teemoihin liittyvistä asioista
vapaasti. Potilaiden haastattelut kestivät 45–90 minuuttia ja omaisen 30–60 minuuttia.
Nauhuri ei näyttänyt häiritsevän haastattelua. Useimmat haastateltavat olivat haastatteli-
jan kanssa kahden. Haastattelut etenivät yleensä AVH-potilaiden osalta spontaanisti tutki-
muksen tavoitteen suuntaisesti, harvoin tarvittiin tarkennuksia ja aiheeseen palauttamista.
Omaisten kohdalla aiheeseen palauttamista tarvittiin sairastuneita useammin, koska he
kertoivat mieluummin läheisensä terveydentilasta ja toimintakyvystä kuin omasta selviy-
tymisestään. Haastattelun jälkeen haastateltavat (AVH-potilas ja omainen) useimmiten
kertoivat vapaasti elämästään, työstään ja harrastuksistaan, näyttivät tekemiään kudonnai-
sia, puutöitä tai valokuvia. Liitteessä 1 olen kuvannut yhden AVH-potilaan haastattelun.

Jokaisen haastattelun jälkeen tein haastattelutilanteesta muistiinpanoja, joissa kuvaan
haastattelun sujumista, häiriötekijöitä ja sitä, ketkä haastattelutilanteessa olivat mukana.
Muistiinpanot helpottivat haastattelutilanteen mieleen palauttamista aineiston analyysi-
vaiheessa. Seuraavat esimerkit perustuvat muistiinpanoihini. Olen poistanut haastatelta-
vien nimet esimerkeistä.
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AVH-potilas (haastateltava 1)

Haastattelin x:n keittiön pöydän ääressä hänen toivomuksestaan. Haastatteluilmapiiri oli
välitön. Potilaan puhe oli hidasta ja epäselvää. Potilaan aviopuoliso istui välittömässä lähei-
syydessä ja toimi pyynnöstäni tulkkina, ellen ymmärtänyt haastateltavaa. Tämä ei mieles-
täni häirinnyt haastattelua. Haastateltava nauroi usein omille ”kömmähdyksilleen”.

Omainen (haastateltava 2)

Haastattelin omaista olohuoneessa. Mennessäni hän oli jännittynyt, mutta vapautui, kun kat-
selimme valokuvia ennen varsinaista haastattelua. Haastattelun loppupuolella soi puhelin, ja
haastateltava otti soittopyynnön sanoen, ettei voi nyt puhua, koska hänellä on tärkeä vieras.
Haastattelu jatkui sujuvasti tämän jälkeen. Haastattelutilanteessa ei ollut mukana potilasta.

Haastattelu, jossa tutkija aidosti kuuntelee ja kuulee tutkimukseen osallistuvaa ja saa
näin tietoa hänen kokemuksistaan, on yleinen fenomenologisen tutkimuksen aineiston
hankintamenetelmä. Menetelmä ei ole kuitenkaan ongelmaton, koska tutkijan esiymmär-
ryksen pohjalta syntyneet kysymykset ja kieli saattavat ohjata tutkittavien ajattelua ja
ilmaisuja. Tällöin tutkittavien omien kokemusten esilletulo saattaa estyä (Åstedt-Kurki
1994, 5). Käytettäessä kirjallisia avoimia kysymyksiä tutkija vaikuttaa mahdollisimman
vähän kokemuksiin, joita tutkittavat tuovat esille (Perttula 1995, 65). Luovuin kuitenkin
tässä tutkimuksessa kirjallisesta aineistonkeruusta, koska AVH-potilailla voi usein olla
vaikeuksia kirjallisen tiedon tuottamisessa (Morse & Field 1995). Keräsin myös omais-
ten aineiston haastattelemalla, koska selviytymiseen liittyy sellaisia kompleksisia yhteyk-
siä, joiden tutkimiseen soveltuu hyvin avoin ja joustava teemahaastattelu (Suutama 1995,
90).

4.3. Aineiston analyysi

Tämän tutkimuksen analyysin aloitin haastattelunauhojen aukikirjoittamisella. Tein kir-
joittamisen välittömästi jokaisen haastattelun jälkeen. Haastatteluaineiston analyysimene-
telmänä käytin kaksivaiheista fenomenologista analyysimenetelmää. Analyysin ensim-
mäisen vaiheessa muodostin haastatteluaineistosta yksilökohtaiset merkitysverkostot ja
toisessa vaiheessa tuotin käsitteellisesti yleistä tietoa eli yleiset merkitysverkostotyypit.
Nämä vaiheet sisältyvät fenomenologiseen reduktioon, jonka avulla pyritään merkitysver-
koston paljastamiseen.

Analyysi perustuu pitkälti Perttulan (1998) Giorgin (1993a) kuvaamasta metodista
muokkaamaan ja täydentämään menetelmään (kuvio 2). Analyysi eroaa Perttulan vuonna
1995 kuvaamasta menetelmästä siten, että yhden yleisen merkitysverkoston sijasta muo-
dostan useita merkitysverkostotyyppejä ja vuonna 1998 kuvaamasta menetelmästä siten,
että kaikille yhteisten sisältöalueiden (analyysin päävaihe II/2) laatimisesta huolimatta
muodostan useita yleisiä merkitysverkostoja eli merkitysverkostotyyppejä. Giorgin
(1993a ja b) menetelmästä analyysi eroaa siten, että olen muodostanut sisältöalueita
aineiston jäsentämiseksi. Giorgi käyttää tutkimuksissaan pieniä aineistoja, joten analyysi
ei edellytä sisältöalueiden muodostamista. Muita eroja käyttämäni Perttulan ja Giorgin
kuvaamien menetelmien välillä on vaikea arvioida, koska Giorgi ei kuvaa menetelmän
vaiheita niin yksityiskohtaisesti kuin Perttula. Saattaa olla, että todellisuudessa erot näi-
den välillä ovat pienemmät, kuin mitä esimerkiksi kuvio 2 antaa aihetta olettaa.
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Kuvio 2. Giorgin analyysimenetelmän vaiheet ja käyttämäni analyysimenetelmän muunnos
(Giorgi 1993a ja 1993b; Perttula 1998).

AVH-potilaiden haastattelut analysoin syksyllä 1997 ja raportoin ne lisensiaatintyössä
(Purola 1998). Omaisten haastattelujen analyysin aloitin haastattelujen kuuntelemisella ja
kirjoitettujen haastattelujen lukemisella syksyllä 1998. Molempien aineistojen analyysi
eteni I päävaiheen kautta yksilökohtaisiin merkitysverkostoihin ja II päävaiheen kautta
yleisiin merkitysverkostotyyppeihin. Havainnollistan analyysin kuvausta esimerkein.
Käytän esimerkeissä mahdollisimman usein samojen henkilöiden kokemuksia, jotta ana-
lyysin kulkua on helpompi seurata.

AVH-potilaiden ja omaisten kokemusten samankaltaisuuksien ja erojen tarkastelun
perustana on aineistosta nousseiden sisältöalueiden merkitysverkostot eli analyysin vaihe
II/6. Parivertailussa käytän AVH-potilaiden ja omaisten tyyppikuvauksia eli analyysin
vaihe II/7:ää.

Giorgin analyysimenetelmä Käyttämäni analyysimenetelmän muunnos

1. vaihe
Tutustutaan tutkimusaineistoon huolelli-
sesti ja avoimesti kokonaisnäkemykseen
pyrkien

�

I päävaihe
(1) Tutustuin tutkimusaineistoon huolellisesti ja avoi-
mesti.
(2) Muodostin tutkimusaineistoa jäsentävät sisältöalueet.

2. vaihe
Tutkimusaineisto jaetaan merkitysyksiköi-
hin. merkityksen (kuvio 3 ja liite 1).

�

(3) Erotin tutkimusaineistosta merkitysyksiköitä, jotka
ovat sisällöllisiä kokonaisuuksia ja ilmaisevat tutkittavan
ilmiön kannalta relevantin merkityksen.

3. vaihe
Jokainen merkitysyksikkö muunnetaan tut-
kijan kielelle.

�

(4) Muunsin merkitysyksiköt tieteenalani yleiselle kielelle
(kuvio 3 ja liite 1).
(5) Sijoitin jokaisen merkitysyksikön ja siitä tekemäni
muunnoksen johonkin aineistoa jäsentävään sisältöaluee-
seen ja muodostin merkitysverkostot sisältöalueittain.

4. vaihe
Muodostetaan aluksi yksilökohtainen mer-
kitysrakenne, josta siirrytään yleiseen mer-
kitysrakenteeseen

�

�

�

�

(6) Muodostin yksilökohtaisen merkitysverkoston

II päävaihe
(1) Jaoin yksilökohtaisen merkitysverkoston merkitysyk-
siköihin ja tiivistin kielelle, jossa yksilöllinen kokemus ei
ole enää esillä (kuvio 4 ja liite 2).
(2) Muodostin tutkijan kielelle muunnettujen merkitysver-
kostojen avoimen lukemisen perusteella tutkimusaineistoa
jäsentävät sisältöalueet (kuvio 5).
(3) Sijoitin tutkijan kielelle muunnetut merkitysyksiköt
niitä jäsentäviin sisältöalueisiin (liite 2).
(4) Jaoin jokaisen sisältöalueen sitä jäsentäviin spesifeihin
sisältöalueisiin (kuvio 5) ja asetin kunkin tutkijan kielelle
muunnetun merkitysyksikön johonkin niistä.
(5) Tiivistin jokaiseen spesifiin sisältöalueeseen sijoitetut
merkitysyksiköt spesifiksi yleiseksi merkitysverkostoksi.
(6) Muodostin sisältöalueen yleisen merkitysverkoston.
(7) Muodostin yleiset merkitysverkostotyypit (luku 5.2.3).
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4.3.1. Yksilökohtaisten merkitysverkostojen muodostaminen

1. Luin tutkimukseen osallistuvien kuvaukset selviytymisestä useita kertoja kokonaisnä-
kemyksen tavoittamiseksi. Pyrin suhtautumaan lukemaani mahdollisimman avoimesti ja
kokonaiskuvaa tavoitellen. Pyrin myös tiedostamaan omia oletuksiani ja ennakkoluulojani
aineistosta.

2. Muodostin tutkimusaineistoa jäsentävät kaikille yhteiset sisältöalueet (erikseen sai-
rastuneille ja erikseen omaisille), joihin liittyviä kokemuksiaan AVH-potilaat ja heidän
omaisensa kuvaavat. Sisältöalueet jäsentävät tutkimusaineistoa selkiyttämällä, mihin elä-
mänalueisiin liittyviä kokemuksia tutkimusaineisto sisältää.

3. Jaoin tutkimusaineiston kokonaisuudessaan merkitysyksiköihin, tutkittavan ilmiön
kannalta relevantteihin kokonaisuuksiin. Erotin merkitysyksiköt fyysisesti toisistaan jaka-
malla kunkin niistä omaksi kappaleekseen. Nämä yksiköt olivat laajuudeltaan hyvin erilai-
sia. (Kuvio 3 ja liite 1.) Erottelin merkitysyksiköt spontaanisti. Näin vältin liian varhain
tapahtuvan teoreettisperusteisen analyysin, joka saattaa kaventaa kokemuksellisuuden
alkuperäisyyttä. Merkitysyksiköiden erottelun tuloksia suuntaava vaikutus on hyvin pieni.
Jos aineistosta erotellaan hyvin pieniä merkitysyksiköitä, synteesin muodostaminen on
myöhemmin hankalaa. Laajojen merkitysyksiköiden erottamisessa taas on vaarana, että
jotain oleellista häviää. Tutkijan on tiedettävä tämän takia tarkasti, mitä hän tutkii. (Pert-
tula 1995, 122.) Tutkimusaineiston jäsennys merkitysyksiköihin on tarpeen jo senkin
takia, että aineisto kokonaisuudessaan on usein liian laaja hahmotettavaksi ja analysoita-
vaksi sellaisenaan (Werz 1993). Tämä on edellytys laajojen aineistojen systemaattisen
analyysin onnistumiselle.

4. Muunsin merkitysyksiköt tieteenalani yleiselle kielelle. Tein muuntelun mielessäni
siten, että pyrin tavoittamaan jokaisen merkitysyksikön kokemuksellisen sisällön ja
kuvaamaan sen. Pyrin käyttämään yleiskieltä, yksiselitteisiä ja lyhyitä ilmaisuja, jotta
mahdollisimman moni ymmärtää tekstin samalla tavalla. Kirjoitin alkuperäiset merkitys-
yksiköt vasemmalle palstalle ja muunnetut merkitykset oikealle (kuvio 3 ja liite 1). Näin
alkuperäinen merkitys ja tekemäni muunnos eivät sekoitu keskenään ja lukija näkee, mil-
laisia muunnoksia olen tehnyt alkuperäisestä tekstistä. Pyrin tekemään luotettavia muun-
noksia käyttämättä kuitenkaan liian teoreettista kieltä. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan
toistaa tutkittavien kielellisiä ilmauksia, vaan heidän kokemuksensa ”mahdollisimman
välitön havaitseminen” ja kokemuksen kielellinen kuvaaminen.
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Kuvio 3. Esimerkki merkityksen sisältämien yksiköiden muuntamisesta tutkijan tieteenalan
yleiselle kielelle.

5. Etenin idiografisesti sijoittamalla jokaisen merkitysyksikön ja siitä tekemäni muun-
noksen johonkin aineistoa jäsentävään sisältöalueeseen ja tein sisältöalueittain merkitys-
verkostot. Muodostin jokaisesta sisältöalueesta oman lukunsa kunkin haastateltavan sel-
viytymiskertomukseen.

6. Asetin edellisessä vaiheessa muodostamani sisältöalueiden merkitysverkostot tois-
tensa yhteyteen ja muodostin kunkin tutkittavan yksilökohtaisen merkitysverkoston, joka
on kertomuksen muodossa. Näin muodostuivat kunkin haastateltavan henkilökohtaiset
selviytymiskertomukset, jotka on kuvattu tutkijan kielellä. Integroin sisältöalueet siksi,
että inhimillinen kokemus ei ole pilkottavissa osiin, vaan se muodostuu monimutkaisista
merkityssuhteiden verkostoista. Kuvaan yksilökohtaiset merkitysverkostot tulososassa
(luvut 5.2.1 ja 5.3.1), sillä ne ovat tärkeä osa tutkimustuloksia. Tutkimuksen taustalla
oleva ihmiskäsitys korostaa yksilökohtaisen tiedon tärkeyttä. Yksilökohtaisilla kokemuk-
silla on spesifi merkitys vain siinä kontekstissa, jonka osana ne ovat.

Tähän asti analyysiprosessia tutkimusaineisto on muodostunut AVH-potilaiden ja hei-
dän omaistensa haastattelujen aukikirjoitetuista kuvauksista, mutta tästä eteenpäin se
muodostuu haastateltavien yksilökohtaisista merkitysverkostoista. Niitä ei mielletä enää
tietyn ihmisen koetun maailman osaksi, vaan tutkijan muotoilemiksi. Ne eivät viittaa
yksityisten ihmisten kokemusmaailmaan, vaan tutkimuskohteeseen, ja niitä on pidettävä
tutkimuskohdetta kuvaavina laatuina (Varto 1992) tai käsitteellisinä likiarvoina tutkitta-
vana olevasta ilmiöstä. Yleisen tiedon tavoittaminen tutkittavasta ilmiöstä ei siis merkitse
tutkittavien koettujen maailmojen kuvailua, vaan tutkittavan ilmiön käsitteellisesti ylei-

AVH-potilaan / omaisen kuvaus (päävaihe I/
3, kuvio 2) �

Muunnettu ilmaisu (päävaihe I/4, kuvio 2.)

”Me muutettiin tähän (omakotitalo), kun nyt
eläkkeellä olisi aikaa huolehtia pihasta ja tässä
on iso piha.

Minä halusin laittaa kasvimaan ja kukkia ja
kodin kauniiksi, mutta nyt ei mikään onnistu.

Lenkilläkin juoksin ennen pitkin kankaita,
mutta nyt nekin on jäänyt. Ulkona on oltu tänä
kesänä, kun on ollu niin kaunista.”

* * *
”Kyllä minua aluksi pelotti, että miten tässä
selvitään. Kotilomat oli aluksi hankalia, kun
kaikki pelotti.

Käärin matotkin rullalle, ettei kaadu ja mietin
mitä x voi syödä,

mutta hyvin on menny.

Hän on muuttanut eläkkeelle siirryttyään omakotitaloon, jossa
on iso piha. Hän uskoi, että eläkkeellä ollessa olisi aikaa huo-
lehtia pihatöistä.

Hän pitäisi puutarhatöistä ja haluaisi huolehtia kasvimaasta ja
pihakukista, mutta sairauden takia ei kykene. Myöskään kodin
sisustaminen mieleiseksi ei onnistu.

Hän kokee, että lenkkeilyt sairastumisen takia jääneet. Ulkoil-
lut, kun oli niin kaunis kesä.

* * *
Muuttunut tilanne pelotti häntä aluksi.

Hän varautui potilaan liikkumiseen ja ruokailuun.

Hän kokee, että kaikki on mennyt kotona hyvin.
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sen tiedon tavoittelua. (Perttula 1995 ja 1998.) Kuvaan seuraavassa yksilökohtaisen mer-
kitysverkoston analysoinnin yleisiksi merkitysverkostotyypeiksi.

4.3.2. Yleisten merkitysverkostotyyppien muodostaminen

1. Luin yksilökohtaiset kertomukset useaan kertaan ja aloin etsiä niistä yhteisiä piirteitä
ja rakenteita. Tarkoituksenani oli edetä kertomusten yksilökohtaiselta tasolta kohti yleisiä
merkityksiä. Tämän tavoittamiseksi jaoin yksilökohtaisen merkitysverkoston merkitysyk-
siköihin samoin perustein kuin päävaiheessa I/2 ja tiivistin kielelle, jossa yksilöllinen
kokemus ei ole enää esillä (kuvio 4 ja liite 2).

Kuvio 4. Esimerkki yksilökohtaisen merkitysverkoston jakamisesta merkitysyksiköihin ja
niiden tiivistäminen kielelle, jossa yksilöllinen kokemus ei ole esillä.

2. Muodostin ei-yksilölliselle kielelle tiivistettyjen merkitysyksiköiden avoimen luke-
misen perusteella tutkimusaineistoa jäsentävät sisältöalueet. Tämä tapahtui siten, että ref-
lektoin yksilökohtaisia merkitysverkostoja ja siitä erotettuja ja tiivistettyjä merkitysyksi-
köitä, minkä perusteella muodostin aineiston kokonaisuutta jäsentävät kaikille yhteiset
sisältöalueet (erikseen AVH-potilaille ja erikseen omaisille). Sekä potilaiden että omaisten
aineistosta muodostui kuusi sisältöaluetta, jotka eroavat sisällöllisesti osittain toisistaan
(kuvio 5).

3. Sisältöalueiden muodostamisen jälkeen sijoitin kunkin tiivistetyn, ei-yksilölliselle
kielelle tiivistämäni merkitysyksikön johonkin kuudesta sisältöalueesta.

Yksilökohtaisen merkitysverkoston jakaminen
merkitysyksiköihin (päävaihe II/1, kuvio 2)

Merkitysyksiköiden tiivistäminen ei-yksilölliselle kie-
lelle, jossa yksilöllinen kokemus häviää (päävaihe II/1,
kuvio 2)

Hän sanoo, että hänellä ei ole aivoverenkiertohäiri-
ötä eikä hän ole aivoinvalidi. Hänen mielestään
ihmisillä on väärä käsitys hänen sairaudestaan.

Hän kokee erityisesti lasten käyttäytymisen häiritse-
väksi. Lapset matkivat hänen liikkumistaan ja
puhuttelevat häntä aivoinvalidiksi. Hän haluaisi
oikaista nyrkeillä lasten käsityksiä.

Hän uskoo, että hänen vaivansa aiheuttaa kiristävä
jänne, joka kulkee oikeasta jalasta kylkeä pitkin
käteen ja päähän asti.

Sairaus tuli yhtäkkiä; voimat menivät oikealta puo-
lelta ja hän kaatui.

Hän tietää olleensa sairaalassa, mutta hänellä on
siitä ajasta vain hämäriä muistikuvia. Hän kokee
olleensa uni- ja valvetilan rajamailla eikä muista,
miten vaihtaminen sairaalasta toiseen tapahtui.

Ei hyväksy sairauttaan. Projisoi omat toiveensa itsensä
ulkopuolelle.

Sairauden aiheuttamat tunne-elämän muutokset ilmene-
vät lyhytjännittyneisyytenä ja kärsimättömyytenä sietää
lasten käyttäytymistä sekä tavassa ohjata lapsia.

Kieltää sairauden. Selittää ymmärryksensä mukaan vai-
vojen johtuvan kiristävästä jänteestä.

Oikean puolen halvaantuminen tapahtui yllättäen:
menetti tällöin tasapainonsa.

Tajunnan taso laskenut sairastumisen alkuaikoina.
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4. Luin huolellisesti sisältöalueisiin sijoittamani ilmaisut ja jaoin jokaisen sisältöalueen
sitä jäsentäviin spesifeihin sisältöalueisiin (kuvio 5). Tämän jälkeen sijoitin jokaisesta sel-
viytymiskertomuksesta ei-yksilölliselle kielelle tiivistetyn merkitysyksikön johonkin spe-
sifiin sisältöalueeseen. Tämän vaiheen tarkoituksena on pilkkoa jokainen sisältöalue osiin,
jotta saataisiin eriytyneempiä merkityksiä.

Kuvio 5. Tutkimusaineistoa kuvaavat sisältöalueet ja niitä jäsentävät spesifit sisältöalueet.

Spesifit sisältöalueet eroavat eri henkilöillä. Esimerkiksi kaikki AVH-potilaat eivät
kuvaa kokemuksiaan ihmissuhteistaan asuinympäristössään, kokemuksiaan perheenjäsen-
ten jaksamisesta, omaisen tukemisesta tai potilasyhdistyksen toiminnasta. Spesifit sisältö-
alueet eroavat toisistaan myös merkitysyksikön ”laadun” mukaan esimerkiksi siten, että
joku AVH-potilas kuvaa enimmäkseen selviytymistä edistäviä tekijöitä, kuten kotitöiden
ja muiden uusien tehtävien sujumista, ja joku toinen taas kokee samat tekijät selviyty-
mistä estävänä. Kuvauksissa voi olla myös ristiriitaisuuksia. Näiden perusteella AVH-
potilaiden (ja omaisten) kokemukset erottuvat toisistaan. Seuraavassa esimerkissä on

Potilaiden tutkimusaineistoa kuvaavat sisältöalueet
(päävaihe II/ 2, kuvio 2) ja niitä jäsentävät spesifit
sisältöalueet (päävaihe II/4, kuvio 2)

Omaisten tutkimusaineistoa kuvaavat sisältöalu-
eet (päävaihe II/ 2, kuvio 2) ja niitä jäsentävät spesi-
fit sisältöalueet (päävaihe II/4, kuvio 2)

1. Kokemukset omasta tilanteesta
* Tyytyväisyys omaan tilanteeseen
* Kokemukset itsestä
* Sairastuminen

1. Kokemukset omasta tilanteesta
* Tyytyväisyys omaan tilanteeseen
* Avun tarve

2. Ihmissuhteet
* Perhe- ja sukulaisuussuhteet
* Potilastoverit
* Ystävät ja työtoverit
* Vuorovaikutus asuinympäristössä
* Ammattiauttajat

2. Ihmissuhteet
* Potilas
* Sukulaiset
* Ystävät, naapurit
* Terveydenhuoltohenkilöstö

3. Pelot
* Terveydentilan muutokset
* Liikkuminen
* Perheenjäsenten jaksaminen
* Kodin menettämisen pelko
* Pelkoja vähentävät tekijät

3. Tunteet
* Selviytymistä edistävät tunteet
* Selviytymistä heikentävät tunteet

4. Ajankäyttö
* Työskentely
* Harrastukset
* Oleskelu ja muistelu

4. Vastuu
* Potilaan hoito ja kuntoutus
* Kotityöt ja asioiden hoito

5. Kokemukset hoidosta ja kuntoutuksesta
* Oman aktiivisuus
* Omaisen tuki
* Tyytyväisyys hoitoon ja kuntoutukseen
* Potilasyhdistys

5. Kokemukset hoidosta ja kuntoutuksesta
* Oma toiminta
* Potilaan toiminta
* Hoito- ja kuntoutusjärjestelmän toiminta

6. Odotukset
* Itsenäisyys
* Luottamus tulevaisuuteen
* Perheyhteys
* Ulkopuolisen avun saanti

6. Odotukset
* Terveys
* Riippumattomuus
* Luottamus tulevaisuuteen
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potilaiden aineiston sisältöalueen kokemukset hoidosta ja kuntoutuksesta yleiseen muo-
toon muunnettujen merkitysyksiköiden asettamisesta spesifeihin sisältöalueisiin. Sijoitin
kokemukset sen mukaan, edistävätkö (+) vai estävätkö (-) ne selviytymistä.

Haastateltava 1

1) Oma aktiivisuus
-
2) Omaisen tuki
Mies työntää pyörätuolia ulkona +
Mies huolehtii kotitöistä +

3) Tyytyväisyys hoitoon ja kuntoutukseen
Kotilomat edistivät selviytymistä +
Kuntoutuksen jatkuvuus tärkeää +
Sopeutumisvalmennuskurssilla tapaa muita sairastuneita +
Sopeutumisvalmennuskurssilla saa tietoa aivoverenkiertohäiriöstä +
Eläkeläisten päivätoiminta ylläpitää yhteyttä muihin ihmisiin +

Terveyskeskuksen kuntoutus riittämätöntä -
Yksityinen kuntoutus kallista -
Puheterapiaa ei järjestetä, vaikka puhe epäselvää -

4) Potilasyhdistys
-

Haastateltava 2

1) Oma aktiivisuus
Jokaisen on huolehdittava itse kuntoutusanomusten tekemisestä +
Aktiivinen pettymyksistä huolimatta +
Jättänyt uuden kuntoutusanomuksen +
Hakenut Kelan hoitotukea +
Ottaa selvää asioista +
Kuntoilemalla fyysinen kunto on pysynyt hyvänä +

Oma aktiivisuus esteenä ammatillisen kuntoutuksen saamisessa -
Oma aktiivisuus ei aina auta -

2) Omaisen tuki
Vaimolla koulutuksen antamaa tietoa aivoverenkiertohäiriöstä +

3) Tyytyväisyys hoitoon ja kuntoutukseen
Saa kaksi avofysioterapiajaksoa vuodessa +

Kuntoutussuunnitelmaa ei ole tehty -
Hylkäävä kuntoutuspäätös masentaa -
Eri neurologien lausunnot eriarvoisia Kelalla -
Kela ei ilmoita puutteellisista anomuksista -
Neurologin suosittelemaa laitoskuntoutusjaksoa ei hyväksytty -
Lama syynä hylkääviin kuntoutuspäätöksiin -
Kuntoutuksen järjestäjät huolehtivat kuntoutusanomuksista vain akuuttivaiheessa -
Organisaatioiden toiminta hidasta -
Ryhmätoimintojen aloitusajat kuntouttajille epäselviä -
Terveydenhuollon työntekijät eivät hoida asioita -
Terveydenhuollon työntekijät hidastavat tahallaan, jotta kunnalle saataisiin säästöä -
Yli 65-vuotiaat saavat liian vähän kuntoutusta -
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4) Potilasyhdistys
Potilasyhdistysten kerhotoiminta hyvää +
Kerhon kautta on helpompi osallistua virkistystilaisuuksiin (teatteri, elokuvat yms.) +
Ryhmässä meneminen madaltaa kynnystä +

Potilasyhdistyksiltä ei saa konkreettisia ohjeita kuntoutusanomusten tekemiseen -
Aivohalvaus- ja afasialiiton ideat jäävät puolitiehen -

Esimerkissä haastateltavien kokemusten erottavina tekijöinä ovat spesifit sisältöalueet
oma aktiivisuus ja potilasyhdistys. Tyypittelyä muodostaessani olen reflektoinut erottavia
tekijöitä siihen kokemusmaailmaan, josta kukin AVH-potilas (tai omainen) on kertonut.
Esimerkissä haastateltava yksi ei kuvaa omaa aktiivisuuttaan, mutta hänellä on myöntei-
siä kokemuksia saamistaan kuntoutuspalveluista. Tämän takia ymmärrän, että hän on val-
mis ottamaan vastaan tarjottavia palveluita, vaikka ei itse jaksa tai kykene niitä hake-
maan. Sen, milloin oletan AVH -potilaan olevan halukas yhteistyöhön (vaikka tämä ei itse
kykene olemaan aktiivinen), torjuva, vetäytyvä tai jotain muuta, ratkaisen reflektoimalla
jokaisen henkilökohtaista kokemusmaailmaa. Edellisessä esimerkissä haastateltava kaksi
taas hakee aktiivisesti kuntoutusta, vaikka hän on pettynyt kuntoutuspalveluihin. Se, mil-
loin oletan haastateltavan pettyneeksi, kriittiseksi tai joksikin muuksi, riippuu hänen hen-
kilökohtaisesta kokemusmaailmastaan. Sen takia jokainen ratkaisu edellyttää jatkuvaa
reflektointia.

5. Tiivistin jokaiseen spesifiin sisältöalueeseen sijoitetut merkitysyksiköt yleiseksi mer-
kitysverkostoksi reflektoimalla yksiköiden välisiä sisällöllisiä yhteyksiä siten, että asetin
kuhunkin spesifiin sisältöalueeseen sijoitetut tiivistetyt yksiköt sisällöllisesti toistensa
yhteyteen. Tein tämän vaiheen jokaiselle tutkittavalle erikseen. Seuraavassa esimerkkejä
AVH-potilaiden aineiston sisältöalueen kokemukset omasta tilanteesta spesifin sisältöalu-
een muodostamisesta:

Tyytyväisyys omaan tilanteeseen (haastateltava 15)
Hän on tyytyväinen omaan tilanteeseensa. Tyytyväisyyttä edistäneet jatkuva fyysisen toimin-
takyvyn harjoittelu ja kotilomat sairauden alkuaikoina. Tyytymättömyyttä aiheuttaa ihmis-
ten suhtautuminen häneen.

Kokemukset itsestä (haastateltava 15)
Liikkuminen on hidasta ja kömpelöä. Muisti on heikentynyt ja puhuminen työlästä. Olettaa
että, hänen toisella puolella vartaloa kulkee kiristävä jänne, jonka ihmiset ajattelevat ole-
van aivoverenkiertohäiriö. Sinnikäs fyysisen kunnon ylläpitäjä.

6. Jokaisesta tutkimusaineistoa jäsentävästä sisältöalueesta muodostin sisältöalueen
yleisen merkitysverkoston siten, että suhteutin spesifit yleiset merkitysverkostot toisiinsa.
Yleiset merkitysverkostot koostuvat kunkin sisältöalueen ydinsisällöstä. Kuvaan seuraa-
vassa esimerkissä sisältöalueiden yleiset merkitysverkostot yhden AVH-potilaan (haasta-
teltava 15) osalta. Näin lukija voi hahmottaa, miten päädyin yleisiin merkitysverkosto-
tyyppeihin.

Kokemukset omasta tilanteesta: Hän on tyytyväinen omaan tilanteeseensa, vaikka muisti on
heikentynyt ja liikkuminen on hidasta ja kömpelöä. Lisäksi puheen tuottaminen on vaikeaa.
Tyytyväisyyttä lisäävät kokemukset jatkuvasta sinnikkäästä fyysisen toiminnan harjoitte-
lusta ja onnistuneista kotilomista sairauden alkuaikoina. Hän on tyytymätön siihen, että
ihmiset uskovat hänellä olleen aivoverenkiertohäiriön, vaikka hänellä on (vain) kiristävä
jänne toisella puolella vartaloa, joka kulkee päästä varpaisiin.
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Ihmissuhteet: Ihmissuhteet ovat aina olleet niukat, ja sairauden jälkeen ne ovat entisestään
vähentyneet. Osittain syynä on asuinpaikan vaihtaminen sairastuttua. Nykyinen asuinpaikka
on ikävä ja naapurit hankalia. Erityisesti lasten pilkkaaminen on raskasta. Puoliso on mer-
kittävin konkreettisen avun antaja ja ymmärtäjä. Haastateltava ei ilmaise tarvetta vertaistu-
keen. Työtoveruussuhteet ovat katkenneet. Yksi ystävä auttaa tarvittaessa. Vieraita ei käy,
eikä hän käy kylässä.

Pelot: Erilaisten muutosten kohtaaminen, kuten esimerkiksi terveydentilan, päiväjärjestyk-
sen tai oman rauhan menettäminen, on vaikeaa. Muuttumattomuus vähentää pelkoja.

Ajankäyttö: Hän viettää aikaansa liikuskelemalla ulkona. Käy päivittäin postissa, vaikka ei
ole asiaa ja kirjastossa, vaikka ei lue mitään. Harrastuksena ollut aikaisemmin kalastus, sai-
rauden jälkeen se on jäänyt.

Kokemukset hoidosta ja kuntoutuksesta: Haastateltava on tyytyväinen sairauden alkuaikoina
saamaansa hoitoon. Kuntoutumiseensa hän on tarvinnut sinnikkyyttä ja aktiivisuutta. Puoli-
son apu on tärkeää selviytymisessä.

Odotukset: Kun puoliso auttaa, ei ole tarvetta ulkopuoliseen apuun. On tärkeää, että haasta-
teltava saa noudattaa omaa järjestystä. Hän ei osaa keskustella tulevaisuudesta.

Etenin analyysissä yksilötasolla eli laadin jokaiselle tutkittavalle oman merkitysver-
koston. Yleiset merkitysverkostot muodostuivat erilaisiksi eri henkilöillä, koska spesi-
feissä sisältöalueissa on sekä samankaltaisuuksia että eroja. Merkitysverkostojen tyypit-
tely perustuu yleisiin merkitysverkostoihin. Myös AVH-potilaiden ja omaisten kokemus-
ten samanlaisuuksien ja erojen tarkastelun perustana ovat sisältöalueiden yleiset merkitys-
verkostot.

AVH-potilaiden sisältöalueiden merkitysverkostojen koosteen kuvaan tulososassa
luvussa 5.2.2 ja vastaavan omaisten koosteen luvussa 5.3.2. Tämä antaa yleiskuvan AVH-
potilaan ja hänen omaisensa selviytymisestä sekä helpottaa selviytymistä edistävien ja
heikentävien tekijöiden hahmottamista.

7. Analyysin viimeisessä vaiheessa asetan sisältöalueiden yleiset merkitysverkostot tois-
tensa yhteyteen ja muodostan tutkittavan ilmiön yleiset merkitysverkostotyypit. Integroin-
nissa otan huomioon sisältöalueiden samankaltaisuudet ja erot. Potilaiden merkitysverkos-
totyyppejä on kuusi ja omaisten viisi (luvut 5.2.3 ja 5.3.3). AVH-potilaiden ja omaisten
parivertailu perustuu tyyppikuvausten tarkasteluun (luku 5.4.2). Tällainen vertailu on
mahdollista, koska tiedän, kuka tutkittavista kuuluu mihinkin tyyppiin ja vertailen keske-
nään tyyppejä, joihin parit kuuluvat.

Absoluuttisesti yhden merkitysverkoston muotoilusta luovutaan, sillä tietyt yksilökoh-
taiset merkitysverkostot muotoutuvat tietyiksi yleisiksi merkitysverkostoiksi ja toiset toi-
siksi (ks. Perttula 1998). Yleisen merkitysverkoston tyypit kuvaavat AVH-potilaan selviy-
tymisen kokemusten välisiä yhteyksiä, niiden samankaltaisuutta ja yhtäläisyyksiä. Ylei-
set merkitysverkostotyypit ovat haastatteluaineiston analyysin lopullinen tulos.



5. Tulokset

Kuvaan seuraavassa ensin tutkimuksessa mukana olevat kotona asuvat AVH-potilaat ja
heidän omaisensa (luku 5.1). Tämän jälkeen esitän AVH-potilaiden selviytymisen yksilö-
kohtaiset merkitysverkostot (luku 5.2.1), koosteen sisältöalueiden yleisistä merkitysver-
kostoista (luku 5.2.2) ja yleiset merkitysverkostotyypit (luku 5.2.3). Sen jälkeen teen vas-
taavat kuvaukset omaisista (luvut 5.3.1, 5.3.2 ja 5.3.3). Luvussa 5.4 tarkastelen AVH-
potilaiden ja omaisten selviytymisen vastaavuutta.

5.1. Haastateltujen kuvaus

Tutkimukseen osallistuneista 18 kotona asuvasta AVH-potilaasta viiden AVH:n syynä on
aivoverenvuoto ja 13:n aivoinfarkti. Aivoverenkiertohäiriöön sairastumisesta oli kulunut
noin kolme vuotta.

Potilaista miehiä oli 14 ja naisia 4. Miehet olivat iältään 40–74 vuotta (keski-ikä 65) ja
naiset 68–72 vuotta (keski-ikä 70). Heillä oli AVH:n lisäksi muita sairauksia, mm. veren-
painetauti (viidellä), eteisvärinä (kolmella), sepelvaltimotauti (viidellä), sydämen vajaa-
toiminta (viidellä) ja sokeritauti (kolmella). Lisäksi kahdella oli ollut sydäninfarkti, ja
sepelvaltimoiden ohitusleikkaus oli tehty kahdelle. Kahdella oli korkeat veren rasva-
arvot. Yhdeksän potilaan avofysioterapia oli jatkunut sairauden jälkeen koko ajan, ja
yhdeksän oli saanut aktiivista fysioterapiaa vain sairauden alkuvaiheessa. Muutamat oli-
vat saaneet myös puheterapiaa ja olleet toimintaterapiassa lähes koko sairastamisensa
ajan. Kaikki potilaat olivat saaneet tarvitsemansa apuvälineet ja asunnonmuutostyöt.
Kuusi potilaista huolehti nyt itse kuntoutuksestaan, esimerkiksi osallistumalla eri järjestö-
jen ryhmätoimintoihin. Kaksi ei katsonut tarvitsevansa minkäänlaista kuntoutusta, yksi
olisi halunnut fysioterapiaa, mutta ei tiennyt, miten sitä saisi.

Kaikki AVH:n sairastaneet tutkimukseen osallistuneet miehet olivat olleet kodin ulko-
puolella ansiotyössä. Suurimmalla osalla oli takanaan 30–40 vuoden työhistoria. Kahdek-
salla heistä oli ammattikoulua vastaava koulutus, kahdella opistotason koulutus ja kah-
della korkeakoulututkinto. Kahdella miespotilaalla ei ollut ammatillista koulutusta.
AVH:n sairastaneista naisista yksi oli ollut kotiäitinä ja kolme erilaisissa siivous- ja keit-
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tiötöissä. Heidän työhistoriansa oli lyhyempi kuin miehillä. Tällä hetkellä kaikki tutki-
mukseen osallistuneet olivat eläkkeellä.

Omaisista 18 oli AVH-potilaiden av(i)opuolisoita, yksi oli potilaan poika ja yksi tytär.
Kaksi omaisista oli työelämässä, yksi koulutuksessa ja loput eläkkeellä. Omaiset asuivat
potilaiden kanssa samassa taloudessa tytärtä lukuun ottamatta. Tämä asui naapuriasun-
nossa, mutta huolehti päivittäin potilaasta. Heillä oli yhteinen talous. Omaisista naisia oli
14 ja miehiä 6. He olivat iältään 37–80-vuotiaita. Osalla omaisista oli pitkäaikainen terve-
ysongelma, kuten esimerkiksi reuma, sydänsairaus tai astma. Afasiapotilaiden omaisista
toinen oli aviomies ja toinen -vaimo.

Tässä tutkimuksessa haastatelluista käytän lisäksi nimityksiä tutkittava, tutkimukseen
osallistunut, (aivoverenkiertohäiriö/AVH-)potilas tai omainen. Käytetyn nimityksen
valinnalla olen pyrkinyt parantamaan luettavuutta.

5.2. Aivoverenkiertohäiriöpotilaan kokemuksia selviytymisestään

5.2.1. Selviytymisen yksilökohtaiset merkitysverkostot

Haastateltava 1 (68-vuotias nainen)

Sairastuminen aivoverenkiertohäiriöön säikäytti, sillä hän on ollut aikaisemmin täysin terve.
Hän pääsi nopeasti hoitoon. Nopeus hoitoon hakeutumisessa on tärkeää.

Hän oli kuntoutuksessa sairaalassa ja kuntoutuslaitoksessa. Kotilomat hän oli kokenut
hyvinä, sillä kotona käydessä näki, miten siellä selviytyy. Kuntoutus jatkuu edelleen. Hän
saa vuosittain terveyskeskuksen kautta kaksi 10 kerran avofysioterapiajaksoa. Terveyskes-
kuksen tarjoama kuntoutus oli riittämätöntä, siksi hän hankkii omin kustannuksin sitä lisää.
Hän on osallistunut sopeutumisvalmennuskurssille ja pitää sitä tärkeänä, koska siellä sai
tavata muita sairastuneita ja sieltä sai tietoa aivoverenkiertohäiriöstä.

Kuntoutuksesta huolimatta hän ei ole tyytyväinen kuntoutumiseensa. Oikea käsi liikkuu
vain hiukan olkapäästä ja kyynärpäästä. Tämän takia hän ei voi tehdä kotitöitä, vaikka
haluaisi. Oikea jalka on voimaton. Hän kykenee kävelemään sisällä huonekaluista kiinni
pitäen tai kepin kanssa, mutta pitää pyörätuolilla liikkumista turvallisempana. Hän oli ennen
ahkera lenkkeilijä, mutta nyt lenkkeilyt ovat jääneet. Liikkumisvaikeuksien takia hän ei voi
käydä myöskään teatterissa ja elokuvissa niin kuin ennen. Puhe on kankeaa ja hidasta.
Hänen on vaikea löytää sanoja ja muodostaa lauseita. Hänen mielestään puhetta ei kukaan
jaksa kuunnella. Hän muistelee mielellään entisiä harrastuksiaan. Nykyään hän osallistuu
kerran viikossa eläkeläisten päivätoimintaan.

Hän on muuttanut eläkkeelle siirryttyään omakotitaloon, jossa on iso piha. Hän uskoi, että
eläkkeellä ollessa olisi aikaa huolehtia pihatöistä. Hän haluaisi huolehtia kasvimaasta ja
pihakukista, mutta sairauden takia ei kykene. Myöskään kodin sisustaminen ei onnistu. Hän
tarvitsee apua itsensä ulkonäöstä huolehtimiseen, kuten vaateiden paikoilleen asetteluun.
Vaikka hän ei kykene tekemään töitä, niin aika ei tule kuitenkaan pitkäksi, sillä kaikki asiat
vievät nykyään suunnattomasti aikaa. Jo ajatteleminenkin on raskasta, koska ajatuksia ei ole
niin kuin ennen. Hän on ollut aikaisemmin lukuihmisiä. Nyt lukeminen ei onnistu, koska
luetun mielessä pitäminen on vaikeaa. Televisiota hän seuraa aikaisempaa enemmän.

Vierailut lasten luokse ovat vähentyneet sairastumisen jälkeen, mutta lasten vierailut heille
ovat lisääntyneet. Muut ihmissuhteet ovat vähentyneet myös jonkin verran. Hän ei pidä
ihmissuhteiden vähenemistä ongelmana, koska kokee olevansa koti-ihminen.
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Hän selviytyy kotona, kun mies huolehtii kauppa-asioista, ruuanvalmistuksesta ja pyykinpe-
susta. Hän pelkää AVH:n uusiutumista ja muita sairauskohtauksia. Jos hän kaatuu, hänellä
ei ole voimia kiskoa itseään ylös lattialta. Tämän takia ei uskalla olla yksin kotona, vaan
mies on turvana. Hän pelkää miehen väsyvän, kun tämä joutuu olemaan aina kotona. Jos
hänen kuntonsa pysyy nykyisellään, hän selviytyy kotona miehen auttamana.

Haastateltava 2 (40-vuotias mies)

Hän kävi ennen sairastumistaan ansiotyössä ja toimi aktiivisesti eri luottamustehtävissä.
AVH:n jälkeen vasen käsi ei ole kuntoutunut ja vasen jalkakin on heikko, mutta hän kyke-
nee kävelemään ilman tukea. Hän on eläkkeellä. Kolmirattainen polkupyörä helpottaa
ulkona liikkumista. AVH:n jälkeen hän on viettänyt aikaansa kotona lehtiä lukien ja puutöitä
tehden. Hän pitää kotitöitä naisten töinä, eikä tee niitä mielellään, vaikka aikaa olisi. Hän
käy jonkin verran kalastamassa ja marjassa, mutta ei ole kyennyt metsästämään sairastumi-
sen jälkeen.

Perheen talous on heikentynyt, sillä sairastuminen sattui kesken omakotitalon rakentamisen.
Kaupunki on avustanut taloudellisesti kodin pihapiirin kunnostamisessa, mutta sisustus on
vielä osittain kesken. Vaimon mielestä omakotitalo pitäisi myydä, kun se vie kaikki rahat.
Perhe tarvitsisi lisäansioita. Hän uskoo, että Kelan tuet ovat hyvät ja hän laskee leikkiä siitä,
miten heikentäisi kuntoaan päästäkseen niiden piiriin. Hän on niin hyväkuntoinen, ettei saa
Kelan hoitotukea, mutta liian huonokuntoinen normaaleille työmarkkinoille.

Hän on anonut ammatillista kuntoutusta koulutuksena ammattipätevyyden hankkimiseksi,
mutta anomus on hylätty. Kansaneläkelaitos hylkäsi anomuksen siksi, ettei hänellä ollut
ammatillista kuntoutussuunnitelmaa ja Työeläkelaitos siksi, ettei hän tarvitse täydellistä
peruskoulutusta. Hän ei omasta mielestäänkään tarvitse perusteellista opetusta, sillä hän on
työskennellyt alalla jo 20 vuotta. Hänelle tehty työkykyarvio ei ollut oikeudenmukainen.
Työklinikka antoi hänelle epäedullisen lausunnon tahallaan, koska se pyrki näin turvaamaan
opiskelijoiden saannin omaan oppilaitokseen. Hän käy usein entisellä työpaikallaan, jossa
opettelee ATK-laitteiden käyttöä. Tämän takia ehdotetun oppilaitoksen johtaja on soittanut
työpaikalle ja tiedustellut, aikovatko he kilpailla ATK-opetuksesta.

Hän on pettynyt, kun Aivohalvaus- ja afasialiiton työntekijä ei anna konkreettisia ohjeita,
miten hänen tulee menetellä etuisuuksien saamiseksi. Hän on tyytyväinen Kynnys ry:n
työntekijään, joka on ehdottanut hakemusta lisäansioiden eikä ammattipätevyyden saami-
seksi, jotta Kela voisi sen paremmin hyväksyä. Tieto helpottaa erilaisten anomusten teke-
mistä ja etuisuuksien hakemista. Hän lukee tarkkaan Afasia-lehden, sillä se on hyvä tiedon-
lähde. Myös vaimo on saanut koulutuksessaan tietoa, joka on auttanut konkreettisesti asioi-
den hoitamisessa

Hän pitää hyvänä, että Aivohalvaus- ja afasialiitolla on kerho viikoittain. Kerhossa on niu-
kasti ohjelmaa, mutta hän ei koe sitä ongelmaksi, sillä toisten tapaaminen on tärkeää. Hän
kokee, että kerho rytmittää viikkoa ja aika kuluu mukavasti. Kerho on hyvä siksikin, kun
sieltä mennään yhdessä elokuviin, teatteriin ja muihin paikkoihin, minne ei yksin tule läh-
dettyä. Ryhmässä meneminen madaltaa kynnystä. Hän on pahoillaan, kun häneltä on otettu
taksietu pois, kun hän sai kolmipyöräisen polkupyörän. Kerhoon on kuitenkin useita kilo-
metrejä, eikä sinne voi mennä pyörällä.

Lääkinnällisenä kuntoutuksena hän saa fysioterapiaa terveyskeskuksen kautta kaksi jaksoa
vuodessa, mutta neurologi on suositellut hänelle laitoskuntoutusjaksoa vuosittain ja avofy-
sioterapiaa kerran viikossa. Kansaneläkelaitos ei ole tätä kuitenkaan hyväksynyt. Hän uskoo
laman olleen hylkäävään päätöksen syynä. Hänen mielestään viralliset organisaatiot eivät
huolehdi asiakkaidensa kuntoutusanomuksista riittävästi. Itse täytyy olla aktiivinen. Hän
joutuu usein kyselemään asioidensa perään, ja työntekijät juoksuttavat häntä työntekijän
luota toiselle. Lisäksi organisaatioiden toiminta on verkkaista. Erityisesti lääkinnällisen kun-
toutukseen pääseminen on todella hidasta. Ryhmätoimintojen aloitusajat ovat kuntouttajille-
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kin epäselviä. Jotkin ryhmät jäävät aloittamatta, koska työntekijät eivät hoida asioita. Hän
epäilee työntekijöiden hidastavan tahallaan, jotta kunnalle saataisiin säästöä.

Hän selviytyy, kun vain talous olisi kunnossa. Hän on niin hyväkuntoinen, että pääsee liik-
kumaan eikä tarvitse apua itsensä hoitamisessa. Kunto pysyy hyvänä, kun on päivittäin liik-
keellä. Hänen mielestään ne, jotka eivät uskalla hoitaa asioitaan, kuntoutuvat huonommin.
Hänen näkemyksensä mukaan yli 65-vuotiaat saavat liian vähän fysioterapiaa, vain 5–10
kertaa vuodessa ja kun he vielä liikkuvat oma-aloitteisesti vähän, niin he eivät kuntoudu,
vaan ovat melko ”kankeita poikia”.

Ihmissuhteet ovat vähentyneet sairastumisen jälkeen. Hän kokee, että sukulaiset ja työkave-
rit olettavat hänellä olevan kognitiivisia häiriöitä eivätkä sen takia pidä yhteyttä. Sairastumi-
sen alussa työkaverit kävivät tervehtimässä. Hän uskoo syynä olleen sen, että hänen kaut-
taan kulkivat ennen työtehtävät koko työporukalle. Työkaverit uskoivat hänellä olleen edel-
leen tietoa uusista töistä.

Haastateltava 3 (74-vuotias mies)

Hänellä oli väsymystä ja voimattomuutta etukäteen, mutta hän ei ymmärtänyt olevansa sai-
ras. AVH tuli odottamatta. Hän ajatteli sairaalassa ollessaan, ettei jää toisten hoivattavaksi.
Siksi hän yritti kävellä välittömästi sairastumisen jälkeen käyttäen tukenaan pyörätuolia ja
sänkyjen laitoja. Tasapainokyky parani itsenäisen liikunnan avulla. Hänelle oli sanottu, että
hoitaja on kutsuttava avustamaan liikkumisessa, mutta hän liikkui kuitenkin itsenäisesti.
Hän oli aktiivinen, koska halusi sairaalasta kotiin mahdollisimman pian. Oman sinnikkyy-
tensä ansiosta hän on kuntoutunut näinkin hyvin. Päästyään kotiin hän ajoi omaa autoa
melko pian, vaikka vasen puoli ei toiminut kunnolla. Käsi ei kuitenkaan vielä pysynyt auton
ratissa, vaan hän joutui kannattelemaan sitä välillä. Auton käyttö oli välttämätön asioiden
hoitamiseksi.

Hän on tyytyväinen kuntoutukseensa. Hän pitää erityisesti veteraanikuntoutusta antoisana,
sillä siellä saa fysioterapian lisäksi seuraa toisista kuntoutujista. Hän oli hyvä uimaan ennen
aivoverenkiertohäiriötä, mutta uinti ei ole onnistunut enää. Sairaalan toimintaterapeutti ei
uskonut hänen toipumiseensa, mutta terveyskeskuksen toimintaterapian avulla hän kuntou-
tui hyvin. Hän käytti aluksi kävelykeppiä kävellessään, koska pelkäsi kaatuvansa. Nyt hän
kokee olevansa hyvässä kunnossa, sillä hän ei tarvitse säännöllisiä terveyskeskuksen vas-
taanottokäyntejä eikä terapiaa. Hän uskoo, että oma hyvä kunto ja terveet elintavat ovat
edistäneet kuntoutumista.

Hänellä on kuitenkin vielä AVH:n oireita: kasvojen lihakset eivät toimi kunnolla ja syödä
pitää varoen, muuten ruoka menee henkeen. Häntä huimaa herkästi, siksi hän ei voi kääntää
päätä ylös eikä nousta korokkeelle. Portaissa on liikuttava varoen. Yöuni on ollut huonoa
halvauksen jälkeen. Hänen korvansa suhisee, mutta sille ei voi tehdä mitään. Jalat ovat
aamuisin jäykät, mutta ne vertyvät iltaa kohti. Koko vasemman puolen toiminnassa on vielä
heikkoutta, mutta hän on saanut hyvät ohjeet liikkumiseen ja hän ”muistaa ottaa vasemman
jalan mukaan”. Hän selviytyy vaivojensa kanssa ja on tyytyväinen elämäänsä. Hänen mie-
lestään pikkuvaivoihin ei kannata takertua nyt, sillä hän ei ole takertunut niihin työssäoloai-
kanaankaan. Vaivoja ei tule ajatelleeksi, kun aina jotakin touhuaa.

Hän on taloyhtiössään talonmiehenä. Hän kykenee auttamaan muita asukkaita pienissä kor-
jaushommissa, mutta ei pysty tekemään enää lumitöitä. Naapurit auttavat. Hän on myös
taloyhtiönsä hallituksen puheenjohtaja. Hän pysyy virkeänä toimimalla eri tehtävissä. Hän
uskoo, että kiikkutuolissa rapistuisi.

Elämänhalu on tärkeää selviytymisessä. Hän huolehtii ostosten tekemisestä, siivouksesta ja
pyykinpesusta, mutta laittaa vaimon kanssa yhteistoimin ruuat. Hän tekee nyt enemmän
kotitöitä kuin ennen sairastumistaan, sillä hänen vaimonsa sairastui samaan aikaan. Hän saa
yhteiskunnalta siivousapua kuukausittain, mutta selviytyy muuten omatoimisesti. Lapset
asuvat lähistöllä. Hän pitää heihin yhteyttä käymällä kylässä ja soittelemalla. Hän käy las-
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tensa luona auttelemassa pikku asioissa. Hänellä on iäkkäitä sisaruksia, joihin hän pitää
yhteyttä.

Hän elää päivän kerrallaan, ei huolehdi huomisesta, sillä elämä on ”mukavalla mallilla”.
Hän kokee tehneensä elämäntehtävänsä: velkoja ei ole ja lapset omat omassa elämässään.
Hän voi nyt istuskella ja oleskella. Tärkeintä hänelle on pystyä huolehtimaan kodista. Mat-
kapuhelin lisää turvallisuutta, sillä puhelimella saa tarvittaessa nopeasti yhteyden kotiin ja
kotoa häneen. Hän on kiitollinen hyvästä kunnostaan.

Haastateltava 4 (68-vuotias mies)

Hänen mielestään elämä loppui kerralla, kun hän sairastui aivoverenkiertohäiriöön. Kaikki
on ollut sen jälkeen hankalaa, sillä hänellä on monenlaisia vaivoja. Liikkuminen on hidasta
ja kömpelöä. Kepistä tai kävelytelineestä ei ole apua. Myös virtsan pidätyskyvyttömyys vai-
keuttaa liikkumista, sillä hän pelkää, ettei ehdi vessaan. Hän käy ainoastaan kuntoutuksessa
ja sen lisäksi joskus ulkoilemassa. Hän pystyisi ajamaan autoa lyhyitä matkoja, mutta käyt-
tää kaupungin taksipalvelua, kun siihen on mahdollisuus. Parkkipaikkojen puute vaikeuttaa
oman auton käyttöä.

Aika tulee pitkäksi, sillä hän ei jaksa lukea kuten aikaisemmin. Lukeminen on hidasta eikä
luettu pysy mielessä. Lehdissä ei ole kiinnostavia asioita. Hän on tilannut siitä huolimatta
useita viikkolehtiä, sillä ne kiinnostavat muualla asuvia lapsia. Lapset käyvät lukemassa leh-
tiä ja samalla auttavat jossakin. Lastenlasten syntymäpäivien takia hän pitää yhteyttä lap-
siinsa. Muita sukulaisia on vähän eikä heihin ole yhteyttä. Hän käy afasiakerhossa. Se vir-
kistää, sillä siellä saa tavata vertaisiaan. Iltaisin hän katsoo televisiota, vaikka hänen mieles-
tään ohjelma on huonoa.

Kasvojen alueella on AVH:n oireita. Puhe on puuromaista ja puhuminen on raskasta. Laulu-
ääni on hävinnyt kokonaan, vaikka hän oli ennen hyvä laulamaan. Ruoka tarttuu suupieleen,
ja se tahtoo mennä herkästi henkeen. Hänen vasen korvansa suhisee, mutta sille ei voi tehdä
mitään.

Hänen huono kuntonsa johtuu terveyskeskuksen virheestä. Hänen paperinsa ovat olleet
hukassa pitkiä aikoja, ja kuntoutuksen aloittaminen on sen takia viivästynyt. Hän on joutu-
nut soittamaan asiasta useita kertoja, mutta kuntoutusta ei ole aloitettu ajoissa. Nyt hän saa
terveyskeskuksesta fysioterapiaa 10 kertaa vuodessa. Hänen mielestään se on yhtä tyhjän
kanssa. Terveyskeskuksen fysioterapian lisäksi hän on käynyt yksityisessä terapiassa, mutta
kokee sen kalliiksi, vaikka Kela korvaakin siitä osan.

Hän ei selviydy ilman vaimon apua. Vaimo huolehtii kaikesta: peseytymisestä, riisumisesta
ja pukemisesta. Kaupungin vammaispalvelu on saneerannut peseytymistilat. Ne helpottavat
selviytymistä. Hän surkuttelee itseään ja tilannetta, johon on joutunut. Hän oli ennen liikku-
vainen ja toimelias, mutta nyt ei kykene mihinkään. Hänen mielestään elämällä halvautu-
neena ei ole mitään tarkoitusta. Olisi parempi kuolla. Tulevaisuuteen ei ole ”näköetäi-
syyttä”. Hän selviytyy niin kauan, kun vaimo jaksaa auttaa.

Haastateltava 5 (63-vuotias mies)

Hänellä oli voimattomuutta ja kömpelyyttä useita tunteja ennen sairastumistaan, mutta hän
ei tajunnut, mistä on kysymys. AVH tuli yllättäen. Aluksi hänestä tuntui, että maailma lop-
puu tähän, mutta omalla aktiivisuudella ja ponnistelulla hän kuitenkin vähitellen kuntoutui.
Pienikin edistyminen antoi uskoa parempaan.

Halvauksen jälkeen moni asia muuttui hänen elämässään. Häneltä meni liikuntakyky useiksi
kuukausiksi. Hän on kiitollinen siitä, että pääsee nyt liikkumaan, vaikka ei jaksa kävellä
kuin pienen matkan. Kaikki askeleet on vielä otettava harkiten ja varovasti, sillä tasapaino
on heikko. Jalka tahtoo tarttua mataliinkin esteisiin. Lisäksi oikea, terve jalka kipeytyy her-
kästi liiasta rasituksesta. Hän kokee, että ulkona liikkuessa kepistä on turvaa, mutta ei juuri-
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kaan sisällä. Sisällä voi ottaa tukea huonekaluista. Heikon liikuntakyvyn takia lenkkeilyt ja
ulkoilut loppuivat sairastumisen jälkeen tyystin. Nyt hän liikkuu ulkona pyörätuolilla.

Lenkkeilyn sijasta hän lukee. Lukeminen on lisääntynyt halvauksen jälkeen. Hän lukee kir-
jojakin, mitä oli ennen laiska tekemään. Lukemista haittaa jonkin verran näkökenttäpuutos,
joskin se on parantunut alkutilanteesta. Häneltä meni sairaudessa myös puhekyky, mutta se
on palautunut hyvin.

Sairauden tuomien ongelmien takia hän on joutunut luopumaan omakotitalosta. Hän ei voi-
nut pitää taloa, koska siinä oli aina jotain kunnostettavaa. Talosta luopuminen oli vaikeaa,
mutta hän uskoo, että nyt on vain sopeuduttava ja hyväksyttävä tilanne. Hän pitää uutta
asuntoa tilaratkaisuilta onnistuneena. Hän selviytyy melko hyvin. Hän uskoo, että hänen
tilanteensa voisi olla paljon pahempikin.

Hän saa Kelan vaikeavammaisen kuntoutuspalvelut. Kuntoutuksen saamisen ehtona on kun-
toutussuunnitelma. Se on tehty kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hän osallistui kuntoutussuun-
nitelman tekemiseen aktiivisesti. Laitoskuntoutusjaksot ja viikoittaiset käynnit fysio- ja toi-
mintaterapiassa edistävät selviytymistä jokapäiväisessä elämässä, sillä niissä oppii päivittäi-
siä toimintoja. Hän kertoo tehneensä terapiassa puutöitäkin, vaikka toinen käsi ei toimi
yhtään. Käsi ei enää kuntoudu. Nyt pitää vain huolehtia, ettei siihen tule virheasentoja.

Hän näkee tulevaisuuden valoisana. Jos kunto ei mene tästä huonommaksi, hän on tyytyväi-
nen. Hänellä on kaikki ulkoiset olosuhteet hyvät ja vaimo auttaa hygienian hoidossa ja
pukeutumisessa. Vaimo on hoitanut halvauksen jälkeen myös kaikki pankki ja muut asiat.
Hän antaa tunnustusta vaimon hyvästä asioiden hoidosta. Vaimo on ollut apuna ja turvana
kaikessa koko sairauden ajan. Hän pitää vaimon osallistumista ehdottoman tärkeänä selviy-
tymisessään.

Hänen mielestään ihmiset pitäisi saada ymmärtämään, että halvauksesta voi selvitä. Suo-
messa on hyvin järjestetty kuntoutus, mutta yhteiskunnan palvelujen määrästä ja laadusta ei
vain tiedetä. Kuntoutusta ei tarjota, sitä pitää itse kysellä ja ottaa selvää asioista. Ilman omaa
aktiivisuutta ei saa tietoa. Kaikki eivät osaa eivätkä halua hakea apua. Hän uskoo, että jokai-
nen saa apua, kun vain tajuaa pyytää. Hänen mielestään tietoa pitää jakaa ja tietoa pitää olla
helposti jokaisen saatavilla. Hän pitää afasiakerhoa ja Afasia-lehteä hyvinä tiedonlähteinä.

Kuntoutuminen edellyttää kuitenkin omaa ponnistelua eikä lannistua saa, vaikka tulee taka-
pakkeja. Hänen mielestään ihmisen tulisi olla optimistinen ja uskoa, että huominen päivä
voi olla parempi kuin tänään. Elämä pitää nähdä valoisana, vaikka asiat olisi kuinka huo-
nosti. Hän uskoo, että jos jää sänkyyn, kunto rapistuu eikä kohta pääse liikkeelle ollenkaan.
Ihmisten joukkoon pitää mennä, sillä sieltä saa apua tarvittaessa. Kukaan ei kuitenkaan sel-
viydy yksin. Mieliala virkistyy, kun näkee muita ja voi keskustella asioista. Tässä afasia-
kerho on hyvä, sillä siellä tapaa toisia.

Haastateltava 6 (72-vuotias mies)

AVH muutti hänen elämäänsä melkoisesti. Nyt oikea jalka ei toimi kunnolla ja hän liikkuu
käyttäen apuna kävelytelinettä. Tilannetta vaikeuttaa samassa jalassa oleva sotavamma. Hän
ulkoilisi mielellään, mutta ulkoilua vaikeuttaa jalan kipeytyminen. Lisäksi hän pelkää kaatu-
vansa ja ettei kaaduttuaan pääse ylös. Hän kertoo kaatuneensa kerran, ja vammoista toipu-
minen vei aikaa. Hän ei haluaisi uudelleen samanlaisia kokemuksia. Autoa hän ei enää
kykene ajamaan. Autossa tarvittaisiin lisälaitteita, mutta hän ei ole hankkinut niitä.

Hän oli hyvä puuseppä ennen aivoverenkiertohäiriötä. Halvauksen jälkeen puutyöharrastus
on jäänyt, sillä oikeassa kädessä on vain hiukan puristusvoimaa. Puutöiden tekeminen yksi-
kätisenä on vaikeaa. Hän ei voi tehdä oikealla kädellä mitään, sillä jos hän vahingossa tart-
tuu johonkin, jää käsi kouristuksenomaisesti kiinni. Käsi on silloin irrotettava sormi sor-
melta. Hän pitää tilannetta hankalana. Eläkkeelle jäätyään hän on viettänyt puutöiden
parissa joka arkipäivä normaalin virastoajan. Puutyöverstaalla hän tapasi tuttuja ja aika
kului mukavasti. Itse tehtyjä puutöitä oli myös mukava antaa lahjaksi. Puutyöharrastuksesta
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luopuminen jätti ison aukon hänen elämäänsä. Nyt aika tahtoo tulla pitkäksi. AVH on vienyt
myös lukuhalut, sillä lukeminen on vaikeaa, kun ei muista lukemaansa. Hän pysyy ajan
tasalla, kun vaimo lukee päivälehdet ääneen.

Hänen aikansa kuluu enimmäkseen keinutuolissa istuskellen. Viikoittainen fysioterapia ryt-
mittää viikkoa, päiväunet ja ulkoilu päivää. Hän seuraa televisiosta onnenpyörän ja uutiset.
Hän pitää asuinympäristöään hiljaisena. Siellä ei ole liikennettä, mitä seurata. Lapset ja tut-
tavat käyvät kylässä. Heidän kanssaan hän keskustelee.

Hän selviytyy jokapäiväisistä toimistaan vaimon avustamana. Hänen selviytymistään hel-
pottaa se, että hän on vasenkätinen. Oikea käsi on halvaantunut. Toimivalla kädellä hän osaa
ilman harjoittelua tehdä joitakin toimintoja. Hänet pakotettiin lapsena käyttämään oikeaa
kättä ja tämä haittaa nyt vasemman käden käyttöä, sillä siinä ”jotakin meni sekaisin”.

Sotainvalidien kuntoutuskurssit ovat virkistäviä, sillä siellä voi keskustella toisten kanssa.
Hän on ollut ennen hyvä vitsien kertoja, mutta nyt vitsit ovat jääneet. Vitsejä ei voi kertoa,
koska ei muista niiden alkua. Hän haluaisi ”naurattaa poikia” kuntoutuskurssilla, mutta ei
kykene.

Hänestä on parempi olla kotona kuin laitoksessa. Hän selviytyy kotona, mikäli vaimon ter-
veydentila pysyy hyvänä eikä hänen oma kuntonsa heikkene. Hän pelkää, että uusi sairaus-
kohtaus heikentää hänen terveydentilaansa.

Haastateltava 7 (71-vuotias mies)

AVH muutti hänen elämäänsä melkoisesti, sillä hän soitti haitaria päivittäin ennen sairastu-
mistaan. Nyt hän ei kykene soittamaan ja on siitä pahoillaan. Hänellä on useita haitareita
kotonaan, joita hän mielellään katselee ja muistelee samalla soittamistaan.

AVH muutti myös hänen lukutottumuksiaan. Hän luki ennen kirjoja, mutta nyt ei enää jaksa.
Hän kokee, että ”järki” ei toimi enää niin, että pystyisi lukemaan. Hän katsoo televisiota ja
videolta kotimaisia elokuvia. Hän viettää aikaansa kotona oleilemalla, sillä halvauksessa
meni oikean käden ja jalan toimintakyky. Jalka on niin heikko, ettei hän pääse portaita ilman
tukikaidetta. Hän kykenee ajamaan kolmirattaisella polkupyörällä, mutta on kaatunut
pahasti kerran. Sen takia pelkää kaatumisia. Huonontuneen liikuntakyvyn takia hän voi
kävellä vain lyhyitä matkoja. Liikkumista haittaa myös halvauksen aiheuttama virtsanpidä-
tyskyvyn heikkeneminen. Hän ei ehdi aina vessaan.

Ihmissuhteet ovat kaventuneet. Lapsiin ja lastenlapsiin suhteet ovat säilyneet. Hän on yhtey-
dessä tyttäreensä silloin, kun tarvitsee rahaa. Tytär huolehtii pankkiasioista. Hän kokee, että
ei itse enää kykene. Hänellä on rahasta puutetta osittain siksi, että hänen aikuinen poikansa
käy hakemassa kotoa rahaa. Lasten ja lastenlasten vierailujen lisäksi muita vieraita ei käy.
Ennen hän piti yhteyttä soittokavereihinsa ja ”ryyppyporukkaan”, sillä hän käytti usein
alkoholia. Nyt alkoholi on jäänyt. Hän muistelee haikeana mennyttä aikaa ja kavereitaan.

Hänen mielestään naapurit eivät tunne nykyään toisiaan, vaan kaikki ovat omissa oloissaan.
Kerrostalossa on niin hiljaista, että hän pitää ovia auki käytävälle ja parvekkeelle, että kuu-
lisi elämisen ääniä ja näkisi ihmisiä. Hän menee toisinaan ulos seuraamaan ihmisiä, sillä
siinä aika kuluu mukavasti.

Hän ei pidä säännöllistä vuorokausirytmiä tärkeänä, vaan hän nukkuu päivällä, jos nukuttaa
ja katsoo yöllä videoita. Hän kokee elämänsä huolettomaksi, sillä palvelutalon henkilökunta
huolehtii asioista. Hänen ei tarvitse itse huolehtia mistään. Hän käy päivittäin syömässä pal-
velutalon ruokasalissa. Se riittää. Kotona ei laiteta ruokaa. Illalla hänelle riittää voileipä,
mutta hän tekee joskus mieliruokiaan.

Hän uskoo elämän jatkuvan entisellään. Aika kuluu oleilemalla ja vaimon kanssa ”kinastel-
lessa”. Tytär käy siivoamassa joka viikko.



55
Haastateltava 8 (74-vuotias nainen)

Hän joutui olemaan kauan sairaalassa AVH:n jälkeen, mutta hän ei mielestään kuntoutunut
hyvin. AVH muutti hänen elämänsä täydellisesti. Oikeassa kädessä ei ole voimaa, ja jalka-
kin on huono. Hän kykenee kävelemään vain pikku matkoja rollaattorin tai kepin avulla.
Hän liikkuu portaissa tukikaiteesta kiinni pitäen. Hän ei kykene marjastamaan eikä liikku-
maan luonnossa. Hän on ennen matkustellut ahkerasti sekä kotimaassa että ulkomailla,
mutta se ei enää onnistu.

Hän uskoo, että hänen puheensa on niin sekavaa, ettei sitä jaksa kukaan kuunnella. Hän
kokee, että huonon liikuntakyvyn ja puhevaikeuksien lisäksi matkustelu on vaikeaa, koska
syöminen ei tahdo onnistua. Oikea käsi on toimimaton ja vasemmassa on vapinaa. Kotona
syöminen onnistuu, kun mies laittaa kaiken valmiiksi, paloittelee ruuan ja voitelee leivän.
Hän selviytyy siivouksesta ja vaatehuollosta koneitten avulla. Mies huolehtii vaatteet kuivu-
maan. Hän on käynyt itse kaupassa ennen aivoverenkiertohäiriötä, mutta nyt mies huolehtii
kauppa-asiat. Hän ei selviytyisi kotona ilman miehen apua. Hän on pahoillaan siitä, että ei
kykene tekemään, mitä haluaisi. Elämä on vaikeaa.

Aika tulee pitkäksi. Lukeminenkaan ei onnistu niin kuin ennen. Radio-ohjelmat eivät kiin-
nosta. Myös televisiossa on huonoa ohjelmaa, ja se on liian myöhään. Sairauden aiheuttama
itkuherkkyys estää yhteydenoton muihin ihmisiin. Yksinolo masentaa. Hän käy harvoin
kylässä eikä heillä ei käy vieraita. Lapset käyvät kylässä lomillaan, mutta he asuvat kaukana
ja pitkät matkat estää vierailuita. Hän on kuitenkin puhelinyhteydessä lapsiin.

AVH:n oireet pahenevat, mitä enemmän aikaa kuluu. Hänellä on vaivoja, mutta hän uskoo,
että lääkärissä käyminen on turhaa, sillä lääkärit eivät tiedä mistään. Hän on osallistunut
kuntoutuskurssille, mutta siitä ei ollut hyötyä, sillä työntekijät eivät kyenneet antamaan
mitään tietoa. Hänen mielestään aika meni hukkaan. Hän uskoo, että uudelle kurssille eivät
pääse muut kuin sotaveteraanit. Hän pitää tilannetta epäoikeudenmukaisena.

Hänellä ei ole mitään tulevaisuudensuunnitelmia. Hän elää vain päivästä toiseen. Hän kokee
huonontuvansa päivä päivältä. Hän ei enää kuntoudu, mutta jos hänelle olisi annettu kuntou-
tusta heti halvauksen jälkeen, hän olisi mielestään kuntoutunut paremmin.

Haastateltava 9 (68-vuotias nainen)

AVH muutti paljon hänen elämäänsä. Hän kokee olevansa niin kömpelö, ettei kykene huo-
lehtimaan kotitöistä. Tyttö käy auttamassa siivouksessa. Hän kykenee itse huolehtimaan
vaatehuollosta, kun mies laittaa pyykit kuivumaan. Hän selviytyy ruuanlaitosta apuvälinei-
den kanssa. Entinen työkaveri käy joskus auttamassa.

Hän liikkuu pyöräpotkurilla ja kolmirattaisella polkupyörällä. Portaissa liikkuminen on vai-
keaa, sillä hän ei kykene liikkumaan ilman tukikaidetta. Hän kaatuilee epätasaisessa maas-
tossa ja ylösnouseminen on hankalaa. Tämän takia luonnossa liikkuminen ja lenkkeily ovat
jääneet. Muutenkin liikkuminen on vähentynyt. Liikuntavaikeuksia hankalampana hän
kokee muistin heikkenemisen. Hänen ei kannata lähteä kauppaan ilman muistilistaa, muuten
tavarat jäävät ostamatta. Pankkiasioita on vaikea hoitaa, sillä kaikkea ei voi kirjoittaa ylös.

Sairastuttuaan hän oli aluksi masentunut eikä ymmärtänyt elämän tarkoitusta. Hän ei halun-
nut liikkua, vaikka mies patisteli muiden joukkoon. Ystäviensä painostuksesta hän alkoi
keskustella muiden kanssa. Nyt hän on hyväksynyt sairautensa. Hän elää päivän kerrallaan.
Hän ei pelkää kuolemaa, sillä hän uskoo, että se tulee aikanaan. Nykyisen kuntoisena hän
pärjää kotona. Hän on itsenäinen ja haluaa päättää omista asioistaan ja siitä, miten elämänsä
järjestää.

Hänen miehensä sairasti aivoverenkierohäiriön, kun hänen omasta sairastumisestaan oli
kulunut puolitoista vuotta. Tätä hän pitää omaa sairauttaan ongelmallisempana, sillä mies
otti sairastumisensa hyvin raskaasti. Miehelle järjestettiin kuitenkin kuntoutusta, ja hän on
kuntoutunut hyvin. Hän itse ei ole mielestään saanut minkäänlaista kuntoutusta alkutilan-
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teen sairaanhoidon jälkeen. Hän ei saa muutakaan apua yhteiskunnalta. Hän ei tiedä, millä
perusteella ja mistä apua saa. Hänen mielestään terveyskeskuksessa ei olla tietoisia AVH-
potilaiden eduista.

Haastateltava 10 (72-vuotias nainen)

Hän asuu kahdestaan poikansa kanssa. Hän on tyytyväinen pojan apuun ja huolenpitoon.
Viime vuodet ovat olleet hänelle kaikin tavoin hyvin raskaita. Fyysisten vaivojen lisäksi hän
on joutunut luopumaan kaikesta omaisuudestaan. Tässä yhteydessä ihmissuhteet joutuivat
kovalle koetukselle, mutta ne ovat nyt kunnossa. Hän on siitä kiitollinen. Hän ei murehdi
menneestä, koska ei voi tilanteelle mitään. Hän näkee tulevaisuuden valoisana.

Lapset käyvät joskus auttamassa. Päivittäisistä toiminnoista hän selviytyy itse, muun
muassa siksi, että on hankkinut helposti puettavia vaatteita. Hän on kyennyt vielä huolehti-
maan pankkiasiat, vaikka muisti on heikentynyt. Voimat ovat kuitenkin joskus niin vähissä,
että ei jaksa lähteä asioille. Siksi hän harkitsee valtakirjan tekemistä pojalle. Hän uskaltaa
olla kotona yksin, kun turvana on koira ja turvapuhelin. Lisäksi pojan matkapuhelin lisää
turvallisuutta. Pojalle voi soittaa silloin, kun on asiaa. Yksinoloa vaikeuttaa alakerrassa ole-
vat pesutilat. Virtsainkontinenssin takia hän joutuu käymään usein pesulla.

Hän on huolehtinut itse kuntoutuksestaan. Yhteiskunnan tarjoamaa kuntoutusta hän ei ole
saanut. Hän on käynyt vesijumpassa viikoittain ja aikoo aloittaa sen taas syksyllä. Hän
aikoo kokeilla, auttaisiko vesijumppa huimaukseen ja kaatuiluun. Hän oli vuoden päiväsai-
raalassa ja piti sitä miellyttävänä kokemuksena. Hän kykenee liikkumaan ulkona rataspotku-
rilla ja rollaattorilla. Hän on aikaisemmin ajanut polkupyörällä, mutta halvauksen jälkeen
hän ei oppinut ajamaan. Pyörästä luopuminen tuntui pahalta.

Hän lukee paljon. Hän on aina lukenut, mutta lukeminen on lisääntynyt halvauksen jälkeen.
Nyt kun liikuntakyky on heikentynyt, lapset huolehtivat kirjastossa käynneistä. Hän uskoo
pysyvänsä ajan tasalla lukemalla päivälehtiä. Lasten kautta hän kuulee tapahtumista, ellei
ole huomannut itse kaikkea lehdistä. Lukemisen lisäksi hän kuuntelee päivisin radiota. Lap-
set ylläpitävät käynneillään mielenvireyttä. Lasten käydessä hänellä on aina hauskaa, ja sil-
loin saa nauraa paljon. Hänellä on lasten lisäksi kaksi hyvää ystävää. Muita ihmisiä hän ei
mielestään tarvitse eikä kaipaa.

Hän selviytyy nykyisessä kunnossa kotona, mutta jos liikuntakyky heikkenee, hän joutuu
muuttamaan muualle, sillä pesutiloihin kulkeminen ei sitten onnistu. Hän elää luottavaisena
päivän kerrallaan. Hänen tarkoituksensa on asua kotona niin kauan kuin mahdollista.

Haastateltava 11 (69-vuotias mies)

Elämä ei muuttunut merkittävästi sairauden jälkeen. Hän selvisi aivoverenkiertohäiriöstä
säikähdyksellä. Aluksi hänellä oli nielemisvaikeuksia ja ruoka tahtoi mennä henkeen, mutta
tilanne on nyt korjautunut. Hänellä oli myös liikkumisvaikeuksia, eikä hän pystynyt lenk-
keilemään niin kuin ennen. Oma aktiivinen harjoittelu lisäsi voimaa halvautuneelle puolelle.
Edistyminen innosti ja hän hankki erilasia voimanharjoitteluvälineitä. Oikea jalka voimistui
melko nopeasti. Viimeiseksi alkoi palautua oikean käden toiminta. Käsi on melko hyvä tällä
hetkellä, mutta hän jatkaa harjoittelua edelleen aktiivisesti. Hän kykenee tekemään kaikkia
töitä. Hän lenkkeilee ja matkustelee niin kuin ennen. Hän uskoo, että ahkera lenkkeily riittää
nykyään kunnon ylläpitoon, muuta kuntoutusta hän ei koe tarvitsevansa. Kuntoutuakseen ei
ole saanut olla laiska. Hän uskoo, että ikä alkaa viedä nyt voimia. Siksi hän tekee voimahar-
joituksia joka päivä.

Hän selviytyy nykyään kuten ennen halvausta. AVH on tuonut elämään kiinnostuksen aktii-
viseen treenaamiseen. Hän on lenkkeillyt aina, mutta sairastumisen jälkeen tekee päivittäin
myös voimisteluliikkeitä ja voimaharjoituksia. Hän sai sairastumisestaan uuden kokemuk-
sen. Kokemus opetti, että aivoverenkiertohäiriöstä selviytyy, jos itsellä on halua.
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Tulevaisuus näyttää valoisalta. Hänen päivänsä kuluvat vaimon kanssa lenkkeillessä, mat-
kustellessa, seuratessa lasten elämää ja nauttiessa lastenlasten seurasta. Päivittäisestä treena-
uksesta on tullut tapa. Hän tietää, että sairaus voi tulla uudelleen. Hänellä on nyt kuitenkin
hyvä kunto, jonka päälle voi rakentaa uuden harjoittelun, jos niin käy. Häntä ei pelota sai-
rauden uusiutuminen, sillä hän ei voi elää ainaisessa pelossa. Hän ei pelkää liikkua yksin
pitkiäkään matkoja kotimaassa ja ulkomailla. Halvauksen uusiutumismahdollisuus vain on
tiedossa. Hän uskoo, että selviytyisi uudestakin halvauksesta, kun on niin sisukas, että tekee
kaikkensa kuntoutuakseen eikä jää toisten hoivattavaksi.

Haastateltava 12 (62-vuotias mies)

Hän tunsi ennen sairautta itsensä oudoksi ja voimattomaksi, mutta ei ymmärtänyt, mistä on
kysymys. AVH tuli sitten yllättäen. Hän pääsi sairaalaan nopeasti, joten kovin pahoja vauri-
oita ei ehtinyt tulla.

Kuntoutuminen alkoi jo sairaalassa, sillä kuntoutus aloitettiin välittömästi. Aluksi häntä
kiellettiin liikkumasta yksinään, mutta hän liikkui yksin kielloista huolimatta. Oman aktiivi-
suuden ansiosta hän alkoi pikkuhiljaa toipua. Sairaalassa häntä masensi alkuun ympärillä
olevat huonokuntoiset vanhat potilaat, mutta päästyään kuntoutusosastolle ympäristö kan-
nusti yrittämään. Hän on mielestään jollakin lailla toipunut. Vasen jalka ja käsi ovat edelleen
voimattomia ja kävellessä jalka ei tahdo nousta. Kuntoutusta hän ei saa, mutta pitää kunto-
aan yllä käymällä voimistelemassa viikoittain ja lenkkeilemällä päivittäin. Hän saa liikuntaa
myös huolehtimalla kauppa-asioista ja kotitöistä, vaikka ei koe niitä mielekkäiksi. Vaimokin
on välillä tyytymätön hänen töihinsä.

Muisti on huono, sillä hän joutuu usein etsimään tavaroitaan. Hän laskee leikkiä huonosta
muististaan. Katoamisen lisäksi tavarat tahtovat pudota käsistä eikä niistä saa kunnon otetta.
Selviytymistä heikentää myös se, että hän ei näe, jos tavarat ovat vasemmalla puolella. Hän
pitää tilannetta kiusallisena. Hän uskoo, että autolla ajaminen ei tämän takia onnistu.
Hänellä on autolla ajokielto. Polkupyörällä hän voi ajaa. Lukeminen ei myöskään onnistu,
sillä vasemman puoleiset kirjaimet jäävät huomaamatta. Lukeminen on muutenkin työlästä,
sillä luetun mielessä pitäminen on hidastunut. Lukemisvaikeuksien takia ei kykene seuraa-
maan myöskään ulkomaisia elokuvia televisiosta, sillä tekstiä ei ehdi lukea riittävän moneen
kertaan ymmärtääkseen. Hän ei ole ollut koskaan innokas lukemaan, mutta nyt on lehtien
selaileminenkin jäänyt, mitä hän ennen teki.

Hän kokee, että hänen elämässään on nyt uusi vaihe. Hän ei vielä tiedä, millaiseksi se muo-
dostuu. Hän ei ole tyytyväinen tilanteeseensa, mutta hän uskoo, että se tästä selkenee. Hän
elää päivän kerrallaan. Hänen mielestään jotakin säännöllistä menoa olisi hyvä olla, sillä
kotiin jääminen ei ole hyvä asia. Säännöllinen meno pitää ihmisen elämässä kiinni. Hän
tapaa eläkkeellä olevia työkavereitaan kerran kuukaudessa ja osallistuu eri potilasyhdistys-
ten toimintaan. Hänestä on hyvä, kun on ohjelmaa. Hän on tottunut työaikanaankin säännöl-
liseen rytmiin. Hän on ollut sairauseläkkeellä halvauksen jälkeen. Töistä lähteminen oli
hänelle mieluista, vaikka hän toisaalta kaipaa säännöllistä työtä ja työkavereita. Hän saa
ystäviä potilasyhdistystoiminnasta. Nyt hän hakee itselleen mieluisaa voimisteluryhmää.

Haastateltava 13 (60-vuotias mies)

Sairastuminen antoi ennakko-oireita, kuten voimattomuutta ja uupumusta, mutta hän ei tie-
dostanut mistä oli kysymys. Sairaus tuli yllättäen. Hän pääsi nopeasti hoitoon, mutta hän ei
tykännyt olla sairaalassa. Päästäkseen kotiin hän rupesi aktiivisesti harjoittelemaan menetet-
tyjä taitoja. Pienikin tunnon palautuminen sairastuneelle puolelle antoi hänelle uskoa para-
nemisesta. Hänen oma rautainen tahtonsa ja elämisen ilo edistivät kuntoutumista. Hän on
tyytyväinen kuntoutumiseensa. Hänellä on halvauksen lisäksi useita muita sairauksia.
Näistä huolimatta hän kokee terveydentilansa hyväksi.
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Hänen mielestään kuntoutus järjestetään laitoksissa tehottomasti. Sitä on vain lyhyissä jak-
soissa aamu- ja iltapäivisin. Muu aika kuluu lepäämiseen. Hänen mielestään ”makaamista”
on liian paljon. Laitoksissa on myös ihmisiä, joilla ei ole kärsivällisyyttä. He rupeavat
innokkaasti harjoittelemaan uusia toimintoja, mutta lopettavat kesken jonkin tekosyyn var-
jolla. Hän uskoo, että tällaiset henkilöt eivät kuntoudu. Vain niiden kuntoutuminen edistyy,
joilla on itsellä valtava elämisen ja kuntoutumisen halu. Hänen mielestään oma-aloitteisuus
kuntoutuksessa on kaikkein tärkeintä. Oma-aloitteisuutta ei tulisi rajoittaa vastuuseen vedo-
ten, kuten nyt tehdään, vaan laitosten tehtävänä olisi kehittää sellaisia välineitä, kuten kis-
koja ja kaiteita eri paikkoihin, mistä pitää kiinni harjoitellessa. Silloin ei sattuisi kaatumisia.
Hän muistuttaa, että aivohalvauksessa säilyy toinen puoli terveenä.

Nyt hän voi liikkua rollaattorin avulla tai keppiä apuna käyttäen. Hän kulkee bussilla pitkät
matkat. Hän kykenee suorittamaan pieniä ostoksiakin ja kantamaan tavaransa itse. Hän ei
hän halua joutua toisten ihmisten autettaviksi. Vaikka hänen oikea puolensa on heikompi,
hän on tyytyväinen nykytilaansa. Oikeakätisenä vasemman käden käyttäminen oli aluksi
hankalaa. Selviytymisen helpottamiseksi hän on hankkinut apuvälineitä. Hän on ollut aina
hyvin toimelias. Ennen sairastumistaan hän pyöritti päätyönsä lisäksi omaa liiketoimintaa.
Nyt hän on eläkkeellä ja touhuaa kesäisin mökillään. Hän ei selviydy sellaisista tehtävistä,
joissa joutuu katsomaan ylöspäin. Silloin huimaa.

Talvisin hän osallistuu viiden eri järjestön toimintaan. Hän selviytyy mielestään nykyään
samoista järjestötoiminnoista kuin ennenkin. Hän myös matkustelee paljon. Matkustele-
mista helpottaa hyvä kielitaito. Aika ei tule pitkäksi, sillä hän lueskelee, ellei ole muuta
hommaa. Hän on tyytyväinen nykyiseen tilanteeseensa. Hänen kuntoutumistaan edistivät
kotilomat. Pääseminen mahdollisimman pian tuttuun ympäristöön ja tuttujen ihmisten pariin
edistää selviytymistä.

Omakotitalosta on luovuttava, kun ikää tulee lisää. Silloin ei selviydy talon vaatimista tehtä-
vistä, kuten lumen luonnista ja pihatöistä. Omakotitalosta luopuminen on vaikeaa, sillä siinä
on oma rauha ja vapaus. Talo on myös hyvällä paikalla. Kun omakotitalosta on luovuttava,
hän haluaa hakeutua maatasossa olevaan rivitaloon. Hän on harkinnut paikkakunnan vaih-
toakin.

Haastateltava 14 (53-vuotias mies)

Hän sanoo, että hänellä ei ole aivoverenkiertohäiriötä eikä hän ole aivoinvalidi. Hän mieles-
tään ihmisillä on väärä käsitys hänen sairaudestaan. Erityisesti lasten käyttäytyminen on
häiritsevää. Lapset matkivat hänen liikkumistaan ja puhuttelevat häntä aivoinvalidiksi. Hän
haluaisi oikaista nyrkeillä lasten käsityksiä.

Hän uskoo, että hänen vaivansa aiheuttaa kiristävä jänne, joka kulkee oikeasta jalasta kylkeä
pitkin käteen ja päähän asti. Sairaus tuli yhtäkkiä: voimat menivät oikealta puolelta ja hän
kaatui. Hän tietää olleensa sairaalassa, mutta hänellä on siitä ajasta vain hämäriä muistiku-
via. Hän kokee olleensa uni- ja valvetilan rajamailla eikä muista, miten vaihtaminen sairaa-
lasta toiseen tapahtui. Hänen ymmärryksensä toimi, mutta hän ei kyennyt puhumaan. Yrittä-
essään puhua suomen kieltä se ei onnistunut. Kun hän yritti puhua, aina puhe oli sujuvaa
englantia. Kun toiset eivät ymmärtäneet sitä, hän lopetti puhumisen. Vähitellen hän oppi
puhumaan suomea. Muiden puheen tarkka seuraaminen edisti puheen palautumista.

Sairaala oli hänelle outo paikka. Hän ei tiennyt, miten siellä pyydetään apua ja sen takia hän
joutui odottelemaan hoitoja. Hän muistaa saaneensa fysioterapiaa, mutta ei puheterapiaa.
Hän piti sairaalaa ikävänä paikkana ja halusi kotiin mahdollisimman nopeasti. Kotilomat
edistivät kuntoutumista, sillä silloin näki, kuinka selviytyy kotona. Kotiuduttuaan hän liik-
kui pyörätuolilla, mutta ei tiedostanut aina voimiaan ja saattoi lähteä liian kauas. Avun soit-
taminen kotoa ei onnistunut, sillä hän ei muistanut puhelinnumeroa. Muisti on edelleen huo-
nontunut. Erityisesti ihmisten nimet ovat hukassa.
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Muistin heikkenemisestä huolimatta hän on mielestään kuntoutunut hyvin. Kuntoutumisessa
hän on tarvinnut sisua ja sitkeyttä. Hän selviytyy nyt hyvin, mutta pukeminen oli aluksi vai-
keaa. Nyt pukeminen onnistuu, sillä hän on hankkinut vaatteet, joissa ei ole nappeja eikä
vetoketjuja. Sinnikäs harjoitteleminen edistää pukemisen oppimisessa. Sinnikkyys edistää
myös liikuntakyvyn palautumista. Hän kävelee nyt ilman apuvälineitä, vaikkakin hitaasti.
Kävellessään hän pysähtyy keskustelemaan tapaamiensa ihmisten kanssa ja katselemaan
ympärilleen. Hän kykenisi kalastamaan, mutta on luopunut siitä, koska vaimo pelkää, että
hänelle sattuu jotakin. Hän menisi mieluiten yksin kalastamaan, sillä hän haluaa mennä rait-
tiina vesille. Hänen kalakaverinsa käyttävät runsaasti alkoholia. Hän on aina selviytynyt
kalareissuista yksinään hyvin.

Hän pitää pahana sitä, että on joutunut muuttamaan eri asuinpaikkaan sairastuttuaan. Uusi
asuinympäristö on ikävä. Myös naapurit ovat ikäviä, sillä he luulevat, että hän on aivoinva-
lidi. Ihmisten uskomusten takana on hänen hidas liikkumisensa ja kankea puhe.

Ihmissuhteet ovat vähentyneet sairastumisen jälkeen, mutta hänellä on yksi hyvä ystävä,
joka auttaa häntä. Myös sukulaiset auttavat tarvittaessa. Yhdessä vaimon kanssa on hyvä
asua. Mies ei usko selviytyvänsä yksinään.

Haastateltava 15 (72-vuotias nainen)

Hän on toipunut niin, että hän pärjää kotona, vaikka työnteko on hidasta. Selviytyminen on
vaikeaa, sillä mies on yhtä huonokuntoinen kuin hän. Kumpikaan heistä ei oikein hyvin sel-
viydy omakotitalon vaatimista töistä. Hän saa kaupungilta vähän apua lumitöissä. Hän ei
tahdo enää jaksa, sillä hänellä on halvauksen lisäksi muita sairauksia. Hän on pettynyt, kun
on joutunut odottelemaan hoitoihin pääsyä. Odotusaikana fyysinen kunto pääsi rapistumaan.

Hän on saanut puheterapiaa. Siitä huolimatta puhe on jäänyt hitaaksi ja kankeaksi. Hän ei
tahdo löytää sanoja. Ongelmallisimpana asiana on muistin heikkeneminen. Hän ei muista
asioita eikä tuttujenkaan nimiä. Lukeminen on vähentynyt. Hän ei jaksa lukea, koska silmät
eivät pysy rivillä. Hän ei myöskään muista, mitä on juuri lukenut.

Lapset auttaisivat, jos pyytäisi, mutta hän yrittää vielä itse pärjätä. Hänen mielestään lapsia
ei voi pyytää jatkuvasti apuun, sillä heillä on oma elämänsä. Lasten asuminen lähellä lisää
turvallisuuden tunnetta. Hän haluaa asua kotona mahdollisimman pitkään. Hän on väsynyt,
mutta ”sitä on elettävä, kun elämää on”.

Haastateltava 16 (73-vuotias mies)

Sairauden ennakko-oireina hänellä oli huimausta ja kirjoittamisvaikeuksia eikä autolla aja-
minen onnistunut, mutta hän ei ymmärtänyt, mistä vaikeudet johtuivat. Vaimon patisteltua
hän hakeutui hoitoon. Päästyään sairaalaan hänelle kehittyi nopeasti oikean puoleinen hal-
vaus. Hän oli aluksi huonossa kunnossa, mutta hän uskoi kuntoutuvansa. Hän ei pelännyt
kuolemaa. Se tulee kaikille aikanaan.

Hän uskoo, että hänen kuntoutumistaan edisti vahinko. Hän sai vahingossa liian aikaisin
kävelytelineen, koska sairaalasiirron yhteydessä tiedonkulku ei toiminut. Hän pääsi harjoit-
telemaan aikaisin kävelyä ja hän yritti liikkua omatoimisesti aina, kun siihen oli mahdolli-
suus. Sairaalassa ollessaan hän laski leikkiä vammaisuudestaan ja yrittää leikin varjolla
puheillaan ja esimerkeillään auttaa muita. Hän on optimistinen ja luottavainen. Hän pitää
sairaalan omahoitajajärjestelmää kannustavana. Päivittäisten toimintojen, kuten riisuutumi-
sen ja pukemisen, opetteleminen omahoitajan kanssa on ratkaisevan tärkeää. Hän käyttää
näitä oppeja edelleen. Myös kaunis ja viihtyisä ympäristö edistää kuntoutumista.

Hän on tyytyväinen kuntoutumiseensa, vaikka hänellä on edelleen halvausoireita. Hän ei
pysty käyttämään vasenta kättään. Kädessä ei ole voimaa eikä se nouse kunnolla ylös. Puhe
on hankalaa ja ääni käheä, ja se saattaa kimahtaa yhtäkkiä. Äänihuulet vaurioituivat niin,
että hän ei pysty laulamaan. Ruoka menee vielä herkästi henkeen, vaikka tilanne on korjau-
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tunut alkutilanteesta. Mielialan vaihtelut ovat kiusallisia, sillä vieläkin itku ja nauru voivat
tulla peräkkäin. Hän ei mahda sille mitään. Häpeää kyynelehtimistä, vaikka ymmärtää,
mistä se johtuu. Jalka ei toimi kunnolla, vaan se tahtoo tökkiä. Vaikka kävely on kuinka ras-
kasta, on vain yritettävä joka päivä vähän matkaa. Päivittäinen kävely on kunnon säilyttämi-
sen ehto. Vaikka hän selviytyykin mielestään hyvin, on sairaus otettava kaikessa toimin-
nassa huomioon. Hän on tyytyväinen, kun sairaus vapautti hänet erilaisista luottamustehtä-
vistä.

Hänen selviytymistään edistää mahdollisuus erilaisten tehtävien tekemiseen maalla ja käden
harjoittaminen kaikessa pienessä toiminnassa. Maalla liikkuminen on turvallisempaa kuin
kaupungissa. Siellä on pehmeä alusta kaatua, siinä ei loukkaa itseään. Jos kaatuu, niin nou-
see ylös. Hän kykenee nauramaan omalle kömpelyydelleen. Hänen optimistinsa ja halunsa
kuntoutua ovat eduksi. Hän saa vaimolta tukea, mutta oma halu kuntoutua on ratkaisevinta.
Hänen mielestään naiset ovat huomattavasti pessimistisempiä kuin miehet. Tämä kostautuu
kuntoutumisessa.

Sotaveteraanien laitoskuntoutus on tehokasta, sillä se edistää fyysisen kunnon lisäksi hen-
kistä puolta. Keskustelu toisten kanssa on yhtä tärkeää kuin jumppa. Hänen mielestään
musiikin tahdissa liikkuminen on paljon helpompaa kuin ilman musiikkia. Tanssiminen on
helpompaa kuin käveleminen. Hän uskoo, että musiikilla on jonkinlainen vaikutus aivoihin
ja sitä kautta liikkumiseen. Myös vesivoimistelu edistää kuntoutumista. Vedessä on kevy-
empää voimistella ja tehdä erilaisia liikkeitä kuin kuivalla maalla. Hän käy voimistelureis-
suillaan saunassa. Hänen mielestään sauna parantaa verenkiertoa.

Hän käy sotaveteraanien ja kahden potilasyhdistyksen tilaisuuksissa siksi, että niissä näkee
muita ihmisiä ja voi keskustella heidän kanssaan. Hänen mielestään eri tilaisuuksissa pitää
yrittää käydä vaikka väkisin, sillä niissä voi pitää yllä ihmissuhteita. Hän pitää yhteiskunnan
antamaa sotaveteraanien kuntoutusta ja kaupungin järjestämää kuntoutusta ja palvelukotitoi-
mintaa selviytymisen kannalta hyvänä.

Tulevaisuus näyttää valoisalta. Nykyisessä kunnossaan hän selviytyy. Hän toivoo, että saisi
elää yhdessä vaimon kanssa. Selviytyminen vaimon kanssa on helpompaa kuin yksin.
Vaikka hänellä ei ole apeutta eikä pessimismiä, ymmärtäväinen kaveri auttaa selviytymään
eri lailla. Hän pitää tärkeänä lasten yhteydenpitoa. Lastenlapset tuovat iloa päiviin.

Haastateltava 17 (71-vuotias mies)

Hän kokee olleensa toiminnan mies ennen sairastumistaan. Hän osallistui useiden järjestö-
jen toimintaan, kävi soittotunneilla ja soitti hanuria eri tilaisuuksissa. Hän huolehti omakoti-
talosta ja kävi vaimonsa kanssa asioilla. Ennen aivoverenkiertohäiriötä hänellä oli useita
sairauksia, mutta hän oli kuitenkin tyytyväinen elämäänsä ja terveydentilaansa. AVH
pysäytti kerralla hänen elämänsä.

Sairaalassa hänelle opetettiin päivittäisiä toimintoja, joita hän ohjeitten mukaan salaa har-
joitteli. Häntä kehotettiin pyytämään apua, mutta hän ei pyytänyt, sillä hoitajilla oli hänen
mielestään muutenkin suuri työtaakka. Oman aktiivisuutensa avulla hän kuntoutui vähitel-
len. Hänellä oli kova elämänhalu. Hän halusi kuntoutua nopeasti, sillä vaimo oli sairas ja
työt kotona odottivat.

Hän on osallistunut sotaveteraanien kuntoutuskursseille ja pitää niitä virkistävinä, sillä
niissä on hyvää seuraa. Hän on huumorintajuinen ja kova laskemaan leikkiä. Luonteensa
takia hän saa järjestää kuntoutuskursseilla toisille ohjelmaa.

Tällä hetkellä hän on tyytyväinen elämäänsä, vaikka hänellä on erilaisia vaivoja. Äänihuuli-
vaurion takia hän puhuu kuiskaamalla. Hän on kiitollinen, kun ihmiset kuulevat kuiskauk-
sen puhelimessakin, niin että hän pystyy hoitamaan asiansa. Kävely on huonoa, mutta ”kun
vasemmalla jalalla astuu pitkään, niin oikea tulee perässä”. Tytär auttaa häntä kävelyharjoi-
tuksissa. Tasapaino on huono. Pyörällä hän ei kykene ajamaan, mutta autoa hän ajaa. Hän
huolehti ennen sairastumistaan kauppa-asioista, mutta ei kykene enää. Hän on luovuttanut
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vastuun tyttärelle. Muisti on heikentynyt, ja ajan seuraaminen on vähentynyt. Hän lukee
kuitenkin päivälehdet ja seuraa televisiota.

Oikea käsi ei toimi kunnolla, ja siinä on tunto alentunut. Tämän takia hän joutui luopumaan
hanurinsoittoharrastuksestaan. Hän myi hanurin, ettei se muistuta entisistä ajoista. Hän on
joutunut vähentämään myös osallistumistaan järjestötoimintaan. Hän ei voi osallistua poti-
lasyhdistystenkään toimintaa niin kuin haluaisi, sillä vaimo ei uskalla olla yksin kotona.
Tytärkään ei voi olla aina kotona, sillä hänellä on työnsä ja omat harrastuksensa. Hän aikoo
käydä niissä riennoissa, missä pystyy, jotta pysyy mieleltään virkeänä. Hän elää päivän ker-
rallaan voinnin mukaan. Hän haluaa palata entisiin järjestöihin, jos terveys kohentuu. Hän
uskoo, että kaverit odottavat. Hän kaipaa niitä keskusteluita, joita kävi kavereiden kanssa.

Hän kirjoittaa elämästään päiväkirjaa. Hän on kirjoittanut ennen sairastumistaan myös eri
lehtiin runoja ja pakinoita. Kirjoittaminen on antanut sisältöä hänen elämäänsä. Nyt kirjoit-
taminen on vähentynyt, silla ajatusten tuottaminen on hidastunut. Kirjoittaminen vie nyt pal-
jon aikaa, hän ei tahdo saada tekstiä paperille.

Hän on joutunut luopumaan omakotitalosta, sillä sairauden jälkeen hän ei ole selviytynyt
omakotitalon kunnostus- ja pihatöistä. Nykyisessä rivitaloasunnossa on vähemmän huoleh-
timista kuin omakotitalossa. Hän pitää asuntoa mukavana. Hänellä on hyvät naapurit ja pal-
velut ovat lähellä. Hän haluaa pärjätä kotona omin voimin niin kauan kuin mahdollista.
Tytär auttaa tarpeen mukaan. Kaupungin puolesta on saatavilla palveluita sitten, kun ei omin
voimin selviä. Jos ei selviä kotiavun turvin, menee laitokseen. Jos on tarkoitus kuolla, ei hän
pelkää sitäkään. Hän luottaa, että hänen elämänsä menee niin kuin on säädetty, mutta niin
kauan kuin elämää on, siinä on oltava innolla kiinni.

Haastateltava 18 (53-vuotias mies)

Hän on ollut terve mies, jolle AVH tuli yllättäen. Sairastuttuaan hän jäi eläkkeelle. Vaimo oli
jäänyt varhaiseläkkeelle kuukautta aikaisemmin. Ensimmäinen vuosi sairastumisen jälkeen
oli vaikea, koska hän ei pystynyt puhumaan eikä liikkumaan. Hän oli tuskastunut tilantee-
seen. Hän oli turhautunut, kun vaimo ei ymmärtänyt, mitä hän yritti sanoa.

Nyt hän selviytyy paremmin, vaikka hänellä on vieläkin monia vaikeuksia. Hän kykenee
kävelemään lyhyitä matkoja ilman tukea, mutta pelkää kaatumista erityisesti ulkona. Hän
pelkää, ettei pääse ylös, ellei vieressä ole tukea. Hän kokee, että jalka on aseteltava varo-
vasti, ettei kaatuisi. Pienikin huolimattomuus kaataa. Kävely on huonontunut viime aikoina
niin, ettei siitä tahdo tulla mitään. Hän ei ylläpidä aktiivisesti kuntoaan, vaikka hänelle on
laadittu henkilökohtainen ohjelma. Hän pitää itseään laiskana. Hän ei ole ollut lenkkeilijä
koskaan. Hän uskoo, että voimistelu edistäisi liikkumista tai ainakin säilyttäisi nykyisen
kunnon, mutta hän ei saa harjoiteltua.

Hän osallistuu mielellään kuntoutuskursseille. Hänellä on lääkärin suositus yhteen laitos-
kuntoutusjaksoon vuosittain ja avopuolen ryhmäkuntoutukseen. Hän saa Kelan hoitotukea.
Kuntoutuskursseilla ollessaan hän toivoo pääsevänsä AVH-ryhmään, sillä silloin hän kyke-
nee kommunikoimaan paremmin. Muuten kuntoutus ei ole mielekästä, sillä hän arastelee
puhumista vieraiden kanssa. Puheen tuottaminen on vaikeaa. Kotona hän joutuu usein lopet-
tamaan puhumisen tuskastuneena, kun ei saa vaimoa ymmärtämään, mitä hän haluaa sanoa.
Hän ymmärtää puhetta hyvin, mutta ei kykene itse puhumaan. Hänellä on vaikeuksia myös
lukemisessa. Hän luki ennen paljon, mutta nyt se ei onnistu. Sairastumisen jälkeen hän on
kuunnellut jonkin verran äänikirjoja. Hän selailee lehtiä ja näyttää tekstin, jonka vaimo sit-
ten lukee hänelle. Kokee pysyvänsä tällä tavalla ajan tasalla. Lukeminen ei kiinnosta, sillä
luettu ei pysy mielessä. Hän muistaa vain muutaman sanan kerrallaan, ei hahmota koko-
naista lausetta. Vieraskielisten elokuvien katsominenkin on vähentynyt, koska hän ei kykene
lukemaan tekstejä. Lännenfilmit hän katsoo, sillä hän on ‘länkkärifani’. Vaimo lukee hänelle
elokuvien tekstit. Muisti on heikentynyt, mutta se on viime päivinä ruvennut palautumaan.
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Hän selviytyy hyvin, sillä vaimo auttaa kaikessa. Hän pärjää yksin jonkin aikaa, kun vaimo
huolehtii jääkaappiin ruuan valmiiksi. Aika ei tule pitkäksi. Hän seuraa, kun vaimo tekee
kotitöitä. Hän käy ystävien ja tuttavien luona saunassa silloin tällöin, koska jyrkkien portai-
den takia hän ei pääse oman talon saunaan. Joskus hän vierailee sukulaisissaan ja nämä vie-
railevat vuorostaan heillä. Hän kokee, että lastenlapsista on iloa. Hän ei kaipaa kotona seu-
raa, koska on tottunut olemaan kahdestaan vaimonsa kanssa. Vuorokausirytmi ei ole hänelle
tärkeää. Hän nukkuu sitten kun nukuttaa.

Hän kertoo, että vaimon haaveena on isompi asunto, jossa on sauna. Nykyinen asunto on
vain niin hyvällä paikalla, että siitä on vaikea luopua. Hän kokee, että ei selviytyisi kotona,
jos kunto huononisi. Apua hän saisi tarvittaessa numerosta 112. Hän ei suunnittele tulevai-
suutta, vaan elää päivän kerrallaan.

5.2.2. Selviytyminen sisältöalueittain

Kuvaan seuraavassa potilaiden kokemukset sisältöalueittain. Sisältöalueet ovat kokemuk-
set omasta tilanteesta, ihmissuhteista, peloista ja ajankäytöstä sekä kokemukset hoidosta
ja kuntoutuksesta sekä tulevaisuudenodotukset. Olen numeroinut eri sisältöalueet luetta-
vuuden helpottamiseksi. Jokaisen sisältöalueen kuvaus etenee spesifeistä kuvauksista
sisältöalueen yleiseen merkitysverkostoon.

1. Kokemukset omasta tilanteesta

Sisältöalueeseen kokemukset omasta tilanteesta olen sisällyttänyt AVH-potilaiden tyyty-
väisyyden ja/tai tyytymättömyyden kokemukset, kokemukset omasta itsestä ja sairastumi-
sesta.

Spesifien sisältöalueiden yleinen merkitysverkosto:

1) Tyytyväisyys/tyytymättömyys omaan tilanteeseen
a) Tyytyväisyys omaan tilanteeseen liittyy liikkumiseen, päivittäisistä toiminnoista sel-

viytymiseen, omaisten apuun ja omaan toipumiseen. Mahdollisuus liikkumiseen on
yksi tärkeimmistä tyytyväisyyden kokemuksista. Liikkuminen itsenäisesti, vaikka
vain muutaman askeleen, liikkuminen apuvälineiden kanssa, liikkuminen pyörätuo-
lilla tai kolmirattaisella polkupyörällä ovat kaikki tyytyväisyyden lähteitä, samoin
kyky linja-auton käyttämiseen ja omalla autolla ajamiseen. Liikkumisen mahdollisuus
lisää riippumattomuuden ja itsenäisyyden tunnetta. Päivittäisistä toiminnoista selviy-
tymisen parantamiseen hankitaan apuvälineitä ja helposti puettavia vaatteita. Toimin-
noista pyritään selviytymään omaisen avustamana. Omainen auttaa usein myös
asioiden hoitamisessa ja yhteydenpidossa kodin ja ulkomaailman välillä. Omaan toi-
pumiseen liittyy tyytyväisyyden kokemuksia: muisti on kohtalainen, kommunikointi
toisten kanssa onnistuu jollakin tavalla, tasapainohäiriöt ovat hallinnassa ja tunnetilo-
jen säätely onnistuu niin, että selviytyy.

b) Tyytymättömyyttä aiheuttavat puheeseen, liikkumiseen, muistiin, vireyteen ja tunne-
tilojen säätelyyn liittyvät vaikeudet sekä selviytymättömyys päivittäisistä toimin-
noista ja erilaiset fyysiset vaivat. Puheen ja muiden kielellisten toimintojen, kuten
kirjoittamisen, ongelmat vaikeuttavat sosiaalista ja psyykkistä selviytymistä. Liikku-
miseen liittyvät vaikeudet lisäävät riippuvuutta. Muistin ja vireystilan heikkeneminen
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vaikeuttavat uusien asioiden ja tapahtumien mieleen painamista. Hitaus ja väsyvyys
heikentävät kykyä ajatella ja muistaa. Tunne-elämän muutokset lisäävät henkistä
taakkaa. Tyytymättömyyden kokemuksia liittyy kyvyttömyyteen selvitä itsenäisesti
päivittäisistä toiminnoista. Fyysiset vaivat, kuten esimerkiksi kivut, huimaus, aistien
toiminnan vaikeudet, hengitys- ja nielemisvaikeudet sekä halvaantuneen puolen heik-
kous ja kömpelyys, heikentävät selviytymistä. Joskus on tyytymättömyyttä elämän
kokonaistilanteeseen.

2) Kokemukset omasta itsestä
Kokemukset itsestä liittyvät toimeliaisuuteen ja omaan luonteeseen. Toimeliaaksi
itsensä kokevat ovat olleet sellaisia aina; heillä on ollut ansiotyön ohella luottamus-
tehtäviä, he osallistuivat järjestötoimintaan ja erilaisiin harrastuksiin. Tunnusomaista
toimeliaisuudelle on ollut ja on ulospäinsuuntautuneisuus ja sosiaalisuus. Toimeliai-
suus ilmenee nyt aktiivisuutena kuntoutuksen hakemisessa, harjoittelussa ja harras-
tuksissa. Ansiotyönsä tunnollisesti tehneiden, mutta joilla ei ole ollut harrastuksia tai
harrastukset ovat olleet ei-sosiaalisia, on nyt vaikea löytää mielekkyyttä elämään, eri-
tyisesti silloin, kun harrastukset on menetetty. ”Parempi, kun olisi kuollut”, sillä
”kaikki elämä loppui kerralla”. Optimismi ja huumori auttavat selviytymään, samoin
kiitollisuus ja tyytyväisyys nykyiseen tilanteeseen. Pessimismi ja masentuneisuus
lisäävät elämän taakkaa.

3) Sairastuminen
Kokemukset sairastumisesta liittyvät ennakko-oireisiin ja hoitoon hakeutumiseen.
Useilla on kokemuksia AVH:n ennakko-oireista, kuten väsymyksestä, voimattomuu-
desta, outouden tunteesta, kömpelyydestä sekä autolla ajamisen ja kirjoittamisen vai-
keuksista. Kukaan ei tiedostanut, mistä on kysymys. Sairaus tuli yllättäen. Selviyty-
mistä edistävänä kokemuksena on nopea hoitoon hakeutuminen. Kukaan ei ollut
yksin sairastuessaan.

Yleinen merkitysverkosto

Oman tilanteen kokemiseen liittyy selviytymistä edistäviä ja estäviä tekijöitä, joita ovat
kokemukset omasta itsestä sekä tyytyväisyys omaan tilanteeseen ja sairastumiseen. Tyy-
tyväisyyden kokemukset omasta itsestä ovat sidoksissa mahdollisuuteen liikkua ja selviy-
tyä päivittäisistä toiminnoista sekä omaan toipumiseen. Suhtautuminen sairauden aiheut-
tamiin fyysisiin ja psyykkisiin menetyksiin on kahtalainen; joillekin ne aiheuttavat tyyty-
mättömyyden kokemuksia, mutta toisten kokemuksia menetyksistä huolimatta värittää
tyytyväisyys elämään yleensä. Elämäänsä tyytyväisten kokemukset eivät ole sidoksissa
liikuntakyvyn määrään ja tapaan, kommunikointiin tai tunnetilojen säätelyyn. Itsenäisyys
ja riippumattomuus ont tärkeää.

Tyytymättömyyttä aiheuttavat erilaiset sairauksien aiheuttamat fyysiset, kognitiiviset
ja psyykkiset vaivat. Toimeliaisuus, optimismi ja kiitollisuus edistävät, mutta toimetto-
muus ja masentuneisuus estävät selviytymistä.

Sairauden ennakko-oireiden tunnistamisen ja nopean hoitoon hakeutumisen koetaan
liittyvän hyvään selviytymiseen.

Sisältöalueen keskeiset piirteet on kuvattu kuviossa 6.
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Kuvio 6. Keskeiset piirteet sisältöalueesta kokemukset omasta tilanteesta.

2. Ihmissuhteet

Ihmissuhteista AVH-potilaat joko ammentavat voimaa tai ne aiheuttavat ahdistusta ja ris-
tiriitoja. Usein AVH-potilaan ihmissuhteet ovat vähentyneet. Ihmissuhteet muodostuvat
vuorovaikutussuhteista perheeseen ja sukulaisiin, potilastovereihin, ystäviin, asuinympä-
ristön ihmisiin sekä ammattiauttajiin.

Spesifien sisältöalueiden yleinen merkitysverkosto:

1) Perhe- ja sukulaisuussuhteet
Samassa taloudessa asuva omainen tai läheinen on usein merkittävin konkreettisen
avun ja tuen lähde, mutta saattaa myös aiheuttaa ristiriitaa. Erityisesti puheen tuotta-
misen vaikeudesta kärsivät turhautuvat, kun omainen ei ymmärrä. Suhde lapsiin on
tärkeä. Heidän apunsa koetaan välttämättömäksi, mutta toisaalta ei haluta olla vai-
vaksi lapsille. Lastenlapset tuovat iloa. Sukulaisiin pidetään yhteyttä ainakin merkki-
päivinä.

2) Potilastoverit
Toisten AVH-potilaiden tapaaminen ja kokemusten vaihtaminen edistävät selviyty-
mistä. Saman sairauden kokenut ymmärtää vaikeitakin tilanteita ja häneltä saa voi-
maa elämään. Selviytymistä edistää potilastovereiden tapaaminen sopeutumisval-
mennuskurssilla ja muilla kuntoutuskursseilla. Potilastovereiden seura rohkaisee
osallistumaan ja menemään yhdessä julkisiin tilaisuuksiin, esimerkiksi teatteriin. Ver-
taiset ymmärtävät myös sairauteen liittyvää huumoria. Puheen ja muistin heikkoudet
estävät leikinlaskun. Potilastovereiden tukea vaille jäävät ne, jotka eivät osallistu ryh-
mäkuntoutukseen eivätkä potilasyhdistyksen tilaisuuksiin. Potilastovereiden kanssa
yhtä merkittäviä ymmärtäjiä ja tukijoita ovat sotainvalidit ja -veteraanit.

3) Ystävät ja työtoverit
Ystävät ovat vähentyneet merkittävästi sairastumisen jälkeen, erityisesti niillä, jotka
eivät osallistu harrastus- ja järjestötoimintaan. Harrastus- ja järjestötoimintaan osal-
listumisen kautta saa ystäviä. Kaikille ihmissuhteiden väheneminen ei ole ongelmal-

Kokemukset omasta tilanteesta

Selviytymistä edistää
• haasteet
• taistelutahto
• huumori
• kiitollisuus
• ilo pienistä asioista
• elämän tarkoituksen pohtiminen
• luottamus selviytymiseen
• vaivojen hyväksyminen
• muiden asioiden ajatteleminen
• kärsivällisyys
• riippumattomuus

Selviytymistä heikentää
• erilaiset vaivat
• elämän tarkoituksettomuus
• terveyteen liittyvät uhat
• sairauden kieltäminen
• sisällötön elämä
• oman tilanteen epäselvyys
• menetysten pitkäaikainen
sureminen

• masentuneisuus
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lista, mutta usein se koetaan menetyksenä. Erityisesti ajatusten vaihtaminen ja sitä
kautta uuden oppiminen on menetys.

4) Vuorovaikutus asuinympäristössä
Naapurit vaikuttavat asumisviihtyvyyteen ja arjessa selviytymiseen. Hyvät naapurit
rikastuttavat elämää ja auttavat tarvittaessa konkreettisissa töissä. Jos naapurit eivät
tunne tai eivät näe toisiaan, yksinäisyyden tunne lisääntyy. Ihmissuhdevaikeudet naa-
pureiden kanssa kuluttavat.

5) Ammattiauttajat
Suhde ammattiauttajiin jää usein etäiseksi. Usein he auttavat kodin töissä tai toimivat
terapeutteina antaen ohjeita niin, että kaikki toiminta edistää selviytymistä. Liian
kiinteä suhde lisää riippuvuutta ja pelkoa toisen hoivattavaksi jäämisestä. Eri ammat-
tiauttajaryhmien väliset merkityserot eivät tulleet esille.

Yleinen merkitysverkosto

Merkittävät selviytymisen kokemukset liittyvät ihmissuhteisiin. Ihmissuhteista voi
ammentaa voimaa, tai ne aiheuttavat ahdistusta ja ristiriitoja. Useimmiten ihmissuhteet
ovat vähentyneet. Vuorovaikutussuhteet perheeseen ja sukulaisiin, potilastovereihin, ystä-
viin, asuinympäristön ihmisiin ja ammattiauttajiin muodostavat tärkeimmät ihmissuhteet.
Samassa ta-loudessa asuva omainen on merkittävin ihmissuhde. Suhteeseen liittyy useim-
miten tyytyväisyyden kokemuksia, mutta siihen voi liittyä myös tyytymättömyyttä. Yhte-
ydenpito lasten ja lastenlasten kanssa on tärkeää. Lähes yhtä tärkeäksi koetaan saman sai-
rauden kokeneiden potilastovereiden tai muissa samankaltaisissa tilanteessa olleiden
tapaaminen. Yhteiset kokemukset yhdistävät ja auttavat ymmärtämään. Potilastovereiden
tuen puute heikentää selviytymistä. Yhteydet ystäviin ja työtovereihin ovat vähentyneet
useimmiten sairastumisen jälkeen. Tämä vaikeuttaa kommunikointia ja sitä kautta uusien
asioiden oppimista.

Vuorovaikutusta naapureiden kanssa kuvataan harvoin. Toimivat naapuruussuhteet
edistävät selviytymistä, mutta huonot kuluttavat voimavaroja. Suhteet ammattiauttajiin
koetaan etäisiksi. Liian kiinteä suhde lisää riippuvuutta ja pelkoa toisen hoivattavaksi jää-
misestä.

Sisältöalueen keskeiset piirteet on kuvattu kuviossa 7.

Kuvio 7. Keskeiset piirteet sisältöalueesta ihmissuhteet.

Ihmissuhteet

Selviytymistä edistää
• omaisten tarjoama apu
• henkinen tuki omaisilta
• lasten ja lastenlasten tapaaminen
• sukulaisten tapaaminen
• naapuruussuhteiden toimivuus
• ystävien ja työtovereiden tapaaminen
• kuntoutumiseen uskovat kuntouttajat
• potilastovereiden tapaaminen

Selviytymistä heikentää
• niukat ihmissuhteet
• katkenneet sukulaissuhteet
• ystävien puute
• ihmissuhdevaikeudet pihapiirissä
• taitamattomat kuntouttajat
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3. Pelot

Pelot heikentävät useimmiten AVH-potilaan selviytymistä. Pelot liittyvät terveydentilan
heikkenemiseen, liikkumiseen, omaisen jaksamiseen ja kodin menettämiseen. Pelkoja
vähentävät tekijät edistävät selviytymistä.

Spesifien sisältöalueiden yleinen merkitysverkosto:
1) Terveydentilan heikkeneminen

Terveydentilan heikkeneminen pelottaa. Sen uskotaan johtuvan AVH:n uusiutumi-
sesta, muista sairauskohtauksista ja iän mukanaan tuomista rappeutumisilmiöistä.
Erityisesti yksin oleminen sairauskohtauksen sattuessa pelottaa. Pelkojen taustalla on
laitoshoitoon joutumisen tai kuoleman pelko.

2) Liikkuminen
Liikkumiseen liittyvät ongelmat aiheuttavat kaatumisen pelkoa. Erityisesti portaissa
alaspäin meneminen pelottaa. Pelko vaikeuttaa niiden elämää, joilla on kotona sisäti-
loissa portaita. Pelon takia yhteydenpito ja asiointi on vaikeaa, sillä outoon paikkaan
ei voi lähteä, koska ei tiedä, onko siellä portaita. Liikkuminen ulkona talvella on kaa-
tumisen pelosta hankalaa. Kaatumisen jälkeen ylösnouseminen ei kaikilta onnistu
ilman apua. Apuvälineet, kuten kävelykepit ja tukikaiteet, helpottavat liikkumista.

3) Omaisen jaksaminen
Huoli omaisen jaksamisesta on erityisesti niillä, joiden läheinen on koko ajan sidot-
tuna kotiin. Pelko liittyy omaisen väsymiseen ja sairastumiseen. Usein myös omainen
on huonokuntoinen. Omaisen rasituksen vähentämiseksi AVH-potilaat ovat saatta-
neet luopua sellaisista harrastuksista, joiden he tietävät tuottavan lisätöitä ja huolta
omaiselle. Tällaisia ovat esimerkiksi järjestötoiminta ja kalastus.

4) Kodin menettämisen pelko
Omassa kodissa selviytymistä heikentää kykenemättömyys suoriutua ulkotöistä,
kuten aitapensaiden hoidosta ja lumitöistä sekä rakennusten vaatimista remonteista
(esim. tapetoinnista). Koti voi olla myös tilaratkaisuiltaan hankala. Portaat ja ulko-
saunat vaikeuttavat jokapäiväistä elämää. Kodin menettämisen pelon taustalla on
oman itsenäisyyden menettämisen ja laitoshoitoon joutumisen pelko.

5) Pelkoja vähentävät tekijät
Pelkoa vähentävät liikkumiseen ja yhteydenpitoon liittyvät apuvälineet, asunnon
hyvä kunto ja sijainti, tieto siitä, että aivoverenkiertohäiriöstä selviytyy sekä kuole-
man hyväksyminen osaksi omaa elämää. Kaatumisen pelkoa vähentävät kävelykepit
ja -telineet, tukikaiteet sekä kolmirattainen polkupyörä. Yhteydenpitoa ja avun saan-
tia helpottavat turvapuhelin ja matkapuhelin. Joillakin tieto, että aivoverenkiertohäiri-
östä selviytyy, vähentää sairauden uusiutumiseen liittyvää pelkoa. Selviytymisen
eteen on vain tehtävä kaikkensa. Sairauskohtausten pelkoa vähentää myös kuoleman
hyväksyminen elämään kuuluvaksi. Joissakin tilanteissa myös koira tuo turvalli-
suutta.

Yleinen merkitysverkosto sisältöalueesta pelot

AVH-potilaan selviytymistä heikentävät erilaiset pelot. Pelot liittyvät terveydentilan heik-
kenemiseen, kuolemaan, omaan liikkumiseen, omaisten jaksamiseen ja kodin menettämi-
seen. Terveydentilan pelätään heikkenevän AVH:n uusiutumisesta tai muiden sairauksien
ja iän aiheuttamien rappeutumisilmiöiden seurauksena. Liikkumista vaikeuttaa kaatumi-
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sen pelko. Ylösnouseminen ilman tukea on vaikeaa. Kaatumisen pelko sitoo usein omai-
sen kotiin. Omaisen kotona sidottuna olemiseen liittyy pelko siitä, ettei omainen jaksa tai
voi jatkuvasti huolehtia.

Omaisen jaksaminen on sidoksissa selviytymiseen. Omaisen apua tarvitaan kodista
huolehtimiseen. Kykenemättömyys huolehtia kodista aiheuttaa kodin menettämisen pel-
koa. Tämän taustalla on itsenäisyyden menettämisen ja laitoshoitoon joutumisen pelko.

Liikkumiseen ja yhteydenpitoon liittyvät apuvälineet, asunnon hyvä kunto ja hyvät
tilaratkaisut, tieto siitä, että aivoverenkiertohäiriöstä selviytyy sekä kuoleman hyväksymi-
nen osaksi elämää edistävät selviytymistä.

Sisältöalueen keskeiset piirteet on kuvattu kuviossa 8.

Kuvio 8. Keskeiset piirteet sisältöalueesta pelot.

4. Ajankäyttö

AVH-potilaat ovat eläkkeellä. Heidän aikansa kuluu kotitöitä tehden, harrastuksiin osal-
listuen tai oleskellen ja muistellen mennyttä aikaa. Mielekäs ajankäyttö edistää selviyty-
mistä.
1) Työskentely

Työskentelyyn liittyy sekä selviytymistä edistäviä että heikentäviä tekijöitä. Koti-
työt, kuten siivous, ruuanlaitto ja vaatteista huolehtiminen, ovat erityisesti naisille
tärkeitä. Miehille merkitystä luovat kodin ulkotyöt ja mökillä touhuaminen. Töistä
selviytyminen antaa tyydytystä, mutta selviytymättömyys turhauttaa. Useimmiten
aktiivinen työ on vähentynyt sairauden jälkeen.

2) Harrastukset
Useimmat AVH-potilaat pyrkivät jatkamaan entisiä harrastuksiaan. Mikäli tämä ei
onnistu, voi uusia harrastuksia löytyä tilalle. Usein aktiiviset kodin ulkopuolelle
suuntautuvat harrastukset vähenevät ja muuttuvat kodin sisällä tai lähipiirissä tapah-
tuviksi. Muutamat jatkavat matkustelemista ja erilaista yhdistystoimintaa. Liikun-
taan liittyvät harrastukset, kuten lenkkeilyt, vähentyvät, mutta tilalle tulee oman kun-
non ylläpito, esimerkiksi voimistelu. Kahta kättä vaativat harrastukset, kuten instru-
menttien soittaminen, puutöiden tekeminen ja metsästys, menetetään. Menetys on
raskasta. Usein ajattelun ja muistin vaikeudet estävät lukuharrastuksen. Useimmat
pyrkivät selailemaan päivälehtiä tai omainen lukee niitä ääneen. Omainen lukee tar-

Pelot

Selviytymistä edistää
• pelkojen tiedostaminen
• tieto avun saamisesta
• omaisen jaksaminen
• liikkumiseen liittyvät apuvälineet
• yhteydenpitoon liittyvät apuvälineet
• kuoleman hyväksyminen osaksi elämää

Selviytymistä heikentää
• väärinymmärretyksi tuleminen
• kasvojen menettäminen
• tasapainon menettäminen
• itsenäisyyden menettäminen
• omaisen väsyminen
• terveydentilan heikkeneminen
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vittaessa myös ulkomaisten elokuvien tekstit. Joissakin tapauksissa lukuharrastus
lisääntyy tai vaihtuu äänikirjojen kuuntelemiseksi. Päiväkirjan kirjoittaminen voi
antaa sisältöä elämään. Television ja radion seuraaminen lisääntyy. Ne, joilla ei ollut
harrastuksia ennen sairastumista, eivät kykene niitä hankkimaan.

3) Oleskelu ja muistelu
Viikoittainen terapia rytmittää viikkoa, päiväunet ja ulkoilu rytmittävät päivää. Muu-
ten aika kuluu oleskellen ja elettyä elämää muistellen. AVH-potilaan aika käy pit-
käksi, mikäli hän ei kykene suoriutumaan haluamistaan tehtävistä ja harrastuksista.
Hän muistelee usein entistä elämäänsä ja pahoittelee sitä, että ei nyt kykene mihin-
kään. Jos AVH-potilas kokee tehneensä elämäntehtävänsä, hän nauttii saadessaan jär-
jestellä ajatuksiaan ja muistella elämäänsä. Oleskelu ja muistelu ovat silloin positiivi-
sia voimavaroja. Vuorokausirytmi on joustava ja salliva.

Yleinen merkitysverkosto

Mielekäs ajankäyttö edistää selviytymistä. Kokemus elämän mielekkyydestä perustuu
myönteisiin selviytymiskokemuksiin kotitöistä tai kodin ulkotöistä. Tyytymättömyyttä
aiheuttaa kykenemättömyys tehtävien tekemiseen. Myös kokemukset sopivista harrastuk-
sista sekä oleskelusta ja eletyn elämän muistelemisesta ovat sidoksissa elämän mielek-
kyyden kokemiseen. Sairauden aiheuttamat fyysiset ja psyykkiset menetykset eivät vai-
kuta merkittävästi harrastuksiin niillä, joilla harrastuksia on aina ollut runsaasti.

Ne, joilla harrastuksia ei ollut ennen sairastumista, eivät kykene niitä sairauden aiheut-
tamien vaikeuksien takia hankkimaan. He ovat luovuttaneet sairauden edessä. Heidän
aikaansa jäsentävät viikoittaiset terapiat, päiväunet ja ulkoilu. Useimmiten aika kuluu
oleskellen ja elettyä elämää muistellen. Mikäli elämäntilanne on selkiytymätön ja ansio-
työn jättämä aukko täyttämättä, pyritään hakemaan mielekästä ajankulua.

Sisältöalueen keskeiset piirteet on kuvattu kuviossa 9.

Kuvio 9. Keskeiset piirteet sisältöalueesta ajankäyttö.

5. Kokemukset hoidosta ja kuntoutuksesta

Kokemukset hoidosta ja kuntoutuksesta ovat merkittävä selviytymiseen liittyvä tekijä.
Kokemukset muodostuvat omasta aktiivisuudesta, omaisten tuesta, tyytyväisyydestä kun-
toutukseen ja potilasyhdistyksen toiminnasta.

Ajankäyttö

Selviytymistä edistää
• työskentelyn mielekkyys
• aktiivinen harrastustoiminta
• menneen elämän muistelu

Selviytymistä heikentää
• mielekkään ajankäytön puute
• harrastusten puute
• menneen elämän sureminen
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Spesifien sisältöalueiden yleinen merkitysverkosto:

1) Oma aktiivisuus
Toipumisen edellytys on oma aktiivisuus. Aktiivisuutta tarvitaan kuntoutuksen hake-
misessa, kuntoutussuunnitelman laatimisessa ja itse harjoittelemisessa. Useimmat
osallistuvat terveyskeskuksen järjestämään kuntoutukseen tai eri yhdistysten tarjo-
amiin voimistelu- ja virkistysryhmiin tai hankkivat yksityisesti fysioterapia- ja luon-
taishoitopalveluita tai lenkkeilevät voinnin mukaan omaehtoisesti. Uskoa toipumi-
seen antavat pienet edistymiset. Toipuminen on hidasta, sillä se vaatii sinnikkyyttä,
rautaista tahtoa ja elämänhalua. Vastoinkäymisistä ei saa lannistua. Optimismi ja huu-
mori auttavat jaksamaan. Sairaus on myös hyväksyttävä tapahtuneeksi tosiasiaksi.
Ulkopuolisen avun, esimerkiksi kuntoutuksen saaminen, jää oman aktiivisuuden
varaan. Ellei apua halukkuudesta huolimalla saa, se masentaa. Ilman apua jäävät
myöskin ne, joilla ei ole uskallusta, halua tai taitoa hakea asiantuntija-apua.

2) Omaisten tuki
Omaisen konkreettinen apu on merkittävin AVH-potilaan selviytymisen edellytys.
Omainen auttaa tarvittaessa liikkumisessa, päivittäisissä toiminnoissa ja ajan seuraa-
misessa lukien ääneen lehtiä. Usein omaisella on myös sairastanutta paremmat mah-
dollisuudet hankkia tietoa kuntoutusmahdollisuuksista ja muista eduista. Vain harvat
AVH-potilaat kertovat omaisen antamasta henkisestä tuesta.

3) Tyytyväisyys hoitoon ja kuntoutukseen
a) AVH-potilaiden tyytyväisyyden aiheita ovat kuntoutuksen vireillepano, itse kuntou-

tustoiminta, henkilökunnan asiantuntemus ja viihtyisä kuntoutusympäristö sekä kun-
toutuskuljetukset. Kuntoutuksen vireillepanoa helpottaa tieto anomusten tekemisestä,
jättämisestä ja kuntoutuksen tarjoajasta. Usein fyysistä toimintakykyä edistävä ja
ylläpitävä kuntoutus saadaan terveyskeskuksen yksilöllisenä avokuntoutuksena.
Muutamat saavat kuntoutusta ryhmäkuntoutuksena. Sairauden alkuvaiheessa useim-
mat saavat laitoskuntoutusta ja vaikeavammaiset myöhemminkin. Laitoskuntoutuk-
sena järjestettävä ryhmäkuntoutus on mieluisaa, sillä siinä myös mieli virkistyy.
Useimmat kokevat ammattihenkilön ohjaaman kokopäiväisen kuntoutuksen tehok-
kaaksi. Laitosten omahoitajajärjestelmä edistää kuntoutumista, koska se on yksilölli-
sempää. Fysioterapiamuodoista vesijumppa ja musiikin tahdissa liikkuminen
tuottavat tyydytystä. Henkilökunnan kannustus ja ohjaus sekä sitkeä päivittäisten toi-
mintojen harjoittelu samoin kuin hyvä apuvälineohjaus ja asiantuntevasti suunnitellut
kodin muutostyöt edistävät selviytymistä. Kuntoutuslaitosten fyysinen ympäristö on
useimmiten viihtyisä ja kannustava. Terveyskeskuksen tarjoamat matkaedut helpotta-
vat joidenkin kuntoutuskuljetuksia.

b) Tyytymättömyyttä aiheuttavat kuntoutuksen järjestäminen, kohdentuminen, viiveet,
kuntoutuksen määrä ja ajat. Hoito- ja kuntoutusjärjestelmän toiminta ontuu, koska
henkilökunta on taitamatonta ja tietämätöntä. Henkilökunnalta ei saa riittävästi aivo-
verenkiertohäiriöön liittyvää tietoa, joka mahdollistaa tulevaisuuden suunnittelemi-
sen. Tietoa ei ole edes laitoksissa kirjallisesti saatavilla. Tietoa ei ole myöskään siitä,
ketkä ovat oikeutettuja terveyskeskuksen matkaetuihin ja mistä etuja voi tiedustella.
Ilmaiset matkat helpottaisivat kuntoutuskuljetuksissa. Omin kustannuksin taksi tai
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invataksi tulee kalliiksi. Henkilökunnan taitamattomuus ilmenee siinä, että se ei tue
omaehtoista harjoittelua. Laitoksiin ei ole myöskään löytynyt tai hankittu omaehtoi-
sen harjoittelun mahdollistavia välineitä, jotta kaatumisilta vältyttäisiin.

Kuntoutuksen kohdentuminen koetaan epäoikeudenmukaiseksi, sillä mitä
iäkkäämpi henkilö on, sitä vaikeampi hänen sitä on saada. Nuoretkin saavat
kuntoutusta vain siinä tapauksessa, että ovat itse aktiivisia. Ne, jotka eivät kykene tai
halua olla aktiivisia, jäävät kokonaan kuntoutuksen ulkopuolelle. Katkeruutta
herättää myös sotainvalidien ja -veteraanien etuoikeus kuntoutukseen.
Kuntoutusmuotojen saamisessa on eroja myös siten, että lääkinnällistä kuntoutusta
saavat nuoret ja aktiiviset, mutta eläkkeellä oleminen estää nuorenkin kuntoutujan
ammatillisen kuntoutuksen.

Viivettä kuntoutuksen saamiseen aiheuttaa tarvittavien lähetteiden puute, sillä
kuntoutus on sidottu papereihin; lähetteen puuttuessa kuntoutusta ei anneta, ei edes
sairauden alkuvaiheessa. Tilannetta vaikeuttaa kuntoutusanomusten käsittelyn hitaus
eri instansseissa. Potilaiden mielestä kaikkea pitää odotella kohtuuttoman kauan. He
olettavat taloudellisen tilanteen vaikuttavan hitauteen: kuntoutuksen
viivästyttämisellä uskotaan saatavan säästöjä valtiolle tai kaupungille. Myönteisen
kuntoutuspäätöksen saamisen jälkeen on taas odotettava kauan kuntoutuksen
aloittamista. Jotkut uskovat, että työntekijät hidastelevat tahallaan, sillä jos itse ei
kysele kuntoutustaan, se unohdetaan, ja taas tulee säästöjä.

Useimmat kokevat saaneensa kuntoutusta liian vähän. Erityisesti
laitoskuntoutuksen tarve on suuri. Nykyiseen laitoskuntoutukseen kaikki eivät ole
tyytyväisiä, sillä kuntoutus toteutuu vain virastoaikana, muu aika kuluu
”makaamiseen”. Henkilökunta kieltää omaehtoisen harjoittelun vastuuseen vedoten.
Joidenkin mielestä henkilökunta unohtaa, että aivohalvauksessa säilyy toinen puoli
terveenä. Tervettä puolta voi käyttää hyväksi omaehtoisessa kuntoutuksessa.

4) Potilasyhdistys
Useimmat AVH-potilaat kuuluvat potilasyhdistykseen. Potilasyhdistysten järjestämä
toiminta ja jakama tieto helpottavat selviytymistä. Kokemusten vaihtaminen järjestön
tilaisuuksissa antaa tyydytystä. Muiden samanlaisten seurassa uskaltaa myös laskea
leikkiä omasta kömpelyydestä. Afasia-lehdestä saa paljon aivoverenkiertohäiriöön
liittyvää tietoa.

Yleinen merkitysverkosto

Kokemukset hoidosta ja kuntoutuksesta vaikuttavat suuresti selviytymiseen. Kokemukset
muodostuvat omasta aktiivisuudesta, omaisten tuesta, tyytyväisyydestä kuntoutukseen ja
potilasyhdistyksen toiminnasta. Merkittävin kuntoutumisen edellytys on oma aktiivisuus.
Aktiivisuutta tarvitaan kuntoutukseen hakeutumisessa, kuntoutussuunnitelman laatimises-
sa ja itse harjoittelemisessa. Ne, jotka eivät ole aktiivisia, eivät sitä saa. Selviytymistä
edistävät sinnikkyys ja pitkäjännitteisyys ja hidastaa harjoittelun laiminlyöminen. Omai-
sen käytännön apu ja tiedon hankkiminen aivoverenkiertohäiriöstä ovat tärkeitä edelly-
tyksiä selviytymiselle. Vain harvat kertovat omaisen antamasta henkisestä tuesta.

Tyytyväisyyden kokemukset kuntoutuksesta perustuvat kokemuksiin kuntoutuksen
määrästä ja laadusta, henkilökunnan asiantuntemuksesta, kuntoutusympäristön viihtyvyy-
destä ja kuntoutusmatkoista sekä iän yhteydestä kuntoutuksen saatavuuteen. Tyytyväi-
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syyttä aiheuttaa tieto kuntoutusmahdollisuuksista, kokemukset AVH-potilaiden omista
kuntoutusryhmistä, henkilökunnan kannustuksesta ja ohjauksesta sekä viihtyisästä ympä-
ristöstä. Tyytymättömyyden kokemukset liittyvät kuntoutuksen vaikeaan ja epäoikeuden-
mukaiseen saatavuuteen, kuntoutuksen riittämättömyyteen, kuntoutustoiminnan toteutta-
miseen vain virastoaikana ja laitosten puutteellisiin välineisiin. Myös henkilökunnan tuen
ja ohjauksen puute sekä tiedon puute aiheuttavat tyytymättömyyttä. Terveyskeskuksen
matkaedut aiheuttavat sekä tyytyväisyyttä että tyytymättömyyttä: ne, jotka saavat matka-
edut, ovat tyytyväisiä ja ne, jotka eivät saa, ovat katkeria.

Sisältöalueen keskeiset piirteet on kuvattu kuviossa 10.

Kuvio 10. Keskeiset piirteet sisältöalueesta kokemukset hoidosta ja kuntoutuksesta.

6. Odotukset

AVH-potilaan selviytymistä toisaalta edistävät ja toisaalta heikentävät erilaiset odotuk-
set. Odotukset liittyvät itsenäisyyteen, tulevaisuuskuvaan, perheyhteyteen ja ulkopuoli-
sen avun saantiin.

Spesifien sisältöalueiden yleinen merkitysverkosto:

1) Itsenäisyys
Itsenäisyys koetaan mahdollisuutena ja vapautena määrätä omista asioistaan. Omai-
sen apu, yhteiskunnan järjestämä kuntoutus ja ystävät nähdään mahdollisuuksina itse-
näisyyden säilymiselle. Kodin menettäminen, oma ja kotona olevan omaisen sairastu-
minen sekä talouden heikkeneminen nähdään uhkana itsenäisyydelle, sillä yksin ei
kotona selvitä. Laitoshoitoon joutuminen merkitsee vapauden ja itsenäisyyden
menettämistä, sillä laitoksessa ei voi elää omien tapojensa ja rytminsä mukaan.

2) Luottamus tulevaisuuteen
Tulevaisuus nähdään useimmiten valoisana. Aikaisemmat kokemukset, elämäntehtä-
vän saaminen valmiiksi (esim. lapset omaan elämäänsä) ja omaisen tuki edistävät
myönteistä tulevaisuuskuvaa. Myös usko ja toivo paremmasta huomisesta sekä kiitol-
lisuus auttavat selviytymään. Oman elämäntilanteen selkiytymättömyys antaa haja-
naisia tulevaisuudenkuvia. Muutamat suhtautuvat torjuen tulevaisuuteen. He ovat

Kokemukset hoidosta ja kuntoutuksesta

Selviytymistä edistää
• oma aktiivisuus
• kuntoutuksen jatkuvuus
• sopeutumisvalmennus
• AVH -potilaiden ryhmäkuntoutus
• ohjaus ja neuvonta
• potilasyhdistyksen toiminta
• apuvälineet
• henkilökunnan asiantuntemus

Selviytymistä heikentää
• riittämätön kuntoutus
• epäoikeudenmukaisuus saatavuudessa
• terveyskeskuksen taloudellinen tilanne
• palvelujen hitaus
• palvelujen jäykkyys
• ikä esteenä kuntoutukseen
• ei-ymmärrettävä tieto
• puutteelliset kuntoutusvälineet
• huono tiedon saatavuus
• henkilökunnan taitamattomuus
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pakon edessä alistuneet sairauden aiheuttamiin menetyksiin. He eivät halua ajatella
tulevaisuutta. He elävät vain tässä hetkessä.

3) Perheyhteys
Perheyhteys merkitsee yhdessäoloa, avun saantia, tukea ja turvallisuutta. Samassa
taloudessa asuvan omaisen tuesta ollaan kiitollisia. Myös lapset ja lastenlapset ovat
tärkeitä. He tuovat elämään juhlia, iloa ja huumoria, mutta myös käytännön apua.
Lasten vierailut ja puhelinyhteydet ovat jokaiselle tärkeä selviytymisen lähde. Har-
voja yhteydenottoja selitellään lasten kiireisestä elämästä ja velvollisuuksista johtu-
viksi. Pienetkin yhteydenotot koetaan merkittävinä.

4) Ulkopuolisen avun saanti
Joillekin kunnan järjestämä kotiapu on kotona selviytymisen ehto. Kotisairaanhoidon
ja kotiavun saannin jatkuvuus lisää turvallisuutta. Terveydentilan heikkeneminen
lisää tulevaisuudessa kotiavun tarvetta. Vain harvat saavat käytännön apua ystäviltään
ja naapureiltaan.

Yleinen merkitysverkosto

Itsenäisyyden ja vapauden säilyminen koetaan poikkeuksetta tärkeänä. Tämä edellyttää
mahdollisuutta kotona elämiseen. Laitoshoitoon joutuminen merkitsee itsenäisyyden
menettämistä. Kotona eläminen mahdollistuu omaisten ja ulkopuolisen avun turvin. Avun
saamisen jatkuvuus luo turvallisuutta. Perheyhteys on tärkeä. Lapset ja lastenlapset tuo-
vat elämään iloa, mutta myös käytännön apua.

Tulevaisuus nähdään useimmiten valoisana. Aikaisemmat kokemukset, usko, toivo ja
kiitollisuus edistävät myönteistä tulevaisuuskuvaa. Jotkut eivät halua ajatella tulevai-
suutta. He elävät vain tässä hetkessä. Elämäntilanteen selkiytymättömyys antaa hajanai-
sia tulevaisuuskuvia.

Sisältöalueen keskeiset piirteet on kuvattu kuviossa 11.

Kuvio 11. Keskeiset piirteet sisältöalueesta odotukset.

Odotukset

Selviytymistä edistää
• itsenäisyyden säilyttäminen
• tulevaisuuden suunnitteleminen
• päivä kerrallaan eläminen
• luottamus tulevaisuuteen
• toivo
• elämäntehtävien saaminen valmiiksi
• perheyhteyden säilyminen
• tieto avun saamisesta
• oman ja läheisen terveydentilan
säilyminen

Selviytymistä heikentää
• tulevaisuuden kieltäminen
• toivottomuus
• hajanainen elämäntilanne
• päivästä toiseen eläminen
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5.2.3. Selviytymisen yleiset merkitysverkostotyypit

AVH-potilaiden henkilökohtaisista merkitysverkostoista erottui samankaltaisia kokemuk-
sia. Keskenään samankaltaisista kokemuksista muotoutui kuusi merkitysverkostotyyppiä,
jotka erottuivat toisistaan spesifien sisältöalueiden sisällön perusteella. Erottaviksi teki-
jöiksi nousivat esimerkiksi kuvaus omasta aktiivisuudesta, tyytyväisyys hoito- ja kuntou-
tuspalveluihin ja/tai ihmissuhteiden säilyminen ja ylläpitäminen. Kaikille tyypeille on
ominaista sairauden ilmaantuminen yllättäen. Sairauden ennakko-oireita ei tunnistettu,
mutta nopean hoitoon hakeutumisen uskotaan edistävän selviytymistä. Seuraavassa
kuvaan merkitysverkostotyyppit. Tyyppien otsikoiden jäljessä oleva numero ilmoittaa,
ketkä haastatelluista henkilöistä kuuluvat mihinkin tyyppiin.

I tyyppi: joustava selviytyjä (3, 5, 11, 13, 16, 17)

Joustava selviytyjä on hyväksynyt sairautensa ja sen aiheuttamat menetykset väistämättö-
minä tosiasioina ja pyrkii elämään tasapainoista, itsenäistä ja riippumatonta elämää ole-
massa olevilla voimavaroilla. Tyytyväisyys ja kiitollisuus leimaavat elämää. Tyytyväisyy-
den kokemukset eivät ole sidoksissa liikunnan määrään, tapaan, kommunikointiin tai tunne-
tilojen säätelyyn. Optimismi ja huumori auttavat selviytymään. Tähän ryhmään kuuluva on
aktiivinen kuntoutuksen hakemisessa, kuntoutussuunnitelman laatimisessa ja harjoittelemi-
sessa ja tyytyväinen saamaansa kuntoutukseen, mutta tunnistaa kuntoutuksen heikkoudet ja
pystyy esittämään parannusehdotuksia. Tiedon puute aiheuttaa useimmille tyytymättö-
myyttä.

Ihmissuhteet ovat hiukan vähentyneet. Omaiset antavat konkreettista apua ja henkistä tukea
kaikilla elämän alueilla. Kiitollisuus omaisen tuesta ja jaksamisesta on yleistä. Lapset ja las-
tenlapset tuovat iloa elämään. Sukulais- ja harrastustoiminnan tai järjestötoiminnan kautta
tulleet ystävyyssuhteet ovat tärkeitä. Tärkeitä ovat myös potilastovereiden tapaamiset, sillä
yhteiset kokemukset yhdistävät. Hyvät naapuruussuhteet rikastuttavat elämää.

Sairauden seurauksena useimmiten liikuntaan liittyvät harrastukset on menetetty. Liikku-
mista vaikeuttaa kaatumisen pelko. Liikkuessa sairaus on pidettävä aina mielessä. Joustava
selviytyjä on tottunut aktiiviseen elämäntyyliin ja sosiaalisiin kontakteihin, eikä luovu niistä
nytkään, vaan tekee vointinsa mukaan kotitöitä ja kodin ulkotöitä, osallistuu järjestötoimin-
taan tai lukee ja kirjoittaa. Menetettyjen harrastusten muisteleminen on voimavarana.

Joustava selviytyjä on saanut elämäntehtävänsä valmiiksi. Hän suunnittelee vapaasti tule-
vaisuuttaan ja näkee sen valoisana, vaikka tunnistaa tulevaisuuteen liittyvän myös huolestut-
tavia asioita. Tähän ryhmään kuuluva toivoo voivansa elää mahdollisimman kauan kotona.
Hän luottaa omaisen ja yhteiskunnan apuun. Perheyhteyden säilyminen on tärkeää.

II tyyppi: realistinen sopeutuja (9, 10, 18)

Realistinen sopeutuja on tyytyväinen tilanteeseensa eikä tavoittele muutoksia, tekee koti-
töitä vointinsa mukaan tai seuraa perheenjäsenten toimia. Aika ei tule pitkäksi, sillä se kuluu
enimmäkseen oleskellessa. Toiminta on hidasta ja kömpelöä. Harrastuksia ei ole, mutta päi-
välehdet tähän ryhmään kuuluva useimmiten selailee. Heikko muisti ja tarkkaavaisuuden
lasku saattavat heikentää selviytymistä. Yhteys oman perheen jäseniin on lähes päivittäistä,
mutta muihin sukulaisiin vain merkkipäivisin. Muita ihmissuhteita on niukasti.

Vaikeudet ovat pakottaneet muuttamaan elämäntyyliä, sillä entisten käyttäytymismallien
säilyttäminen ei onnistu. Realistinen sopeutuja kykenee arvostamaan itseään muutoksista
huolimatta, sillä hän on muuttanut päämääriään. Sairauden aiheuttamat muutokset on
hyväksytty. Nyt on tärkeintä säilyttää hyvä mieli ja tyytyväisyys elämään.

Itsenäisyyden säilyminen on tärkeää. Apuvälineet helpottavat liikkumista, mutta sitä vai-
keuttaa tasapainon menettämisen pelko. Kaatumisen pelko on niin voimakas, että se useim-
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miten estää liikkumisen ulkona. Selviytymistä auttaa tieto avun saamisesta. Realistinen
sopeutuja elää päivän kerrallaan.

III tyyppi: menetysten muistelija (1, 6, 7)

Aktiivinen toiminta kotona ja harrastuksissa on ollut tyypillistä menetysten muistelijalle.
Nyt tähän ryhmään kuuluva suree menetettyjä taitoja, muistelee sitä, mitä ennen kykeni
tekemään ja pahoittelee sitä, mihin ei enää pysty. Eletty elämä on voiman lähteenä. Istus-
kelu, oleskelu ja omaisten tai ystävien kanssa keskustelu täyttävät elämän. Päivittäistä ajan-
käyttöä rytmittävät ulkoilu ja päiväunet ja viikkoa terapiakäynnit.

Yhteydenpitoa kodin ulkopuolelle haittaavat toisinaan kommunikointivaikeudet ja liikku-
mista tasapainon menettämisen tai ylösnousemisen vaikeuden pelko. Kaatumisen pelko
estää aktiivisen liikkumisen.

Itsenäisyyden ja riippumattomuuden säilyttäminen on tärkeää. Sen ylläpitämisessä auttavat
lapset, lastenlapset ja ammattiauttajat. Apuvälineet helpottavat jokapäiväistä elämää. Sel-
viytymistä edistävät perheyhteyden säilyminen ja tieto avun saamisesta. Kuntoutuksen jat-
kuvuus, ryhmäkuntoutus ja potilasyhdistyksen toiminta tuottavat tyydytystä. Kuntoutus aut-
taa pitämään yllä ihmissuhteita. Menetysten muistelija ei suunnittele tulevaisuutta, vaan elää
päivän kerrallaan ja ottaa päivät vastaan sellaisina, kuin ne tulevat.

IV tyyppi: työn tavoittelija (2, 12)

Työ on ollut työn tavoittelijalle elämän keskeisin sisältö ennen sairastumista. Nyt ajan mie-
lekäs käyttäminen ei onnistu, sillä sopiva kuntoutus, harrastus tai työ puuttuu. Aikaa on,
mutta sen järkevä käyttäminen ei onnistu. Kotitöiden tekeminen ei tyydytä ja normaaleille
työmarkkinoille ei kykene. Päivät kuluvat kuitenkin aktiivisessa puuhastelussa, mutta työtä
muistuttava toiminta puuttuu. Sopeutuminen muuttuneeseen tilanteeseen on vaikeaa. Asen-
noituminen uudelleen elämään ei ole onnistunut, vaikka aseman ja työtovereiden menetys
siihen pakottaa. Identiteetti perustuu edelleen työn varaan. Huumori auttaa jaksamaan.

Työn tavoittelija on tyytyväinen aivoverenkiertohäiriöpotilaiden omiin kuntoutusryhmiin,
mutta tyytymätön kuntoutuksen riittävyyteen ja vaikeaan ja epäoikeudenmukaiseen saata-
vuuteen. Myös henkilökunnan riittämätön ja konkreettinen tuki ja ohjaus sekä tiedon puute
aiheuttavat tyytymättömyyttä. Tähän ryhmään kuuluva menetti työkaverit työn mukana, ja
sukulais- ja ystävyyssuhteet ovat vähentyneet, mutta harrastustoiminta ylläpitää ihmissuh-
teita. Puolisolta ja lapsilta saa konkreettista apua.

Työn tavoittelija suunnittelee tulevaisuutta, mutta tulevaisuuskuva on hiukan hajanainen,
sillä hakee vielä omaa paikkaansa. Vielä on epäselvää, millaiseksi talous, asunto, kuntoutus
ja ajankäyttö myöhemmin muotoutuvat. Perheyhteyden säilyminen on tärkeää.

V tyyppi: sairauden kieltäjä (14)

Sairauden kieltäjä myöntää olleensa sairaalassa, mutta kieltää sairautensa. Hän selittää
ymmärryksensä mukaan vaivojen syyn johtuvan muusta kuin aivoverenkiertohäiriöstä. Hän
on tyytyväinen elämäänsä ja toipumiseensa. Kuntoutumista edistävät kotilomat ja sitkeä
harjoittelu.

Ihmissuhteita on niukasti, mutta läheisten, omaisten, sukulaisten ja ystävien apu edistävät
selviytymistä. Sairauden kieltäjä on joutunut muuttamaan asuinpaikkaa sairastuttuaan eikä
ole vielä sopeutunut asuinpaikan vaihdokseen. Hän kaipaa entiseen ympäristöönsä. Hänellä
on naapurustossa ihmissuhdevaikeuksia. Sairauden aiheuttamat emotionaaliset vaikeudet
kärjistyvät suhteissa pihapiirin lapsiin. Vaikeudet kuluttavat voimavaroja.

Sairauden kieltäjä viettää aikaansa liikuskellen ulkona. Hän kävelee hitaasti ja peittää
hitauttaan keskustelemalla ihmisten kanssa ja katselemalla ympärilleen. Puheen tuottaminen
on vaikeaa. Itsenäisyys ja riippumattomuus ovat tärkeitä. Apuvälineet ja helposti puettavat
vaatteet helpottavat itsenäisyyden säilymistä. Myös omaiset auttavat ja tukevat. Hän ei sel-
viydy yksin. Kotona asuminen on tärkeää.
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VI tyyppi: vaivojensa vanki (4, 8, 15)

Sairauden aiheuttamat menetykset hallitsevat ja rajoittavat elämää. Masentuneisuus estää
aktiivisen toiminnan, harrastuksia ei ole ja aika käy pitkäksi. Elämässä ei ole tarkoitusta.
Vaivoja on runsaasti, ja niiden kanssa on vaikea elää. Tähän ryhmään kuuluva syyttää usein
muita vaikeuksistaan ja suhtautuu alistuneesti elämään. Elämä on surkeaa, toivotonta,
täynnä pettymyksiä ja menetyksiä. Ulospääsyä siitä ei ole, sillä vaivojensa vanki näkee aina
esteet ja harvoin mahdollisuuksia.

Liikkuminen ja kuntoutus ovat usein eduksi itsenäisyyden säilymisessä. Kuntoutuksen riit-
tävyys, saatavuus ja kuntoutusjärjestelmän jäykkyys sekä kuntouttajien ammattitaito aiheut-
tavat tyytymättömyyttä. Oman kuntoutumattomuuden syynä on ammattiauttajien taitamatto-
muus.

Ihmissuhteet ovat niukat. Omaiset auttavat selviytymään jokapäiväisestä elämästä. Vaivo-
jensa vanki pitää yhteyttä lapsiinsa ja lastenlapsiinsa. Ystäviä ei ole, mutta potilasyhdistyk-
sen toiminta pitää yllä joidenkin ihmissuhteita. Ihmissuhteiden ylläpitämistä voivat estää
kommunikointiin liittyvät vaikeudet ja kasvojen menettämisen pelko. Pelot hallitsevat elä-
mää. Tulevaisuutta ei haluta ajatella.

5.3. Omaisen kokemuksia selviytymisestään

5.3.1. Selviytymisen yksilökohtaiset merkitysverkostot

Haastateltavan omaisen tunnusnumero ei vastaa samassa taloudessa asuvan potilaan
numeroa. Tällä pyrin varmistamaan sen, että haastateltavien henkilöllisyys ei paljastu.

Haastateltava 1 (75-vuotias nainen)

Mies tekee kotityöt, koska hänellä on niin paha sydäntauti ja astma, ettei hän jaksa. Lisäksi
hänellä on särkyjä jaloissaan. He sairastuivat samaan aikaan, mutta mies on toipunut aivove-
renkiertohäiriöstään paremmin kuin hän omista sairauksistaan. Molempien sairastuttua hän
oli huolissaan kotona pärjäämisestä, mutta nyt tilanne on helpottunut. Hän on kuitenkin
pahoillaan, kun mies ei toipunut täysin sairaudestaan, vaan hänelle jäi kömpelyyttä käteen ja
jalkaan. Hän on tyytyväinen miehen saamaan fysioterapiaan. Sitä saisi vain olla enemmän,
ja se tulisi järjestää kotiin. Silloin voisi itsekin seurata harjoituksia.

Hän on muuttanut suunnitelmiaan ja tehtäviään sairauksien ilmaantumisen jälkeen. Elämä
saattaisi olla terveenä enemmän kodista ulospäin suuntautunutta kuin nyt. Hän on kuitenkin
tyytyväinen nykyiseen elämäänsä. Hänen viettää aikaansa sisällä lepäillen, radiota kuunnel-
len ja lehtiä lukien. Hän käy vain harvoin ulkona. Mies huolehtii enimmäkseen kotitöistä ja
asioilla käynneistä. He selviytyvät hyvin, koska mies osaa tehdä kaikkia töitä. Kotiapua he
saavat siivoukseen. Hän luottaa siihen, että apua saa aina tarvittaessa.

Hän on yhteydessä sukulaisiinsa puhelimitse, mutta mies vierailee lasten ja sisarustensa
luona. Lapset vierailevat heillä ja auttavat aina jossakin. Kesäisin heillä käy runsaasti kau-
kana asuvia sukulaisia. Hän ei ajattele tulevaisuutta eikä tee suunnitelmia. Hän elää luotta-
vaisena päivän kerrallaan. Hän toivoo, että molempien terveys pysyisi hyvänä. Hän uskoo,
että niin se elämä menee, kuten on säädetty. Hänen elämänsä on ”korkeimman” kädessä.

Haastateltava 2 (69-vuotias mies)

Hän huolehtii kaikista kotitöistä, asioilla käynneistä ja ihmissuhteiden ylläpidosta. Lisäksi
hän auttaa vaimoaan kaikissa päivittäisissä toiminnoissa. Vaimo kykenee nousemaan istual-
leen ja laskeutumaan istualtaan makuulle sekä syömään ruoan, kun se on laitettu lautaselle
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valmiiksi, mutta muissa toiminnoissa hän tarvitsee apua. Vaimo käyttää vaippoja, jotka hän
saa terveyskeskuksesta.

Hän pärjää mielestään nyt hyvin, mutta alkuun tilanne oli vaikea, sillä hän joutui käymään
kesken työpäivän useita kertoja kotona katsomassa kuinka vaimo pärjää. Hän on pahoillaan,
kun ei kyennyt silloin tukemaan ja ohjaamaan vaimonsa liikkumisharjoituksia. Hän miettii
joskus, olisiko vaimo kuntoutunut paremmin, jos olisi ollut mahdollisuuksia auttaa enem-
män. Nyt kun hän on eläkkeellä, hän ehtii hoitaa asiat. Hän voi olla hetken pois kotoa, kun
laittaa lähtiessä rollaattorin niin kauas, ettei vaimo yllä siihen. Joskus vaimo muistamatto-
muuttaan lähtee yksin liikkeelle ja tuupertuu lattialle. Vuosittaisen fysioterapiajakson jäl-
keen vaimon jalat vahvistuvat aina vähäksi aikaa, silloin hoitaminen on helpompaa. Hän
kävelyttää vaimoaan päivittäin, mutta voimat menevät jaloista vähitellen. Aikaisemmin he
matkustelivat ja vierailivat sukulaisissa ja tuttavissa paljon, mutta nyt vaimon sairauden
takia ulkomailla matkustelu, vieraileminen, samoin kuin marjastus ja muut liikuntaa vaati-
vat toimet ovat molemmilta jääneet. Hän ei voi jättää vaimoaan yksin. Hän ei sure muuttu-
nutta elämäntilannetta, mutta uskoo, että menoja olisi enemmän, jos olisi terveyttä. Nyt hän
elää tällaista elämänvaihetta.

Ennen vaimonsa sairautta hän huolehti vain raskaista töistä, kuten mattojen tomuttamisesta,
mutta nyt hän tekee kaikki työt. Miniä käy joskus siivoamassa ja huolehtii vaateostokset.
Myös lapset käyvät ahkerasti kotona, vaikka vaimo ei kykene vaikean afasian takia puhu-
maan. Mies olettaa, että vaimo ymmärtää ainakin jokapäiväiseen elämään liittyvät asiat,
vaikka ei puhu. Hän kertoo puhelevansa ääneen, vaikka ei saa vastauksia. Elämä on hil-
jaista. Hän on tyytyväinen, jos elämä näinkin jatkuisi. Vaimon terveydentilan takia hän ei
halua tehdä tulevaisuudensuunnitelmia, vaan elää päivän kerrallaan.

Haastateltava 3 (65-vuotias nainen)

Hän kertoo olevansa miehensä sairaudessa kiinni 24 tuntia vuorokaudessa. Hän pelkää, että
mies kaatuu ja satuttaa itsensä tai saa uuden sairauskohtauksen hänen poissa ollessaan. Hän
nukkuu yölläkin koiranunta seuratessaan miestään. Syynä tähän on kaatumisen pelko,
vaikka mies liikkuu sisätiloissa aika mukavasti. Vaimo säikähtää ja hermostuu helposti
yllättävissä tilanteissa ja pelkää, ettei osaa auttaa oikein, jos miehelle sattuu jotakin. Hänelle
on opetettu, miten auttaa miestään nousemaan, jos tämä kaatuu. Hän epäilee kuitenkin, ettei
osaa toimia oikein, eikä hänellä ole enää voimiakaan auttaa.

Hän käy ainoastaan pikaisesti kaupassa sillä aikaa, kun mies on päiväunilla. Muun ajan hän
on kotona. Hän auttaa miestään kaikissa päivittäisissä toiminnoissa. Hän kertoo väsyvänsä
kotitöiden tekemisessä ja miehen auttamisessa. Hän jaksaa iltapäivän vain lepäämällä päi-
vällä. Tästä hänellä on huono omatunto, sillä hänelle on opetettu, että vain laiska nukkuu
päivällä. Hän kertoo olleensa aikaisemmin työteliäs, mutta nyt ei ole enää voimia. Hän on
harmissaan, kun ei jaksa tomuttaa mattoja ja muutenkaan huolehtia kotitöistä niin kuin halu-
aisi. Hän suree myös sitä, että koira piti lopettaa, kun sen ulkoiluttamisesta tuli ongelma.
Hän ei ehtinyt viedä koiraa ulos, kun mies tarvitsi apua ympäri vuorokauden.

Hän on pahoillaan myös siitä, ettei jaksa huolehtia miehensä jumppaamisesta muun huoleh-
timisen lisäksi. Hänelle on annettu siihen ohjeita, ja häntä on kehotettu jumppaamaan, mutta
hän ei jaksa. Hän kantaa jatkuvasti syyllisyyttä asiasta. Mies saa vain yhden avofysioterapi-
ajakson vuodessa. Vaimon mielestä se on liian vähän. Miehen käsi on jäykistynyt fysiotera-
pian puutteesta hankalaan asentoon, ja se hidastaa pukeutumista. Vaimo on tyytymätön saa-
miinsa kotiapupalveluihin samoin kuin miehen saamaan fysioterapiaan. Hänen mielestään
henkilökunta on nykyään välinpitämätöntä. Potilaan ja omaisen mielipiteitä ei kysytä avusta
päätettäessä.

Hän pelkää tulevaisuutta. Hänellä ei ole voimia ja mies tulee jatkuvasti huonokuntoisem-
maksi. Hän epäilee, että terveyskeskuksesta ei saa apua. Avun pyytäminen hävettää. Lisäksi
hän pelkää kielteistä päätöstä. Hän uskoo, että heitä kehotetaan vain pärjäämään kahdestaan.
Onneksi lapset asuvat lähistöllä, mutta eivät kiireiltään jouda auttamaan. Eivätkä he voi olla
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paikalla 24 tuntia vuorokaudessa. Hän pitää lapsiin kuitenkin säännöllisesti yhteyttä, muut
ihmissuhteet ovat jääneet.

Haastateltava 4 (n. 58-vuotias nainen)

Miehen sairaus muutti hänen elämänsä täysin. Mies oli huolehtinut sairastumiseensa asti
kaikista kotitöistä ja muista asioista, sillä hän oli eläkkeellä. Miehen sairastuttua vastuu kai-
kesta siirtyi vaimolle. Hän joutui opettelemaan kaikki pankki- ja muut talousasiat samaan
aikaan, kun oli huoli miehen toipumisesta. Alkuun hän olikin fyysisesti väsynyt, sillä hän
teki virkatyönsä ja kotityöt sekä osallistui joka päivä sairaalassa miehensä hoitoon ja kun-
toutukseen. Hänellä oli pakottava tarve olla mukana hoidoissa, sen takia kaikki harrastukset
jäivät. Hän kokee tämän ajan erittäin rankkana. Ehkä tästä syystä hän sairastui itse pian mie-
hensä jälkeen ja erilaisten sairauslomavaiheiden jälkeen jäi sairauseläkkeelle. Hän on har-
missaan, kun ei tajunnut pyytää sairauslomaa miehen sairastuttua. Sairausloma olisi saatta-
nut auttaa häntä jaksamaan paremmin. Lisäksi sairauslomalla olisi ehkä estetty ennenaikai-
nen eläkkeelle siirtyminen. Aika ajoin hän pohtii myös, olisiko miehen tilanne nyt toinen,
jos hän olisi vienyt miehen hoitoon heti huomattuaan ensimmäiset sairauden merkit. Hän on
myös keskustellut asiasta lääkärin kanssa.

Hän kokee, että vaikeina hetkinä hyvät ystävät auttavat jaksamaan. He konkreettisesti neu-
vovat, mitä pitää tehdä. Mutta on sellaisiakin ystäviä, jotka kehottavat pitämään huolta
itsestä: pitäisi käydä jumpassa, vesijumpassa ja lenkillä. Hän on näistä neuvoista kauhuis-
saan. Pitääkö hänen kotitöiden, sairaalassa käyntien ja virkatyön lisäksi jaksaa tämäkin?
Hän ymmärtää, että ihmiset tarkoittavat hyvää, mutta hän toivoo mieluummin konkreettista
apua kuin tällaisia neuvoja. Hän uskoo, että silloin kun on lopen uupunut, itsestä huolehti-
minen on viimeinen asia, mitä jaksaa tehdä. Ylimääräisenä painolastina hänellä on omakoti-
talo. Ennen mies oli huolehtinut siihen liittyvät asiat. Nyt vaimolle siirtyi vastuu talossa tar-
vittavista maalaus- ym. korjaustöistä. Tämä oli ylivoimaista tässä tilanteessa, ja siksi he luo-
puivat omakotitalosta. Luopuminen oli vaikeaa, kun oli ajateltu, että siellä loppuelämä ele-
tään yhdessä. Sairastumisen myötä tilanne muuttui, ja sen takia he hankkivat uuden kodin.
Hän kokee, että ratkaisu oli hyvä ja heillä on nyt hyvä koti.

Hän on osallistunut aktiivisesti miehensä kuntoutukseen koko ajan. Hän on tyytymätön kun-
toutukseen siinä mielessä, että kaikki tehdään kaikille samalla tavalla eikä ihmisiin suhtau-
duta yksilöllisesti. Hän joutui mm. tekemään todella töitä saadakseen heille sopeutumisval-
mennuskurssin ennen ”keskivertoihmisiä”, mutta on tyytyväinen sopeutumisvalmennus-
kurssin antiin. Siellä hän oppi suhtautumaan sairauteen luonnollisena asiana ilman ylihuo-
lehtimista. Laitosten omahoitajajärjestelmä ei myöskään tyydytä. Sitä tulisi kehittää niin,
että omaiset olisivat ihan itsestään selvästi kaikessa toiminnassa mukana. Vaikeistakin asi-
oista pitäisi pystyä keskustelemaan, eikä tuskaa ja hätää pitäisi vältellä. AVH on sairaus,
joka ei mene muutamassa viikossa ohi. Hän pitää hoitajia kivoina, reippaina ja ystävällisinä,
mutta ihmisen syvälliseen kohtaamiseen vaikealla hetkellä heillä ei ole valmiuksia. Heiltä ei
saa myöskään sairautta koskevaa tietoa, vain vastauksia ”kysykää lääkäriltä”. Mutta lääkärit
seisovat kiireisen näköisinä sängynpäässä ja katsovat ylhäältä alas. Ei siinä voi puhua rau-
hassa, vaikka puhuminen olisi todella tärkeää varsinkin sairauden alkuaikoina. Myös kirjal-
lista materiaalia ja videoita on niukasti, ja niitä pantataan, vaikka ne pitäisi olla heti kaikkien
potilaiden ja omaisten saatavilla. Hän on harmissaan myös hoitajien käytöstavoista: he eivät
tervehdi, eivät tule keskustelemaan tai huomaa omaisia ja muita vieraita. Näistä puutteista
huolimatta hän on tyytyväinen, kun mies viihtyy laitoksessa kuntoutusjaksoillaan. Hän ker-
too miehen toipumisen edistyneen hyvin alkuajoista. Nyt hän auttaa miestään päivittäisissä
toiminnoissa: pukeutumisessa, peseytymisessä ja liikkumisessa. Hän ei uskalla olla pitkiä
aikoja pois kotoa, koska pelkää miehen kaatuvan. Hän pitää yölläkin miestään silmällä, kun
tämä käy vessassa. Muutenkin yöuni on huonoa ja katkonaista. Se ajoittain väsyttää.

Hän näkee tulevaisuuden valoisana. Nyt, kun eivät työhuolet enää paina, sairauksien kanssa
jaksaa paremmin. Nyt on myös aikaa matkustella ja mökkeillä tai harrastaa muuta yhdessä.
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Haastateltava 5 (n. 72-vuotias nainen)

Hän tekee kaikki kotityöt ja käy asioilla sekä huolehtii miehensä päivittäisistä toiminnoista:
pukeutumisesta, hygieniasta ja ulkoilusta. Vaimo on tyytyväinen, kun mies pystyy liikku-
maan sisätiloissa yksinään, vaikka yksin tätä ei voi jättää kaatumisriskin takia. Vaimo pel-
kää kaatumisia, sillä hänellä on niistä ikäviä kokemuksia. Vaikeuksien ilmaantuessa hän on
kuitenkin aina saanut apua. Hän on tyytyväinen miehen saamaan hoitoon ja kuntoutukseen.
Henkilökunta on ystävällistä, mutta se on jäänyt etäiseksi. Hän kokee, että henkilökunnalle
on vaikea esittää omia toivomuksia.

Ennen aivoverenkiertohäiriötä hän on vieraillut sukulaisten ja tuttavien luona yhdessä mie-
hensä kanssa tai käynyt muuten ulkona. Nyt nämä on jääneet, kun mies ei liikuntavaikeuksi-
ensa takia pääse. Yksin hänen ei tule lähdettyä. Hän on hyvillään, kun naapurit, ystävät ja
lapset käyvät heillä keskustelemassa. Kun voi vaihtaa ajatuksia, aika kuluu mukavasti. Hän
on harmissaan, kun miehen aika tulee pitkäksi, kun tämä ei kykene tekemään enää puutöitä
ja lueskelemaan, niin kuin ennen sairautta. Mökillä käyminen yhdessä oli kuitenkin niin
merkittävää, että hän hankki ajokortin miehen sairastuttua. Hän pitää ajotaitoaan kuitenkin
niin heikkona, ettei halua ajaa kaupungissa, joten asioille ei omalla autolla pääse. Mökille
pääsee sivuteitä, joita hän uskaltaa ajaa.

Hän kuvaa elämäänsä hiljaiseloksi, vaikka hän keskusteleekin paljon miehensä kanssa ja
lueskelee. Tulevaisuutta hän ei halua suunnitella kuin aivan lähitulevaisuuteen, koska on
sairauksia, jotka on otettava huomioon. Hän elää päivän kerrallaan.

Haastateltava 6 (70-vuotias nainen)

Hän sairastui syöpään samoihin aikoihin kuin mies sai aivoverenkiertohäiriön. Oman terve-
yden kanssa tuskaileminen jätti miehen sairauden varjoon. Oma sairaus on nyt hallinnassa.
Liikkuminen vain on hankalaa nivelkipujen takia. Hän on tajunnut vasta myöhemmin, että
miehen elämä muuttui täydellisesti ja samalla omakin elämä. Ennen miehen sairautta hän oli
enimmäkseen yksin kotona. Mies hoiti kaikki asiat ja oli harrastuksissaan tai kaveriporu-
koissaan.

Elämäntilanteen muuttumisessa on sekä hyviä että huonoja puolia. Asioiden hoito on vai-
keaa, kun mies ei pääse kunnolla liikkeelle. Terveyskeskuksen taksipalvelukin on rajallista,
mutta sen turvin voi käydä kuitenkin asioilla ja joskus lasten luona. Kotityöt ovat viime
aikoina alkaneet rasittaa. Hän ei jaksa enää siivota kunnolla, mutta tyttö käy joskus autta-
massa. Mies ei ole tottunut tekemään naisten töitä. Ruoan laittaminenkin on vähentynyt.
Hän tilaa useimmiten ruuat ruokapalvelusta. Hän ei käy kaupassa, vaan mies käy kolmirat-
taisella pyörällä lähikaupassa ostamassa kaiken, mitä tarvitaan. Mies käy myös kirjastossa
lainaamassa videoita, joita he sitten yhdessä katsovat. Hän on huolissaan miehen pyöräi-
lystä, sillä miestä huimaa pahasti ja hän saattaa ajaa ojaan, kuten on tehnytkin. Vaimo toivoo
apua miehen huimaukseen. Omaan tilanteeseensa hän on tyytyväinen. Hän kertoo viettä-
vänsä rauhallista kotielämää yhdessä miehensä kanssa. Asuinympäristö on mukava. Se on
rauhallinen ja kaikin puolin hyvä. Ulkona voi käydä keskustelemassa naapureiden kanssa.
Hän ei osaa ajatella tulevaisuutta, vaan elää päivän kerrallaan. Siitä hän on hyvillään, että
mies ei enää voi mennä ryyppyporukoihin. Mies on ennen aivoverenkiertohäiriötä käyttänyt
runsaasti alkoholia, mutta ei käytä enää. Kun mies on kotona, vaimolla on yksi murhe
vähempänä. Hän suree lastensa elämää: yksi poika on tehnyt itsemurhan ja toinen on alko-
holisti. Tämä käy silloin tällöin hakemassa häneltä rahaa. Miehen mielestä sitä ei pitäisi
antaa, mutta hänen mielestään joskus on pakko antaa. Hän käy silloin tällöin kävelemässä
metsässä pojan itsemurhapaikalla ja miettii, mitä varten poika tappoi itsensä, kun kaikki oli
niin hyvin. Poika oli juuri saanut mieleisensä työpaikan. Hän kertoo, että poika otti vain koi-
ran ja pyssyn mukaansa ja ampui itsensä. Mitään viestiä ei jäänyt.

Haastateltava 7 (70-vuotias mies)

Hän tekee kotitöitä enemmän kuin ennen vaimon sairautta. Aikaisemmin hän ei osallistunut
ruuanlaittoon tai kaupassakäynteihin, mutta nyt nämä ovat hänen tehtäviään. Myös vaimo
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tarvitsee apua, erityisesti pukeutumisessa. Jokapäiväisessä elämässä he selviytyvät yhteis-
toimin. Hän tekee työt, ja vaimo seuraa ja opastaa vierestä.

Elämänpiiri on supistunut. Ennen vaimon sairautta he kävivät yhdessä vuosittain ulko-
mailla. Nyt matkustaminen on jäänyt. Hän ei käy myöskään kalastamassa tai metsällä tai
kylässä kuten ennen, sillä hän ei uskalla jättää vaimoaan yksin kotiin. Vaimo ei halua lähteä
kylään, koska liikkuminen ja puheentuottaminen on vaikeaa. Marjassa mies on kuitenkin
pikaiseltaan käynyt, kun vaimolla oli sillä aikaa muuta seuraa. Hän on tyytymätön vaimonsa
kuntoutukseen: sitä ei ole riittävästi eikä se ole tasokasta. Tulokset eivät näy missään.

Hän on puhelimitse yhteydessä lapsiin, ja lapset vierailevat lomillaan kotona. Hän ei ajattele
tulevaisuutta, sillä sitä ei voi ennustaa eikä siihen voi vaikuttaa. Elämä antaa mitä antaa.
Hän elää päivästä toiseen. Pääasia on, että itse saa olla terve.

Haastateltava 8 (68-vuotias mies)

Hänen mielestään elämä ei ole muuttunut juuri nimeksikään vaimon sairastuttua. Tyttö kävi
aluksi enemmän auttamassa, ja vaimon työkaveri auttoi siivouksissa ja ruoanlaitossa. Muu-
ten elämä on samanlaista.

Hän ei ole koskaan tehnyt kotitöitä. Hänen tehtäviään ovat olleet remonttihommat mökillä.
Nyt ne ovat jääneet, sillä hän sairasti AVH:n puolitoista vuotta sitten. Hänen fyysinen kun-
tonsa on hyvä, ja hän pystyy kävelemään kymmeniä kilometrejä. Hän on kuitenkin harmis-
saan, kun mieluisin harrastus, rullasuksilla hiihtäminen, on pitänyt jättää, sillä siihen tarvi-
taan voimakkaita jalkoja. Sen takia on masentunut. Masennusta lisää kankea puhe. Hän ei
myöskään enää jaksa lukea päivälehteä, joten sen tilaus on lopetettu. Nyt ajan seuraaminen
tapahtuu television välityksellä. Hän on ennen täytellyt innokkaasti ristikkoja, mutta se ei
kiinnosta enää. Hän olisi halunnut kuntoutua ennalleen, mutta sitä ei ole tapahtunut. Hän on
tyytymätön kuntoutukseen ja henkilökuntaan. Kukaan ei ymmärrä hänen tilannettaan. Tule-
vaisuutta hän ei halua ajatella. ”Tässä se menee.”

Haastateltava 9 (n. 32-vuotias mies)

Hän asuu aivoverenkiertohäiriötä sairastavan äitinsä kanssa. Hänen mielestään äiti kuntou-
tui sairaudestaan aluksi hyvin, mutta nyt kunto on huonontunut. Äidin liikkuminen on vai-
keaa. Hän huolehtii äitinsä lääkehoidosta, muuten äiti pärjää omatoimisesti. Äiti tekee myös
suurimman osan kotitöistä. Hänen tehtävänään on tehdä kauppaostokset. Hän on valmis tart-
tumaan kotitöihin, kun on saanut ensin pihatyöt ja suunnitelmissa olevan remontin tehtyä.
Remontti on tarpeellinen, koska pesutilat ovat kellarikerroksessa eikä asuinkerrokseen voi
rakentaa suihkutiloja. Hän pelkää, että äiti kaatuu portaissa kulkiessaan. Hän on hakenut kir-
jastosta remonttioppaita, että saisi niistä vinkkejä tilaratkaisuihin. Hänellä on aikaa lueskella
ja remontoida, koska hän ei ole töissä. Hän ei osaa arvioida, kauanko aikaa kuluu remont-
tiin. Ensin se on hyvin suunniteltava. Kun koti on saatu kunnostettua, elämä sujuu nykyistä
paremmin.

Hänellä on ollut ajoittain ongelmia lähistöllä asuvien sisarustensa kanssa. Silloin, kun sisa-
rukset puuttuvat joka asiaan, asioiden hoitamisesta ei tule mitään. Sitten, kun työn- ja vas-
tuunjako sisarusten kanssa on sovittu, asiat sujuvat. Hän pitää siitä, että hänellä on vapautta
ja mahdollisuuksia mennä kavereitten luo, koska äiti pärjää yksin. Matkapuhelimella hänet
saa aina kiinni. Hän kertoo, että he selviytyisivät hyvin, kun vain äidin kunto paranisi nykyi-
sestään. Tulevaisuuden suunnitelmissa on pihapiirin kunnostaminen, remontti, välienselvit-
tely sisarusten kanssa ja vastuun ottaminen kotitöistä. Kun nämä on tehty, tulevaisuus näyt-
tää valoisalta.

Haastateltava 10 (n. 70-vuotias nainen)

Hän huolehtii miehestään, jolla on paha afasia, liikuntavaikeuksia ja inkontinenssia. Hän
auttaa miestään päivittäisissä toiminnoissa ja työntää pyörätuolia ulkona. Hän kertoo, että
mies on ollut ennen sairautta kova menemään ja puhumaan. Mies osallistui myös urheilukil-
pailuihin ja kävi metsällä, kalassa, marjassa ja sienessä. Nyt on vaikea olla, kun mies vain
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tuijottaa ulos ikkunasta eikä kykene menemään minnekään eikä ilmaisemaan itseään. Hän
on monta kertaa turhautunut, kun ei ymmärrä, mitä toinen haluaa. Mies ei pysty myöskään
enää lukemaan lehtiä, mutta hän seuraa kauppojen erikoistarjouksia ja televisio-ohjelmia.
Mies seuraa televisiosta erityisesti urheilua ja luonto-ohjelmia. Vaimo ei tiedä, minkä verran
mies ymmärtää katsomistaan ohjelmista, mutta on hyvillään, kun miehen aika kuluu televi-
sion ääressä eikä ulos tuijottamisessa. Hän uskoo, että miehellä on säilynyt hyvin muisti ja
suuntavaisto, sillä tämä pystyy olemaan oppaana kaupungilla liikuttaessa.

Hän on tyytyväinen, että mies on saanut näihin päiviin asti fysio- ja puheterapiaa. Muuten
miehen hoito on hänen vastuullaan. Hän kärsii jatkuvasta syyllisyyden tunteesta, ettei ole
hoitanut oikein miehensä lääkkeitä, ei ole kehottanut liikkumaan riittävästi, ei ole jumpan-
nut tarpeeksi eikä ole huolehtinut puheterapiasta. Hänellä on myös huoli siitä, että mies ei
ehtinyt ajoissa hoitoon, vaikka aikaa ei kulunut kuin 20 minuuttia. Hän pelkää tavata tera-
peutteja, koska he kysyvät harjoituksista. Hän tekee mielestään sen, minkä jaksaa, mutta
kantaa kuitenkin asiasta jatkuvasti huonoa omatuntoa. Hän on ajatellut mennä jonnekin kes-
kustelemaan asiasta, koska lääkäreillä ei ole aikaa huolehtia omaisista. Hän kokee, että
häntä tarvitaan vain tulkkina ja miehensä hoitajana. Näistä itsesyytöksistä huolimatta hän
uskoo, että jos mies olisi laitoshoidossa, tilanne olisi vielä huonompi.

He ovat olleet yhdessä sopeutumisvalmennuskurssilla. Kurssi antoi valmiuksia suhtautumi-
sessa sairastuneeseen, ja siellä sai keskustella muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.
Hän on harmissaan, kun kurssille pääsee vain kerran. Hän pitää tilannettaan niin uuvutta-
vana, että haluaisi sopeutumisvalmennuskursseille joka toinen tai kolmas vuosi.

Ennen sairauttaan mies hoiti kaikki kodin ulkopuoliset asiat. Sairauden jälkeen vastuu kai-
kista siirtyi hänelle. Siinä on tarvittu opettelemista, mutta nyt hän selviytyy tehtävistä mie-
lestään kohtalaisesti. Hän pystyy olemaan pois kotoa noin puolitoista tuntia kerralla asioita
hoitaessaan. Sinä aikana mies on päiväunilla.

Ennen sairautta he liikkuivat ja harrastivat yhdessä. He myös vierailivat yhdessä sukulaisten
luona ympäri Suomea, mutta nyt sukulaiset käyvät heillä vain merkkipäivinä. Muutenkin
ystävyyssuhteet ovat vähentyneet. Myös mökillä käyminen on jäänyt, samoin muut harras-
tukset. Hän kuljettaa miestään sotainvalidien veljeskodilla ja afasiakerholla viikoittain.
Hänen elämänsä tällaisenaan on raskasta, sillä hän on jäänyt ”loukkuun” elämäntilanteen
muuttuessa.

Hän toivoo, että molempien terveys pysyisi nykyisellään, jolloin he pärjäisivät kotona.
Mikäli mies saisi enemmän fysioterapiaa, hänen fyysinen kunto ei heikkenisi ja hänenkin
elämä helpottuisi. Nyt kuntoutus jää suurimmaksi osaksi omaisten harteille, ellei pysty
hankkimaan yksityisiä palveluita.

Haastateltava 11 (n. 37-vuotias nainen)

Hän on tehnyt aina kotityöt muun työnsä ohella. Mies on huolehtinut ennen sairastumistaan
vain virkatyönsä ja kodin ulkopuolelle suuntautuvat työt. Nyt vaimo toivoisi, että mies osal-
listuisi kotitöihin, kun hänellä on eläkkeellä ollessaan aikaa, mutta mies ei ole tottunut teke-
mään naisten töitä. Tilanne turhauttaa joskus, kun väsyneenä on ensimmäiseksi laitettava
kotona ruokaa. Tilanne on nyt kuitenkin helpompi kuin vuosi sitten, jolloin hän oli työttö-
mänä. Häntä hermostutti olla miehen kanssa yhdessä kotona.

Hän kertoo, että mies on kuntoutunut niin hyvin, että ei tarvitse apua päivittäisissä toimin-
noissaan. Miehen kotona oleminen ja kömpelyys kuitenkin mietityttävät. Hän uskoo, että
sopeutumisvalmennuskurssilla näihin olisi saanut valmiuksia, mutta kun heidän vauvansa
kuoli samaan aikaan, kurssista ei ollut vastaavaa hyötyä. Nyt hän haluaisi uudelle sopeutu-
misvalmennuskurssille. Hän uskoo, että sinne on vaikea päästä, kun mies on niin hyväkun-
toinen. Hänen mielestään AVH on leima, joka oikeuttaa kuntoutuksesta syrjäyttämisen. Hän
kertoo, että mies ei ole päässyt ammatilliseen kuntoutukseen useista yrityksistä huolimatta.
Heitä ei myöskään ohjata muunlaisen kuntoutuksen hakemisessa. Hänen mielestään tervey-
denhuollossa pantataan tietoa. Jokainen saa itse selvittää ne palvelut, joihin on mahdolli-
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suus. Niistä ei kerrota. Terveyskeskus järjestää kuntoutusta, mutta siitä ei tiedoteta. Mies on
kuitenkin saanut kerran vuodessa avofysioterapiajakson. Vaimo ihmettelee, miten miehen
kuntoutussuunnitelma on tehty, kun kummaltakaan heiltä ei ole kysytty mitään. Hän kertoo,
että mieskään ei ole nähnyt omaa kuntoutussuunnitemaansa, vaikka sen tekemisessä tulisi
aina olla asiakas mukana. Omaisten mukana oleminen on vielä korulauseiden varassa. Hän
uskoo, että omaisia tarvitaan vain, kun kunta ei halua tai pysty hoitamaan sairastanutta. Hän
pitää potilaan ja omaisen syrjäyttämistä kuntoutuksessa outona, vaikka asiasta on yhteistyö-
laki olemassa. On harmissaan, kun miehen kuntoutus siirtyy yhä enemmän omin kustannuk-
sin tapahtuvaksi, sillä terveyskeskus kunta ei halua siihen osallistua. Hänen mielestään he
eivät tähän pysty, elleivät muuta pienempään asuntoon, sillä heillä on paljon asuntolainaa.
Miehen kotonaoloa, kuntoutuskustannuksia ja asuntolainaa heidän taloutensa ei kestä.
Lisäksi asiasta syntyy erimielisyyksiä, mikä on harmillista.

Haastateltava 12 (n. 68-vuotias nainen)

Hänen mielestään elämä on muuttunut miehen sairastuttua vain parempaan suuntaan. Nyt he
käyvät joka päivä kävelylenkillä ja nauttivat pienistä asioista. Hän osaa nyt olla elämästä
kiitollinen ja nauttia yhdessäolosta. Hän on tyytyväinen, kun mies on kuntoutunut sairaudes-
taan hyvin. Hän pitää miestään sisukkaana harjoittelijana ja uskoo miehen kuntoutuneen
niin nopeasti juuri ahkeran harjoittelemisen takia. Nyt tilanne on niin hyvä, ettei aina edes
muista, että miehellä on ollut AVH.

Hän pelkää kuitenkin sairauden uusiutumista ja sen takia välillä toppuuttelee, kun mies on
lähdössä pitkille automatkoille. Mies on kuitenkin sitä mieltä, että pelon kanssa ei voi elää
täyspainoista elämää ja niinpä hänkin on tottunut tilanteeseen. Hän tiedostaa, että miehen
sairaus voi uusia tai hän voi itse sairastua, mutta hän sanoo elävänsä vapaasti. Ei sitä voi
jäädä kotiin odottamaan, että jotain sattuu. Hän vierailee mielellään lasten luona ja nauttii
lastenlasten seurasta. He tekevät yhdessä usein lasten perheiden kanssa ulkomaanmatkoja.
Ne ovat mukavia matkoja, ja niitä on aina mukava yhdessä suunnitella. Sitten on taas, mitä
odottaa. Tulevaisuus näyttää muutenkin valoisalta.

Hän myös lueskelee mielellään, käy kirjastossa tai katselee televisiota. Aika kuluu muka-
vasti, kun voi tehdä mitä haluaa, sillä miehen sairaus ei jättänyt kummankaan elämään
mitään rajoituksia. Hän nauttii, kun voi kesäisin olla mökillä tai matkustella ja talvet asua
kaupunkiasunnossa.

Haastateltava 13 (n. 53-vuotias nainen)

Miehen sairastuttua hänen elämänsä muuttui. Mies jäi sairauseläkkeelle ja on nyt kotona.
Hän on tyytyväinen, kun hänen töistä tullessaan koti on kunnossa ja ruoka odottamassa.
Muutenkin mies tekee paljon kotitöitä. Heillä on välillä erimielisyyksiä töitten tärkeysjärjes-
tyksestä ja siitä, miten työt tehdään, mutta useimmiten yhteisymmärrys löytyy. Hän uskoo,
että mies on usein turhautunut kotitöihin, mutta kun hän ei kykene lukemaan, aika tulee toi-
mettomana pitkäksi. Parempi on silloin tehdä jotain. Miehen lukemista ja muuta toimintaa
haittaavat näkökenttäpuutokset ja keskittymisvaikeudet. Hän toivoo, että mies löytäisi jotain
säännöllistä menoa päivittäin, jotta elämässä olisi rytmi eikä se menisi velttoiluksi. Hän
uskoo, että säännöllinen rytmi parantaisi heidän molempien tilannetta entisestään. Tilanne
tällaisenaan on joskus rasittavaa. Hän kertoo, että mies hakee itse aktiivisesti kuntoutusmah-
dollisuuksia, mutta ne eivät toistaiseksi ole auttaneet.

Hän kertoo säikähtäneensä valtavasti miehen sairastuttua. Alkutilanteesta hän on toipunut,
mutta kaikkia sairauden seurauksia hänen on vieläkin vaikea hyväksyä. Tällaisia ovat mm.
miehen ajoittainen hitaus ja saamattomuus. Hän on käynyt sairautta käsittelevillä luennoilla
ja keskustellut asiantuntijoiden ja ystävien kanssa vaikeuksista ymmärtääkseen tilannetta
paremmin. Vaikeuksista huolimatta hän on tyytyväinen elämäänsä ja kertoo, että heillä
menee hyvin. Tilanteessa on positiivista se, että miehellä on aina aikaa, kun vain hän jaksaa
lähteä jonnekin. Sukulaisissa he käyvät ahkerasti, ja sukulaiset vierailevat heillä. Molemmat
käyvät myös eri sairausjärjestöjen tilaisuuksissa. Niissä aika kuluu mukavasti, ja niistä saa
ystäviä.
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Haastateltava 14 (n. 66-vuotias nainen)

Ennen miehen sairautta hän hoiti enimmäkseen kotityöt ja mies kodin ulkotyöt ja kodin
remontit. Nyt kaikkien töiden vastuu on siirtynyt hänelle. Mies neuvoo nyt häntä, mitä ja
miten työt tehdään. Häntä harmittaa oma taitamattomuutensa ulkotöissä ja miehen jatkuva
opastaminen. Miehen neuvoessa hän tuntee itsensä avuttomaksi. Hän on avuton myös mie-
hen sairauden suhteen. Miehellä on paljon sairaudesta johtuvia vaivoja, mutta mies ei
myönnä vaivojaan, vaikka ei tahdo päästä liikkeelle ja käsi ei toimi kunnolla. Mies kuvitte-
lee selviytyvänsä vielä entisistä tehtävistään, vaikka nimen kirjoittamiseenkin menee viisi
minuuttia. Kaikki miehen toiminta on tuskastuttavan hidasta. Hän kuvaa miestään sellai-
seksi jääräpääksi, joka ei ota apua vastaan, vaan raahaa kauppaostoksiakin kävelytelineessä,
vaikka apua olisi saatavilla. Miehen ollessa asioillaan hän on huolissaan kotona, kun ei
tiedä, mitä on tapahtunut, sillä usein reissut kestävät monta tuntia. Hän kertoo, että huoli ja
vastuu on lisääntynyt valtavasti sairauden jälkeen. Miehellä on myös masennuspuuskia ja
niiden aikana pahoja ryyppykausia. Mies on ollut usein alkoholimyrkytyksen takia sairaa-
lassa. Humalassa miehen jalat eivät kanna yhtään eikä hän kykene edes konttaamaan.
Tämän takia vaimo on jatkuvasti huolissaan miehestään, erityisesti silloin, kun mies on
yksin. Hän uskoo, että jos mies myöntäisi, ettei ole enää korvaamaton supermies, masennus-
kaudet ja ryyppykaudet vähenisivät. Hän kertoo tilanteen tällaisenaan vievän häneltä her-
mot, sillä hän on väsynyt jatkuvaan huolehtimiseen. Hänen mielestään henkilökunta ei usko,
millainen tilanne kotona on, koska mies ei ymmärrä itsekään ongelmiaan ja on niin hyvä
selittämään ja yrittämään kaikkea sinnikkäästi. Hän toivoo henkilökunnan ottavan enemmän
vastuuta potilaista.

Hän saa voimia jaksamiseensa harrastuksistaan. Hän on useiden eri järjestöjen luottamus-
tehtävissä. Kun järjestötoimintaa on lähes joka päivä, se rytmittää elämää ja antaa ”henki-
reiän” kotielämään. Hän myös lukee ja matkustelee paljon. Harrastukset ovatkin hänelle tär-
keitä, ja niiden varassa hän jaksaa elää.

Hän uskoo, että muutaman vuoden kuluttua heillä on muutto edessä, sillä iän karttuessa
omakotitalon vaatimista töistä ei selviä. Hän on miettinyt miehensä kanssa erilaisia muutto-
vaihtoehtoja. Vielä he eivät ole ratkaisseet, muuttavatko he kokonaan paikkakuntaa vai vain
eri asuntoon. Hiljaiselle paikkakunnalle hän ei halua, sillä hän on tottunut vilkkaaseen toi-
mintaan. Ratkeaa asuntoasia miten tahansa, hän uskoo, että matkustelu ja järjestötoiminta
jatkuvat niin kauan kuin mahdollista.

Haastateltava 15 (63-vuotias nainen)

Hän kertoo elämän jatkuvan miehensä sairauden jälkeen lähes entisellään. Uutta on vain
huoli miehen voinnista. Miehen äkillinen sairaus on jäänyt hänelle alitajuntaan niin, että hän
aina on varuillaan, vaikka tietää, missä mies on ja miten hän voi. Sairauden alkuaikoina
miehellä oli muistivaikeuksia ja hän saattoi eksyä. Vaimo joutui etsimään miestään. Nyt
muistivaikeuksia ei ole, mutta eksymiset ovat aina mielessä, kun mies ei ole kotona. Hänen
mielestään mies on kuntoutunut suhteellisen hyvin, mikä helpottaa heidän jokapäiväistä elä-
määnsä. Hän kuvaa miestään sisukkaaksi kuntoilijaksi, joka aloitti treenaamisen heti sairas-
tuttuaan. Hän oli sairaalassa päivittäin seuraamassa miehen harjoittelua. Mies onkin toipu-
nut niin, ettei tarvitse apua päivittäisissä toiminnoissa. Miehen kävely on kuitenkin hidasta
ja töpöttävää. Hän pelkää, että mies kaatuu. Kaatumisia ei ole kuitenkaan sattunut viime
aikoina.

Hän kokee, että he selviytyvät jokapäiväisestä elämässä hyvin. Heillä on määrätty rytmi
joka päivä, sillä miehelle on tärkeää, että kaikki tapahtuu ennalta suunnitellun aikataulun
mukaisesti. Mikäli näin on, kodin ilmapiiri on turvallinen ja elämä helppoa. Hän kertoo, että
mies ei ole aggressiivinen.

He elävät kahdestaan rauhallista kotielämää. He eivät käy naapureissa kylässä, ja heillä käy
erittäin harvoin vieraita. Naapureiden kanssa ei ole yhteyttä, sillä hän kokee, että suurin osa
on epäsosiaalista joukkoa, joka elää kunnan varoilla. Heillä on kaikki omalla rahalla hankit-



83
tua. Heillä on muutamia naapureita, joilla on omistusasunnot. Lapset käyvät kylässä joskus
lomillaan. Ystäviä hänellä ei ole.

Haastateltava 16 (80-vuotias mies)

Hänen mielestään iän mukanaan tuomat rajoitukset, kuten muistin heikkeneminen ja liikun-
nan vaikeutuminen, vaikeuttavat enemmän selviytymistä kuin vaimon sairaus. Tilanne on
kuitenkin nyt toinen kuin kolme vuotta sitten. Silloin hän teki hiukan enemmän kotitöitä
kuin nykyään, mutta nyt vaimo tekee suurimman osan, sillä hän on suhteellisen hyvin kun-
toutunut.

Hän kertoo, että selviytyminen ”ei ole kaksista”, sillä molemmat ovat iäkkäitä. Selviyty-
mistä haittaa molempien heikko muisti. Lisäksi hänen sotavammansa on iän myötä pahentu-
nut. Aika kuluu enimmäkseen kotona oleskellessa. Hän lueskelee, katsoo televisiota ja osal-
listuu sotainvalidien toimintaan. Hän on muuten tyytyväinen elämäänsä, kun vain muisti
olisi parempi.

Hän toivoo, että saisi olla terveenä, jotta pärjäisi vielä omakotitalossa. Ulkotyöt ovat jo nyt
ylivoimaisia, mutta sotainvalidina hän saa niiden hoitamiseen kunnalta apua. Muutenkin
hän kokee tarvitsevansa apua. Hän on harmissaan, kun avun saanti pitäisi osata etukäteen
tarkkaan yksilöidä, muuten ei saa, mitä kulloinkin tarvitsisi. Hän ei osaa ennustaa avun tar-
vetta, koska terveydentila muuttuu nopeasti. Hän on kuitenkin tyytyväinen saamaansa
apuun, mutta siitä huolimatta uskoo, etteivät he pärjää enää pitkään kotona. Hän on väsynyt
asioiden hoitamiseen. Yksi lapsista asuu lähellä ja vaikka yhteydenpito ei olekaan päivit-
täistä, se tuo turvallisuutta. Lapset eivät kovin paljoa auta heitä töissä, sillä heillä on oma
elämänsä elettävänään.

Haastateltava 17 (72-vuotias mies)

Vaimon sairauden jälkeen hän on huolehtinut kotitöistä. Ennen hän ei niitä vuorotöiden
takia kyennyt tekemään. Aluksi lapset olivat apuna, mutta nyt hän tekee työt yksin. Hän ker-
too selviytyvänsä hyvin ruuanlaitosta ja pyykinpesusta, kun on hyvät koneet. Se on helppoa,
sillä hän on työssään tottunut konetöihin. Hän auttaa vaimoaan päivittäisissä toiminnoissa ja
työntää pyörätuolia ulkona liikuttaessa. Näihin toimintoihin hän voi hyödyntää ansiotyös-
sään saamia oppeja. Yksin hän ei voi jättää vaimoaan kuin kaupassa käynnin ajaksi. Silloin-
kin hän laittaa vaimon vuoteeseen, ettei tämä liikkuessaan kaadu. Hän kertoo, että näin on
meneteltävä, sillä vaimo ei jaksa vetää itseään ylös, jos kaatuu. Tilanteeseen sopeutuminen
on sujunut hyvin, sillä hän on tottunut ansiotyössään joustavuuteen.

Hän yrittää huolehtia vaimonsa jumppaamisesta ja puheterapiasta. Vaimolla on erittäin hidas
ja kankea puhe, mutta hän ymmärtää vaimoaan pienestäkin viittauksesta. Se helpottaa elä-
mää. Hän on harmissaan, kun terveyskeskus ei ota kunnolla vastuuta vaimon kuntoutuksesta
eikä anna edes matka-avustusta fysioterapiaan, vaan kaikki on kustannettava itse. Toisaalta
hän on tyytyväinen, kun kunta on rakentanut luiskat heidän uuden kotinsa ulko-ovien eteen.
Pyörätuolilla on nyt helppo kulkea. Hän kertoo, että nykyinen asunto on liikkumisen kan-
nalta hyvä. Entisessä kerrostalossa ei olisi voinut asua, sillä siinä ei ollut hissiä. Tällaisia
tilanteita hänelle on tullut vastaan jo töissä ollessaan: kaiken eteen piti tehdä ennen lujasti
töitä, jotkut asiat hän sai ”ajettua läpi”, mutta joidenkin kanssa oli vain tultava toimeen.

Hän kertoo mielellään entisistä harrastuksistaan: lukemisesta ja puutarhapalstan viljelystä.
Nykyisistä harrastuksistaan hän ei kerro tai niistä on luovuttu. Tulevaisuudensuunnitelmia ei
ole. Nykyisyys nähdään menneisyyden valossa.

Haastateltava 18 (n. 68-vuotias nainen)

Hän kertoo, että hän ei tahtonut saada miestään hoitoon, vaikka näki, että tämä on sairas.
Kun sairauden syy selvisi, hän säikähti valtavasti, mutta rauhoittui, kun mies sai hyvän hoi-
topaikan. Hän kävi sairaalassa kaksi kertaa päivässä ja oli kaikessa toiminnassa mukana.
Hän kertoo, että se oli tarpeen, sillä opittuaan hän pystyi kotona ohjaamaan miestään käyttä-
mään halvaantunutta puoltaan tehokkaasti. Ensimmäiset kotilomat pelottivat, mutta kaikki
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meni aina hyvin ja kotilomilla näki, miten selviytyy. Hän on erittäin tyytyväinen miehensä
kuntoutukseen. Kuntoutusjaksoilla heille opetettiin kaikki päivittäiset toiminnot. Myös
kunta on osallistunut kuntoutukseen laittamalla tukikaiteita vessaan ja pesutiloihin. Näin
mies selviytyy niissä itsenäisesti. Sairauteen liittyvät vaikeudet antoivat miehelle kuitenkin
luvan irrottautua lukuisista luottamustoimista, mitä hän pitää erittäin hyvänä. Nyt heillä on
enemmän yhteistä aikaa.

Sairauden alussa hän koki olevansa miehensä hoitaja, sitten kuntoutusohjaaja ja nyt vaimo.
Mies ei ole vielä täysin toipunut, mutta hän ei tarvitse enää jokapäiväistä apua eikä ohjausta.
Kotioloissa vaimo ei aina muistakaan, että mies on sairas, sillä miehelle opetettiin mm.
pukeutuminen niin hyvin, että hän osaa tehdä sen itse. Vasta ulkona liikuttaessa ongelmat
tulevat esille. Tämän takia hän pitääkin ”silmänsä auki” ja etsii miehelleen aina uusia kun-
toutusmahdollisuuksia.

Hän lueskelee paljon ja touhuaa kesäisin mökillä. Kaupungissa ollessaan hän osallistuu elä-
keläisten ja sotaveteraanien toimintaan yhdessä miehensä kanssa. Lisäksi hän käy jumppaa-
massa. Ennen he matkustelivat yhdessä enemmän kuin nykyään, mutta nyt he eivät enää
jaksa. Lapsiin ja lastenlapsiin on kuitenkin tiivis yhteys. Matkat lasten luokse tehdään aina
omalla autolla. Hän pelkää miehen ajaessa erityisesti silloin, kun mies irrottaa terveen
kätensä ohjauspyörästä. Tämän takia hän valvookin miehensä ajamista. Kaikki on kuitenkin
mennyt hyvin.

Hän toivoo, että he molemmat saisivat olla terveenä ja jaksaisivat olla kesäisin mökillä ja
osallistua harrastuksiinsa. Harrastusten kautta he ovat saaneet hyviä ystäviä. Sen takia har-
rastuksia on jatkettava, vaikka aina meneminen ei olisikaan mieluista.

Haastateltava 19 (46-vuotias nainen)

Hän kokee itsensä väsyneeksi, sillä kantaa vastuuta sairastuneista vanhemmistaan. Hänen
isänsä on sairastanut AVH:n ja äidillä on dementiaan viittaavia oireita. Aikaisemmin van-
hemmat asuivat omakotitalossa eri puolella kaupunkia. Hän muutti väliaikaisesti kotiin
isänsä sairastuttua, mutta nyt heillä on vierekkäiset rivitaloasunnot, sillä hän ei jaksanut
huolehtia omakotitalon töistä ja vanhemmistaan oman työnsä ohella. Hän kertoo, että van-
hemmista on tällä hetkellä huolehdittava kuin pikkulapsista. Tämä on kapeuttanut hänen
omaa elämäänsä. Ongelmana on myös se, että vanhemmat eivät enää tajua, että hän on
aikuinen, vaan odottavat häntä töistä kuin lasta koulusta. Vanhemmat myös odottavat hänen
kertovan tarkasti, missä hän käy ja milloin palaa. Kuvaa tilanteen kiusalliseksi.

Hän kuvaa isäänsä optimistiseksi, helpoksi ja vahvaksi ihmiseksi. Hän uskoo, että isä on
kuntoutunut suhteellisen hyvin siksi, koska tällä on vahva tahto. Isä ei valita eikä pyydä
apua kuin viimeisessä hädässä. Isä on erittäin sosiaalinen, ja hänen on helppo solmia ihmis-
suhteita. Sairauden jälkeen isän luonteeseen on tullut yksioikoisuutta ja peräänantamatto-
muutta. Sitä eivät kuitenkaan ulkopuoliset huomaa. Myös isän henkinen vireys on laskenut,
mutta vieläkään hän ei ole avuton, vaan hyvin rohkea. Haastateltava kertoo, että isänsä sai-
rastuttua tilanne oli todella hankala. Hän oli töissä, isänsä luona sairaalassa, äitinsä turvana
kotona ja yritti vielä elää omaa elämäänsä. Hän ei tiennyt, miten aikataulunsa järjestäsi.
Tilannetta vaikeutti vielä se, että hän itse sairastui ja joutui sairaalaan. Hän ei huomannut
omaa väsymystään ja avun tarvettaan, kun oli huoli isästä. Huolta lisäsi se, että sairaalasta ei
saanut aivoverenkiertohäiriötä koskevaa tietoa eikä ohjausta. Hän ei tiennyt, kuinka pitkä
prosessi sairaudesta seuraa. Hän toivookin, että henkilökunta kertoisi omaisille sairaudesta
ja kuntoutuksesta, ettei kaikki tulisi niin täytenä yllätyksenä. Hän kertoo, että apuvälineitä
sairaalasta kyllä saa mukaan, mutta ei tietoa. Hän yritti hankkia tietoa kirjastosta lainaamis-
taan lääketieteellisistä kirjoista, mutta ei ymmärtänyt lukemaansa. Hän kertoo, että nyt hän
osaisi pyytää apua, mutta silloin ei tajunnut. Hän toivoo henkilökunnalta aktiivisempaa
otetta ja ymmärrystä huomata omaisten hätä.

Hänellä on paljon harrastuksia, joista hän yrittää pitää kiinni. Hän kuvaa elämänsä rankaksi,
mutta uskoo jaksavansa, jos vain vanhemmat ovat nykyisen kuntoisia. Hän on ainut lapsi ja
tuntee itsensä vastuulliseksi huolehtimaan vanhemmistaan. Jos olisi sisaruksia, nyt voisi
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jakaa vastuuta, mutta kun ei ole, hän on vanhempiensa ainut turva. Hän haluaa säilyttää itse-
näisyytensä, mutta haluaa huolehtia myös vanhemmistaan. Hän ei usko kuitenkaan jaksa-
vansa puurtaa yötä päivää, sillä siinä loppuvat omat voimat. Jos isän kunto heikkenee, hän
aikoo pyytää yhteiskunnalta apua. Jos isältä menee liikuntakyky, vanhemmat joutuvat lai-
tokseen. Tilanne olisi ikävä, mutta elämä kulkee latuaan ja aina pitää jostakin luopua.

Haastateltava 20 (n. 60-vuotias nainen)

Hän oli jäänyt kuukautta aikaisemmin varhaiseläkkeelle, kun mies sairastui. Sen takia hän
pystyi olemaan mukana miehen kuntoutuksessa. Tästä huolimatta ensimmäinen vuosi oli
vaikea, mutta nyt elämä on tasoittunut.

Hän kertoo, että mies selviytyy niistä jokapäiväiseen elämään liittyvistä toiminnoista kuin
ennen sairauttakin, mutta vain hitaammin. Vaimo on kuitenkin useissa toiminnoissa
mukana, mutta hän on ”passannut” miestään jo ennen sairautta. Mies ei pärjäisi kotona
ilman apua. Mies on kaatunut muutaman kerran, mutta hänellä on voimaa vetää sisällä
itsensä ylös, kun vain tuki on ulottuvilla. Ulkona liikkumista hän pelkää, sillä siellä ei ole
tukia, joiden varassa saa itsensä pystyyn. Pelon takia miehen liikkuminen onkin viime
aikoina jäänyt, ja kunto on sen takia päässyt heikkenemään. Hän kantaa syyllisyyttä siitä,
ettei jaksa olla riittävän aktiivinen miehensä jumppaamisessa ja puheterapiassa. Hän kertoo,
että mies ei tee mitään ilman patistelua. Hän on myös hankkinut fysioterapia- ja puhetera-
piajaksot miehelleen, sillä tämä ei kykene tekemään sitä itse afasian takia. Hän uskoo, että
mies ei saisi hankittua kuntoutusta, vaikka afasiaa ei olisikaan. Hän ei halua nähdä vaivaa
asioiden hoitamiseksi. Vaimo on siitä pahoillaan, että terveyskeskuksen järjestämää kuntou-
tusta on niin vähän eikä matka-avustusta ole heille tarjolla. Omin kustannuksin on kuljet-
tava. Terapioissa käymistä haittaa afasia. Mies kykenee ilmaisemaan itseään muutamin
sanoin, mutta viime viikkojen aikana puhe on alkanut palautua, mistä vaimo on ihmeissään.
Vaimo toimii usein miehensä tulkkina ja matkaseurana, sillä mies ei kykene enää matkusta-
maan yksin. Lisäksi hän lukee ääneen lännenfilmien tekstit, sillä mies ei ehdi lukea niitä
televisiosta. Hän lukee myös lehdistä niitä asioita ääneen, mitä mies toivoo.

Hän kuvaa itseään koti-ihmiseksi, joka viihtyy kotiaskareitten, kirjojen ja television seu-
rassa. Talvisin hän tekee ahkerasti käsitöitä ja kesäisin on paljon mökillä. Hän ei kaipaa vie-
raita, kun on tottunut olemaan kahdestaan miehensä kanssa. Hän pitää tiivistä yhteyttä lap-
siinsa ja lasten lapsiin. Lähistöllä asuu myös muutama hyvä ystävä, jonka kanssa vierailevat
toisissaan. Heiltä saa myös apua, jos hän joutuu olemaan yön poissa kotoa. Hän kertoo, että
mies pärjää yksin kotona muutaman tunnin, kun hän laittaa ruuat valmiiksi.

Tulevaisuuden suunnitelmissa on asunnon ostaminen, sillä nykyinen asunto on vaikeakul-
kuinen miehelle. He eivät ole vielä malttaneet luopua asunnosta, sillä se on hyvällä paikalla.
Jos miehen kunto heikkenee, heidän on muutettava käytännöllisempään asuntoon.

5.3.2. Selviytyminen sisältöalueittain

Kuvaan seuraavassa omaisten kokemukset sisältöalueittain. Sisältöalueet ovat kokemuk-
set omasta tilanteesta ja ihmissuhteista, tunteet, kokemukset vastuusta sekä hoidosta ja
kuntoutuksesta ja tulevaisuudenodotukset. Olen numeroinut eri sisältöalueet luettavuu-
den helpottamiseksi. Jokaisen sisältöalueen kuvaus etenee spesifeistä kuvauksista sisältö-
alueen yleiseen merkitysverkostoon.

1. Kokemukset omasta tilanteesta

Omaisten tyytyväisyys/tyytymättömyys omaan tilanteeseen ja kuvaukset avun tarpeestaan
kuuluvat sisältöalueeseen kokemukset omasta tilanteesta.



86
Spesifien sisältöalueiden yleinen merkitysverkosto

1) Tyytyväisyys/tyytymättömyys omaan tilanteeseen
a) Tyytyväisyyden kokemukset liittyvät kotiin, ihmissuhteisiin, harrastuksiin ja tervey-

dentilaan. Omassa kodissa asuminen yhdessä potilaan kanssa tuottaa tyytyväisyyden
kokemuksia; oma koti merkitsee vapautta ja rauhaa. Ihmissuhteet ovat tärkeitä. Eri-
tyisesti sairastumisen alkuaikoina on helpottavaa saada jakaa pahaa oloa ja ahdistusta
toisten ihmisten kanssa. Myös harrastukset ovat tärkeitä tyytyväisyyden lähteitä, sillä
ne tuovat sisältöä elämään. Jotkut harrastavat käsitöiden tekemistä tai ristikoiden rat-
komista, ja jotkut osallistuvat järjestötoimintaan tai kuntoliikuntaan tai uivat, kalasta-
vat, matkustelevat tai liikkuvat luonnossa. Osa hakee voimaa osallistumalla erilaisiin
seurakunnan tilaisuuksiin. Mikäli harrastuksista on jouduttu luopumaan, ensin on luo-
vuttu niistä, jotka ovat suuntautuneet kodin ulkopuolelle. Ne, joilla ei ole harrastuk-
sia, saattavat kokea elämänsä ajoittain tyhjäksi ja tarkoituksettomaksi.
Tyytyväisyyden kokemuksia liittyy myös sekä potilaan että omaan terveydentilaan.
Kun potilaan terveydentilaa verrataan sairauden alkuaikojen tilanteeseen, tilanne on
nyt paljon parempi. Myös henkinen vireys tuottaa tyydytystä, kun jaksaa hoitaa asiat
ja seurata aikaa.

b) Tyytymättömyyttä aiheuttavat heikentynyt terveys ja siitä seurannut jaksamattomuus
sekä tiedon puute. Erilaiset vaivat, kuten kivut, vaikeuttavat ikääntyvien selviyty-
mistä. Terveydentilan heikentymiseen liittyy jaksamattomuutta selviytyä päivän aska-
reista. Jaksamista vaikeuttaa tiedon puute siitä, kenen puoleen kääntyä
pulmatilanteissa. Asiantuntijoilta toivotaankin aktiivista avun tarjoamista, sillä sen
pyytäminen on vaikeaa.

2) Avun tarve
Avun tarve viittaa potilaan tarvitsemaan apuun ja omaan henkilökohtaiseen apuun.
Potilas saattaa tarvita apua kodinhoidossa, asioiden hoidossa, ruokailuun liittyvissä
asioissa, hygienian hoidossa, pukeutumisessa, riisuutumisessa, liikkumisessa, sairau-
den hoidossa ja kuntoutuksessa. Joskus omainen voi olla poissa kotoa vain sen ajan,
mitä kaupassa käynti vaati. Sitä ennen on järjestettävä kaikki apuvälineet valmiiksi
potilaan lähelle tai joissakin tilanteissa ulottumattomiin, ettei potilas lähde muista-
mattomana yksin liikkeelle. Asioiden hoito kodin ulkopuolelle täytyy suorittaa nope-
asti. Joskus on hankittava toinen hoitaja kotiin. Osa potilaista tarvitsee omaisen apua
ulkona liikkumiseen. Myös lääkityksestä huolehtiminen kuuluu omaisen tehtäviin.
Jotkut omaisista kokevat tilanteen sitovana, kun taas toiset näkevät suurenkin avun ja
tuen antamisessa mukavia ja miellyttäviä asioita.

Oman avun tarvetta lisäävät tiedon ja tuen puute, oma ja potilaan heikentynyt
terveydentila ja sopeutumattomuus tilanteeseen. Tiedon ja henkisen tuen puute on
yleisempää kuin konkreettisen avun tarve. Mikäli omaisen oma terveydentila on
huono, tarvitaan myös konkreettista apua. Lapset ovat taustatukena, mutta heihin
turvaudutaan melko harvoin. Lapsilla on oma elämänsä, eikä heitä haluta sitoa
hoitamiseen. Lisäksi omaiset kokevat, että lasten apuun liittyy vastavuoroisuus. Sen
sijaan ammattiauttajat ovat neutraaleja, sillä he saavat palkkansa yhteiskunnalta.

Jotkut omaiset toivovat apua potilaan tunne-elämän muutosten ymmärtämiseen.
Mikäli potilas on syrjäänvetäytyvä, masentunut, ärtynyt, aggressiivinen, käyttää
runsaasti alkoholia tai hän on takertunut omaiseen, omainen tuntee itsensä
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neuvottomaksi. Joskus potilas on itsepäinen, eikä arvosta saamiaan ohjeita, ja häntä
on mahdoton saada ymmärtämään hoitoonsa ja kuntoutukseensa liittyviä asioita.
Erityistä avun ja tuen tarvetta koetaan, jos potilaalla on vaikea afasia, sillä
kommunikaatiovaikeudet saattavat aiheuttaa ärtymystä, turhautumista,
kärsimättömyyttä, kiukkua tai uupumusta.

Avun tarvetta vähentävät tilanteeseen sopeutuminen ja myönteinen elämänasenne.
Elämisen rytmin muuttaminen tilanteen vaatimusten mukaan saattaa merkitä sekä
uutta päivärytmiä avustamisineen että viikoittaista aikataulua terapioineen.
Useimmiten aikataulun sovittaminen potilaan aikataulun mukaan onnistuu hyvin.
Joissakin tilanteissa potilaan vähentynyt alkoholin käyttö ja kotona viihtyminen
helpottavat elämäntilannetta. Sairastuminen on antanut myös mahdollisuuden luopua
luottamustoimista, mikä koetaan positiivisena. Avuntarvetta vähentää lisäksi oma
elämänasenne. Joidenkin elämä on avartunut ja he ymmärtävät paremmin omaa
elämäntilannettaan ja muita sairaita. Monet tuntevat kasvaneensa ihmisenä ja näkevät
elämänsä uudesta näkökulmasta. Avun tarvetta vähentää myös omasta kunnosta
huolehtiminen sekä läheisten ihmissuhteiden rakentaminen ja sosiaaliseen toimintaan
osallistuminen. Yhteiset sopeutumisvalmennuskurssit ovat hyviä ihmissuhteiden
solmimisen ja tiedon lähteitä. Toisten ihmisten merkitys omalle hyvinvoinnille
nähdään nyt entistä merkittävämpänä.

Yleinen merkitysverkosto

Oma tilanne aiheuttaa sekä tyytyväisyyden että tyytymättömyyden kokemuksia. Omassa
kodissa asuminen, hyvät ihmissuhteet ja tyydyttävä terveydentila tuottavat tyytyväisyyt-
tä, heikentynyt terveys ja siitä seurannut jaksamattomuus puolestaan tyytymättömyyttä.
Hyvä terveys antaa mahdollisuuden etsiä mielekästä ajankulua ja vähentää ulkopuolisen
avun tarvetta. Kokemukset avuntarpeesta liittyvät potilaan avuntarpeeseen ja omaan toi-
mintaan hoitajana ja kuntouttajana. Jotkut potilaista ovat toipuneet niin hyvin, etteivät tar-
vitse apua päivittäisissä toiminnoissa. Niissä tilanteissä, joissa avuntarvetta on paljon,
omainen on sidottu kotiin. Silloin asiat kodin ulkopuolelle on toimitettava nopeasti.
Mikäli kuntoutumista ei ole odotettavissa, auttaminen voi tuntua raskaalta, koska elämä
usein jatkuu potilaan ehdoilla.

Omaisen avun tarve on suurinta sairauden alkuvaiheessa, jolloin omat voimavarat ovat
vähäisimmät. Avun tarvetta esiintyy myöhemminkin tilanteissa, joissa ei osata tai kyetä
toimimaan määrätietoisesti. Erityisesti potilaan tunne-elämän ja käyttäytymisen muutos-
ten ymmärtämiseen toivotaan apua. Asiantuntijoiden apua odotetaan, sillä se on neutraa-
lia eikä edellytä vastavuoroisuutta, kuten lasten antama apu. Erityisesti vaikeaa afasiaa
sairastavien omaiset tarvitsevat tukea, sillä kommunikaatiovaikeudet vaikeuttavat joka-
päiväisessä elämässä selviytymistä. Avun tarvetta vähentävät tilanteeseen sopeutuminen
ja myönteinen elämänasenne.

Sisältöalueen keskeiset piirteet on kuvattu kuviossa 12.
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Kuvio 12. Keskeiset piirteet sisältöalueesta kokemukset omasta tilanteesta

2. Ihmissuhteet

Ihmissuhteet ovat merkittäviä omaisen selviytymiselle. Tärkeimpinä ihmissuhteinaan
omainen kokee suhteet sairastuneeseen, sukulaisiin sekä ystäviin ja naapureihin.

Spesifien sisältöalueiden yleinen merkitysverkosto:

1) Potilas
Yhteenkuuluvuuden tunne ja yhdessäolo potilaan kanssa on tärkeää. Toisen ihmisen
läsnäolo ja ajan viettämien yhdessä pitää yllä toivoa ja elämänhalua. Potilaasta on
seuraa ja elämän sisältöä, sillä hänen kanssaan saa jakaa ajatuksia ja keskustella
yhdessä asioista. Yhteinen elämänhistoria yhdistää. Iän mukanaan tuomat vaivatkin,
kuten muistin tai liikuntakyvyn heikkeneminen, on helppo kestää yhdessä.

Suhde potilaaseen muuttuu ristiriitaiseksi, kun tämän persoonallisuus muuttuu.
Yhteistä murheista vapaata vanhuutta ei tulekaan. Tunne kumppanuuden
katoamisesta merkitsee suurta menetystä ja surua, jos potilas ei kykene tasavertaisesti
keskustelemaan asioista eikä kantamaan niistä omalta osaltaan vastuuta. Erityisesti
tilanteet, joissa potilas kärsii vaikeasta afasiasta, ovat hankalia ja vaativat
pitkäjännitteisyyttä. Joskus kommunikaatiovaikeudet aiheuttavat vaikeitakin
ristiriitoja. Yhteyden menettäminen ennen niin läheiseen ihmiseen tuntuu
tuskalliselta. Kaikesta ei voi enää puhua eikä kaikkea jakaa. Läheisyyden kokeminen
muuttuu, eikä suhde ole enää samalla tavalla tyydyttävä kuin aikaisemmin.

2) Sukulaiset
Lapset ja lastenlapset ovat useimpien omaisten tuen lähteitä ja auttajia. Lasten
antama apu on kuitenkin hetkellistä, jos he asuvat eri taloudessa ja eri paikkakun-
nalla. Lasten omaa elämää arvostetaan, eikä heitä haluta sitoa eikä heille haluta aset-
taa vaatimuksia. Lapsilla on oma perhe ja työ. Puhelinyhteydessä lasten kanssa ollaan
tarvittaessa. Samalla paikkakunnalla asuvat lapset auttavat erilaisissa asioissa, kuten
suursiivouksessa ja kaupassa käynneissä. Lasten yhteydenpito on tärkeää, ja heiltä
odotetaankin oma-aloitteisuutta. Jos lapset käyvät harvoin, heidän kiireistä elämäänsä
selitellään. Odotellaan kesäaikoja, jolloin lapset tulevat tapaamaan. Vierailut ovat
odotettuja, sillä silloin elämänsisältö laajenee. Suhteet muihin sukulaisiin ovat vähen-
tyneet, ja ne rajoittuvat lähinnä merkkipäiviin.

Kokemukset omasta tilanteesta

Selviytymistä edistää
• tilanteiden ennakointi
• lasten ja ammattiauttajien tarjoama apu
• kohtalainen tai hyvä terveys
• toimintatapojen muuttaminen
• positiivinen elämänasenne

Selviytymistä heikentää
• riippuvuus sairastuneesta
• kiire asioidessa
• tyytymättömyys elämäntilanteeseen
• potilaan luonteen ja tunne-elämän

muutokset
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3) Ystävät, naapurit
Sosiaalisten suhteiden väheneminen muiden kuin perheenjäsenten kanssa on taval-
lista. Mikäli vierailut ystävien ja tuttavien luona ovat tapahtuneet aikaisemmin
yhdessä potilaan kanssa, sairauden jälkeen yhteydenpito ystäviin on jäänyt. Vierailuja
vähentävät aivoverenkiertohäiriöön liittyvät vaikeudet, jotka ilmenevät ruokailu- ja
vessatilanteissa sekä portaissa liikkumisessa. Useilla aviopuolisoilla on ollut yhteisiä
ystäviä, mutta omaisella ei ole välttämättä omia. Silloin, kun ystäviä ei ole, ammatti-
auttajien merkitys on suuri.

Suurin osa omaisista on jo ikääntynyt. Heidän mielestään iän mukanaan tuomat
rajoitukset vähentävät yhteydenpitoa ystäviin puolin ja toisin. He eivät arvostakaan
ystävyyssuhteiden määrää vaan laatua. Erityinen ilonaihe omaisille kuitenkin on
huomata, että heillä on ystäviä ja miellyttäviä naapureita. Jotkut omaiset osallistuvat
yhdessä sairastuneen kanssa potilasyhdistyksen toimintaan. Siellä on mahdollisuus
keskustella muiden omaisten kanssa, saada tukea vaikeassa tilanteessa ja tietoa
sairaudesta sekä mahdollisuudesta vaikuttaa kuntoutusjärjestelmän epäkohtiin.

4) Terveydenhuoltohenkilöstö
Kokemukset terveydenhuoltohenkilöstöstä kuvaavat omaisen ja henkilökunnan suh-
detta sekä hoito- ja kuntoutusyksiköiden kykyä kohdata omaisia. Henkilökunta koe-
taan useimmiten etäisenä, ja suhteet ovat pinnallisia ja lyhyitä. Keskustelut henkilö-
kunnan kanssa ovat kuitenkin tarpeellisia ja mieleenpainuvia. Keskustelu liikkuu
yleensä arkipäivän tapahtumissa ja on yleisen tiedon jakamista. Henkilökohtaisista
asioista keskustellaan vähän. Tämän takia henkilökohtaista ohjausta tai tietoa on vai-
kea saada. Jotkut epäilevät henkilökunnan valmiuksia keskustella syvällisistä ja
omaista askarruttavista asioista, kuten elämäntilanteen muuttumisesta, kuolemasta ja
seksuaalisuudesta. Henkilökunta elää vain tätä päivää eikä puhu siitä, mitä kaikkea
sairaus tuo tullessaan joskus vuosiksi eteenpäin tai elämän loppuun asti. Erityisesti
sairauden alkuaikoina omainen on hädissään ja hänellä on monia epäselviä asioita.
Hän tiedostaa, että kaikkiin kysymyksiin ei ole vastausta, mutta häntä auttaa, jos hen-
kilökunta pysähtyy kuuntelemaan häntä. Omainen kokee loukkaavana sen, että hänet
jätetään kokonaan kuulematta, hänen hätäänsä ja näkymätöntä avun tarvettaan ei
huomata tai henkilökunta on välinpitämätöntä. Tämä saattaa ilmetä joskus henkilö-
kunnan ”pakenemisena” paikalta. Erittäin harvinaisia ovat keskustelut omaisen jaksa-
misesta tai yleensä hänen mielipiteensä kysyminen asioista, vaikka AVH sairautena
on pitkäaikainen ja kysyy voimavaroja. Omainen aistii herkästi kuntoutusyksikön
ilmapiirin siitä, miten sairastanutta ja omaista kohdellaan ja miten siellä toimitaan.
Omaiselle on tärkeää, että ratkaisut tehdään sairastanutta ja omaista kuunnellen ja
heidän tuntemuksiaan arvostaen. Useimmille omaisille on tärkeää keskustella poti-
laan hoidosta, mutta keskustelualoitetta odotetaan henkilökunnalta. Keskustelun tar-
vetta ilmenee erityisesti kuntoutukseen liittyvistä asioista, kuten erilaisista kuntoutus-
vaihtoehdoista, kuljetusjärjestelyistä ja erilaisista taloudellisista tuista. Keskustelut
henkilökunnan kanssa ovat erityisen merkittäviä silloin, kun potilas ei kykene kes-
kustelemaan. Tilanne edellyttää henkilökunnalta ystävällisyyttä, inhimillisyyttä ja
ymmärtämystä.

Omaisten mielestä hoito- ja kuntoutusyksiköiden tulee varautua omaisen
käynteihin. Omaiset haluavat tietää, kuka antaa hoito-ohjeet, neuvoo käytännön
asioissa, kertoo potilaan tilanteesta sekä hoito- ja kuntoutusvaihtoehdoista. Tämän
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takia säännölliset keskustelut henkilökunnan kanssa, potilaan taakan ja vastuun
jakamisesta sopiminen ja apu taloudellisissa ongelmissa ovat tarpeellisia. Useimmat
omaiset ovat halukkaita yhteistyöhön, sillä informaatioluontoisesti ilmoitetut
päätökset turhauttavat. Turhauttavaa on myös samojen asioiden kyseleminen. Tieto ei
kulje henkilökunnan välillä. Kerättyä tietoa ei ehkä kirjata papereihin tai sitä ei lueta.

Yleinen merkitysverkosto

Merkittävimmät ihmissuhteet koskevat sairastanutta, lapsia ja ystäviä. Yhteenkuuluvuus
potilaan kanssa on tärkeää. Yhdessä eläen voi jakaa ajatuksia, keskustella asioista ja sel-
viytyä elämän mukanaan tuomista vaikeuksista. Mikäli potilaan persoonallisuus muut-
tuu, myös ihmissuhteet muuttuvat. Kumppanuuden katoaminen merkitsee yhteisymmär-
ryksen puutetta niin henkisellä kuin konkreettisellakin yhdessä elämisen tasolla.

Lapset ja lastenlapset ovat tärkeitä tuen ja avun lähteitä. Lapsia ei haluta kuitenkaan
sitoa ja vaivata, sillä heidän omaa elämäänsä kunnioitetaan. Mikäli lasten yhteydenotto
tapahtuu harvoin, heidän käyttäytymistään selitellään. Muihin sukulaisiin ollaan yhtey-
dessä tavallisimmin vain merkkipäivinä. Ystävyyssuhteet ovat vähentyneet, mutta niiden
merkitys on kasvanut. Useimmilla on ollut yhteisiä ystäviä potilaan kanssa, mutta suhteet
ovat katkenneet sairauteen. Oman ystävän omistaminen on ilon aihe. Jotkut ovat saaneet
ystäviä osallistumalla potilasyhdistyksen toimintaan yhdessä potilaan kanssa.

Suhteet henkilökuntaan ovat lyhyitä ja pinnallisia, mutta merkittäviä. Henkilökunta
koetaan ystävällisenä, mutta kykenemättömänä kohtaamaan omaisten vaikeuksia ja hätää.
Henkilökunnan kanssa voi keskustella yleisistä asioista, mutta ei omaista askarruttavista
henkilökohtaisista asioista. Mikäli sairastuneelle nimetään vastuuhoitaja, omainen tietää,
kenen puoleen kääntyä pulmatilanteissa.

Sisältöalueen keskeiset piirteet on kuvattu kuviossa 13.

Kuvio 13. Keskeiset piirteet sisältöalueesta ihmissuhteet

Ihmissuhteet

Selviytymistä edistää
• yhteenkuuluvuuden tunne potilaan

kanssa
• lasten ja lastenlasten tuki
• hyvät ystävät ja naapurit
• keskustelut hoitohenkilökunnan kanssa
• mielipiteen kysyminen
• vastuuhoitajan olemassaolo
• henkilökunnan ystävällisyys ja vastaan

tuleminen
• potilasyhdistyksen toiminta

Selviytymistä heikentää
• potilaan persoonallisuuden muutokset
• kommunikaatiovaikeudet
• tunne kumppanuuden katoamisesta
• sairastuneen kykenemättömyys
tasavertaiseen keskusteluun

• lasten yhteydenpidon vähäisyys
• tiedonkulun heikkous
• ystävyyssuhteiden niukkuus
• hoitohenkilökunnan kyvyttömyys
keskustella syvällisistä asioista

• omaisen kuulematta jättäminen
• hoitohenkilökunnan
välinpitämättömyys omaisen tarpeelle
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3. Tunteet

Muuttuneeseen elämäntilanteeseen liittyy monenlaisia tunteita, kuten rakkautta ja iloa tai
syyllisyyttä, ahdistusta ja pelkoa. Positiiviset ja negatiiviset tunteet ovat kietoutuneet toi-
siinsa, ja mikä niistä on päällimmäisenä, riippuu tilanteesta.

Spesifien sisältöalueiden yleinen merkitysverkosto:

1) Selviytymistä edistävät tunteet
Rakkaus näkyy monenlaisena toimintana. Rakkaudesta saa voimaa päivittäisiin haas-
teisiin ja tilanteisiin. Onnistuminen työssä ja potilaan tyytyväisyys tuottavat iloa,
samoin kuin pienet edistymiset tai yhdessä koetut ja jaetut tilanteet. Ilon lähteitä ovat
myös muut ihmissuhteet, terveydentila ja oma henkinen kasvu.

2) Selviytymistä heikentävät tunteet
Negatiiviset tunteet, kuten syyllisyys, ahdistus, pelko ja aggressio, heikentävät sel-
viytymistä. Syyllisyyttä aiheuttaa toiminta sairastumishetkellä. Omaista askarruttaa,
oliko toiminta riittävän määrätietoista ja nopeaa tai oliko riittävästi tietoa tarttua asi-
oihin, kun potilas ei itse kyennyt tai halunnut. Pohdintaa aiheuttaa myös se, olisiko
tilanne nyt toinen, jos asiaan olisi puuttunut aikaisemmin ja tehokkaammin tai olisiko
tilanne toinen, jos sairauden ennakko-oireet olisi tunnistettu tai haluttu uskoa todeksi.
Syyllisyys on helpottunut aikaa myöten, mutta aika ajoin se aktivoituu uudelleen.
Erityisesti viime vuosien tiedottaminen AVH:n ennakko-oireista on aktivoinut sairas-
tumishetkeen liittyvän syyllisyyden. Syyllisyyttä tunnetaan myös siitä, toimitaanko
riittävän napakasti kuntoutushakemusten vireille panijoina, kuntouttajina ja kuntoutu-
misen tukijoina. Ahdistusta aiheuttaa se, ettei ole riittävää tietoa ja taitoa asioiden
hoitamiseen. Lähes jokaisella on kotona erilaisia kotiohjelmia, mutta omaiselta ei
tahdo löytyä voimavaroja fysioterapeutin tehtäviin varsinkaan silloin, kun omaisen
oma terveydentila on niin huono, että päivittäiset askareet vievät voimat. Kuntoutta-
jina toimimista pidetään kuitenkin velvollisuutena, sillä terveydenhuollon työntekijät
sairaalassa ja kuntoutuslaitoksessa kysyvät kotiohjelmien toteutumisesta omaiselta.
Kyseleminen koetaan syyllistävänä, vaikka kaikki, mihin on voimavaroja, tehtäisiin
hyvin.

Sairauden takia perheen sisäisten tehtävien uudelleen järjestäminen on vaatinut
aikaa ja voimavaroja. Tähän voi liittyä negatiivisia tunteita, kuten vihaa, katkeruutta
ja kapinaa. Negatiiviset tunteet ovat vähentyneet, kun sairastumisesta on kulunut
aikaa, mutta ne eivät ole täysin poistuneet. Myös potilaan pysyvien käyttäytymisen
muutosten hyväksyminen vaatii omaiselta voimavaroja. Hyväksymättömyys
aiheuttaa syyllisyyttä, joka voi ilmetä pakonomaisena hoitamisena, valtataisteluna,
uupumuksena, riittämättömyyden tunteena, kykenemättömyytenä, pettymyksenä,
kärsimättömyytenä tai huonommuutena. Tilanne on vaikea, sillä samalla, kun
omainen yrittää itse sopeutua tilanteeseen, hänen on kyettävä tukemaan sairastanutta.
Tästä huolimatta useimmat arvioivat sopeutuneensa tilanteeseensa tyydyttävästi.
Joskus on kuitenkin edelleen vaikeaa hyväksyä sairautta, jolloin kysytään, miksi
minulle ja meille kävi näin. Yhteistä vanhuutta tai tulevaisuutta odotettiin, mutta siitä
ei muodostunutkaan sellaista, kuin oli toivottu.

Terveydentilan muutokset, itsenäisyyden menettäminen ja jaksaminen aiheuttavat
pelkoa. Terveydentilan heikkeneminen pelottaa, sillä samalla vaikeutuu



92
selviytyminen. Myös potilaan kaatumista ja muita tapaturmia pelätään, sillä
kaatumisen seuraukset tuovat lisähuolta. Täysin ulkopuolisen avun varaan ei haluta
joutua, koska silloin menetetään itsemääräämisoikeus ja oman elämän hallinta. Itsellä
halutaan pitää valta päättää, millaista apua tarvitaan ja milloin apua tarvitaan.
Laitokseen joutuminen merkitsee oman vapauden ja riippumattomuuden
menettämistä. Kotona voi elää oman aikataulunsa mukaan. Hoitaminen kotona
säilyttää paremmin omaisen riippumattomuuden kuin huolehtiminen laitokseen. Jos
potilas on laitoksessa, omainen joutuu rytmittämään oman aikataulunsa laitoksessa
vierailujen mukaan. Voimavarojen vähentymisen seurauksena kaikki kodin ja
potilaan huoltamiseen liittyvät tehtävät vievät aikaa ja väsyttävät. Jaksaminen
edellyttää levähtämistä kesken askareiden. Levähtäminen keskellä päivää on
kuitenkin vaikeaa, kun on opittu tekemään työtä. Työteliään ja vireän kuva halutaan
säilyttää, ja levähtämistä salataan ja selitellään. Omaisille on tärkeää se, mitä heistä
ajatellaan.

Pelko itsenäisyyden menettämisestä on yhteydessä potilaan terveydentilaan.
Potilaan terveydentilan heikettyä ja laitoshoitoon jouduttua menetetään itsenäisyys,
koska oma ajankäytön suunnittelu riippuu sairaalasta. Itsenäisyyden menettämisen
pelkoon liittyy päätöksenteon ja elämän hallinnan mahdollisuuden menettäminen.
Silloin menetetään mahdollisuus olla omassa rauhassa, tehdä mitä haluaa ja mihin
aikaan haluaa. Oma jaksaminen huolettaa erityisesti niitä, jotka huolehtivat potilaan
päivittäisistä toiminnoista ja joiden oma terveydentila on heikentynyt. Ikääntyminen
lisää huolta. Sairauden alkuaikoina jaksamiseen vaikutti ansiotyössä käyminen.
Kaikki eivät jaksaneet huolehtia ansiotyöstä ja kodista sekä olla potilaan tukena
laitoksessa, vaan he sairastuvat myös itse. Pelkoja vähentävät tieto avun saamisesta ja
sairaudesta. Lisäksi erilaisten tuntemusten ja vaivojen tietäminen sairauteen
kuuluviksi sekä erilaisten koetulosten tietäminen normaaleiksi vähentää pelkoa.
Joidenkin kohdalla pelkoa vähentää luottamus Jumalaan; mitään ei tapahdu
sallimatta.

Yleinen merkitysverkosto

Muuttunut elämäntilanne aiheuttaa sekä positiivisia tunteita, kuten rakkaus ja ilo, että
negatiivisia tunteita, kuten syyllisyys, ahdistus ja pelko. Tunteet ovat kietoutuneet toisiin-
sa ja se, mikä niistä on päällimmäisenä, riippuu tilanteesta. Syyllisyys on useimmin
ilmaistu tunne. Syyllisyys ilmenee pohdintana siitä, toimittiinko sairastumishetkellä
oikein vai väärin ja onko toipumisaikana oma toiminta tai tuki riittävää. Syyllisyys on
helpottunut aikaa myöten, mutta aika ajoin se aktivoituu uudelleen. Syyllisyyttä lisää
myös vaikeus hyväksyä potilaan käyttäytymisen muutokset. Joissakin tapauksissa ollaan
pettyneitä elämään, sillä yhteisestä tulevaisuudesta ei muodostunutkaan sellaista, kuin oli
odotettu.

Pelot liittyvät terveydentilan muutoksiin, itsenäisyyden menettämiseen ja omaan jaksa-
miseen. Omaiset tiedostavat, että heidän oman tai potilaan terveydentilan heikkeneminen
vaikeuttaa selviytymistä. Ikäännyttäessä sairauksien uusiutuminen tai uusien ilmaantumi-
nen on mahdollista. Myös potilaan kaatumisen ja tapaturmien pelko on yleistä. Tervey-
dentilan heikkenemiseen liittyy pelko itsenäisyyden ja oman elämän hallinnan tunteen
menettämisestä.
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Sisältöalueen keskeiset piirteet on kuvattu kuviossa 14.

Kuvio 14. Keskeiset piirteet sisältöalueesta tunteet.

4. Vastuu

Muuttuneen elämäntilanteen seurauksena omaisen vastuu lisääntyy. Useimmiten lisäänty-
nyt vastuu heikentää selviytymistä, mutta se voi myös edistää selviytymistä. Vastuu liit-
tyy potilaan hoitoon ja kuntoutukseen sekä kotitöiden ja asioiden hoitoon.

Spesifien sisältöalueiden yleinen merkitysverkosto

1) Potilaan hoito ja kuntoutus
Suurin vastuu potilaan huolenpidosta kuuluu omaisille. Vastuu merkitsee tarvittaessa
ruokailusta, pukeutumisesta, hygieniasta ja vapaa-ajan toiminnasta sekä fyysisestä
toimintakyvystä huolehtimista. Lisäksi omainen toimii potilaan tukijana, rohkaisi-
jana, ymmärtäjänä, pahan olon vastaanottajana ja ihmissuhteiden yhteydenpitäjänä.
Vastuu merkitsee usein ympärivuorokautista sidottuna olemista, jonka jotkut voivat
kokea negatiivisena. Positiivista se on silloin, kun omainen kokee vastuunsa poti-
laasta elämäntehtäväkseen. Silloin kokemukset yhteisestä avioliitosta, kodista, lap-
sista tai vanhemmuudesta ovat tärkeitä ja arvokkaita elämässä, ja niiden eteen halu-
taan tehdä työtä. Työ tuottaa tyydytystä ja hyvää oloa. Negatiivista vastuu on silloin,
kun omainen kokee joutuneensa luopumaan omasta yksityisyydestään ja vapaudes-
taan. Potilaan hoito ja kuntoutus ovat tällöin velvollisuus, joka koetaan raskaana.
Raskautta lisää vielä tieto siitä, että vastuusta ei voi vetäytyä pois, vaan se säilyy niin
kauan, kuin potilas elää.

2) Kotityöt ja asioiden hoito
Vastuu perheen kotitöistä ja asioiden hoitamisesta on useimmiten omaisella. Kotitöi-
den tekeminen tuottaa tyydytystä, mikäli omaisen oma terveydentila on hyvä, mutta
tyytymättömyyttä, mikäli terveydentila on heikentynyt. Läheisen sairastuttua omai-
nen joutuu usein ottamaan uusia tehtäviä. Uusiin tehtäviin ja rooleihin sopeutuminen
on raskasta silloin, kun omaisen on otettava yksin vastuu asioista, joista aikaisemmin
on päätetty yhdessä potilaan kanssa, tai jotka perheen sisäisen työnjaon mukaan eivät
ole hänelle kuuluneet. Tällaisia ovat usein pyykistä huolehtiminen ja vaatteiden kor-
jaaminen miehillä ja asunnon muutostyöt ja remontit naisilla. Vastuun raskautta lisää
se, että kodin ulkopuolelle suuntautuneet asiat on hoidettava nopeasti ja sairastanutta
ei voi jättää yksin kotiin tuntia tai kahta pitemmäksi ajaksi. Niissä tilanteissa, joissa

Tunteet

Selviytymistä edistää
• rakkaus sairastuneeseen
• ilo onnistumisesta
• tarpeellisuuden tunne

Selviytymistä heikentää
• syyllisyys
• ahdistus
• erilaiset pelot
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potilaan voi ottaa mukaan, asioiden hoito onnistuu paremmin, koska silloin ei tarvitse
huolehtia kotiin jääneestä läheisestä. Kotitöiden ja asioiden hoitamiseen vaikuttaa
myös omaisen ikä, sillä usein ikääntyneiltä menee enemmän aikaa tehtävien tekemi-
seen kuin nuoremmilta.

Vastuun kantamiseen omainen tarvitsee lasten, lastenlasten, ystävien ja
asiantuntijoiden tukea. Silloin, kun ihmissuhteita on, omainen jaksaa yleensä hyvin
huolehtia tarvittaessa potilaan hoidosta ja kuntoutuksesta sekä kotitöistä. Mikäli
ihmissuhteita ei ole, omainen on väsynyt ja turvaton, sillä ulkopuolisten
ammattiauttajien tuki ei ole aina riittävää.

Yleinen merkitysverkosto

Vastuu kotitöistä ja asioiden hoitamisesta sekä potilaan hoidosta ja kuntoutuksesta on
useimmiten omaisella. Niiden omaisten, joiden terveydentila on hyvä ja jotka ovat suh-
teellisen nuoria, on helpompi sopeutua kotitöistä huolehtimiseen kuin niiden, joiden ter-
veydentila on huono. Joskus kotitöihin tottumattomilla on vaikeuksia selviytyä roolimuu-
toksista. Myös potilaan avun tarve vaikuttaa kotitöistä suoriutumiseen ja vastuun kokemi-
seen.

Omaisella on useimmiten vastuu potilaan selviytymisestä jokapäiväisessä elämässä.
Omaisella on aina tilanteesta riippuen vaihteleva auttajan, tukijan tai rohkaisijan rooli.
Lisäksi hän on potilaan tunne-elämän tasapainottaja ja ihmissuhteista huolehtija. Mikäli
potilas on jatkuvasti avun tarpeessa, omainen tuntee olevansa sidottu ympäri vuorokau-
den. Sidottuna oleminen voi tuntua rasittavalta, mutta mielihyvää tuottaa potilaan tyyty-
väisyys ja oma suoriutuminen tilanteesta. Elämän kapeutuminen rasittaa omaista.

Sisältöalueen keskeiset piirteet on kuvattu kuviossa 15.

Kuvio 15. Keskeiset piirteet sisältöalueesta vastuu.

5. Kokemukset hoidosta ja kuntoutuksesta

Kokemukset hoidosta ja kuntoutuksesta liittyvät omaan kotona tapahtuvaan toimintaan
sekä hoito- ja kuntoutusjärjestelmän toimintaan. Kokemukset voivat olla sekä selviyty-
mistä edistäviä että sitä estäviä.

Vastuu

Selviytymistä edistää
• lasten, ystävien ja asiantuntijoiden tuki
• potilaan itsenäisyys
• sopeutuminen roolimuutoksiin
• yhteinen elämänhistoria
• hyvä tai kohtalainen terveys

Selviytymistä heikentää
• vastuun jatkuvuus
• sidottuna oleminen
• uusiin rooleihin sopeutuminen
• ikääntyminen
• heikentynyt terveys
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Spesifien sisältöalueiden yleinen merkitysverkosto:

1) Oma toiminta
Omaisten voimavarat ja mahdollisuudet osallistua ja toteuttaa kuntoutusta ovat erilai-
set. Tästä riippuu, koetaanko potilaan kuntoutus kotona osaksi jokapäiväistä elämää
tai yksinomaan kuntoutusjärjestelmän tehtäväksi. Silloin, kun omainen mieltää kun-
touttamisen luonnollisena osana jokapäiväistä elämää, hän ohjaa potilasta tilanteen
mukaan pukeutumisessa, ruokailussa, hygienian hoidossa tai liikkumisessa. Mahdol-
liset ammattiauttajien kuntoutusajat tai -jaksot liittyvät osaksi elämänkokonaisuutta.
Omainen pyrkii voimavarojensa mukaan tukemaan ja tarvittaessa ohjaamaan sairas-
tanutta läheistään toteuttamaan laadittuja fysio- tai puheterapiaohjelmia, mutta usein
ne jäävät irrallisiksi jokapäiväisestä elämästä. Harjoittelu potilaan selviytymisessä
koetaan kuitenkin tärkeäksi. Toimiessaan kuntouttajana omainen tarvitsee tietoa. Sitä
hän hankkii kokemuksen kautta, katselemalla, lukemalla, kuuntelemalla ja kysele-
mällä tai seuraamalla henkilökunnan toimintaa. Tiedonlähteinä ovat myös television
ajankohtaiset ohjelmat ja lehtien lääkäripalstat sekä ystäväpiirin kokemukset. Mikäli
omaisella on perustietoa, se antaa rohkeutta kysellä ja toimia kaikin tavoin aktiivi-
sesti kuntouttajana.

Silloin, kun omainen mieltää kuntoutuksen yksistään kuntoutusjärjestelmän
tehtäväksi, jokapäiväinen elämä ja mahdolliset terapiat kulkevat omia ratojaan.
Näissä tapauksissa omainen on usein pettynyt kuntoutusjärjestelmään ja yhteistyö
kuntouttajien ja omaisten välillä on vähäistä. Kuitenkin omainen kokee, että hänellä
on vastuullisena oikeus osallistua päätöksentekoon siitä, miten potilasta
kuntoutetaan, missä kuntoutus tapahtuu ja kuka kuntoutuksesta vastaa.

2) Potilaan toiminta
Potilaan omaehtoinen harjoittelu on välttämätöntä toipumiselle. Osa omaisista kokee,
että potilas toimii määrätietoisesti ja vastuullisesti harjoittelussaan ja kertoo omai-
selle kuntoutumisestaan, jolloin sairastuneet ovat oma-aloitteisia myös avun hakemi-
sessa terveydentilan muuttuessa. Tällöin omaisen tehtävänä on toimia potilaan
tukena. Jotkut sairastuneet tarvitsevat omaisen mukana olemista ja kehotusta laadittu-
jen kuntoutusohjelmien toteuttamiseen ja avun hakemiseen. Joissakin tilanteissa taas
potilas toimii täysin itsenäisesti kertomatta omaiselle omasta terveydentilastaan.

3) Hoito- ja kuntoutusjärjestelmän toiminta
Kuntoutusjärjestelmän piirissä tapahtuva kuntoutus on yleensä selviytymisen edelly-
tys. Kokemukset kuntoutusjärjestelmän toimivuudesta ovat erilaisia. Ne omaisista,
jotka näkevät kuntoutuksen osana jokapäiväistä elämää, kokevat kuntoutusjärjestel-
män enimmäkseen positiivisena. He saavat tukea, ohjeita ja opastusta, miten selviy-
tyä eri tilanteissa. Tyytyväisimpiä ovat vaikeavammaisten kuntoutuspalveluja saavien
omaiset. Kuitenkin osa omaisista kokee, että kuntoutusjärjestelmä ei ota riittävästi
huomioon perheen yksilöllistä tilannetta ja kuntoutustarvetta. Omaisen asiantunti-
juutta ei joko osata tai haluta käyttää hyväksi, vaan kaikille tarjotaan samaa mallia,
kuten 15 hoitokäyntiä avofysioterapiassa vuodessa tai sopeutumisvalmennuskurssia
vuoden kuluttua sairastumisesta. Vaikeimpana tilannetta pitävät ne omaiset, joiden
oma terveydentila on heikentynyt tai joilla ei ole voimia tai tietoa vaatia palveluita.
Palveluita ei myöskään osata pyytää, jos kuntoutusvaihtoehtoja ei tarjota eikä niistä
tiedoteta. Kuntoutuksen suunnittelusta vastaavat asiantuntijat, ja omaiselle annetaan
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usein passiivinen rooli. Kokemukset todellisesta yhteistyöstä kuntouttajien kanssa
ovat yleensä vähäisiä. Yhteistyötä toivotaan erityisesti kuntoutuksen riittävyyttä arvi-
oitaessa, sillä omaiset ovat asiantuntijoita siinä, miten kotona selviydytään. Omaiset
kokevat, että nykyisellään kuntoutus on useimmiten liian vähäistä. Sen takia kuntou-
tuspalveluiden hankkiminen yksityisesti on yleistä. Tähän ei jokaisen perheen talou-
dellinen tilanne kuitenkaan riitä. Yhteiskunnan tarjoama kuntoutus on liian niukkaa
erityisesti silloin, kun omainenkin on huonokuntoinen ja tarvitsee tukea. Tämän takia
kuntoutusmahdollisuuksien lisääminen, taloudellinen tuki ja kotiapu erityisesti sai-
rauden alkuvaiheessa ovat tarpeellisia.

Potilaan saamaan kuntoutuksen laatuun ja kuntouttajien ammattitaitoon omaiset
ovat tyytyväisiä siitä huolimatta, että kuntoutus koetaan usein irralliseksi
jokapäiväisestä elämästä. Asiantuntijoilla on auktoriteettiasema eikä omia
toivomuksia helposti esitetä. Omaiset kokevat, että kuntoutuskäytäntö painottuu
fyysisen kunnon ylläpitämiseen, vaikka selviytymisen ongelmat ovat muualla, kuten
potilaan persoonallisuuden muutoksessa, virtsankarkailussa, hygienian hoidossa tai
ruokailuun liittyvissä tilanteissa. Näistä ongelmista on vaikea puhua, ja näihin on
vaikea saada apua.

Yleinen merkitysverkosto

Kokemukset kuntoutuksesta liittyvät omaan osallistumiseen sekä potilaan hoitoon ja kun-
toutukseen. Kaikissa näissä on sekä positiivisia että negatiivisia tekijöitä. Omaisten mah-
dollisuudet osallistumiseen ovat erilaisia. Ne omaiset, jotka kykenevät osallistumaan
aktiivisesti hoitoon ja kuntoutukseen, pitävät omaa osallistumistaan selviytymisen ehto-
na. Osallistuessaan heillä on tietoa kuntoutuksen tavoitteista ja mahdollisuudet kotikun-
toutuksen tukemiseen. Kuntouttajilta saamansa ohjauksen lisäksi omaiset hankkivat oma-
ehtoisesti tietoa tiedotusvälineiden ja kirjaston sekä tuttavapiirin kautta.

Kuntoutuksen toteuttamiseen liittyy sekä selviytymistä tukevia että heikentäviä teki-
jöitä. Selviytymistä edistää kuntoutuksen liittäminen osaksi jokapäiväistä elämää:
aamulla ohjataan pukeutumisessa, illalla riisuutumisessa ja arkiaskareissa liikuntaa. Eril-
listen kuntoutustilanteiden järjestäminen saattaa muuttua ajan kuluessa työlääksi, mikä
heikentää selviytymistä. Omaehtoista kuntoutusta kuitenkin tarvitaan, sillä kuntoutusjär-
jestelmän tarjoamat palvelut koetaan riittämättömiksi ja osittain väärin suunnatuiksi.
Kuntoutus on fyysisen toimintakyvyn edistämistä tai ylläpitämistä, vaikka ongelmat ovat
useimmiten arjessa selviytymisen, tunne-elämän ja käyttäytymisen muutoksissa. Kuntou-
tuksen laatuun sitä vastoin ollaan tyytyväisiä.

Sisältöalueen keskeiset piirteet on kuvattu kuviossa 16.
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Kuvio 16. Keskeiset piirteet sisältöalueesta kokemukset hoidosta ja kuntoutuksesta.

6. Odotukset

Odotukset ylläpitävät toivoa, joka on elämää ylläpitävä voima. Odotukset liittyvät tervey-
dentilan säilymiseen, riippumattomuuteen ja tulevaisuuteen.

Spesifien sisältöalueiden yleinen merkitysverkosto

1) Terveys
Terveyden odotetaan olevan sellainen, että kyetään huolehtimaan päivittäisistä arki-
elämän asioista, seuraamaan aikaa ja maailmanmenoa sekä löytämään mielekästä
ajankulua. Lisäksi odotetaan, että terveydenhuoltohenkilöstö kertoo omien ja potilaan
sairauksien oireista, löydöksistä ja otetuista tutkimuksista myös siinä tapauksessa,
että kaikki on ”normaalia”, koska se lisää turvallisuutta. Terveydenhuoltohenkilös-
töltä odotetaan myös tietoa sairauksien hoidosta ja kuntoutuksesta sekä tulevaisuuden
kuntoutumismahdollisuuksista. Lisäksi yllättävien tilanteiden sattuessa odotetaan
konkreettista apua ongelmien selvittämiseen.

2) Riippumattomuus
Omaiset haluavat olla riippumattomia, selviytyä itsenäisesti kotona ja kuulua naapu-
rustoonsa. Tämä tuottaa tyytyväisyyttä sekä päätöksenteon ja vaikuttamisen mahdol-
lisuuksia. Omassa kodissa voi olla itsenäinen ja riippumaton toisista ihmisistä. Riip-
pumattomuus merkitsee omaa aikataulua, omien toivomusten mukaista elämää ja
omista asioista päättämistä. Kodin paikkaa voidaan tarvittaessa muuttaa, jos entinen
käy tilaratkaisuiltaan tai sijainniltaan toimimattomaksi. Kodin paikka ei ole tärkeä,
sillä koti on siellä, missä ovat läheiset ihmiset ja omat tärkeät tavarat.

3) Luottamus tulevaisuuteen
Useimmat omaiset luottavat tulevaisuuteen, vaikka sairauksia ja vaivoja voi olla pal-
jon sekä potilaalla että itsellä. He odottavat, että kaikki eteen tulevat vaikeudet rat-
keavat onnellisesti jollakin tavalla. Positiivinen elämänasenne ja potilaan kanssa
yhdessä suunnitellut tapahtumat tai tilanteet, kuten matkat, ylläpitävät toiveikkuutta.
Ystävien ja omaisten kannustus ja tuki on merkittävää. Joillekin toivoa antaa oman

Kokemukset hoidosta ja kuntoutuksesta

Selviytymistä edistää
• oma aktiivinen osallistuminen
• kuntoutus osana jokapäiväistä elämää
• omaehtoinen tiedon hankkiminen
• yhteistyö
• kuntoutuksen hyvä laatu
• potilaan aktiivisuus

Selviytymistä heikentää
• yhteistyön puute
• saman toimintamallin tarjoaminen
• kuntoutuksen niukkuus
• tiedotuksen puute
• omaiselle annettu passiivinen rooli
• omaisen asiantuntijuuden ohittaminen
• kuntoutuksen irrallisuus kotielämästä
• kuntoutuspalvelujen ja tarpeen

kohtaamattomuus
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elämän ymmärtäminen Jumalan johdatuksen kautta. Kaikilla omaisilla ei ole kuiten-
kaan positiivista tulevaisuudenkuvaa eikä oman tai potilaan terveydentilan odoteta
paranevan, vaan pahenevan. Tämän takia jotkut eivät halua eivätkä osaa suunnitella
tulevaisuutta.

Yleinen merkitysverkosto

Terveyteen, riippumattomuuteen ja tulevaisuuteen liittyvät odotukset ovat yleisiä. Omai-
set odottavat sekä oman että potilaan terveydentilan säilyvän sellaisena, että kotona pärjä-
tään. Terveyden ylläpitämiseen he tarvitsevat asiantuntijoiden neuvoja ja ohjausta. Oman
terveyden ylläpitämistä edistää oma vapaus, oma koti ja naapurustoon kuuluminen. Riip-
pumattomuus toisista ihmisistä on tärkeää, sillä se antaa tunteen oman elämän hallinnasta.

Tulevaisuudenkuvat ovat erilaisia. Osa omaisista näkee tulevaisuuden valoisana
monista vaivoista huolimatta. He luottavat, että vaikeudet voidaan voittaa ja tekevät sen
varaan tulevaisuudensuunnitelmia. Positiivinen elämänasenne edistää toivon ylläpitä-
mistä. Osa omaisista ei kykene keskustelemaan tulevaisuudesta. He eivät mielestään
kykene vaikuttamaan tilanteeseensa ja ovat sairauksien heiteltävinä. He elävät vain päi-
västä toiseen.

Sisältöalueen keskeiset piirteet on kuvattu kuviossa 17.

Kuvio 17. Keskeiset piirteet sisältöalueesta odotukset.

5.3.3. Selviytymisen yleiset merkitysverkostotyypit

Tarkastelin omaisen henkilökohtaisia merkitysverkostoja keskenään ja tunnistin niissä
sekä samankaltaisuuksia että eroja. Keskenään samankaltaisista kokemuksista muodostin
kuusi merkitysverkostotyyppiä, jotka erottuvat toisistaan spesifien sisältöalueiden sisäl-
lön perusteella. Erottaviksi tekijöiksi nousivat esimerkiksi tyytyväisyys omaan elämänti-
lanteeseen, ihmissuhteiden määrä ja laatu ja/tai tulevaisuusodotukset. Tyyppien otsikoi-
den jäljessä oleva numero ilmoittaa, ketkä haastatelluista henkilöistä kuuluvat mihinkin
tyyppiin.

Odotukset

Selviytymistä edistää
• kohtalainen tai hyvä terveys
• avun saaminen tarvittaessa
• vapauden ja riippumattomuuden
säilyminen

• kotona eläminen
• naapurustoon kuuluminen
• omista asioista päättäminen

Selviytymistä heikentää
• pelko potilaan terveydentilan
heikkenemisestä

• pelko oman terveyden
heikkenemisestä
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I tyyppi: uudelleen orientoitunut (4, 12, 13, 18, 20)

Uudelleen orientoituneet ovat tyytyväisiä omaan selviytymiseensä ja elämäntilanteeseensa.
He ovat muuttaneet perheen sisäisiä rooleja tai toimintatapoja ja kykenevät huolehtimaan
tilanteesta tarvittaessa ulkopuolisen avun tukemana. Uudelleen orientoituneet ovat oppineet
elämään läheisen aivoverenkierohäiriöstä johtuvien vaikeuksien kanssa. He tukevat sairasta-
nutta ja tekevät yhdessä päivän askareita. Yhteiskunnan järjestämä kuntoutus tukee omaeh-
toista kuntoutusta. Kuntoutuksen laatuun he ovat tyytyväisiä, vaikka kuntoutus on osittain
kotielämästä irrallaan. Suhteet terveydenhuollon henkilökuntaan ovat enimmäkseen tyydyt-
täviä, vaikka he toivovatkin henkilökunnalta aktiivisempaa yhteydenottoa ja valmiutta hen-
kilökohtaisista asioista keskustelemiseen. Erityisesti sairauden alkuaikoina he olisivat tar-
vinneet yhteisiä keskusteluita pelkojen ja syyllisyyden vähentämiseksi.

Uudelleen orientoituneiden ajankäyttö on aktiivista ja suuntautuu myös kodin ulkopuolelle.
Heillä on harrastuksia ja sosiaalisia suhteita, jotka vähentävät heidän avun tarvettaan.
Lisäksi heillä on optimistinen käsitys tulevaisuudesta. He suunnittelevat yhdessä potilaan
kanssa tulevaisuutta ja näkevät sen valoisana. Yhteinen elämänhistoria yhdistää. He ovat
tällä hetkellä suhteellisen hyväkuntoisia, mutta tiedostavat molempien terveydentilan muu-
tosmahdollisuudet.

II tyyppi: luottavainen (1, 2, 5, 6, 15, 19)

Luottavaiset selviytyvät hyvin, ja he ovat sopeutuneet elämäntilanteeseensa. He näkevät
siinä sekä hyviä että huonoja puolia. Hyvää on omien arvojen uudelleen järjestäminen ja
myönteinen elämänasenne. Monet ovat kasvaneet ihmisinä suvaitsevammiksi ja näkevät nyt
elämänsä uudesta näkökulmasta. Elämänlaatua parantaa yhteenkuuluvuuden tunne potilaan
kanssa ja oman työn näkeminen tärkeäksi. Toisaalta he ovat joutuneet luopumaan suunnitte-
lemastaan yhteisestä tulevaisuudesta, kuten matkustelemisesta ja liikuntaan liittyvistä yhtei-
sistä harrastuksista. Myös syyllisyyden tunteet omasta toiminnasta aktivoituvat ajoittain.

Luottavaiset pyrkivät tukemaan sairastanutta kuntoutuksessa, ja he luottavat siihen, että saa-
vat tarvittaessa apua. Terveydenhuoltohenkilökunta koetaan enimmäkseen ystävällisenä,
mutta keskustelut sen kanssa ovat vähäisiä. Omien mielipiteiden ja toivomusten kertominen
jää tekemättä. Luottavaiset ottavat jokaisen päivän sellaisena kuin se tulee. He ovat tasapai-
nossa itsensä ja elämäntilanteensa kanssa. Heillä on jonkin verran tulevaisuudensuunnitel-
mia, mutta he tiedostavat, että ne saattavat muuttua terveydentilan muuttuessa. Tästä huoli-
matta he ovat luottavaisia tulevaisuuden suhteen. Itsenäisyyden ja kodin säilyminen on tär-
keää.

III tyyppi: pakenija ( 9, 17)

Pakenijoilla on ponneton ote nykyhetkestä, sillä heidän ajatuksensa ovat joko menneisyy-
dessä tai tulevaisuudessa. He kertovat selviytyvänsä hyvin nyt, koska ovat selviytyneet
ennenkin tai selviytyvät sitten, kun ovat saaneet suunnittelemansa asiat järjestykseen. He
ovat pakon edessä muuttaneet joitakin perheen sisäisiä rooleja ja toimintamalleja. Tästä he
ovat toisaalta ylpeitä ja toisaalta katkeria. Ylpeys ilmenee uusien toimintatapojen kuvauk-
sina ja näyttöinä ja katkeruus pettymyksen ilmauksina muuttunutta elämäntilannetta koh-
taan. Kuntoutusjärjestelmä on tuottanut heille pettymyksen, koska potilas ei ole kuntoutunut
heidän toivomallaan tavalla. He ovat itse passiivisia kuntoutuksen suhteen, mutta ovat kui-
tenkin riippuvaisia kuntoutusjärjestelmästä. He ovat pettyneitä myös henkilökuntaan, sillä
he eivät ole saaneet toivomaansa informaatiota eikä heidän mielipiteitään ole kysytty.

Pakenijat elävät ristiriitaisessa elämäntilanteessa. Toisaalta he pakenevat tilannetta joko
menneisyyteen tai tulevaisuuteen, mutta toisaalta pelkäävät potilaan terveydentilan heikke-
nemistä ja laitokseen joutumista. Pakenijat elävät potilaan ehdoilla jokapäiväistä elämäänsä,
sillä heillä ei ole omaa aikaa vaativia harrastuksia tai he eivät niitä kerro. He pitävät yhteyttä
lähiomaisiinsa, muut ihmissuhteet ovat vähentyneet.
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Pakenijat eivät osaa ajatella tulevaisuutta, koska nykyisyyskin on ohut. He elävät joko men-
neisyydessä tai tulevaisuudessa ja selviytyvät joko elettyjen tai odotettujen kokemustensa
turvin.

IV tyyppi: sinnittelijä (8, 10, 11, 14)

Sinnittelijät ovat pakon edessä muuttaneet toimintamallejaan. Tämä aiheuttaa katkeruutta ja
syyllisyyttä. Katkeruus ilmenee tyytymättömyytenä menetettyjen harrastusten tai muun
ajankäytön suhteen ja syyllisyys jaksamattomuutena kotitöissä ja potilaan tukemisessa. He
ovat pettyneitä myös kuntoutusjärjestelmään, koska se ei automaattisesti tarjoa kuntoutus-
mahdollisuuksia, vaan niiden eteen on itse ponnisteltava. Heidän mielestään vastuu potilaan
kuntoutumisesta kuuluu kuntoutusjärjestelmälle. Nyt ei ole näin. Myöskään henkilökunta ei
ole ajan tasalla kulloisessakin tilanteessa.

Omaisen vastuuta tilanteesta pidetään itsestään selvänä, vaikka se on ajoittain raskasta. Eri-
tyisesti tilanteen jatkuvuus rasittaa, sillä oma terveydentila voi olla heikentynyt. Ihmissuh-
teita on, vaikka ne ovat vähentyneet. Kaikesta huolimatta pakkotilanteessa eläjät selviytyvät
melko hyvin ja heillä on tulevaisuudenodotuksia. Odotukset liittyvät terveydentilan säilymi-
seen, avun saamiseen tarvittaessa ja itsenäisyyden säilymiseen.

Alatyyppi:

Edellisten piirteiden lisäksi tunnusomaisia ovat vaikeudet kommunikoinnissa. Kykenemät-
tömyys tasavertaiseen keskusteluun potilaan kanssa ja yhteisymmärryksen puute turhautta-
vat omaista. Eläminen tapahtuu potilaan ehdoilla, sillä potilas tarvitsee omaista tulkiksi eri
tilanteisiin. Potilaan huonon puhekyvyn takia omainen tuntee itsensä joskus kiusaantu-
neeksi. Tilanteeseen liittyvien negatiivisten tunteiden takia syyllisyys on tavallista. (10)

V tyyppi: luovuttaja (3, 7, 16)

Luovuttajat ovat tyytymättömiä elämäntilanteeseensa ja kokevat elämänsä merkityksettö-
mänä. Omat vaikutusmahdollisuudet ovat vähäiset, ja heidän on vaikeaa hyväksyä muuttu-
nutta tilannetta. Tämä ilmenee siten, että ajatukset ovat kiinni vaikeuksissa ja siinä, mitä he
eivät enää kykene tekemään. He kokevat olevansa kykenemättömiä, voimattomia ja väsy-
neitä kodista huolehtimiseen, asioiden hoitamiseen ja omaisensa kuntoutukseen. Luovutta-
jien mielestä kuntoutus on ainoastaan kuntoutusjärjestelmän tehtävä. Heillä ei ole voimia
vastata kaikesta. He ovat riippuvaisia ulkopuolisesta avusta, vaikka he kritisoivatkin niin
kotiavun antajia kuin hoito- ja kuntoutuspalveluja antavaa henkilökuntaakin. Erityisesti
ilmoitusluonteisesti ilmoitetut päätökset harmittavat heitä.

Luovuttajien päivät kuluvat pakollisten kotiaskareiden parissa. He ovat suhteellisen iäk-
käitä, ja oma terveydentila on heikko. He pitävät yhteyttä lähisukulaisiin, mutta muut ihmis-
suhteet ovat niukat. Tulevaisuuteen he suuntautuvat pessimistisesti, eikä heillä ole tulevai-
suudensuunnitelmia. Tulevaisuus nähdään synkkänä ja toivottomana. Pelko sairauden
uusiutumisesta voi olla esteenä tulevaisuudensuunnitelmille.

5.4. Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ja hänen omaisensa selviytymisen
kokemusten vastaavuus

Potilaiden ja omaisten kokemusten välillä on sekä samankaltaisuuksia että eroja, joita
kuvaan luvussa 5.4.1. Sen jälkeen tarkastelen AVH-potilaan ja hänen omaisensa koke-
muksia pareittain (luku 5.4.2). Paritarkastelussa ei ole mukana afasiapotilaiden omaisia,
koska myöskään potilaita ei ole mukana. Samanlaisuuksien tarkastelu perustuu yksilö-
kohtaisten merkitysverkostojen ja niistä muodostettujen sisältöalueiden vertailuun. Pari-
tarkastelu tapahtuu tyyppikuvausten perusteella.
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5.4.1. Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ja hänen omaisensa kokemusten
samankaltaisuuden ja erojen tarkastelua

Potilaiden ja heidän omaistensa kokemuksia kuvaavista sisältöalueista yhteisiä ovat koke-
mukset omasta tilanteesta, hoidosta ja kuntoutuksesta, ihmissuhteista sekä odotuksista.
Spesifit sisältöalueet sitä vastoin poikkeavat toisistaan. (Kuvio 18.) Potilaat ovat useim-
miten itse kokemustensa keskipisteenä, mutta omaiset kuvaavat kokemuksiaan laajem-
min ja myös itsensä ulkopuolelta.

Sekä potilaat että omaiset arvioivat sitä, miten tyytyväisiä he ovat elämäntilantee-
seensa. Potilaiden tyytyväisyyden kokemukset liittyvät itsenäiseen selviytymiseen päivit-
täisistä toiminnoista, saatavaan apuun ja omaan kuntoutumiseen. Omaisten tyytyväisyys
kohdistuu ihmissuhteisiin ja harrastuksiin.

Potilaiden kokemukset hoidosta ja kuntoutuksesta ovat hyvin konkreettisia. Ne liittyvät
apuvälineisiin, eri kuntoutusmuotoihin, ympäristöön tai kuntoutusmatkoihin. Omaisten
kokemukset ovat abstraktimpia. Omaiset ottavat kantaa muun muassa kuntoutuksen laa-
tuun ja yhteistyöhön. Yhteistä potilaille ja omaisille on kokemus tiedon puutteesta ja kun-
toutuksen niukkuudesta.

Ihmissuhteet ovat yleensä vähentyneet sairauden myötä. Yhteyttä pidetään lähisukulai-
siin, mutta usein etäällä olevat ihmissuhteet ovat jääneet hoitamatta. Kaikille omaisille
merkittävin ihmissuhde on AVH-potilas. Sen takia ne omaisista, jotka ovat menettäneet
sairauden myötä tasavertaisen ihmissuhteen ja kumppanuuden, kokevat tilanteen ras-
kaana. Myös potilaat kokevat usein tärkeimmäksi ihmissuhteekseen av(i)opuolisonsa tai
lapsensa, mutta suhdetta häneen kuvataan tukemisen ja auttamisen näkökulmasta. Poti-
laalle tärkeitä ymmärtäjiä ja henkisen tuen antajia ovat myös toiset AVH-potilaat sekä
muut samankaltaisissa tilanteissa olleet. Tämän takia he kokevat potilasyhdistyksen ja/tai
sotainvalidien toiminnan tärkeäksi. Kokemukset terveydenhuoltohenkilöstöstä eroavat
siten, että potilaiden kokemukset liittyvät henkilökuntaan hoidon antajina. Omaiset sitä
vastoin arvioivat laajemmin hoidon- ja kuntoutuksen laatua ja työyksikön ilmapiiriä hen-
kilökunnan käyttäytymisen ja toiminnan kautta. Sairastuneet ovat useimmiten tyytyväisiä
henkilökunnan toimintaan, mutta omaiset suhtautuvat hyvin kriittisesti, ja he löytävät toi-
minnassa monta epäkohtaa.

Sekä sairastuneet että omaiset pelkäävät terveydentilan äkillisiä muutoksia. Pelko koh-
distuu useimmiten potilaan terveydentilaan, vaikka jotkut potilaista pelkäävät myös omai-
sen terveydentilan heikkenemistä. Omaiset pelkäävät, että potilaan terveydentilan muu-
tokset voivat johtaa tilanteeseen, jossa selviytymisestä ei ole varmuutta. Jos näin käy, seu-
rauksena saattaa olla itsenäisyyden menettäminen ja ulkopuolisen apuun turvautuminen.
Tämä puolestaan aiheuttaa epävarmuutta avun saatavuudesta. Lisäksi potilaat pelkäävät
kaatumista erityisesti julkisella paikalla, sillä silloin on vaarana tulla väärinymmärretyksi
tai joutua muuten noloon tilanteeseen. Myös kuoleman pelkoa on joillakin potilailla.
Omaiset puolestaan pelkäävät sitä, että eivät osaa auttaa äkillisessä tilanteessa tai sitä, että
kaatumisesta aiheutuu lisähuolta. Apuvälineisiin turvaaminen ja kuoleman hyväksymi-
nen osaksi elämää vähentää potilaiden pelkoa. Kumpikaan ei esiinny omaisten kokemuk-
sissa. Pelon lisäksi omaiset kertovat muista tunteistaan, kuten rakkaudesta ja ilosta sekä
ahdistuksesta ja syyllisyydestä.
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Kuvio 18. Yhteenveto AVH-potilaan ja hänen omaisensa selviytymistä edistävistä ja
heikentävistä tekijöistä.

Potilaiden odotukset ovat hyvin konkreettisia ja suuntautuvat vain lähitulevaisuuteen.
Jotkut omaisista sitä vastoin näkevät tulevaisuuden valoisana ja suunnittelevat elämäänsä
pitkälle, jopa vuosia eteenpäin. Odotukset ovat usein abstraktimpia kuin potilailla. Sekä
potilaissa että omaisissa on myös niitä, jotka eivät uskalla suunnitella tulevaisuutta, vaan

Sisältöalue Aivoverenkiertohäiriöpotilaan selviytymistä Omaisen selviytymistä

edistävät tekijät heikentävät tekijät edistävät tekijät heikentävät tekijät

Oma
elämäntilanne

*haasteet
*tyytyväisyys
*elämän tarkoituksen pohtiminen
*luottamus selviytymiseen
*vaivojen hyväksyminen
*muiden asioiden ajattelem.
*kärsivällisyys

*erilaiset vaivat
*elämän tarkoituksettomuus
*terveyteen liittyvät uhat
*sairauden kieltäminen
*sisällötön elämä
*oman tilanteen epäselvyys
*menetysten sureminen
*masentuneisuus

*tilanteiden ennakointi
*lasten ja ammattiauttajien
tarjoama apu

*uudet toimintatavat
*positiivinen elämänasenne
*hyvät ihmissuhteet
*kohtalainen terveys

* riippuvuus potilaasta
*kiire asioidessa
*potilaan luonteen ja tunne-
elämän muutokset

Ihmissuhteet *puolison ja lasten apu
*omaisen henkinen tuki
*sukulaissuhteet
*hyvät ystävyys-, työtoveruus ja
naapuruussuhteet

*kuntoutumiseen uskovat kun-
touttajat

*potilastovereiden tuki
*sotainvalidien ja -veteraanien
tuki

*niukat ihmissuhteet
*katkenneet sukulaissuhteet
*ystävien puuttuminen
*ihmissuhdevaikeudet piha-
piirissä

*taitamattomat kuntouttajat

*yhteenkuuluvuuden tunne
potilaan kanssa

*lasten ja lastenlasten tuki
*hyvät ystävyys- ja naapu-
ruussuhteet

*hoitohenkilök. tuki
*omaisen mielipiteen kysy-
minen

*vastuuhoitajan olemassa-
olo

*hoitohenkilökunnan ystä-
vällisyys ja vastaan tule-
minen

*potilaan persoonallisuuden
muutokset

*kommunikaatiovaikeudet
*kumppanuuden katoaminen
*tasavertaisuuden katoaminen
*lasten yhteydenpidon vähäi-
syys

*ystävyyssuhteiden niukkuus
*hoitohenkilökunnan kyvyttö-
myys keskustella syvällisistä
asioista

*hoitohenkilökunnan välinpitä-
mättömyys omaisen tarpeille

*tiedon kulun heikkous

Kokemukset hoi-
dosta ja kuntou-
tuksesta

*kuntoutuksen jatkuvuus
*sopeutumisvalmennus
*AVH-potilaiden oma ryhmäkun-
toutus

*ohjaus ja neuvonta
*potilasyhdistyksen toiminta
*apuvälineet
*henkilökunnan asiantuntemus
*tiedon saatavuus
*viihtyisä kuntoutusympäristö

*riittämätön kuntoutus
*epäoikeudenmukaisuus kun-
toutuksen saatavuudessa

*palvelujen hitaus ja jäyk-
kyys

*ikä kuntoutuksen saannin
esteenä

*puutteellinen neuvonta
*puutteelliset kuntoutusväli-
neet

*henkilökunnan taitamatto-
muus

*oma aktiivinen osallistu-
minen

*kuntoutus osana jokapäi-
väistä elämää

*omaehtoinen tiedon hank-
kiminen

*yhteistyö
*kuntoutuksen korkea laatu
*sairastuneen aktiivisuus

* yhteistyön puute
*saman kuntoutusmallin tarjoa-
minen

*kuntoutuksen niukkuus
*tiedon puute
*omaiselle passiivinen rooli
*omaisen asiantuntijuuden
ohittaminen

*kuntoutuksen irrallisuus koti-
elämästä

*kuntoutuspalvelujen ja tarpeen
kohtaamattomuus

Odotukset *itsenäisyyden säilyminen
*tulevaisuuden sunnittelem.
*tieto avun saamisesta
*perheyhteyden säilyminen
*oman ja läheisten terveydenti-
lan säilyminen

*tulevaisuudenodotusten
puute

*toivottomuus
*hajanainen elämäntilanne
*päivästä toiseen eläminen

*kohtalainen tai hyvä ter-
veys

*avun saaminen tarvitta-
essa

*vapauden ja riippumatto-
muuden säilyminen

*omista asioista päättäm.

*pelko terveydentilan heikke-
nemisestä

Tunteet * toivo omaisen jaksamisesta
*toivo avun saamisesta
*luottamus apuvälineisiin

* väärinymmärretyksi tulemi-
sen pelko

*itsenäisyyden menettämisen
pelko

*kaatumisen menettämisen
pelko

*terveydentilan heikkenemi-
sen pelko

* rakkaus sairastuneeseen
*ilo onnistumisesta
*tarpeellisuuden tunne

*syyllisyys
*ahdistus
*itsenäisyyden menettämisen
pelko

*potilaan ja oman terveydenti-
lan heikkenemisen pelko

Ajankäyttö * mielekäs työskentely
*aktiivinen harrastustoiminta
*menneen elämän muistelu

* mielekkään ajankäytön
puute

*harrastusten puute

Vastuu *lasten, ystävien ja asian-
tuntijoiden tuki

*potilaan itsenäisyys
*sopeutuminen roolimuu-
toksiin

*hyvä terveys

* vastuun jatkuvuus
*sidottuna oleminen
*ikääntyminen
*heikentynyt terveys
*sopeutumattomuus roolimuu-
toksiin
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elävät vain tätä päivää ja odottavat, mitä tuleman pitää. Usein syynä tähän on heikko ter-
veydentila ja siinä tapahtuvat muutokset sekä paranemisen epävarmuus.

Kaikki potilaat kertovat, miten he käyttävät aikaansa, mutta omaiset kuvaavat ajan-
käyttöään vain muiden asioiden välityksellä. Omaisille puolestaan on ominaista vastuu-
seen liittyvät kokemukset.

Sekä potilaat että omaiset jäsentävät elämäntilannetta vertaamalla sitä ennen sairastu-
mista vallinneeseen tilanteeseen. Vaikka sairaus koetaan raskaana, kaikki eivät näe sitä
yksinomaan kielteisenä. Jotkut potilaista kokevat positiivisena sen, että ovat voineet luo-
pua joistakin tehtävistään, ja jotkut omaiset puolestaan kokevat uudenlaista mielekkyyttä
elämässään. He ovat kehittyneet ihmisenä ja osaavat nyt elää nykyhetkessä. Elämä ennen
sairautta suuntautui tulevaisuuteen niin, että nykyhetkeä ei osattu elää. Sairauden kieltä-
jälle ja pakenijoille on yhteistä torjua sairauden aiheuttama mielipaha. Tämä tapahtuu
kieltämällä tilanne tai pakenemalla nykyhetkeä.

Kaikille potilaille ja heidän omaisilleen on yhteistä ja tärkeää riippumattomuuden säi-
lyminen ja halu elää omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Tämä edellyttää yleensä
myös terveydentilan säilymistä suhteellisen hyvänä. Potilaista tyyppeihin joustava selviy-
tyjä ja realistinen sopeutuja kuuluvat ovat kuitenkin tarvittaessa valmiita siirtymään lai-
toshoitoon. He luottavat siihen, että he voivat viettää tasapainoista elämää myös laitok-
sessa.

5.4.2. Aivoverenkiertohäiriöpotilas - omainen -parit

Tarkasteltaessa potilaiden ja omaisten kokemuksia yleisen merkitysverkoston tyyppien
kautta havaitaan, että potilaista vaivojensa vanki -tyyppiin kuuluvien omaiset ovat luovut-
tajia. Muitten tyyppien kohdalla vastaavaa ei ole havaittavissa, vaan samaan potilaiden
tyyppiin luokiteltujen omaiset kuuluvat eri tyyppeihin (kuvio 19).

Kuvio 19. Samassa taloudessa asuvan AVH-potilaan ja hänen omaisensa kokemusten
vastaavuus.
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Tarkastelen seuraavassa pareittain samassa taloudessa asuvaa potilasta ja omaista ja
muodostan ryhmiä samankaltaisia kokemuksia omaavista pareista. Tarkastelun perustana
on selviytymistyypit, mutta reflektoin myös henkilökohtaisia merkitysverkostoja ja niistä
muodostettuja sisältöalueita. Sisältöalueista ihmissuhteet, tyytyväisyys omaan tilantee-
seen, oma aktiivisuus ja luottamus omaan selviytymiseen sekä tulevaisuuteen muodosta-
vat ryhmittelyn keskeisen sisällön. Ryhmäkuvauksissa on ensin AVH-potilaan ja sen jäl-
keen omaisen ‘tyyppinimi’. Omaistyyppi on kirjoitettu kursiivilla. Kuvio 20 havainnollis-
taa parien muodostamista. Kuvion vasemmalla puolella on epäonnistunut ja oikealla
onnistunut selviytyminen. Vastaavasti selviytymistyypeistä ne, jotka kokivat selviytymi-
sensä puutteelliseksi, ovat vasemmalla ja ne, jotka kokivat sen onnistuneeksi, oikealla.
Muuten tyypeillä ei ole systemaattista järjestystä.

Kuvio 20. AVH-potilaiden ja omaisten yleisten merkitysverkostotyyppien mukainen
selviytymismalli.

Mitä monipuolisempia voimavaroja aivoverenkierohäiriöpotilailla ja omaisilla on, sitä
joustavammin he kykenevät käyttämään eri selviytymiskeinoja ja vastaamaan sairaudesta
johtuviin selviytymisvaatimuksiin. Samassa taloudessa asuvalla AVH-potilaalla ja omai-
sella voi olla molemmilla monipuolisia voimavaroja käytössään, ja he kokevat selviyty-
vänsä hyvin, tai molemmilla on yksipuolisia voimavaroja ja vaikeuksia selviytymises-
sään. Parien joukossa on myös niitä, joiden kokemukset selviytymisestä ovat ristiriidassa
keskenään.

I ryhmä (8 paria)

Oman AVH-potilaiden ja omaisten selviytymisryhmän muodostavat joustava selviytyjä -
uudelleen orientoitunut -, joustava selviytyjä - luottavainen -, realistinen sopeutuja -
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uudelleen orientoitunut - ja menetysten muistelija - luottavainen -parit. Nämä selviytyvät
hyvin potilas - omais- pareina (Kuvio 21).

Kuvio 21. Joustava selviytyjä - uudelleen orientoitunut -, joustava selviytyjä - luottavainen -,
realistinen sopeutuja - uudelleen orientoitunut - ja menetysten muistelija - luottavainen -parit.

Nämä selviytymisparit ovat kyenneet ylläpitämään sosiaalisia suhteitaan tai löytämään
uusia ihmissuhteita harrastusten tai potilasjärjestötoiminnan piiristä. Potilas hallitsee
aivoverenkiertohäiriöstä aiheutuvan fyysisen ja psyykkisen epämukavuuden, ja omainen
on sopeutunut tilanteeseen. Heidän selviytymistään edistää toimintatapojen sopeuttami-
nen muuttuneeseen elämäntilanteeseen ja toivon ylläpitäminen. Verrattaessa kokemuksia
aktiivisuus - passiivisuus -piirteiden perusteella, potilaista joustava selviytyjä ja omaisis-
ta uudelleen orientoitunut ovat muita aktiivisempia elämässään. Sellaisia pareja, joista
molemmat kuuluvat aktiivisiin, on kaksi ja sellaisia, josta ei kumpikaan, myös kaksi.
Muissa pareissa joko potilas tai omainen on aktiivinen.

II ryhmä (3 paria)

Vaivojensa vanki - luovuttaja -parien selviytyminen on heikkoa, sillä he eivät ole kyen-
neet ylläpitämään ihmissuhteitaan eivätkä muuttamaan kaikkia toimintatapojaan elämän-
tilannettaan vastaavaksi (Kuvio 22).
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Kuvio 22. Vaivojensa vanki – luovuttaja -pari.

Sairauden aiheuttamat vaivat vaikeuttavat sekä potilaan että omaisen elämää. He kokevat
elämänsä toivottomaksi, mutta heillä ei ole voimavaroja tilanteensa muuttamiseen. He
selviytyvät potilas – omainen -pareina huonosti.

III ryhmä (2 paria)

Joustava selviytyjä – sinnittelijä ja realistinen sopeutuja–sinnittelijä muodostavat oman
selviytymisryhmän (Kuvio 23).

Kuvio 23. Joustava selviytyjä - sinnittelijä ja realistinen sopeutuja - sinnittelijä –parit.

Sekä potilaat että omaiset ylläpitävät ihmissuhteitaan, muuten kokemusten välillä ei ole
juuri lainkaan samankaltaisuutta. Potilaat selviytyvät hyvin. Heidän hallinnan tunteensa
on vahva, ja he ovat mielestään sopeutuneet AVH:n aiheuttamiin vaivoihin. Joustava sel-
viytyjä on aktiivisempi kuin realistinen sopeutuja. Omaisten tilanne on erilainen. Jousta-
van selviytyjän omaisen mielestä potilas ei ymmärrä tilannettaan, vaan pyrkii
suoriutumaan entisistä rooleistaan, vaikka siitä seuraa omaiselle kohtuutonta huolta. Hän
pelkää potilaan kaatumisia ja muita tapaturmia, koska hänellä on niistä ikäviä kokemuk-
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sia. Tilannetta vaikeuttaa potilaan luonteen muuttuminen peräänantamattomaksi ja
aggressiiviseksi. Potilaalla saattaa olla ajoittain masentuneisuutta ja silloin runsasta alko-
holin käyttöä, mikä aiheuttaa omaiselle lisää huolta. Tämän takia omaisen elämänhallin-
nan tunne on ajoittain heikko. Omaisen selviytyy niin kauan, kuin jaksaa huolehtia
potilaasta. Myös realistisen sopeutujan omaisen hallinnan tunne on heikko, mutta syynä
on omaisen omat sairaudet ja elämän otteen katoaminen.

IV ryhmä (1 pari)

Sairauden kieltäjä - luottavainen -pareja on yksi (Kuvio 24).

Kuvio 24. Sairauden kieltäjä - luottavainen -pari.

Sairauden kieltäjä sopeutuu omalla tavallaan tilanteeseen ja kokee hallitsevansa sairau-
desta johtuvat vaivat, mutta ei selviydy kotona yksin. Hän ei osaa ajatella tulevaisuutta.
Vaikka potilas itse ei hyväksy sairauttaan, omainen kokee elämänsä tasapainoiseksi. Hän
on sopeutunut läheisensä sairauteen eikä toimi aktiivisesti tilanteen muuttamiseksi. Omai-
nen on kyennyt sopeuttamaan toimintatapansa tilannetta vastaavaksi, hyväksyy sairauden
aiheuttamat vaivat ja kokee elämän hallinnan hyväksi. Hänen elämässään on toivoa.
Ihmissuhteet ovat vähentyneet molemmilla. Tämä pari selviytyy yhdessä omalla hiljaisel-
la tavallaan.

V ryhmä (2 paria)

Viidennen ryhmän muodostavat realistinen sopeutuja - pakenija - ja menetysten muisteli-
ja - pakenija - parit (Kuvio 25).
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Kuvio 25. Realistinen sopeutuja - pakenija - ja menetysten muistelija - pakenija -parit.

Tässä sairastuneet ovat sopeuttaneet toimintatapansa tilannetta vastaavaksi, he hallitsevat
aivoverenhiertohäiriöstä johtuvat vaivat ja näkevät toivoa elämässään. He kokevat elä-
mänhallintansa hyväksi. Omaiset ovat pakon edessä muuttaneet toimintatapojaan, he
pahoittelevat AVH:n aiheuttamia vaivoja, mutta uskovat selviytyvänsä tilanteesta. Selviy-
tymiskeinoina on muistoissa tai unelmissa eläminen. Kaikki ovat kyenneet ylläpitämään
jonkin verran ihmissuhteita. Menetysten muistelija - pakenija -parissa kokemukset eivät
juuri kohtaa, sillä potilas saa voimaa muistelemalla mennyttä elämää ja omainen elää
tulevaisuudessa. Tästä huolimatta pari kokee selviytyvänsä tilanteesta.

VI ryhmä (2 paria)

Työn tavoittelija - uudelleen orientoitunut- ja työn tavoittelija - sinnittelijä -parit muodos-
tavat oman ryhmän (Kuvio 26).

Kuvio 26. Työn tavoittelija - uudelleen orientoitunut- ja työn tavoittelija - sinnittelijä -parit.
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Sairastuneille ja toiselle omaisista (sinnittelijä) on yhteistä ristiriitainen elämäntilanne.
He ovat sairauden takia muuttaneet joitakin toimintamallejaan, mutta he eivät ole aina
tyytyväisiä muutoksiin. Siitä huolimatta he selviytyvät melko hyvin. Voimaa antavat osit-
tain säilyneet ihmissuhteet ja usko tulevaisuuteen. Toinen omaisista (uudelleen orientoitu-
nut) on hyväksynyt tilanteen ja kokee elämänsä mielekkäänä ja antoisana. Hänen selviy-
tymistään heikentää työn tavoittelijan ajoittainen tyytymättömyys tilanteeseen ja vaikeus
löytää paikkaansa elämässä.



6. Kokemusten kuvauksesta tulkintaan

Kotona asuvat AVH-potilaat ja heidän omaisensa kokemukset ovat yksilöllisiä. Joillakin
potilaista oli sairauteen liittyvistä vaivoista tai avuntarpeesta huolimatta positiivinen elä-
mänasenne, ja he kykenivät ylläpitämään ihmissuhteitaan. Omaisten joukossa oli niitä,
jotka kokivat kasvaneensa ihmisenä siten, että he ymmärsivät entistä paremmin erilai-
suutta, osasivat löytää ilonaiheita pienistä asioista ja elää tässä hetkessä. Nämä ovat esi-
merkkejä onnistuneesta selviytymisestä. Joidenkin potilaiden selviytymistä heikensivät
sairauteen liittyvät ongelmat ja niistä johtuva avuntarve ja oma voimattomuus. Potilaiden
ja omaisten selviytyminen olivat usein yhteydessä toisiinsa. Jokapäiväisen elämän suju-
minen ja luottamus saatavilla oleviin voimavaroihin oli sekä potilaiden että omaisten mie-
lestä merkittävin selviytymistä edistävä tekijä.

AVH-potilaat selviytyivät eri tavoin eri tilanteissa ja eri paikoissa. Selviytyminen vaih-
teli myös eri aikoina siten, että jotkut kokivat selviytymisensä vaikeaksi esimerkiksi
illalla väsyneenä tai vieraassa paikassa.

Tarkastelen seuraavassa tutkimustuloksia sisältöalueittain, joita ovat kokemukset
omasta tilanteesta, ihmissuhteista, peloista ja muista tunteista sekä ajankäytöstä. Samoin
kokemukset vastuusta sekä hoidosta ja kuntoutuksesta, kuten myös ja tulevaisuudenodo-
tukset ovat keskeisiä sisältöalueita.

6.1. Kokemukset omasta tilanteesta

AVH-potilaat olivat tyytyväisiä kyetessään liikkumaan ja selviytyessään päivittäisistä toi-
minnoista. Myös omaisten tarjoama apu ja toimintojen palautuminen olivat tyytyväisyy-
den aiheita. Tyytyväisyys perustui elämäntilanteen ymmärtämiseen ja hyväksymiseen,
mikä ei merkinnyt tilanteeseen alistumista tai antautumista. Tyytyväisyys oli samanta-
paista kuin Saarijärven Paavolla, joka hyväksyi kohtalonsa nurkumatta, mutta ponnisteli
selviytyäkseen huomisesta. Tyytymättömyys johtui ristiriidasta selviytymisvaatimusten ja
käytössä olevien voimavarojen välillä, ja sitä aiheuttivat esimerkiksi liikkumisvaikeudet,
muistin heikkeneminen ja nopea tunnetilojen vaihtelu. Omaisten tyytyväisyyden koke-
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mukset taas kohdistuivat toimiviin ihmissuhteisiin, harrastusmahdollisuuksiin sekä poti-
laan että oman terveydentilan säilymiseen. Tyytymättömyyden kokemukset kohdistuivat
puolestaan omaan jaksamattomuuteen ja erilaisiin iän mukanaan tuomiin vaivoihin.

Osa AVH-potilaista oli monella tavalla riippuvaisia omaistensa avusta, mutta heidän
toiminnalliset rajoituksensa, kuten esimerkiksi pukeutumisen tai syömisen vaikeudet,
eivät olleet yhteydessä positiivisiin selviytymiskokemuksiin. Toiminnallisista rajoituk-
sista huolimatta he kokivat selviytyvänsä hyvin. Joillakin taas ei ollut toiminnallisia rajoi-
tuksia, mutta he kokivat siitä huolimatta selviytyvänsä tyydyttävästi tai huonosti. Ne,
joilla oli fyysisen toimintakyvyn vajaus, mutta jotka kokivat siitä huolimatta selviyty-
vänsä hyvin, käyttivät ongelmasuuntautuneita selviytymiskeinoja, erittelivät ympäristös-
sään olevia liikkumista rajoittavia tekijöitä ja etsivät ratkaisuvaihtoehtoja esteiden voitta-
miseksi. Jotkut taas eivät kyenneet tähän ja kokivat liikkumisvaikeudet hyvin elämää
rajoittavina ja selviytymistä heikentävinä. Myös Koskisen (1997) tutkimuksen mukaan
liikkumisvaikeudet rajoittavat monien potilaiden elämää. Liikkuminen muiden ihmisten
parissa voi ahdistaa vielä vuosienkin jälkeen sairastumisesta (Pyysalo & Suominen 1998).
Liikkumisvaikeudet lisäävät myös kaatumisriskiä (Schmidt ja Reding 1991) ja vaaraa
pudota sängystä (Galarneau 1993), joten omaiset joutuivat olemaan varuillaan ympäri
vuorokauden. Tämän takia omaiset voivat kokea potilaiden liikkumisvaikeudet omaa sel-
viytymistään heikentävinä, vaikka potilaat itse eivät kokeneet ongelmia ylitsepääsemättö-
miksi.

Jotkut omaisista kokivat myös muut potilailla ilmenevät aivoverenkiertohäiriöistä joh-
tuvat fyysiset rajoitukset, kuten esimerkiksi vaikeudet pukeutumisessa, syömisessä,
peseytymisessä, rakon ja suolen toiminnassa sekä kommunikoinnissa, raskaina selviyty-
misvaatimuksina, koska ne lisäsivät auttamistarvetta. Myös muissa tutkimuksissa (esim.
Johansson ym. 1992; Granger & Glark 1994; Smith ym. 1996) on todettu aivoverenkier-
tohäiriöiden aiheuttavan avuntarvetta päivittäisissä toiminnoissa. Kyetäkseen auttamaan
potilasta omaiset tarvitsevat myös käytännön taitojen harjoittelemista (Davis 1992) ja
opastusta niistä huolehtimiseen, koska omaisten odotetaan auttavan potilasta päivittäisissä
toiminnoissa kotioloissa (Atkison 1992). Omaiset myös halusivat huolehtia sairaasta
läheisestään, koska heitä yhdisti keskinäinen rakkaus ja yhteiset elämänkokemukset.

Potilaan tunne-elämän ja luonteen muutokset omaiset kokivat suurempina selviytymis-
vaatimuksina kuin fyysiset rajoitukset. Erityisen vaikeana omaiset kokivat potilaan per-
soonallisuuden muuttumisen, koska samalla yleensä menetettiin tasavertainen kumppa-
nuus ja keskusteluyhteys. Persoonallisuus muuttuessaan yleensä muuttuu negatiiviseen
suuntaan (Persson 1994; Währborg 1993). Myös Aaltosen (1997) mukaan omaisten
sopeutuminen potilaan tunne-elämän muutoksiin oli vaikeaa. Omaiset kokivat myös poti-
laan puhekyvyn menetyksen raskaana. Puheen menettämisen seurauksena sairastunut ei
kyennyt ilmaisemaan avuntarvettaan ja muita toiveitaan. Tämän takia omaiset kokivat,
että he joutuvat olemaan jatkuvasti valppaana tai apuna läheisen tarvitessa tulkkia. Pit-
kään jatkuessaan puhekyvyn menetys oli omaiselle raskasta, koska myös hänelle potilaan
ymmärtäminen oli ajoittain vaikeaa.
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6.2. Kokemukset ihmissuhteista

AVH-potilaiden ja heidän omaistensa ihmissuhteet olivat monien kohdalla vähentyneet.
Merkittävimmät ihmissuhteet olivat perhe- ja muut sukulaissuhteet, mutta joillakin olivat
merkittäviä myös potilastoverit, ystävät ja naapurit sekä terveydenhuollon henkilöstö. Ne,
jotka kokivat selviytyvänsä hyvin, kykenivät ylläpitämään sosiaaliset verkostonsa suh-
teellisen toimivana ja monipuolisena, mutta joidenkin ihmissuhteet rajoittuivat vain oman
perheen jäseniin ja satunnaisiin sukulaistapaamisiin. Aaltonen (1997) epäileekin potilai-
den ja heidän omaistensa sosiaalisen verkoston olevan vaarassa homogenisoitua, koska
ihmissuhteet koostuvat pääasiassa sukulaisista. Tätä hän pitää valitettavana, koska suku-
laisilla ja ystävillä on erilainen rooli potilaan ja omaisen tukemisessa. Erilaiset sosiaali-
sen tuen muodot ovat tärkeitä sekä potilaille että omaisille, koska ne edistävät potilaiden
kuntoutumista (Frazan 1991; Glass ym. 1993) ja omaisten jaksamista (Gothoni 1991)
sekä parantavat elämänlaatua (King 1996). Erityisen merkittävää emotionaalinen tuki ter-
veydenhuollon henkilöstöltä oli niille sairastuneille ja omaisille, joiden ihmissuhteet
rajoittuivat vain oman perheen keskuuteen.

Suhteet terveydenhuollon henkilökuntaan olivat etäisiä. Potilaat kuvasivat eri tervey-
denhuollon ammattilaisia ohjeiden tai terapioiden antajina. Omaiset arvioivat myös hen-
kilökunnan kykyä kohdata omaisia. Omaiset kokivat, että terveydenhuollon ammattilai-
set kykenivät keskustelemaan vain jokapäiväiseen elämään liittyvistä asioista, mutta eivät
heitä askarruttavista asioista. Pyysalon ja Suomisen (1998) mukaan potilaat ja omaiset
odottavat kannustusta ja paneutumista henkilökohtaisiin ongelmiinsa, mutta omaisten
kokemusten mukaan hoitohenkilökunta ei kykene tai halua keskustella omaisten kanssa,
vaan pakee keskustelutilanteita. Pyysalo ja Suominen (1998) kyselevätkin, onko tämä
osoituksena hoitohenkilökunnan ammatillisuuden puutteesta, mikä heidän tutkimukses-
saan ilmenee ylimielisyytenä, ylpeytenä, tärkeytenä ja paremmin tietämisenä tai muuten
huonona käytöksenä. Hentisen (1993, 42–43) mukaan syynä keskustelutilanteiden välttä-
miseen voi olla terveydenhuollon hierarkkinen järjestelmä tai perinteiset käytännöt, joi-
den mukaan lääkäri määrää kaikesta ja esimerkiksi sairaanhoitaja nähdään vain määräys-
ten toteuttajana ja lääketieteellistä hoitoa avustavana. Syynä voi olla myös oman tietope-
rustan puuttuminen tai työnjakokysymykset. Tehtäväkeskeisessä työssä potilaan ja hoita-
jan vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen syntyminen on yleensä vaikeaa. Keskustelua voi-
daan välttää ottamalla etäisyyttä potilaaseen ja omaiseen käyttämällä neutraaleja puheen-
aiheita, sivuuttamalla ja valikoimalla heidän vihjeitään, muuttamalla puheenaihetta tai
välttelemällä heitä aktiivisesti (Faulkner & Maguire 1999, 28–40).

Sairaalan tai kuntoutuslaitoksen hoitoideologiaan yleensä kuuluu, että omaiset otetaan
mukaan hoitoon, mutta näin ei tässä tutkimuksessa haastateltujen omaisten mielestä
tapahdu. Silloin, kun omaisiin oltiin yhteydessä, se tapahtui yleensä hoito- tai kuntoutus-
järjestelmän ehdoilla. Omaiset kokivat, että hoitohenkilökunta sopi keskenään keskustelu-
ajan oman päivä- tai viikkoaikataulunsa mukaisesti ja ilmoitti siitä heille puhelimitse.
Omaisten mielipidettä ajan sopivuudesta ei tiedusteltu. Myös aikaisemmin on havaittu,
että kuntoutus toimii pitkälti järjestelmän ehdoilla (Salonen 1997), vaikka ihmisten tarpei-
siin vastaavat käytännöt edellyttäisivät heidän osallistumistaan hoidon ja kuntoutuksen
suunnitteluun (Winell 1997). Salosen (1997) mukaan yhteistyö on nyt usein nimellistä
eikä potilailla ja omaisilla ole todellista mahdollisuutta vaikuttaa asioihin. Päinvastainen
tilanne voi olla muissa kulttuureissa, kuten esimerkiksi Pohjois-Vietnamissa, jossa Hägg-
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ström ym. (1995) tarkastelivat AVH-potilaiden, omaisten ja sairaanhoitajien kokemuksia
sairaudesta ja hoidosta. Tutkimuksen mukaan vietnamilainen hoitotyön malli poikkeaa
länsimaisesta mallista siten, että Pohjois-Vietnamissa omainen osallistuu aivoverenkierto-
häiriötä sairastavan läheisensä hoitoon kaikissa hoidon vaiheissa. Omaisen osallistumi-
nen koetaan luonnolliseksi ja tärkeäksi, sillä sen on todettu edistävän sekä potilaiden että
omaisten sopeutumista sairauden aiheuttamiin elämänmuutoksiin. Aaltosen (1997)
mukaan ainoa tapa yhdistää kuntoutus myös meillä potilaiden ja heidän omaistensa tar-
peisiin on keskustella heidän kanssaan. Tämä on välttämätöntä, koska ihmisten tarpeet
olivat erilaisia jo ennen sairastumista, eikä sairaus ole yhdenmukaistanut niitä. Sen takia
samanlaiset toimintatavat ja keskustelut eivät riitä. Tarpeisiin vastaaminen onnistuu vain,
jos henkilökunta tuntee potilaan ja omaisen kotiympäristön (Davis & Grant 1994).

Potilaiden ja omaisten mielestä hoitoon ja kuntoutukseen osallistui useita eri ammatti-
ryhmiä, mikä vaikeutti tiedon kulkua. Tämän takia heillä ei ollut tietoa siitä, keneen ottaa
yhteyttä pulmatilanteissa ja he kokivat, että kukaan ei huolehdi heistä kokonaisvaltai-
sesti, vaan olettaa jonkun toisen tekevän sen. Jones ym. (1997) ja Kirkevold (1997) esittä-
vätkin, että hoitotyöhön tulisi sisällyttää entistä enemmän potilaiden ja omaisten tilanteen
ja tunteiden syvällistä tulkitsemista ja tukemista sekä opitun integroimista kotielämään.

6.3. Kokemukset tunteista

Aivoverenkiertohäiriöön sairastuminen koettiin yllättävänä ja pelottavana tapahtumana.
Potilaat ja omaiset kokivat pelkojen kuluttavan heidän voimavarojaan ja vaikeuttavan sel-
viytymistä. Potilaat pelkäsivät oman terveydentilansa heikkenemistä, fyysisen tasapainon
menettämistä, omaisen jaksamista ja itsenäisyyden menettämistä. Myös omaiset pelkäsi-
vät potilaan terveydentilan heikkenemistä ja itsenäisyyden menettämistä, mutta he kertoi-
vat myös sairauden aiheuttamista muista tunteista, kuten esimerkiksi syyllisyydestä ja
ahdistuksesta. Negatiiviset tunteet olivat kuitenkin vähentyneet ajan kuluessa, ja omaiset
pystyivät suunnittelemaan elämäänsä uudelleen. Positiiviset tunteet, kuten rakkaus sairas-
tuneeseen, onnistumisen kokemukset ja tarpeellisuuden tunne, auttoivat selviytymisessä.
Myös Nilssonin ym. (1997) ja Kirkevoldin (1997) mukaan aivoverenkiertohäiriöön sai-
rastuminen oli yllättävä ja ratkaiseva käännekohta sekä potilaan itsensä että omaisen elä-
mässä. Sen jälkeen elämä oli rakennettava uudelleen useimmiten sairauden aiheuttamien
rajoitusten rajoissa. Tällaisiin muutoksiin voi liittyä monenlaisia pelkoja. Pelon kokemuk-
set olivat yleisiä sairauden alkuaikoina, mutta niitä esiintyi myöhemminkin erityisesti
yleisillä paikoilla liikuttaessa. Doolittlen (1991) mukaan pelko voi olla niin voimakasta,
että kun potilas tiedostaa sairauden vakavuuden ja toisen puolen halvauksen, hän saattaa
toivoa kuolemaa.

Tunteet ja niiden osoittaminen olivat sekä AVH-potilaille että omaisille yksi selviyty-
miskeinoista. Tunteiden ilmaiseminen lievittää sairauteen liittyvää avuttomuutta, jos hen-
kilö ei kykene muuttamaan tilannetta (Folkman ym. 1991, 247). Onnistunut selviytymi-
nen merkitsee potilaille ja omaisille epämukavien tunteiden, kuten ahdistuksen, pelon,
surun ja syyllisyyden, hallintaa, toivon aktivoitumista ja itseluottamuksen kehittymistä
(Miller 1986, 32).
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Perinteisessä selviytymismallissa (Lazarus & Folkman 1984) selviytyminen merkitsee
vaikeiden tai kielteisten painetta aiheuttavien vaikutusten vähentämistä tai niihin sopeutu-
mista, kuten tässä aivoverenkiertohäiriöön sairastumista ja sen seurauksiin sopeutumista.
Onnistunut vastaaminen vaatimuksiin tuottaa ihmiselle positiivisia, selviytymistä tukevia
kokemuksia. Positiiviset kokemukset liittyvät siis selviytymisprosessin loppuvaiheeseen
eli siihen, kun yksilö tavalla tai toisella ratkaisee tilanteen. Folkman (1997) on jatkanut
selviytymismallin tutkimista ja esittää, että pitkäaikainen huolenpito vaikeasti sairaasta
läheisestä sinänsä antaa omaiselle positiivisia ja palkitsevia kokemuksia. Positiivisia
kokemuksia tuottavat tilanteen uudelleenarviointi, tavoitteellinen ongelmaratkaisu, henki-
syyttä korostavat toiminnot ja myönteisen merkityksen antaminen jokapäiväisille tapahtu-
mille. Koska positiiviset kokemukset liittyvät jo itse selviytymisprosessiin eivätkä vain
loppuvaiheeseen, Lazaruksen mukaan olisi tarpeellista tutkia itse selviytymiskeinoja, jotta
selviytymistä voitaisiin ymmärtää nykyistä paremmin.

6.4. Kokemukset ajankäytöstä

AVH-potilaat kokivat, että he ”viettävät”, ”kuluttavat” tai ”tappavat” aikaansa kotitöiden
tai harrastusten parissa tai heidän aikansa ”vieri” tai ”kului” oleskelemalla ja muistele-
malla menneitä. Useimpien liikuntaan liittyvät tai liikkumista paikasta toiseen vaativat
harrastukset olivat vähentyneet, mutta jotkut ovat löytäneet kotoa uutta ajankulua. Myös
Dummondin (1990, 158) tutkimuksen mukaan fyysistä toimintaa edellyttävät harrastuk-
set vähenevät AVH:n jälkeen, mutta kotona tapahtuva harrastustoiminta saattaa lisääntyä.

6.5. Kokemukset vastuusta

Jotkut omaisista kokivat lisääntyneen vastuun ja huolenpidon läheisestä raskaaksi. Heillä
oli sairauden jälkeen myös vastuu perheen jokapäiväisen elämän sujumisesta, ja tämä oli
muuttanut heidän elämäänsä monella tapaa. Heidän oma aikansa oli vähentynyt ja sen
myötä harrastukset ja ihmissuhteet. Myös Periardin ja Amesin (1993) sekä Salosen
(1994) tutkimuksissa omaiset kokivat muutoksia päivittäisissä käytännön järjestelyissä,
oman vapaa-ajan käytössä ja ihmissuhteissa. Ne omaisista, jotka olivat löytäneet tasapai-
non muuttuneista toimintatavoista huolimatta, kuten uudelleen orientoituneet ja luottavai-
set, kokivat selviytyvänsä hyvin. Mutta mikäli näin ei ollut, omaiset kokivat muutokset
rasittavina ja stressiä aiheuttavina. Tämä ilmeni myös Braithwaiten ja McCrownin tutki-
muksessa (1993).

Vastuu luo mielekkyyden tuntoa elämään (Turunen 1997, 165), mutta vastuu voidaan
kokea joskus liian raskaana. Tässä tutkimuksessa jotkut AVH-potilaiden omaisista koki-
vat olevansa yksin vaikeuksiensa kanssa, koska he eivät tienneet, mihin ottaa yhteyttä
ongelmatilanteissa. Omaiset voivat kokea, että he ajautuvat vaikeaan tilanteeseen yllät-
täen (Gothoni 1991), eivätkä he välttämättä koe saavansa tukea tehtävässään, vaikka
omaisten tukeminen on tärkeää vastuuseen kannustamisessa (Lappalainen & Turpeinen
1998, 224). Vastuu ja luottamus liittyvät läheisesti yhteen. Kun omaisille annetaan vastuu
läheisen huolenpidosta, samalla osoitetaan luottamusta heitä kohtaan. Terveydenhuollon
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työntekijät eivät voi kuitenkaan luopua omasta vastuustaan ja jättää potilaita ja omaisia
oman onnensa nojaan. (Sarvimäki & Stenboch-Hult 1996, 104–105.) Piiraisen (1995, 24)
mukaan tilannetta ei tulekaan tarkastella potilaiden/omaisten ja työntekijöiden välisenä
vastakkainasetteluna, koska molemmat ovat tarpeellisia, vaan on enemmän korostettava
yksilöllisyyden ja asiantuntijuuden yhteensovittamista.

6.6. Kokemukset hoidosta ja kuntoutuksesta

Sisältöalue hoidosta ja kuntoutuksesta koostuu AVH-potilaiden oman aktiivisuuden,
omaisten tuen sekä hoidon ja kuntoutuksen kokemuksista ja omaisten oman-, potilaan-
sekä hoito- ja kuntoutusjärjestelmän toiminnan kokemuksista. Aivoverenkiertohäiriöstä
seuraa potilaille pitkäaikaisia ja ehkä pysyviäkin muutoksia monelle elämänalueelle. Sen
takia he kokivat tarvitsevansa ylläpitävää kuntoutusta jopa läpi elämän. Tutkimuksessa
mukana olleiden mielestä kuntoutus oli enimmäkseen fysioterapiaa, jonka järjestäjänä
toimi terveyskeskus. Myös Salosen (1997) mukaan kuntoutuksessa korostuu usein fyysi-
nen kuntoutus. Syynä tähän saattaa olla käytäntö, jonka mukaan lääkärinlausunto ohjaa
kuntoutuksen saantia. Lausunnoissa sairaus tai vamma määrää usein enemmän kuntoutus-
ta kuin sen aiheuttama haitta (Winell 1999), ja sen tarve on osoitettava yleensä objektiivi-
sin menetelmin (Leino 1997, 44).

AVH-potilaiden ja omaisten kokemukset fysioterapian vaikutuksista olivat ristiriitaisia.
Ne potilaista, jotka saivat fysioterapiaa, olivat siihen tyytyväisiä, koska heidän liikuntaky-
kynsä oli parantunut ja he olivat virkeämpiä fysioterapiajaksojen aikana ja välittömästi
niiden jälkeen. Omaisten mielestä fysioterapia taas saattoi olla yksistään ”nojapuitten
välissä kävelemistä”. Se oli irrallaan kotielämästä, eikä siitä ollut heidän mielestään
sanottavasti apua jokapäiväisessä elämässä. Aaltosen (1997) mukaan syynä ristiriitaisiin
näkemyksiin saattaa olla yhteisten tavoitteiden puute. Hänen tutkimuksessaan kuten täs-
säkin tutkimuksessa potilaiden, omaisten ja hoitohenkilökunnan välillä oli niin niukasti
yhteyttä ja yhteisiä keskusteluja, että yhteisiä tavoitteita ei voitu asettaa. Omaisten mie-
lestä selviytyminen mahdollistuisi nykyistä paremmin, jos kuntoutus olisi laaja-alaisem-
paa ja ottaisi huomioon koko ihmisen. Aaltosen (1997) mukaan kotielämän tarpeista läh-
tevä kuntoutus toteutuu vain keskustelemalla potilaan ja omaisen kanssa, mutta kuntou-
tus toteutuu vielä usein järjestelmän ehdoilla.

Vaikka asiakkaan asemaa korostetaan muun muassa laissa potilaan asemasta ja oikeuk-
sista ja laissa kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyöstä, omaiset jäävät hoito- ja kuntou-
tusjärjestelmässä vielä liian vähälle huomiolle (Aaltonen 1997; Pyysalo & Suominen
1998). Myös tämän tutkimuksen mukaan omaiset keskustelevat harvoin henkilökunnan
kanssa. Omaisten mielestä keskusteluja tulisikin lisätä omaisten tarpeiden mukaan. Omai-
set odottivat henkilökunnalta aloitteellisuutta ja herkkyyttä huomata omaisten tarve ja
yksilöllisyys. Myös sairastuneet odottivat hoitohenkilökunnalta aktiivista otetta tiedon ja
ohjeiden antamisessa erityisesti kotihoitoon liittyvissä asioissa, koska tiedon puute eri
vaihtoehdoista vaikeutti sekä heidän että omaisten ratkaisuja ja päätöksentekoa. AVH-
potilaiden ja omaisten mielestä tiedon saanti oli nyt sattumanvaraista ja vaikeaa. Myös
ohjaus koettiin kaavamaisena. Samanlainen toimintamalli ja samanlainen ohjaus ei tavoit-
tanut kaikkia. Myös Doolittlen (1991) tutkimuksen mukaan tiedon saanti oli niukkaa, ja
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sen takia itsenäinen päätöksenteko estyi, mikä lisäsi sairastumiseen liittyvän kontrollin
menettämisen tunnetta. Aaltonen (1997) korostaakin tiedon yksilöllistä ajoittamista ja
toistoa sekä sitä, että tieto annettaisiin kirjallisesti ja suullisesti.

Emotionaalinen tuki terveydenhuollon henkilöstöltä oli tärkeä voimavara omaisten sel-
viytymisessä. Omaiset toivoivat enemmän avointa keskustelua ja omaisen huomioon otta-
mista. Nyt emotionaalista tukea eivät kaikki saaneet mielestään riittävästi. Aaltosen
(1997) mukaan tuen tarpeeseen vastaaminen voi olla ongelmallista, koska käytännöissä
painottuu usein fyysinen terveydentila ja esimerkiksi kuljetusmatkapalvelujen tarpeen
arvioinnissa unohdetaan sosiaalisen eristäytymisen ongelma. Tämä vaikeuttaa myös
omaisen asemaa.

Jotkut AVH-potilaista ja omaisista kokivat kuntoutukseen valinnan epäoikeudenmu-
kaisena. Kaikki eivät saaneet mielestään riittävästi kuntoutusta. Lisäksi he kokivat, että
nuorilla ja sotainvalideilla oli etuoikeus kuntoutukseen. Salosen (1997) tutkimuksen
mukaan kuntoutuspalvelujen ulkopuolelle jäävät useimmiten ne henkilöt, joilla pääasialli-
set vaikeudet ovat kognitiivisella puolella, monisairaat ikääntyneet ja ne, joilla on pääon-
gelmana afasia sekä kauan sitten sairastuneet ja iäkkäät AVH-potilaat. Myös kuntoutumi-
sen seuranta kohdistuu vain fyysiseen toimintakykyyn. Leino (1997, 41–42) kirjoittaakin,
että terveydenhuollon kliinisessä työskentelytavassa kuntoutuksen kannalta ongelmallisia
piirteitä ovat syy-seuraus -ajattelu, diagnostiikan keskeinen asema ja objektiivisuusvaati-
mus. Objektiivisuuteen pyrkivä ote keskittyy poikkileikkaustyyppisiin löydöksiin, vaikka
aikaulottuvuus antaisi olennaista tietoa ja perusteita ymmärrykselle ja ratkaisuille. Seu-
rantaa vaikeuttaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon kahtiajakoisuus laitos- ja avohoi-
toon.

6.7. Odotukset

Sekä AVH-potilailla että omaisilla oli odotuksia terveydentilan ja riippumattomuuden
suhteen. Omaiset odottivat enemmän sairastuneen läheisen kuin oman terveydentilansa
paranemista tai pysymistä ennallaan. Nykyisen tilanteen säilyminen loi turvallisuuden
tunnetta, ja pelko huononemisesta aiheutti turvattomuutta. Myös Leinon (1997, 44)
mukaan turvattomuus voi olla sairauksiin ja vammaan liittyvää tai pelkoa autonomian
menettämisestä. Myös epäonnistuminen voi pelottaa niin, että henkilö ei yritä ratkaista tai
helpottaa vaikeaa tilannettaan. Epäonnistumisen pelosta kuntoutuminen voi joskus pysäh-
tyä vaihtoehdottomalta näyttävään tilanteeseen. Ulospäin passiivisessa tilanteessa henki-
lö kuitenkin pyrkii sopeutumaan omien selviytymiskeinojensa avulla.

AVH-potilaiden tulevaisuudenodotukset olivat hyvin konkreettisia ja ulottuivat vain
lähitulevaisuuteen. Omaiset näkivät tulevaisuuden laajempana ja abstraktimpana kuin
potilaat. He suunnittelivat elämäänsä jopa vuosia eteenpäin. Ne potilaista ja omaisista,
jotka kokivat selviytyvänsä huonosti, eivät kyenneet keskustelemaan tulevaisuudestaan.
He eivät myöskään aina osanneet ilmaista avuntarvettaan. He olivat alistuneet kohta-
loonsa ja luovuttaneet vaikeuksiensa edessä. Voidaan arvailla, miten heidän tarpeensa
huomataan, jos seurataan vain fyysisen terveydentilan muutoksia, eikä heitä oteta huomi-
oon kokonaisuutena. Järvikosken ja Härkäpään (1995, 79–80) mukaan sektoroituneessa,
asiantuntemusalueisiin jakautuneessa järjestelmässä on mahdollista, ettei mikään sektori
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paneudu ihmisen perusongelmaan tai häneen itseensä, vaan tarkastelee ihmistä omasta
asiantuntemuksestaan käsin. Tällöin tieto siirtyy asiantuntijalta toiselle, mutta ei kehity
välttämättä apua tarvitsevan ja työntekijän välisessä vuorovaikutuksessa. Voi myös syntyä
katkoja tiedonkulussa.

Huonosti selviytyvät AVH-potilaat ja heidän omaisensa voisivat hyötyä voimavara-
suuntautuneista (Riikonen 1992) tai tarinallisista (Garro & Mattingly 1994; Hydén 1997)
työotteista tai NLP-menetelmistä (O´Connor & Seymour 1990), joilla pyritään vahvista-
maan yksilön kompetenssia, osaamista ja uusia toimintamahdollisuuksia. Näiden mene-
telmien avulla pyritään myös antamaan merkitys erilaisille, vaikeillekin elämäntilanteille
ja suuntautumaan tulevaisuuteen siten, että menneisyydestä ja nykyisyydestä löytyvät
voimavarat tulevaisuuden rakentamiseen.



7. Johtopäätökset sekä haasteet hoitotyön ja kuntoutuksen
kehittämiselle ja tutkimukselle

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata kotona asuvien AVH-potilaiden ja heidän omais-
tensa selviytymistä. Tavoitteena oli tuottaa tietoa hoitotyön ja kuntoutuksen kehittämistä
varten. Tutkimustuloksina on saatu tietoa selviytymisen yksilöllisistä kokemuksista. Tie-
don avulla voidaan entistä paremmin tulla tietoiseksi hoitamisen lähtökohdista. Mielek-
käiden toimintaratkaisujen toteuttaminen hoidossa edellyttää potilaan ja omaisen elämän-
tilanteiden tuntemista. Tulokset perustuvat haastatteluaineiston fenomenologiseen analyy-
siin. Koska tutkimusjoukko oli pieni, tuloksiin ja johtopäätöksiin tulee suhtautua varovai-
sesti eikä tuloksia voida yleistää. Toisaalta tässä tutkimuksessa on saatu samankaltaisia
tuloksia kuin monissa muissa tutkimuksissa Suomessa ja ulkomailla, joten tämä lisää
tulosten yleistettävyyttä.

Tuloksiin perustuen voidaan esittää seuraavat johtopäätökset
1. Osa AVH-potilaista ja heidän omaisistaan kokee voimavaransa riittäviksi selviytymi-

seen.
2. Osa AVH-potilaista ja heidän omaisistaan kokee selviytyvänsä huonosti.
3. Sekä AVH-potilaat että omaiset kokevat ohjauksen ja opetuksen tarpeelliseksi päivit-

täisistä toiminnoista selviytymiseen.
4. Ne AVH-potilaista ja omaisista, jotka kokevat selviytyvänsä hyvin, ovat kyenneet

ylläpitämään sosiaalisia suhteitaan, mutta niiden, jotka kokevat selviytyvänsä huo-
nosti, ihmissuhteet ovat vähentyneet.

5. Omaiset kokevat joissakin tilanteissa vastuun jokapäiväisen elämän sujumisesta ja
potilaan kuntoutumisesta suureksi.

6. AVH-potilaiden ja heidän omaistensa selviytyminen liittyy toisiinsa.
7. Osa omaisista kokee, että terveydenhuollon henkilökunnalla ei ole aina kykyä tai

halua yksilölliseen ja omaiset huomioon ottavaan toimintaan.
8. Potilaat ovat yleensä omaisia tyytyväisempiä saamaansa kuntoutukseen.
9. Selviytymisen kannalta on oleellista, missä elämänvaiheessa ihminen sairastuu

AVH:öön.
Tarkastelen seuraavassa johtopäätöksistä nousevia haasteita hoitotyölle ja kuntoutuk-

selle. Toistan johtopäätökset luettavuuden helpottamiseksi. Lopuksi esitän koosteen jatko-
tutkimusaiheista.
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1. Osa AVH-potilaista ja heidän omaisistaan kokee voimavaransa riittäviksi selviytymi-
seen. Potilaat ja omaiset ovat tyytyväisiä elämäänsä, ja heillä on elämänsä hallintaan
ja itsehoitoon riittävät tiedot ja taidot. Tämä edellyttää hoitotyön ja kuntoutuksen kan-
nalta potilaan ja omaisen ohjausta ja informointia. Vain saatuaan tietoa eri vaihtoeh-
doista potilas kykenee osallistumaan omaan hoitoonsa ja siihen liittyvään
päätöksentekoon. Potilaat odottavat henkilökunnalta aktiivista ja oma-aloitteista ohja-
usta. Tieto lisää osaltaan potilaan ja omaisen mahdollisuuksia itsenäiseen elämään ja
vähentää syyllisyyden, ahdistuksen, epävarmuuden ja pelon tunteita. Nyt potilaat ja
omaiset kokivat, että tietoa oli vaikea saada, ja he tunsivat olevansa tiedon hankin-
nassa oman aktiivisuutensa varassa. Tämän takia olisi aiheellista tarkastella, miten
ohjauskäytännöt toteutuvat hoitohenkilökunnan, potilaan ja omaisen näkökulmasta ja
miten käytäntöjä tulisi muuttaa. Lisäksi olisi aiheellista pohtia, miten järjestää ohjaus
ja informointi niin, että tarkoituksenmukaista tietoa on saatavilla potilaan ja omaisen
näkökulmasta oikeaan aikaan.

2. Osa AVH-potilaista ja heidän omaisistaan kokee selviytyvänsä huonosti. Heillä ei ole
voimavaroja muuttaa toimintatapojaan ja roolejaan elämäntilannettaan vastaavaksi.
Potilaat kärsivät aivoverenkiertohäiriöön liittyvistä vaivoista ja rajoituksista, ja omai-
sen oma terveydentila saattaa olla heikentynyt. Tämä edellyttää hoitotyön ja kuntou-
tuksen näkökulmasta potilaan ja omaisen elämäntilanteen tuntemusta ja riittävää tuen
tarjoamista. Sairauden alkuvaikeuksissa hoitohenkilökunnalta odotetaan tukea tilan-
teen läpikäymiseen. Tukea tarvitaan myöhemminkin, koska menetetyt toiminnot
palautuvat enää harvoin ennalleen. Tukea tarvitaan myös siksi, että potilas joutuu
usein kestämään myös epäonnistumisia. Realistiset tavoitteet voivat lievittää petty-
myksiä. Myös omainen tarvitsee tukea, koska hänen omat voimavaransa eivät riitä
läheisen sairastumisen aiheuttaman tilanteen käsittelemiseen. Omaisten kokemusten
mukaan tukea ei kuitenkaan saada riittävästi, sillä hoitohenkilökunnalla ei ole aina
kykyä tai halua kohdata omaisten tarpeita. Omaiset odottavat hoitohenkilökunnalta
herkkyyttä huomata heidän tarpeensa ja valmiutta henkilökohtaisiin keskusteluihin.
Keskusteleminen omaisen tilanteesta voisi avata erilaisia vaihtoehtoja omaisen elä-
mään.

3. Sekä AVH-potilaat että omaiset kokevat ohjauksen ja opetuksen tarpeelliseksi päivit-
täisistä toiminnoista selviytymiseen. Potilailla ja omaisilla voi olla erilaiset valmiudet
käsitellä tietoa, joten ohjauksen ja opetuksen antaminen potilaille ja omaisille saman-
aikaisesti saattaa olla ongelmallista. Yksilöllisellä ohjauksella, jossa otetaan huomi-
oon jokaisen yksilölliset ominaisuudet, voitaisiin päästä parempiin tuloksiin kuin
rutiininomaisella ohjauksella. Onnistunut ohjaus edellyttää myös yhteistä kieltä ja
ohjattavan aikaisemman tietopohjan ja oppimisstrategioiden tuntemusta. Ohjaustilan-
teiden siirtäminen mahdollisuuksien mukaan kotiympäristöön korostaisi potilaiden ja
omaisten subjektiutta ja heidän elämäntilannettaan. Ohjauksissa voimavaroja tukevat
työotteet, esimerkiksi ratkaisukeskeinen ja NLP-menetelmä tai tarinallinen työote,
saattaisivat edistää selviytymistä. Näissä keskeistä on potilaan ja omaisen kuuntele-
minen ja oman elämän rakentaminen.

4. Ne AVH-potilaista ja omaisista, jotka kokevat selviytyvänsä hyvin, ovat kyenneet yllä-
pitämään sosiaalisia suhteitaan, mutta niiden, jotka kokevat selviytyvänsä huonosti,
ihmissuhteet ovat vähentyneet. Kun AVH-potilaiden ja omaisten yhteydet toisiin
ihmisiin ovat vähentyneet, haasteeksi nousee potilaiden ja omaisten ihmissuhdever-
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kostojen aktivointi tai verkoston luominen. Vaikka sairaus on mahdollisesti katkaissut
ihmissuhteita, ihmisten merkitys ei ole kuitenkaan vähentynyt. Ihmissuhteiden kautta
potilaiden ja omaisten on mahdollista saada niin lohdutusta, kannustusta, opastusta ja
tietoa kuin konkreettista apuakin. Perheenjäsenillä, sukulaisilla, ystävillä ja ammatti-
auttajilla on yleensä erilainen, toisiaan täydentävä rooli potilaan ja omaisen tukijoina.
Merkittävimmät roolit ovat yleensä oman perheen jäsenillä, mutta erityisesti huonosti
selviytyneille myös terveydenhuoltohenkilökunta on tärkeää.

5. Omaiset kokevat joissakin tilanteissa vastuun jokapäiväisen elämän sujumisesta ja
potilaan kuntoutumisesta suureksi. Niissä tapauksissa, joissa potilailla ei ole voimia
tai kykyä itsenäiseen päätöksentekoon, omaiset kokevat olevansa vastuussa jokapäi-
väisen elämän sujumisen lisäksi myös potilaan kotikuntoutuksesta. He toimivat voi-
miensa mukaan puheen, liikunnan ja muun aktiviteetin ohjaajina. Heillä on usein
riittämättömyyden ja osaamattomuuden tunteita, mitkä lisäävät vastuun taakkaa.
Tilannetta vaikeuttaa yhteisten tavoitteiden puute sosiaali- ja terveydenhuollon henki-
lökunnan kanssa. Joissakin tapauksissa taakka on muodostunut niin suureksi, että
omainen on sairastunut. Sen takia he odottavat ymmärtämystä ja ehdottavat sairauslo-
man mahdollisuutta läheisen sairauden alkuvaiheessa. Näin he säilyisivät terveinä ja
selviytyisivät läheisen sairauteen liittyvien muutosten kanssa. Tässä tutkimuksessa ei
tullut esiin, miten potilaan kuntoutumiseen liittyvää vastuuta oli pyritty jakamaan
ammattiauttajien ja omaisen kesken ja miten omaisten vastuuntunnetta voitaisiin
keventää. Vastaukset näihin kysymyksiin lisäisivät osaltaan ymmärtämystä AVH-
potilaiden ja heidän omaistensa selviytymistä kohtaan.

6. AVH-potilaiden ja heidän omaistensa selviytyminen liittyy toisiinsa. Potilaiden ja
omaisten selviytymisen kietoutuneisuuden takia selviytymistä olisikin tarkasteltava
kokonaisuutena. Nykyiset terveydenhuollon käytännöt näyttävän ottavan huomioon
lähinnä vain potilaan, vaikka potilas usein selviytyy kotona vain omaisen avun turvin.
Omaisen selviytyminen taas on yhteydessä potilaan avun tarpeeseen, koetun vastuun
määrään ja omiin kokemuksiin selviytyä tilanteesta. Omaiset toivoivat kuntoutuksen
laaja-alaistamista niin, että myös he saisivat tukea ja kuntoutuspalveluita. Erityisesti
sopeutumisvalmennuksen kaltaista toimintaa toivotaan lisää. Yhden viikon mittainen
kurssi ei anna omaisten mielestä riittävästi valmiuksia kohdata vakavaa sairautta.

7. Osa omaisista kokee, että terveydenhuollon henkilökunnalla ei ole aina kykyä tai
halua yksilölliseen ja omaiset huomioon ottavaan toimintaa. Omaiset kokevat, että
henkilökunta välttelee tai vähättelee tiedon antamista ja henkilökohtaisia keskusteluja
omaisten kanssa. (Yhteis)kunnan taloudellisen tilanteen takia eri työyksiköissä on
niukasti henkilökuntaa ja sen takia usein kiire. Henkilökunnan käyttäytymistä ei voi-
tane kuitenkaan kokonaan selittää kiireellä, vaan kyse on todennäköisesti myös
ammattitaidon puutteesta. Asiaa voisi tarkastella erilaisia menetelmiä käyttäen ja poh-
tia, kuinka tilanne saadaan muuttumaan. Asiaa voisi tarkastella potilaiden, omaisten
ja hoitohenkilökunnan näkökulmasta.

8. Potilaat ovat yleensä omaisia tyytyväisempiä saamaansa kuntoutukseen. Potilaat ovat
usein tyytyväisiä saamiinsa kuntoutuspalveluihin, mutta kokevat, että niitä on liian
vähän. Jotkut potilaat ovat tyytymättömiä kuntoutuksensa suunnitteluun, sillä he eivät
voi mielestään vaikuttaa tarpeeksi kuntoutuksen saantiin. Omaiset kokevat, että eri-
tyisesti heille annetaan helposti passiivinen rooli, eikä heidän mielipiteitään tiedus-
tella kuin hyvin harvoin. Silloin kun potilaat ja omaiset eivät osallistu kuntoutuksen
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suunnitteluun, he eivät voi myöskään asettaa tavoitteita itselleen, mikä vähentää moti-
vaatiota ja lisää turvattomuutta. Potilaan ja ammattiauttajan näkemysten yhteensovit-
taminen ja yhteisten tavoitteiden asettaminen johtaisivat todennäköisesti potilaiden ja
omaisten parempaan selviytymiseen. Olisi tarpeellista pohtia, mikä estää potilaan ja
omaisen osallistumisen. Onko syynä terveydenhuollon vanhat asiantuntijuuteen
perustuvat rakenteet, kiire, kykenemättömyys yhteistyöhön vai mikä? Miten esteet
voitaisiin poistaa?

Myös kuntoutumisen seuranta koetaan sattumanvaraiseksi, ja se perustuu usein
fyysisen toimintakyvyn arviointiin. Selviytymistä voisi edistää kuntoutumisen
seurannan laajentaminen potilaan fyysisestä toimintakyvyn seurannasta kognitiivisen
ja emotionaalisen toimintakyvyn sekä sosiaalisen näkökulman arviointiin. Seurannan
piiriin tulisi liittää myös omaisen jaksaminen. Tämän takia voisi miettiä, onko
mahdollista kuntouttaa jokaista yksilöllisesti mahdollisesti useiden vuosien ajan,
mikä on kuntoutujan oma vastuu kuntoutusprosessissa ja millaisia ovat ne aktiiviset,
tulevaisuuteen tähtäävät työotteet, jotka edistäisivät selviytymistä.

9. Selviytymisen kannalta on oleellista, missä elämänvaiheessa ihminen sairastuu
AVH:öön. Kun sairastuminen ajoittuu aktiiviseen keski-ikään, elämäntilanteen hyväk-
syminen edellyttää paljon voimavaroja. Tällöin on yleensä luovuttava mm. työn anta-
masta statuksesta, työtovereista, säännöllisestä aikataulusta ja palkasta. Uusien
toimintatapojen ja -rytmin omaksuminen voi olla työlästä. Jos taas sairastuminen
ajoittuu eläkeikään, menetettävää ei ehkä ole niin paljon. Kokemukset ovat kuitenkin
yksilöllisiä: jotkut kokevat AVH:n yhdeksi haasteeksi muiden haasteiden joukossa,
jotkut taas koko elämäänsä rajoittavaksi tekijäksi. Sairastumisen ajoittuminen elä-
mänkaarelle ja yksilölliset kokemukset nousevatkin haasteeksi potilaan tukemisessa.

Haasteeksi hoitotyölle ja kuntoutukselle nousee myös se, että potilailla ja omaisilla
ei ole aina tietoa eri kuntoutusta tarjoavien tahojen roolista omassa
kuntoutumisprosessissaan. Myös eri ammattiryhmien tehtävät voivat olla epäselviä.
Tilannetta voisi helpottaa se, että nimettäisiin yhdyshenkilö, joka toimisi potilaan ja
omaisen tukena ja seuraisi kuntoutumista ja perheen kokonaistilannetta.
Tutkimukseen osallistuneet kokivat joskus turvattomuutta, koska heille tarjottiin apua
vain sairauden akuuttitilanteissa. Useimmat kokivat kuitenkin tarvitsevansa apua ja
tukea jatkuvasti, koska sairaus voi aiheuttaa pysyviä muutoksia, joiden kanssa on
tultava kotona toimeen.

Potilaiden ja omaisten kokemuksista nousee haasteita myös hoitohenkilökunnan
koulutuksen menetelmälliselle ja sisällölliselle kehittämiselle. Toiminta- tai
ohjausmalleista voisi kehittää erilaisia kotona toteutettavia ohjauskäytäntöjä yhdessä
työelämän kanssa. Niissä yhdistyisivät teoreettinen tietämys, käytännön työ ja
tutkimus. Näin opiskelija voisi oppia kyseenalaistamaan käytäntöjä ja nivomaan
tutkivan otteen työhönsä koulutuksen alusta alkaen. Koulutuksen sisällön
painopistettä voisi siirtää yksilöstä yhteisökeskeiseen suuntaan. Tämä edellyttää
uusien työmenetelmien hallintaa ja sosiaalipsykologisten ja yhteiskunnallisten
aineiden lisäämistä opetussuunnitelmaan hoitotieteellisten ja lääketieteellisten
opintojen rinnalle. Myös vuorovaikutustaitojen painottaminen opetuksessa on
tarpeen. Terveydenhuollossa on tarve ihmisistä, joilla on kyky käydä dialogia, jota
tarvitaan yksilöllisten tavoitteiden asettamiseen.
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Kooste tutkimushaasteista
1. Ohjauskäytännöt eivät vastaa aina potilaan ja omaisen odotuksia. Tämän takia voisi

tarkastella, miten niitä tulisi muuttaa, jotta potilaan ja omaisen selviytyminen edis-
tyisi.

2. Sairastumisen ajoittuminen eri elämänvaiheisiin voi merkitä eri aikoina eri asioita.
Myöhemmin voisi tarkastella sairastumisen merkitystä elämänkaaren eri vaiheissa
potilaan, omaisen ja henkilökunnan näkökulmasta ja arvioida, millaista tukea tarvi-
taan missäkin vaiheessa.

3. Rutiininomaisen ohjauksen sijaan voisi kehittää voimavaroja tukevia työotteita ja tar-
kastella niiden yhteyttä selviytymiseen.

4. Vakava sairaus vaikeuttaa yleensä ihmissuhteiden ylläpitämistä. Tämän takia ihmis-
suhteita edistävien ja ylläpitävien käytäntöjen kehittäminen ja niiden tarkastelu on
aiheellista.

5. Omainen kokee usein vastuunsa suureksi potilaan kotihoidossa. Myöhemmin voisi
tarkastella, miten vastuu tulisi jakaa omaisten ja ammattiauttajien kesken silloin, kun
perheessä joku sairastuu AVH:öön.

6. AVH-potilaan ja omaisen kokemusten yhteen kietoutuneisuuden takia olisi mielen-
kiintoista tarkastella potilaiden ja omaisten kokemuksia yhdessä yhteis- tai ryhmä-
haastattelun perusteella. Näin saataisiin erilaista tietoa, koska ihmiset ilmaisevat eri
tavoin kokemuksiaan erilaisissa konteksteissa.

7. Koska potilas ja omainen eivät tule aina huomioon otetuksi terveydenhuollossa, myö-
hemmin voisi tarkastella, mitkä tekijät estävät potilaan ja omaisen osallistumisen ja
miten osallistumista voitaisiin edistää.



8. Tutkimusprosessin arviointia

8.1. Tutkimuksen eettiset näkökohdat

Eettisten kysymysten pohtiminen on tärkeää tutkittaessa inhimillistä toimintaa. Tässä tut-
kimuksessa pohdin eettisiä kysymyksiä tutkimuksen ongelmanasettelun, tutkijan ja tutki-
musorganisaation suhteen, tutkijan ja tutkittavan suhteen sekä aineiston keruun ja tulos-
ten julkaisemisen kannalta. Näitä näkökohtia pidetään tärkeinä tutkijan eettisessä toimin-
nassa. (Grönfors 1985, 190–230; Vehviläinen-Julkunen 1997, 27.)

Jokaisessa tutkimuksessa on pohdittava tutkimusaiheen eettisyyttä (Grönfors 1985,
192; Burns & Grove 1993). Tässä työssä on aiheellista pohtia sitä, nostattavatko haastat-
telut AVH-potilaiden mielessä esimerkiksi sellaisia ajatuksia ja tunteita, jotka jäävät heitä
painamaan. Useimmat haastateltavista ilmaisivat kokeneensa haastattelut myönteisinä.
Siksi oletan, että keskusteluista ei aiheutunut heille epämukavuutta tai vahinkoa.

Tutkijan ja organisaation suhteeseen liittyy tutkimusluvan saaminen ja tutkittavien
suojeleminen. Anoin tätä tutkimusta varten tutkimusluvan Oulun yliopistollisen sairaalan
(OYS) käytännön mukaisesti. Keräsin aineiston vuonna 1994 neurologisilla osastoilla
hoidossa olleilta 18 AVH-potilaalta ja heidän omaisiltaan. Pyysin AVH-potilailta ja hei-
dän omaisiltaan kirjallisen suostumuksen tutkimukseen. Kirjallisessa tutkimusluvassa
kerrottiin tutkimuksen tarkoitus sekä korostettiin yksityisyyden turvaamista ja tiedon säi-
lymistä luottamuksellisena. Yksityisyyden turvaamiseksi en liitä haastateltavien tutkimus-
lupia raporttiin. Tutkittaville taataan anonymiteetti, eli he osallistuvat tutkimukseen
nimettöminä (Burns & Grove 1993). Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista.

Tutkijan ja tutkittavan suhde on tärkeä, koska ihmisillä on oikeus tietää, mitä heille
tehdään tai tapahtuu, jos he osallistuvat tutkimukseen (Grönfors 1985, 194; Burns &
Grove 1993; Vehviläinen-Julkunen 1997, 29). Kerroin AVH-potilaille ja omaisille aineis-
tonkeruumenetelmistä, oikeudesta kuunnella oman haastattelun nauhoitus ja keskeyttää
tutkimus missä vaiheessa tahansa. Lisäksi kerroin heille siitä, miten kertynyttä aineistoa
säilytetään ja tutkimustuloksia käytetään. Tällä varmistin, että AVH-potilas ja hänen
omaisensa tiesivät oikeutensa tutkimuksen kuluessa. Lisäksi sairastaneet ja omaiset sai-
vat määrittää tutkimukseen osallistumisen ajankohdan, keston ja paikan. He tiesivät osal-
listuvansa tutkimukseen kertoessaan henkilökohtaisia ja yksityisiä asioitaan ja kokemuk-
siaan. Haastateltavilla oli yhteystietoni, jotta he saattoivat ottaa tarvittaessa yhteyttä. Yksi
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potilaista ja yksi omaisista ilmoitti myöhemmin tärkeänä pitämänsä unohtuneen asian.
Käytin nämä tiedot haastatteluaineiston kanssa samanarvoisena. Kukaan ei ole keskeyttä-
nyt tutkimusta.

Aineistonkeruun toteutin haastattelemalla. Nauhoitin haastattelut. Haastatteluihin
kysyttiin suostumus, mutta kukaan ei kieltäytynyt. AVH-potilaat ja omaiset saivat itse
päättää, mitä asioita he kertoivat ja mitä jättivät kertomatta. Heidän yksityiselämäänsä en
tunkeutunut. Yksi potilaista pyysi, että sulkisin nauhurin välillä, kun hän kertoi raskaista
kokemuksistaan. Näitä tietoja en käyttänyt tutkimuksessa. Haastattelujen aikana ja sen
jälkeen AVH-potilas ja omainen saattoivat kysyä neuvoja arkielämänsä ongelmiin. Ohja-
sin heitä taitoni mukaan. Yksi AVH-potilas antoi luettavakseni kirjoittamansa elämäker-
ran. Elämäkertaa en käyttänyt aineistona, mutta se lisäsi ymmärrystäni kyseisestä henki-
löstä ja samalla auttoi analyysivaiheen tulkinnassa. Suoritin haastattelut ja haastattelujen
aukikirjoittamisen itse. Haastattelunauhoja ei ole kuunnellut kukaan muu.

Tutkimuksen tulosten julkaisemisen periaatteena on, että ne julkaistaan avoimesti ja
rehellisesti (Grönfors 1985, 200; Vehviläinen-Julkunen 1997, 31). Tähän pyrin tutkimus-
vaiheiden huolellisella kuvauksella. Tutkimustulokset ovat muodostuneet subjektiivisen
ajatteluprosessin seurauksena.

8.2. Tutkimuksen luotettavuus

Laadullinen tutkimus ei ole yksi yhtenäinen tutkimusperinne, vaan siihen kuuluu useita
erilaisia lähestymistapoja ja tekniikoita. Siksi ei voida löytää myöskään yhtenäisiä luotet-
tavuuden arviointikriteereitä. Tutkijat ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että luotettavuuden
arviointiperusteet poikkeavat määrällisen tutkimuksen validiteetti- ja reliabiliteettikysy-
myksistä. (Tynjälä 1991, 388.)

Myös fenomenologisen tradition mukaan tehdyissä tutkimuksissa näkemykset luotetta-
vuuskysymyksistä ja tutkimusmenetelmien kurinalaisuudesta vaihtelevat eri tutkijoiden
kesken. Luotettavuuden kriteerit on pääosin liitetty tutkimusmenetelmän ominaisuuksiin
(Lincoln & Cuba 1985, 43; Sandelowski 1986, 27–37; Hämäläinen 1987, 32–54; Tynjälä
1991, 387). Ihmistieteellisessä tutkimuksessa luotettavuuden tarkastelun lähtökohtana on
tutkittavan ilmiön perusrakenteen ja tutkimusmenetelmän vastaavuus. Tutkimusmene-
telmä ei ole koskaan sinällään luotettava tai epäluotettava, vaan luotettavuus määräytyy
suhteessa tutkittavaan ilmiöön (Varto 1992, 105–107.) Pohdin tässä tutkimuksen luotetta-
vuutta yhdeksän kokemuksen tutkimukseen soveltuvan luotettavuuden kriteerin mukaan.
Nämä ovat tutkimusprosessin johdonmukaisuus, tutkimusprosessin reflektointi ja reflek-
toinnin kuvaus, tutkimusprosessin aineisto- ja kontekstisidonnaisuus, tavoiteltavan tiedon
laatu, metodien yhdistäminen, tutkijayhteistyö, tutkijan subjektisuus ja tutkijan vastuulli-
suus (Perttula 1995, 102–104, ks. myös Giorgi 1993a, 23–85; Giorgi 1993b, 8–22; Wertz
1993, 173–215).

1. Tutkimusprosessin johdonmukaisuuteen pyrin kuvaamalla koko tutkimusprosessin ja
tekemäni valinnat niin tarkkaan, että lukija pystyy seuraamaan päätelmiäni. Kuvauksen
pyrin tekemään siten, että tutkittavan ilmiön perusrakenteen, aineiston hankintatavan, teo-
reettisen lähestymistavan, analyysimenetelmän ja raportoinnin välillä on looginen yhteys.
Tutkittavan ilmiön perusrakennetta, AVH-potilaan ja omaisen selviytymistä, kuvaan
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luvussa kaksi ja tutkimuksen tarkoitusta luvussa kolme. Tähän perustuen olen valinnut
teemahaastattelun ja fenomenologisen analyysimenetelmän, joita kuvaan luvussa 4. Myös
raportoinnissa olen pyrkinyt loogisuuteen.

2. Tutkimusprosessin reflektointiin ja reflektoinnin kuvaukseen pyrin perustelemalla
tekemäni tutkimukselliset valinnat tutkimuksen etenemisen kaikissa vaiheessa. Tämä
parantaa lukijan mahdollisuutta hahmottaa tutkimusprosessin etenemistä ja kokonaisuutta.
Erityisesti kiinnitin huomiota aineiston analyysimenetelmän ja analyysin sovelluksen
kuvaamiseen. Lukija voi seurata analyysin etenemistä myös liitesivujen avulla.

3. Tutkimusprosessin aineistolähtöisyys on luotettavuuden arvioinnissa keskeisessä ase-
massa. Tähän pyrin siten, että etenin tutkimusprosessissa kotona asuvien AVH-potilaiden
ja omaisten kokemusten ehdoilla. Tämä merkitsi sitä, että AVH-potilaat ja heidän omai-
sensa valittiin tutkimukseen siksi, että heillä on tutkimuskohteen kannalta oleellista tietoa.
He saivat vapaasti haastattelutilanteissa kertoa kokemuksiaan. Haastateltavien valintaa
OYS:n neurologisen klinikan poistorekisterin kautta voidaan kritisoida, koska haastatelta-
vien, niin potilaiden kuin heidän omaistensakaan, kykyä kertoa asioistaan ei voinut tietää
edeltäkäsin. Vuorovaikutussuhteiden syntyminen onnistui mielestäni hyvin. Näkemykseni
mukaan tähän vaikutti ainakin osittain se, että minulla oli riittävästi aikaa yhtä haastattelua
kohti, joten minulla oli mahdollisuus avoimen ja myönteisen ilmapiirin luomiseen (Tyn-
jälä 1991, 393). Jotkut haastateltavista olivat monisanaisia, toiset niukkoja ilmaisuissaan.
Jokainen ilmaisi kokemuksiaan omalla, luonnollisella kielellään (Hämäläinen 1987, 28).

Haastatteluille ennakkoon asettamieni odotusten perusteella pohdin kahden AVH-poti-
laan haastattelun hylkäämistä. Toinen haastateltavista oli mielestäni kuntoutunut ‘liian
hyvin’ (haastateltava 11), ja toisen kokemusmaailma oli vaikeasti tavoitettavissa (haasta-
teltava 14). Luettuani aukikirjoitetun haastattelun useaan kertaan tarkistin omia käsityk-
siäni ja päätin pitää haastattelut mukana aineistossa, koska haastateltavilla oli tutkittavan
ilmiön kannalta tärkeää kokemustietoa.

Kaikkiaan haastateltavien joukko oli tarkoituksenmukainen, sillä kaikilla oli koke-
musta selviytymisestä ja kykyä ilmaista verbaalisesti kokemuksiaan. Tutkimustiedon
keräsin siis suoraan AVH-potilailta ja heidän omaisiltaan haastattelemalla, joten tutkimus-
tietoa voidaan pitää luotettavana kuvaamaan selviytymisen kokemuksia. Luotettavuutta
lisää myös se, että tein itse kaikki haastattelut, aukikirjoitin ne sekä analysoin ja tulkitsin
aineiston. Pyrin ymmärtämään haastateltavien kokemuksia ja eläytymään niiden merkit-
yksiin heidän omaa elämäntilannettaan vasten. Luotettavuuden lisäämiseksi haastateltavat
saivat kuunnella oman haastattelunsa niin halutessaan. Tätä mahdollisuutta käytti yli puo-
let haastateltavista. Kaikki olivat tyytyväisiä kuulemaansa, eikä kukaan heistä halunnut
muuttaa tai lisätä mitään esille ottamiinsa asioihin. Haastattelujen onnistumiseen vaikutti-
vat myös esihaastattelut.

Ennakko-oletukseni mukaan AVH-potilaat ovat enimmäkseen naisia, mutta tässä tutki-
muksessa on mukana myös miehiä. Luulen tämän johtuvan haastateltavien valintakritee-
ristä, jonka mukaan potilaan kanssa samassa taloudessa tuli asua myös omainen. Yksin
asuvissa olisi saattanut olla enemmän naisia. Oletin myös, että afasia vaikuttaa merkittä-
västi omaisen elämään, mutta tässä tutkimuksessa mukana olevat afasiapotilaiden omaiset
eivät erottuneet erityisemmin muista omaisista.
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Analysoin aineiston fenomenologista analyysimenetelmää soveltaen. Havainnollistan
aineiston analysointia kuvioilla ja haastateltavien suorilla lainauksilla sekä kuvaamalla
osia tutkimuksen analyysivaiheista ja kuvaamalla yhden AVH-potilaan haastattelun ana-
lyysiprosessin liitesivuilla. Analyysit ja tutkimustulosten kuvaukset ovat luonteeltaan
kokemusten rekonstruktiota.

Pidin päiväkirjaa jokaisesta haastattelusta, jossa kuvasin haastattelun ilmapiiriä, häiriö-
tekijöitä (esim. puhelimen soimista), haastattelussa mukana olevia henkilöitä (esim. omai-
nen mukana) ja kokemukseni haastattelun onnistumisesta. En käyttänyt näitä aineistona
tutkimuksessa, mutta ne auttoivat palauttamaan mieleen haastattelutilanteen aineiston
analyysivaiheessa ja helpottivat näin ymmärtämistä ja tulkintaa.

4. Tutkimusprosessin kontekstisidonnaisuus viittaa sekä tutkimustilanteeseen että haas-
tateltavan koettuun maailmaan eli tajunnan sisällölliseen kokonaisuuteen. Tämän takia
tutkimustulokset ovat aina sidoksissa haastattelutilanteeseen, siinä mukana oleviin henki-
löihin ja ilmapiiriin. Tämän vuoksi haastatteluja ei voida suorittaa samanlaisina uudelleen,
vaan niiden sisältö saattaa muuttua. Pyrin tekemään haastattelutilanteista optimaalisia
siten, että otin huomioon jokaisen haastateltavan yksilöllisyyden. Sen takia esimerkiksi
keskustelin joidenkin haastateltavien kanssa yleisistä asioista tai katselin valokuvia ennen
varsinaista haastattelua. Joidenkin kanssa tein päinvastoin, ja joidenkin kanssa taas sovin
tarkan aikataulun, mitä milloinkin tehdään. Lisäksi pohdin jokaisen kanssa ennen haastat-
telua mahdollisia häiriötekijöitä, kuten puhelimen soimista, ja sovimme yhdessä, miten
niissä tilanteissa menetellään. Oletan tämän vaikuttaneen haastattelujen onnistumiseen.
Kontekstisidonnaisuuden turvaamiseksi pyrin säilyttämään AVH-potilaiden ja omaisten
yksilökohtaisuuden tutkimusprosessissa mahdollisimman pitkään ja tekemään oikeutta
tutkittavien kokemuksille.

Kontekstisidonnaisuuden pyrin säilyttämään myös pohtimalla sitä, miten iso asia
AVH:n sairastaminen ja jokapäiväisessä elämässä selviytyminen on itse sairastaneelle ja
hänen omaisilleen. Se täytti joidenkin koetun maailman kokonaan. Silloin kaikki muu
nähtiin ikään kuin sairauden varjosta ja elämän tarkoitus tuntui kadonneen. Joillekin se
taas oli vain yksi kokemus toisten kokemusten joukossa. Sairaus oli asia, jota ei voinut
unohtaa, mutta siitä johtuvat oireet eivät olleet elämisen esteenä. Näiden ihmisten koe-
tusta maailmasta AVH:n sairastaminen vei vain pienen osan. Analyysia tehdessäni otin
haastateltavien koetun maailman huomioon, koska heidän minulle kuvaamansa kokemuk-
set heijastelevat heidän koetun maailmansa kokonaisuutta, esimerkiksi elämän tarkoi-
tusta tai elämänasennetta, joista se saa merkityksensä.

Fenomenologinen analyysi merkitsee aina sitä, että tutkimusprosessissa kohtaavat
kaksi erillistä ihmistä, joilla on oma näkökulmansa todellisuudesta: tässä tapauksessa
AVH-potilaat tai omaiset ja tutkija. Tutkimusprosessissa ymmärtäminen väistämättä
muuntuu koko ajan, vaikka pyrkimyksenäni on ollut tutkittavien kokemuksen tavoittami-
nen mahdollisimman alkuperäisenä.

Potilaista haastateltavien 10 ja 15 sijoittuminen muodostettuihin tyyppeihin oli ongel-
mallista. Vaikeudet haastattelun 10 kohdalla johtuivat siitä, että oma mielikuvani poti-
laasta ja haastattelutilanteesta ei ollut täysin sopusoinnussa varsinaisen kirjoitetun haastat-
telutekstin ja siitä muodostetun selviytymiskertomuksen sekä jatkoanalyysin kanssa. Mie-
likuviini saattoivat vaikuttaa ne kokemukset, jotka haastateltava kertoi silloin, kun hän
pyysi sulkemaan nauhurin. Reflektoinnin perusteella sijoitin hänet tyyppiin realistinen
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sopeutuja, vaikka mielikuvani olisi sijoittanut hänet tyyppiin joustava selviytyjä. Haasta-
teltava 15 sijoittui tyyppiin vaivojensa vanki. Analyysi ei tässä tuottanut vaikeuksia,
mutta pohdintaa aiheutti se, vaikuttiko hänen kertomaansa huono muisti.

Omaisten kokemusten sisältöluokkien täsmentäminen oli työlästä, koska pelkäsin
aikaisempien analyysien ohjaavan ajatteluani. Tämän takia tein analyysin kolmeen ker-
taan, ennen kuin lopulliset sisältöluokat muotoutuivat.

5. Tavoiteltava tieto voi olla laadultaan essentiaalista, käsitteellistä ja persoonakohtai-
sesti yleistä tietoa. Essentiaalisen yleisen tiedon tavoittamiseen liittyy ihmisen tapa hah-
mottaa maailmaa, mikä merkitsee yleistä olemustasoista tietoa. Tähän ei tässä työssä
pyritä, mutta työssä saavutetaan persoonakohtaista ja käsitteellistä yleistä tietoa. Persoo-
nakohtainen yleinen tieto kuvaa tässä yhden AVH-potilaan tai yhden omaisen koetun maa-
ilman merkitysverkostoa eli selviytymiskertomusta. Käsitteellinen yleinen ilmentää
ihmisen kielen ja ajattelun sisäsyntyisyyttä, jota kuvaavat tässä työssä eri merkitysverkos-
totyyppien kuvaukset. Tällöin käsitteellinen yleinen kuvaa tyypeittäin jokaisen AVH-poti-
laan tai omaisen koettua maailmaa.

6. Metodien yhdistäminen on tarpeen, jos ontologinen analyysi osoittaa ilmiön paljastu-
van vain eri tutkimusmenetelmiä yhdistämällä. Tällöin useiden menetelmien käyttö lisää
tutkimuksen luotettavuutta. Tässä tutkimuksessa luovuin metodien yhdistämisestä.

AVH:stä johtuvat ongelmat kietoutuvat toisiinsa, sen takia niitä on syytä tarkastella
kokonaisvaltaisesti. Käyttämäni menetelmä mahdollisesti kokonaisvaltaisen tarkastelun
siten, että yhteys jokaisen haastateltavan kontekstiin säilyi. Metodi oli työläs, mutta sen
avulla saavutin AVH-potilaiden ja heidän omaisensa selviytymiskokemukset.

Samassa taloudessa asuvan AVH-potilaan ja omaisen selviytymiskokemukset ovat
yhteydessä toisiinsa. Sen takia selviytymistä tulisi tarkastella koko perheen näkökulmasta.
Tällainen tarkastelu on vaikeasti tavoitettavissa, joten poikkitieteellinen tutkimus antaisi
mahdollisuuden sisällöllisesti ja metodisesti monipuoliseen tarkasteluun.

7. Tutkijayhteistyö lisää tutkimuksen luotettavuutta silloin, kun se lisää tutkimuksellis-
ten menettelyjen systemaattisuutta ja ankaruutta. Tähän olen pyrkinyt kiinteällä yhteis-
työllä ohjaajien ja muiden tutkijoiden kanssa. Oloani on helpottanut tietoisuus tuesta ja
ohjausmahdollisuuksista.

Työtäni ovat lukeneet ja kommentoineet myös AVH-potilaita kuntouttavat työntekijät.
Tutkimustulosten peilaaminen muiden tutkijoiden tutkimustuloksiin on lisännyt tutkimuk-
sen luotettavuutta. Osin saamani tulokset vahvistuvat, osin poikkeavat aikaisemmasta tie-
dosta. Vertailemista vaikeuttaa tutkimusotteiden erilaisuus.

8. Tutkijan subjektisuus merkitsee sitä, että tutkija on tajunnallisena olentona tutkimus-
työnsä subjekti. Tämän takia hänen on reflektoitava, analysoitava ja raportoitava sen mer-
kitys tutkimuksen eri vaiheissa.

Koti AVH-potilaiden ja heidän omaistensa ympäristönä ja käytetty kieli ovat tuttuja
tutkijalle niin työskentelystä sairaanhoitajana kuin AVH-potilaan omaisena. Tämä lisää
luotettavuutta, sillä kun tutkimus tapahtuu tutussa kulttuurissa, on tutkijalla mahdollisuus
paremmin tavoittaa ilmiöiden olemus kuin vierasta elämänaluetta tutkittaessa (Atwood ja
Hinds 1986, 142). Toisaalta tutkijan esiymmärrys saattaa suunnata tutkimusta pois varsi-
naisen tutkittavan ilmiön olemisen tavasta. Siksi fenomenologisesti suuntautuneen tutki-
jan on jatkuvasti pysyttävä tietoisena siitä, että oma tajunta saattaa ohjata tutkimuksen



128
kulkua. Tämän takia reflektoin tietoisesti tutkittavaan ilmiöön liittämiäni merkityksiä ja
siirsin ne sen jälkeen syrjään tutkimusprosessin ajaksi. Sulkeistamisen liitin analyysipro-
sessin lisäksi aineiston hankintaan siten, että AVH-potilailla oli mahdollisuus vastata
avoimiin kysymyksiin.

En pystynyt kokonaan panemaan syrjään aikaisempia kokemuksiani enkä saavutta-
maani tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Tämän takia pyrin jatkuvaan itsereflektioon, jotta en
sekoittaisi omia kokemuksiani AVH-potilaiden kokemuksiin. Uskon, että aikaisempi tieto
ei ohjannut eikä vinouttanut uuden kokemustiedon keruuta ja analyysia, sillä olin tietoi-
nen esiymmärryksestäni ja pyrin sulkeistamaan sen. Selviytymisteorioihin palasin vasta
empiirisen tutkimuksen jälkeen tuloksia tarkastellessani.

9. Tutkijan vastuullisuuteen liittyvät velvoitteet tutkittavia, itseä, tutkimustyötä ja
yhteiskuntaa kohtaan. Nämä velvoitteet täyttääkseni olen pyrkinyt tekemään kaikki tutki-
mukselliset toimenpiteet systemaattisesti ja kuvaamaan ne mahdollisimman tarkasti. En
ehkä ole kyennyt kuvaamaan kaikkia yksityiskohtia niin perusteellisesti, että lukija kyke-
nisi konstruoimaan tutkimuksen kulun täsmälleen niin kuin se toteutui, mutta pyrin kuvaa-
maan kaikki systemaattisesti etenevät tutkimusvaiheet mahdollisimman hyvin. Tähän
velvoittaa eettinen vastuuni tutkijana. Vastuullisuus ilmenee myös niissä eettisissä kan-
nanotoissa, joita olen kuvannut luvussa 8.1.

Fenomenologinen tutkimus on luotettavaa, jos tutkija kykenee tavoittamaan tutkittavan
ilmiön sellaisena, kuin se tutkittavalle ilmenee. Mielestäni olen tässä onnistunut ja saanut
vastauksen tutkimustehtävääni. Saamieni tulosten voidaan ajatella vastaavan tutkittavan
alkuperäistä kokemusta. Lincoln ja Cuba (1985, 43) käyttävät tästä nimitystä totuusarvo
eli vastaavuus, joka merkitsee tutkittavan todellisuudesta tuottaman rekonstruktion vas-
taavuutta alkuperäisen rekonstruktion kanssa. Tuottamaani konstruktiota ei pidä suhteut-
taa tutkittavien AVH-potilaiden ja heidän omaistensa kokemuksen ulkopuolelle, koska
tajunnalliset merkityssuhteet ovat olemassa ainoastaan heidän koetussa maailmassaan.
Kokemuksiin perustuva tutkimustieto yleistyy niin, että ihmiset tunnistavat tulosten vas-
taavan omia kokemuksiaan tai tuntemiensa ihmisten kokemuksia. Kokemusta koskevaa
tietoa ei voida siirtää sellaisenaan toiseen kontekstiin. Jos näin sanotaan, tällainen väite
sisältää ajatuksen, jonka mukaan kokemus on sama, jos ympäristö on samankaltainen eli
kokemus määräytyy mekanistisesti ympäristöstä. Tutkimustulosten siirtäminen toiseen
kontekstiin riippuu siitä, miten samankaltaisia tutkittu ympäristö ja sovellusympäristö
ovat. Tällainen oletus on behavioristinen ja siten fenomenologialle vieras. Jos näin mene-
tellään, annetaan ymmärtää, että ihmisestä on olemassa tietoa uudessa kontekstissa, ennen
kuin häntä kuunnellaan. Tämä on fenomenologisen asenteen vastaista.
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Liite 1/1
Esimerkki analyysin etenemisestä

ANALYYSIN VAIHE 1/3 ANALYYSIN VAIHE 1/4

Miten teidän sairastuminen aivohalvaukseen tapah-
tui?
Minulla ei oo mittää aivohalvausta. Se on vissi se. Minä
en oo mikkää aivoinvalidi. Minä en ymmärrä miks kai-
kki jankuttaa ja ratkuttaa minun aivohalvauksesta, mutta
minulla ei oo sitä? Se on varma se. Perhana. Lapsetkin
tuossa pihalla huutavat perrään että aivoinvalidi. Kun
minä saan ne kässiini, niin minä ...(heristää nyrkkiä ja
seisoo uhkaavan näköisenä ovella). Saatana.

Niinkö? Minulla on sitte väärää tietoa. Anteeksi.
Unohdetaan aivohalvaus, koska teillä ei ole sitä.
Mutta voitteko kertoa sitte siitä sairaudesta, mikä
teillä on?
No, minulla kiristää sellainen jänne tässä (oikealla). Se
menee jalasta ihan ylös asti. On se pahuksen tiukka
jänne.

Se alako yhtäkkiä. Meni vessaan yöllä ja se tapahtui
yhtäkkiä. Tästä oikealta puolelta se meni voimat ja minä
kaaduin. Minä en muista muuta kuin sen, että olin
XXX:lla, vaikka xxx:iin vietiin. Sitä väliä en muista. Ja
sitte tämä käsi ei toiminu ollenkaan, vaan sitte kun minä
siellä söin ja siellä oli hirveän kuuma ja muilla oli hir-
veän kylymä. Minun teki siellä jatkuvasti munia mieli ja
muut ei tykänny niistä. Minä sanoin niille, että perhana,
antakaa ne tänne. Minä näin horroksessa unta, että tämä
on syyrialaisten armeija, olen oikein sellaisissa hautoissa
siellä koluamassa ja sitte mä ihmettekin, kun heräsin
niin aattelin, että voi permanto, miten minä tänne oon
joutanu.

Minulla oli taju, mutta en pystyny puhumaan eli minun
aivot pelas, mutta en vain saanu puhuttua.

Suomea minä en puhunu, mutta aina kun minä suuni
avasin niin tuli englantia aivan sujuvasti, mutta sitä
toiset eivät ymmärtäneet ollenkaan, ni lopetin. Minä oon
ollu YK joukoissa, niin puhun englantia.

Minua vastapäätä oli pieni mies ja se kyseli aina, että jos
hän laittas tuon juttelun sulle kuntoon. Saatana. Mutta
aina kun yritin suomeks puhua, niin aina tuli englantia.

Minä yritin tarkasti kuunnella miten muut puhu, niin se
sieltä pikku hiljaa palautu.

Hän sanoo, että hänellä ei ole aivohalvausta eikä hän
ole aivoinvalidi. Hänen mielestään muilla ihmisillä
on väärä käsitys hänen sairaudestaan. Kokee erityis-
esti pihan lasten käyttäytymisen häiritseväksi. Lapset
matkivat hänen käyttäytymistään ja puhuttelevat
häntä aivoinvalidiksi. Hän haluaisi oikaista nyrkeillä
lasten käsityksiä.

Uskoo, että sairauden aiheuttaa kiristävä jänne
oikealla puolella, joka kulkee jalasta päähän asti.

Uskoo, että sairaus alkoi yhtäkkiä; voimat menivät
oikealta puolelta. Hän tietää olleensa sairaalassa,
mutta hänellä on siitä ajasta vain hämäriä muistikuvia.
Hän kokee olleensa uni- ja valvetilan rajamailla eikä
muista miten vaihtaminen sairaalasta toiseen tapahtui.

Kokee, että hänen ymmärrys toimi, mutta hän ei kyen-
nyt puhumaan.

Uskoo, että yrittäessään puhua suomea, se ei onnistu-
nut. Uskoo puhuneensa englantia sujuvasti, mutta kun
toiset eivät ymmärtäneet, hän lopetti puhumisen.

Uskoo, että kun hän yritti puhua suomea, niin aina tuli
englantia.

Kokee, että muiden puheen tarkka seuraaminen edisti
hänen puheen palautumista.
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Kättä ja jalkaa kuntoutettiin, mutta ei puhetta.

Sisua siinä tarvittiin, että kuntoutui. Alkuun ei käsi ja
jalka toiminu ollenkaan, mutta minulla oli sisua, että pit-
tää se saaha perhana.

Sitte kun kerran hoitaja unohti minut vessaan, mutta minä
en pitäny mittää kiirettä, minä vain kattelin, kun kuutamo
oli ja. Perhana.

Sitte se tuli ja kysyi, että missä xxxa on ja se sanoi, että
voi hitto, se on siellä WC:ssä. Minä sanoin, etten minä
tienny, mistä minä soitan apua. Hoitaja sanoi, etten ole
koskaan nähnyt niin onnellisen näköistä miestä ja sitte
pääsi syömään.

Sitte sanohan se jälkeen päin, se xxx, että miten helekkari
sinä oot noin toipunu.

Ja joka päivä oli niitä kokkeita ja minä aattelin, että voi
pirskatti, kun pääsis pois ja

kävinhän minä kolome kertaa lomalla. Ensin oli, että jos
tuutte toimeen ja sitte olin kolome päivää ja sitte olin
neljä ja sanoivat, että tulukaa sitte sanomaan, jos on
vaikeuksia.
Miten selvisitte?
Minä liikuin aluksi kotona pyörätuolilla ja sitte en aina
jaksanu tulla kotiin ja

sitte kun olis pitäny soittaa, että tuu hakkeen, niin en
muistanu puhelinnumeroa, kun sitä ei tuu koskaan soitet-
tua omaan numeroon. Minä ihmettelin ja sitte minä tulin
kotiin yksin.

Niin ja olinhan minä xxx:n, se on minun 2 vuotta van-
hempi poikakaveri, se aina haalasi minua. Alakuun se oli
vähän vaikeata se kuluku, mutta sitte xxx tuli hakemaan.
Sitte minä tulin xxx:n kyytissä kotiakin ja

kyllä me pärjatään. Pukeminen oli aluksi vaikeaa. Mutta
nyt on tällaiset vaatteet (verkkahousut, T-paita, pujotetta-
vat kotitossujen näköiset kengät).

Mutta kun siellä oli niitä muutamia, jotka sano, ettei ne
jaksa, niin minä sanoin, että perkele, minä jaksan tässä
näin. Minä survon vaatteet päälle niin, että hiki valu,
mutta onnistu se.

Kokee saaneensa fysioterapiaa, mutta ei puhetera-
piaa.

Kokee, että kuntoutumisessa tarvitaan sisua.

Hän pysyi rauhallisena, vaikka joutui odottamaan
hoitoja.

Kokee, ettei tiennyt miten saa apua.

Kertoo hoitajan ihmetelleen hänen hyvää
toipumistaan.

Kokee sairaalan ikävänä paikkana ja halusi kotiin.

Kokee, että kotilomilla näki kuinka selviytyy kotona.

Hän liikkui kotiuduttuaan pyörätuolilla, mutta ei tie-
dostanut aina voimiaan ja saattoi mennä liian kauas.

Kokee, että muisti on huonontunut ja sen takia avun
soittaminen on vaikeaa. Kotinumerokin unohtuu.

Kokee, että hänellä on hyvä ystävä, joka auttaa häntä
liikkumisessa.

Kokee selviytyvänsä kotona, vaikka pukeminen oli
aluksi vaikeaa. Nyt pukeminen onnistuu, sillä on
hankkinut vaatteet joissa ei ole nappeja eikä
vetoketjuja.
Kokee, että sitkeä harjoitteleminen edistää pukemisen
oppimisessa.
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Minä yritin vaan sinnikkäästi mennä pyörätuolillekin,
niin että hiki valu, mutta menin.

On sitä joutunut ennenkin kestään erilaisia kipuja. Oli
siellä sellaisia, jotka kitisivät vaan.

Miten elämä muuttui sairastumisen jälkeen?
Tänne piti muuttaa. Asuin ennen tuolla xxx:ssa, siellä ei
ollu vessaa eikä tullu vettä niin se purettiin se talo.

Minä kävelen hittasti, tuntuu vaan että joskus, vähän sitä
veipottaa. Ja minä juttelen tuolla kaikille matkalla ja
kahtelen ja. Käyn aina postissa ja kirjastossa. Ihmiset
ihmettelee, miten minä niin hittaasti kävelen, mutta
minulla ei mihinkään kiirettä.

Minä pystyn kaikki pankkikortit ja muut käyttämään, ei
oo mittään.

Kalassa kävisin, mutta tämä (vaimo) kun täällä hättäilee.

Yksin menisin, kun toiset tinttaa pään täyteen ennen
lähtöä ja minä en, niin niistä ei oo kaveriksi. Minä en
tykkää, että kun mennee tuonne merelle venneellä niin
ottaa ennen kaljaa. Minä aina oo kulkenu tuolla merellä
ja verkoilla yksinäni ennen. Kaikki on huolehittu niin
kaikki on menny ihan hyvin.

Mutta täällä on ikäviä ihmisiä, ne luullee että minä oon
aivoinvalidi, kun minä liikun hittaasti ja puhe on
kankeaa ja vaikeaa. Tässä talossa on mukavia ihmisiä,
mutta noissa naapurissa. Noissa muissa on noita kau-
pungin puoliroskia ja ne on sosiaalihuollon varassa.
Lapset huutelevat kaikkia ja hilluvat, eikä ne saa kotona
ees ruokaakaan, kun vanhemmat on aina humalassa. Ne
on heitteillä.

Meillä kävi ennen sairautta paljon vieraita, mutta ei
ennää.

Miltä tulevaisuus näyttää?
Täällä on ikävä asua,

mutta meillä on tässä niin mukava asua yhessä.

Ei sitä yksin tulis mittää.

Kokee, että sinnikkyys edisti liikuntakyvyn palautu-
mista.

Kokee, että hän on joutunut kestämään ennenkin
erilaisia kipuja. Kokee, että sellaisiakin on, jotka
eivät kestä, valittavat vain.

Pitää pahana, kun on joutunut muuttamaan eri asuin-
paikkaan sairastuttuaan.

Hän kokee kävelevänsä hitaasti, ontuen. Hän
pysähtyy keskustelemaan tapaamiensa ihmisten
kanssa ja katselemaan ympärilleen. Hän käy päivit-
täin postissa ja kirjastossa.

Kokee selviytyvänsä pankkikortin käytöstä.

Kokee, että kykenisi kalastamaan, mutta on luopunut
siitä, koska vaimo pelkää että jotain sattuu.

Hän menisi mieluiten yksin kalastamaan, sillä hän
haluaa mennä raittiina vesille. Hänen kalakaverinsa
käyttävät runsaasti alkoholia. Kokee, että hän on aina
selviytynyt yksinään hyvin.

Hän pitää ympäristössä asuvia ihmisiä ikävinä, koska
he luulevat että hän on aivoinvalidi. Hän kokee, että
uskomusten takana on hänen hidas liikkumisensa ja
kankea puhe.

Kokee, että vieraat on vähentyneet sairastumisen jäl-
keen.

Kokee, että asuinympäristö on ikävä.

Kokee, että yhdessä vaimon kanssa on hyvä asua.

Kokee, että ei selviytyisi yksinään.
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Hän sanoo, että hänellä ei ole aivohalvausta eikä hän
ole aivoinvalidi. Hänen mielestään ihmisillä on väärä
käsitys hänen sairaudestaan.

Hän kokee erityisesti lasten käyttäytymisen häirit-
sevänä. Lapset matkivat hänen liikkumistaan ja
puhuttelevat häntä aivoinvalidiksi. Hän haluaisi
oikaista nyrkillä lasten käsityksiä.

Hän uskoo, että hänen vaivansa johtuvat kiristävästä
jänteestä, joka kulkee oikeasta jalasta kylkeä pitkin
käteen ja päähän asti.

Sairaus tuli yhtäkkiä: voimat menivät oikealta
puolelta ja hän kaatui.

Hän tietää olleensa sairaalassa, mutta hänellä on siitä
ajasta vain hämäriä muistikuvia. Hän kokee olleensa
uni- ja valvetilan rajamailla eikä muista miten
vaihtaminen sairaalasta toiseen tapahtui.

Hän uskoo, että hänen ymmärryksensä toimi, mutta
hän ei kyennyt puhumaan. Uskoo, että yrittäessään
puhua suomen kieltä, se ei onnistunut. Kun hän yritti
puhua, niin aina puhe oli sujuvaa englantia. Kun
toiset eivät ymmärtäneet sitä, hän lopetti puhumisen.
Vähitellen hän oppi puhumaan suomea. Kokee, että
muiden puheen tarkka seuraaminen edisti puheen pal-
autumista.

Sairaala oli hänelle outo paikka. Hän ei tiennyt, miten
siellä pyydetään apua ja sen takia hän joutui odottele-
maan hoitoja.

Hän muistaa saaneensa fysioterapiaa, mutta ei
puheterapiaa.

Hän piti sairaalaa ikävänä paikkana ja hän halusi
kotiin mahdollisimman nopeasti.

Kokee, että kotilomat edistivät kuntoutumista, sillä
silloin näki, kuinka selviytyy kotona.

Hän liikkui kotiuduttuaan pyörätuolilla, mutta ei tie-
dostanut aina voimiaan ja saattoi lähteä liian kauas.
Avun soittaminen kotoa ei onnistunut, sillä hän ei
muistanut puhelinnumeroa.

Ei hyväksy sairauttaan. Projisoi omat toiveensa itsensä
ulkopuolelle.

Sairaudesta johtuvat tunne-elämän muutokset ilmenevät
lyhytjännitteisyytenä ja kärsimättömyytenä sietää lasten
käyttäytymistä ja tavassa ohjata lapsia.

Kieltää sairauden. Selittää ymmärryksensä mukaan
vaivojen johtuvan kiristävästä jänteestä.

Oikeanpuolen halvaantuminen tapahtui yllättäen: men-
etti tällöin tasapainonsa.

Tajunnan taso alentunut sairastumisen alkuaikoina.

Muutokset henkisissä toiminnoissa ilmenevät kielellisinä
vaikeuksina. Kyky tuottaa puhetta ja ymmärtää omaa
puhettaan vaikeutunut. Kieltää vaikeutensa ja selittää ne
muista ihmisistä johtuviksi.

Sairauden aiheuttamat muutokset ilmenevät hitautena ja
ymmärtämättömyytenä pyytää apua.

Saanut fysioterapiaa, mutta ei puheterapiaa.

Vieras ympäristö aiheuttaa turvattomuutta, tuttu
ympäristö lisää turvallisuutta.

Kotilomat edistävät kuntoutumista. Silloin näkee miten
selviytyy.

Henkisten toimintojen muutokset ilmenevät muisti- ja
voimavarojen arviointivirheinä. Halvausoireiden takia
pyörätuoli tarpeen.
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Muisti on huonontunut. Erityisesti ihmisten nimet ovat
hukassa. kokee selviytyvänsä pankkikortin käytöstä.

Hän on mielestään kuntoutunut hyvin.

Kuntoutuakseen hän on tarvinnut sisua ja sitkeyttä.
Kertoo hoitajien ihmetelleen hänen hyvää
toipumistaan.

Hän kokee selviytyvänsä kotona, vaikka pukeminen oli
aluksi vaikeaa. Nyt pukeminen onnistuu, sillä hän on
hankkinut vaatteita, joissa ei ole nappeja eikä
vetoketjuja.

Kokee. että sinnikäs harjoitteleminen edistää puke-
misen oppimista. Sinnikkyys edistää myös liikuntaky-
vyn palautumista.

Hän kävelee nyt ilman apuvälineitä, vaikkakin hitaasti.
Kävellessään hän pysähtyy keskustelemaan tapaami-
ensa ihmisten kanssa ja katselemaan ympärilleen. Hän
käy päivittäin postissa ja kirjastossa.

Kokee, että hän kykenisi kalastamaan, mutta on luopu-
nut siitä, koska vaimo pelkää, että hänelle sattuu
jotakin. Hän menisi mieluiten yksin kalastamaan, sillä
hän haluaa mennä raittiina vesille. Hänen kalakaver-
insa käyttävät runsaasti alkoholia. Kokee, että hän on
aina selviytynyt kalareissuista hyvin yksinään.

Pitää pahana sitä, että on joutunut muuttamaan eri
asuinpaikkaan sairastuttuaan.

Kokee, että asuinympäristö on ikävä. Ympäristössä
asuvat ihmiset ovat myös ikäviä, sillä he luulevat, että
hän on aivoinvalidi. Hän kokee, että uskomusten
takana on hänen hidas liikkumisensa ja kankea puhe.

Ihmissuhteet ovat vähentyneet sairastumisen jälkeen,
mutta hänellä on yksi hyvä ystävä, joka auttaa häntä.
Myös sukulaiset auttavat tarvittaessa.

Hän kokee, että yhdessä vaimon kanssa on hyvä asua.
Hän ei usko selviytyvänsä yksinään.

Muistihäiriöitä.

On mielestään kuntoutunut hyvin.

Kuntoutuminen edellyttää sisua ja sitkeyttä.

Selviytyy kotona. On hankkinut helposti puettavia
vaatteita.

Harjoitteleminen edistää pukeutumisen oppimista ja
liikuntakyvyn palautumista.

Kävelee hitaasti. peittää hitauttaan keskustelemalla
ihmisten kanssa ja katselemalla ympärilleen.

Luopunut kalastusharrastuksestaan. Vaimo pelkää, että
hänelle sattuu jotakin. Ei käytä vesillä alkoholia.

Ei ole sopeutunut asuinpaikan muutokseen.

Emotionaalisista häiriöistä johtuvia ihmissuhdeongel-
mia asuinympäristössä. Selittää ongelmat muista ihmi-
sistä johtuviksi.

Ihmissuhteet kaventuneet. Yhteys ystävään ja suku-
laisiin. He auttavat tarvittaessa.

Saa vaimolta apua ja tukea. Yksin ei selviydy.
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