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Abstract

The aim of the study was to describe and understand the self-care of home-dwelling elderly and to
produce a model of the phenomenon. In the first phase of the study, a preliminary model for the
self-care of home-dwelling elderly was developed inductively. The data were collected by inter-
viewing 40 home-dwelling elderly persons aged 75 or more and analysed using the constant com-
parative method of the grounded theory approach. In the second phase, the aim was to gain infor-
mation of individual self-care. The original data were analysed at an individual level using deduc-
tive data analysis. The classification frame consisted of the model developed in the first phase. In
the third phase, the connections between the functional ability (ADL, IADL), life satisfaction, self-
esteem and self-care behaviour styles of home-dwelling elderly persons were studied. In this phase,
the deductive content analysis made in the second phase was utilised while elaborating the self-care
behaviour styles. The relationships between the variables were analysed by using cross-tabulation.
In the fourth phase of the study, the point of interest was to describe and understand the self-care of
elderly persons from a life-history point of view. New data were collected. They consisted of the
oral biographies of five elderly persons aged 75 years or more. The data were analysed by using the
method of inductive content analysis.

In the first phase of the study, four types of self-care were constructed. Each type consists of a
specific combination self-care behaviour styles, life experiences and orientations towards the future.
In the next phase, six new self-care types emerged, the self-care styles being the same as in the orig-
inal types, but the past experiences and/or orientations towards the future differing from the origi-
nal. Functional ability, life satisfaction and self-esteem vary between persons whose self-care
behaviour styles are different. The best functional ability is connected to an individual self-care
behaviour style and the worst to an abandoned style. Those with an abandoned self-care behaviour
style have the lowest life satisfaction and self-esteem. The highest life satisfaction is connected with
formally guided self-care and the highest self-esteem with responsible behaviour. The life history
study showed that individual factors, such as the turning points of life, the habitual ways to react,
the resources, the meanings of self-care and the experiences of getting old orient self-care into
either an internal or an external direction.

This study produces new knowledge of the self-care of home-dwelling elderly, the factors asso-
ciated with it and the development of self-care. The results of the study can be used to plan and
implement the care of home-dwelling elderly as well as to teach geriatric care. In the course of the
study, many different approaches and methods have been used and partly developed for the study.
These methodological solutions can also be applied in other kinds of nursing research.

Keywords: aged, functional ability, life satisfaction, self-esteem, grounded theory, deduc-
tive content analysis, life history research
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Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena oli kuvailla ja ymmärtää kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpitoa ja
tuottaa ilmiötä kuvaava malli. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa muodostettiin induktiivisesti
alustava malli kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidosta. Tätä varten kerättiin aineisto haas-
tattelemalla 75 vuotta täyttäneitä (n=40) henkilöitä. Aineisto analysoitiin grounded teoria -lähesty-
mistavan jatkuvaa vertailevaa analyysiä käyttäen. Toisessa vaiheessa ikääntyvien itsestä huolenpi-
toa sekä menneisyyttä ja tulevaisuuteen suuntautumista tarkasteltiin yksilötasolla. Alkuperäinen
haastatteluaineisto analysoitiin deduktiivisella sisällön analyysillä käyttäen edellisessä vaiheessa
tuotettua mallia luokittelurunkona. Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa selvitettiin kuvailevia tilas-
tomenetelmiä hyödyntäen ikääntyvien itsestä huolenpidon tapojen yhteyttä toimintakykyyn, elä-
mään tyytyväisyyteen ja itsearvostukseen. Tutkimuksen neljännessä vaiheessa tarkastelun koh-
teena oli itsestä huolenpito ja sen ohjautuminen elämänhistoriallisesta näkökulmasta. Tätä varten
kerättiin uusi aineisto (n=5) elämäkertahaastatteluilla. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällön
analyysillä.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa muodostettiin neljä itsestä huolenpidon tyyppiä. Jokai-
sella tyypillä on sille ominainen itsestä huolenpidon tapa, menneisyys ja tulevaisuuteen suuntautu-
minen. Toisen vaiheen analyysissä neljän alkuperäisen sisään rakentui kuusi uutta tyyppiä, joissa
huolenpidon tavat ovat samoja kuin alkuperäisissä, mutta menneisyys ja/tai tulevaisuuteen suuntau-
tuminen poikkeavat niistä. Toimintakyky, elämään tyytyväisyys ja itsearvostus vaihtelevat eri
tavoin itsestään huolehtivilla. Paras toimintakyky on omapäisesti itsestään huolehtivilla ja heikoin
luovuttaneilla. Luovutetusti itsestään huolehtivilla on myös matalin elämään tyytyväisyys ja itsear-
vostus. Korkein elämään tyytyväisyys on puolestaan ulkoapäin ohjautuvasti ja korkein itsearvostus
omavastuisesti itsestään huolehtivilla. Elämänhistoriallisessa tarkastelussa ilmeni, että yksilölliset
tekijät; elämän taitekohtien luonne, reagointitapa, voimavarat, itsestä huolenpidon merkitys ja van-
henemisen kokemus suuntaavat itsestä huolenpitoa joko sisältä- tai ulkoapäin ohjautuvaksi.

Tietoa kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidosta, siihen liittyvistä tekijöistä ja itsestä
huolenpidon ohjautumisesta voidaan hyödyntää ikääntyvien parissa työskentelyssä sekä ikääntyvien
hoitotyön opetuksessa. Tutkimuksen eri vaiheissa on käytetty useita eri lähestymistapoja ja menetel-
miä, joita on osittain myös kehitetty tätä tutkimusta varten. Tutkimuksen menetelmällisiä ratkaisuja
voidaan soveltaa myös muissa hoitotieteellisissä tutkimuksissa.

Avainsanat: ikääntyvä, toimintakyky, elämään tyytyväisyys, itsearvostus, grounded teo-
ria, deduktiivinen sisällön analyysi, elämäkertatutkimus
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1 Johdanto

1.1 Tutkimuksen taustaa

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvailla ja ymmärtää kotona asuvien ikääntyvien
itsestä huolenpitoa ja tuottaa ilmiötä kuvaava malli. Itsestä huolenpito on perinteisesti
mielletty eri elämänvaiheisiin, -tilanteisiin sekä sairauksiin liittyväksi terveyden edistämi-
seksi (Kickbush 1989, Engberg et al. 1995, Clark 1998). Tällöin huolenpidossa voidaan
erottaa päivittäiset terveystottumukset, systemaattinen terveyden ylläpitämiseen tähtäävä
toiminta ja sairauden oireiden tarkkailu ja hoito (Dean 1989b, Haug et al. 1989, Orem
1991, Musil 1998, Edwardson & Dean 1999). Itsestä huolenpitoon on katsottu vaikutta-
van sekä yksilön kyvyt että halukkuus ottaa vastuuta terveyttä koskevassa päätöksen teos-
sa (Goldstein et al. 1983, Segall & Goldstein 1989, Orem 1991), johon liittyy terveyden
edistämistä koskevien tavoitteiden asettaminen sekä tavoitteiden suuntainen toiminta
(DeFriese & Gordon 1993, Metler & Kemper 1993). Perinteisestä määritelmästä poike-
ten tässä yhteydessä ikääntyvien itsestä huolenpitoa ei tarkastella ainoastaan tietoisena
terveyden edistämisenä vaan laajemmin osana elämää, jolloin huolenpidon ohjautumiseen
vaikuttavat sekä yksilökohtaiset että ympäristölliset tekijät. Itsestä huolenpidon katsotaan
olevan paitsi tietoinen myös osin tiedostamaton elämänkulun myötä muotoutunut tapa
toimia ja elää. Tällöin itsestä huolenpito sisältää toiminnan ohella myös tunneperäisen,
itsestä välittämisen ulottuvuuden. Ikääntyvien itsestä huolenpitoa ei ole aikaisemmin juu-
rikaan tutkittu tästä näkökulmasta.

Tutkimus edustaa hoitotieteellistä perustutkimusta, jossa tuotetaan kuvailevaa tietoa
kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidon jäsentämiseksi. Tätä tietoa voidaan hyö-
dyntää muun muassa suunniteltaessa kotona asumista tukevia hoitotyön interventioita.
Näin tämä tutkimus liittyy gerontologiseen hoitotyöhön. Hoitotieteessä ei ole varsinaista,
eriytynyttä vanhenemisen tutkimuksen perinnettä. Bowsherin ja kumppaneiden (1993)
mukaan hoitotieteellisissä tutkimuksissa vanhuusikää ei olekaan yleensä nähty erillisenä
ajanjaksona, jonka tutkimiseen tarvitaan omia erityisiä teorioita, vaan sitä on tarkasteltu
yhtenä elämänvaiheena muiden joukossa. Käytännön gerontologisen hoitotyön (geronto-
logical nursing) on todettu perustuvan monitieteiseen tietoon (Baines 1991, Hyttinen
1999), jolloin siinä hyödynnetään kaikkien edellä mainittujen vanhustutkimuksen osa-
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alueiden tuottamaa tietoa hoitotieteellisen tiedon ohella. Gerontologista hoitotyötä käsit-
televässä kirjallisuudessa korostetaan ikääntyvien yksilöllisyyttä (Nolan 1996, McCormac
& Ford 1999).

Jo tällä hetkellä 75 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona, ja kuitenkin kotiin
annettavia palveluja on viimeisen kymmenen vuoden aikana vähennetty huomattavasti
(Voutilainen et al. 2000). Vanhuspoliittisen tavoite- ja strategiatoimikunnan asettaman
tavoitteen mukaan vuoden 2001 lopussa tulisi 90 prosenttia yli 75 vuotta täyttäneistä asua
kodeissaan (Vanhuspolitiikkaa vuoteen 2001). Kotona asuminen on monessa tapauksessa
inhimillisin vaihtoehto ikääntyville ja myös pakon sanelema (Vaarama & Hurskainen
1993, Paakkari 1996, Vaarama & Lehto 1996). Suomessa on viimeisen kymmenen vuo-
den aikana jouduttu taloudellisista tekijöistä johtuen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudel-
leenorganisointiin. Ikääntyvien hoidossa tämä on johtanut laitoskeskeisyydestä kustan-
nuksiltaan edullisempaan avohoitoon siirtymiseen ja henkilöstöresurssien vähentämi-
seen. Samanaikaisesti ikääntyvien määrä Suomessa on kasvanut ja kasvaa edelleen sekä
suhteellisesti että määrällisesti. Vuonna 2030 yli 65-vuotiaita on noin neljännes suomalai-
sista (Tilastokeskus 1999). Erityisen runsasta väestön määrän kasvu on vanhemmissa ikä-
luokissa eli 75 vuotta täyttäneessä väestössä (Kannisto 1998). Ikävuodet 75–80 ovat myös
kriittistä aikaa avuntarpeen lisääntymisessä (Forss et al. 1995, Ryynänen et al. 1999).
Tämä merkitsee sitä, että tulevaisuudessa hoidetaan lisääntyvässä määrin kotona yhä van-
hempia ja toimintakyvyltään heikompia henkilöitä vähenevin voimavaroin. Aikaisem-
pien tutkimusten perusteella ikääntyvien kotona asumiseen vaikuttavat monet tekijät,
kuten elinolosuhteet (Suutama et al. 1988, Salminen et al. 1990), ikääntyvän terveys (Val-
vanne et al. 1991, Heikkinen et al. 1992, Karjalainen & Kivelä 1995, 1997, Arve 1999,
Rissanen 1999), toimintakyky ja toiminta (Suutama et al. 1988, Salminen et al. 1990, Val-
vanne et al. 1991, Heikkinen et al. 1992, Karjalainen & Kivelä 1995, 1997, Karjalainen
1999, Rissanen 1999) sekä avuntarve ja palvelujen saanti (Raatikainen 1992, Rissanen
1999).

Itsestä huolenpitoa on tutkittu aktiivisena toimintana ja todettu sen olevan yhteydessä
ikääntyvien kotona selviytymiseen (Raatikainen 1992). Tieto, joka auttaa ymmärtämään
kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpitoa, siihen yhteydessä olevia tekijöitä ja huo-
lenpidon ohjautumista, on tulevaisuutta ajatellen tärkeää, koska kotona asuvien ikäänty-
vien määrän lisääntyessä ja hoitoresurssien suhteellisen määrän vähetessä tulee löytää
uusia ikääntyvien voimavaroista lähteviä kotona asumista tukevia hoitomuotoja.

1.2 Vanheneminen ja vuosituhannen taitteen ikääntyvät

Vanhenemista voidaan tarkastella ja määritellä useista näkökulmista. Biologinen vanhe-
neminen ilmenee asteittaisena kehon fyysisenä rappeutumisena. Psyykkiset vanhenemis-
muutokset liittyvät älykkyydessä, muistissa ja oppimiskyvyssä ikääntymisen myötä
tapahtuviin muutoksiin sekä persoonallisuuden kehittymiseen vanhuudessa. Sosiaalisella
vanhenemisella ymmärretään puolestaan kaikkia niitä yksilön ja yhteiskunnan välisessä
vuorovaikutuksessa mikro- ja makrotasolla esiintyviä muutoksia, joita vanhenemisen
myötä ilmaantuu. Perimmältään vanheneminen on biologinen prosessi, mutta arkielämäs-
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sä se tulee näkyväksi psyykkisten ja sosiaalisten vanhenemisprosessien kautta (Koskinen
1994). Vanhenemisprosessi ja varsinkin sen kokeminen ovat yksilöllisiä (Wondolowski &
Davis 1988, Heikkinen 1991, Ruoppila 1992, Coleman 1994).

Kaikilla edellä mainituilla tahoilla tapahtuvat vanhenemismuutokset vaikuttavat ikään-
tyvän itsestä huolenpitoon, minkä vuoksi huolenpitoa on syytä tutkia ikääntymiseen liit-
tyen. Tältä osin tämä tutkimus viittaa gerontologiaan eli vanhuustieteeseen, joka jaetaan
biogerontologiaan, sosiaaligerontologiaan, psykogerontologiaan sekä geriatriaan eli klii-
niseen gerontologiaan.

Vanhenemisen yksilöllisyys ja ympäristön erilaisuus aiheuttavat sen, että ikääntyvä
väestö on varsin heterogeeninen ryhmä ihmisiä (Phillips 1992, Bowsher et al. 1993). Eri-
tyisesti tulevaisuudessa ikääntyvien keskinäinen erilaisuus niin elintapojen ja tottumusten
kuin palvelujen tarpeiden suhteen tulee korostumaan (Raassina 1994, Vanhuspolitiikkaa
vuoteen 2001). Varsinaiset ikääntymiseen liittyvät toiminnalliset vajavuudet alkavat
ilmaantua teollisissa maissa 75–80 vuoden iässä (Ryynänen et al. 1999). Ikääntyvät itse
liittävät vanhenemisen kokemuksen havaitsemiinsa kielteisiin asioihin, kuten heikenty-
vään terveyteen, heikentyviin aisteihin, heikkouden tunteeseen ja huonontuneeseen muis-
tiin (Heikkinen 1991). Gerontologiassa vanhuuden alkaminen ajoitetaan yleisemmin noin
75 ikävuoteen. Ikääntyvät jaetaan ”nuoriin iäkkäisiin” (60–69), ”keski-ikäisiin iäkkäi-
siin” (70–79), ”vanhoihin iäkkäisiin” (80–89) ja ”hyvin vanhoihin iäkkäisiin” (90–99)
(Stuart-Hamilton 1996). Myös vanhusbarometrin (1994) mukaan vanhus-nimityksen
käyttö saa kannatusta vasta yli 80-vuotiaista puhuttaessa. Tässä tutkimuksessa käytetään
nimitystä ikääntyvät ja ikääntymisen rajana pidetään 75 vuoden ikää, koska tuossa vai-
heessa biologiset vanhenemismuutokset altistavat ihmisen yhä herkemmin taudeille ja
aiheuttavat toimintakyvyn vajausta, vaikka sairauksia ei esiintyisikään (Heikkinen et al.
1990, Heikkinen & Suutama 1992, Ryynänen et al. 1999).

Vuosituhannen taitteen 75 vuotta täyttäneet ovat suomalaisen yhteiskunnan 1900-
luvun ensimmäisten vuosikymmenten kasvatteja, mikä tarkoittaa ettei heidän lapsuutensa
yhteiskunta tarjonnut kaikille yhtenäisesti kuuluvaa sosiaaliturvaa (Pulma 1994). Tälle
pulan, sodan ja jälleenrakentamisen sukupolvelle oli tunnusomaista olosuhteiden yhtei-
syys, jota Roos (1987, 54) kuvaa seuraavasti: ”köyhyys, epävarmuus, sairaudet, perheiden
hajoaminen vanhempien kuoleman takia, koulutuksen puuttuminen tai keskeyttäminen,
koulunkäynnin tuoma sosiaalisten eriarvoisuuksien tiedostaminen, työnteon aloittaminen
varhaisessa iässä, jatkuva työnteko ja sota-ajan puutteet ja kiusat.” Aikuisuutensa 1900-
luvun alkupuolella syntyneet elivät suomalaisen yhteiskunnan suuren murroksen (1930–
1950) ja hyvinvointivaltion (1950–1990) taitteessa. He siis osallistuivat yhteiskunnan
sodan jälkeiseen jälleenrakentamiseen, jolle oli tyypillistä teollistuminen ja muuttovirta
maalta kaupunkeihin (esim. Karisto et al. 1998). 75 vuotta täyttäneiden työelämästä eläk-
keelle siirtyminen ajoittui hyvinvointivaltion aikaan, jolloin suomalaiselle yhteiskunnalle
oli ominaista universaalinen sosiaalipolitiikka. Sen periaatteisiin kuului koko väestöä kat-
tava sosiaaliturva, joka merkitsi sekä taloudellisia etuuksia että palveluja (Karisto et al.
1998). Viimeiset kymmenen vuotta tutkimuksen ikääntyvät ovat eläneet hyvinvointival-
tion kriisin vaiheessa (1990-luvulta eteenpäin). Tänä aikana taloudellinen lama valtion-
osuuksien supistuksineen ja kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen budjettien leikkauksi-
neen on pakottanut sosiaali- ja terveyspalvelujen uudelleenorganisointiin (Hyvärinen
1997). Ikääntyvien hoidossa tämä on näkynyt laitoskeskeisyydestä avohoitopainotteisuu-
teen siirtymisenä (Viialainen & Lehto 1996).
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1.3 Tutkimuksen tavoite ja eteneminen

Tämä tutkimus on nelivaiheinen, ja sen tavoitteena on kuvailla ja ymmärtää kotona asuvi-
en ikääntyvien itsestä huolenpitoa, siihen yhteydessä olevia tekijöitä sekä huolenpidon
ohjautumista ensimmäisessä vaiheessa muodostetun itsestä huolenpidon alustavan mallin
täydentymisen myötä. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa sovelletaan grounded teo-
ria -lähestymistapaa kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidon alustavan mallin
kehittämiseksi (Osajulkaisut I ja II). Tätä varten kerättiin aineisto haastattelemalla koto-
na asuvia 75 vuotta täyttäneitä (n=40) ikääntyviä. Toisessa vaiheessa ikääntyvien itsestä
huolenpitoa sekä menneisyyttä ja tulevaisuuteen suuntautumista tarkastellaan yksilötasol-
la (Osajulkaisu III). Alkuperäinen haastatteluaineisto analysoitiin deduktiivisella sisällön
analyysillä käyttäen ensimmäisessä vaiheessa tuotettua mallia luokittelurunkona. Tutki-
muksen kolmannessa vaiheessa tarkastellaan kuvailevia tilastomenetelmiä hyödyntäen
ikääntyvien itsestä huolenpidon tapojen yhteyttä toimintakykyyn, elämään tyytyväisyy-
teen ja itsearvostukseen (Osajulkaisu IV). Kyseiset muuttujat valittiin tutkimukseen, kos-
ka aikaisempi, osin ristiriitainen tutkimustieto antoi viitteitä siitä, että niillä on yhteyttä
ikääntyvien itsestä huolenpitoon. Kolmen ensimmäisen vaiheen myötä päädyttiin siihen,
että itsestä huolenpito on kiinteässä yhteydessä yksilölliseen elämänhistoriaan. Tästä
syystä tutkimuksen neljännessä vaiheessa tarkastelun kohteena on itsestä huolenpito ja
sen ohjautuminen elämänhistoriallisesta näkökulmasta (Osajulkaisu IV). Tätä varten
kerättiin uusi aineisto (n=5) elämäkertahaastatteluilla. Aineisto analysoitiin induktiivisel-
la sisällön analyysillä. Väitöskirjan yhteenveto-osa muodostaa synteesin osavaiheista.
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2 Ikääntyvien itsestä huolenpito ja siihen yhteydessä olevia
tekijöitä

2.1 Itsestä huolenpidon tarkastelutapoja

Itsestä huolenpito vastaa englanninkielistä käsitettä self-care. Sen vastineena on Suomes-
sa yleisimmin käytetty käsitettä itsehoito, joka viittaa tietoiseen, terveyden edistämiseen
tähtäävään toimintaan. Pelkonen (1989) on ottanut käyttöön käsitteen itsestä huolenpito,
jonka hän määrittelee perustavanlaatuiseksi käytännön toiminnassa ilmeneväksi suhtautu-
miseksi itseä ja omaa elämää kohtaan. Myös tässä tutkimuksessa käytetään käsitettä itses-
tä huolenpito, jolloin sen katsotaan sisältävän sekä toiminnallisen, hyvinvoinnin edistämi-
sen että tunneperäisen, itsestä välittämisen ulottuvuuden. Käsitettä itsehoito käytetään sil-
loin kun erityisesti halutaan viitata kirjallisuuteen, jossa on rajauduttu toiminnalliseen
näkökulmaan.

Toiminnallinen näkökulma on korostunut perinteisesti sekä kansainvälisessä että koti-
maisessa itsehoitoa käsittelevässä kirjallisuudessa. Itsehoito on määritelty tietoiseksi ter-
veyden edistämiseen tähtääväksi toiminnaksi (Kickbush 1989, Clark 1998), jossa kes-
keistä on yksilön oma vastuullisuus (Goldstein et al. 1983, Segall & Goldstein 1989).
Käytännössä tämän on katsottu ilmenevän siten, että henkilö terveysuhan havaittuaan har-
kitsee eri ratkaisuvaihtoehtoja ja tekee toimintapäätöksen uhan poistamiseksi (DeFriese &
Gordon 1993, Metler & Kemper 1993). Yksilön vastuuta itsehoidossa on korostettu myös
sairauden oireiden tarkkailussa ja hoitamisessa (Dean 1989b, Haug et al. 1989, Musil
1998, Edwardson & Dean 1999).

Hoitotieteessä Orem (1991) on tullut tunnetuksi laajasta itsehoitoteoriastaan. Teoria
sisältää kolme rinnakkaista teoriaa: 1) teoria hoitotyön järjestelmistä, 2) teoria itsehoito-
vajauksesta ja 3) teoria itsehoidosta. Itsehoitovajauksen teorian keskeinen käsite on itse-
hoitovalmius, jonka Orem määrittelee inhimilliseksi voimaksi, jonka avulla henkilö kyke-
nee vastaamaan yleisiin, kehitykseen liittyviin ja poikkeavaan terveydentilaan liittyviin
itsehoitovaatimuksiin. Yleisillä itsehoitovaatimuksilla hän tarkoittaa jokapäiväiseen elä-
mään liittyviä itsestä huolenpitotoimia, kuten ravinnon- ja nesteen tarpeiden tyydyttä-
mistä. Kehitykselliset itsehoitovaatimukset Orem jakaa yhtäältä erilaisiin kehitysvaihei-
siin liittyviin vaatimuksiin ja toisaalta itsensä kehittämistä edellyttävien elämäntilanteiden
itsehoitoon. Poikkeavan terveydentilan itsehoitovaatimukset tarkoittavat sairauksien hoi-
toa edellyttäviä itsehoitotoimia.

Terveyden edistämiseen tähtäävästä toiminnasta on Suomessa käytetty nimityksiä itse-
hoito (Hentinen 1979), omatoiminen hoito (Kalkas 1981), omaehtoinen itsehoito ja oma-
toiminen terveyden- ja sairaudenhoito (Meriläinen 1986) sekä omaehtoinen terveyden-
hoito (Häggman-Laitila 1999). Lähelle tulevia käsitteitä ovat itsehoitoon sitoutuminen
(Hentinen 1988, Kyngäs 1995) ja omahoitoon sitoutuminen (Toljamo 1998). Itsehoitoa on
sekä kansainvälisissä että kotimaisissa tutkimuksissa tutkimusaiheittain määritelty myös
edellä esitettyä rajatummin, kuten terveystottumuksina (Nicholas 1993), yksittäisten sai-
rauksien oireiden tarkkailuna ja hoitamisena (Hentinen 1979, Kalkas 1981, Dellasega
1990, Maclean 1991, Thomas & Morse 1991, Engberg et al. 1995, Aish & Isenberg 1996,
Belgrave et al. 1997), keinona selviytyä toimintakyvyn heikkenemisestä tai sairauden
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aiheuttamista rajoituksista (Norburn et al. 1995, Pang 1998) tai päivittäisistä askareista
suoriutumisena (Gfellner 1989, Blair et al. 1996, Mendes de Leon et al. 1996, Rabiner et
al. 1997, Blair 1999, Flensner & Lindencrora 1999). Itsehoitoa on pidetty yhtäältä viralli-
sesta terveydenhuoltojärjestelmästä irrallisena, maallikoiden toimintana (Meriläinen
1986, Bentzen et al. 1989, Haug et al. 1989, Segall & Goldstein 1989, Gaylord 1999) ja
toisaalta yksittäisten henkilöiden aktiivisena ja vastuullisena toimintana yhteistyössä ter-
veydenhuoltohenkilöstön kanssa (Hentinen 1979, Kalkas 1981, Dean 1989a, DeFriese &
Gordon 1993, Metler & Kemper 1993, Dean & Kickbush 1995, Kyngäs 1995).

Tietoisen terveyden edistämisen ohella itsestä huolenpitoon on liitetty muitakin ulottu-
vuuksia, kuten itsensä hyväksyminen ja arvostaminen (Pelkonen 1989) sekä tasapainoiset,
merkitykselliset ihmissuhteet (Raatikainen 1986, Punamäki & Aschan 1994, Clark 1998).
Itsestä huolenpitoa on tarkasteltu myös oman elämän ja sen käänteiden sekä itsestä huo-
lenpidon tarkoituksen tiedostamisen näkökulmista (Söderhamn 1998, Leenerts &
Magilvy 2000). Raatikaisen (1986) mukaan itsestä huolenpidon tavoite on persoonan
eheytyminen ja itsetunnon vahvistuminen. Punamäki ja Aschan (1994) sekä Clark (1998)
mieltävät huolenpidon tavoitteeksi mielekkään elämän. Häggman-Laitilan (1999) mukaan
omatoiminen terveydenhoito, kuten terveys ja sairaus ovat ihmisen olemisentavan erilai-
sia ilmauksia, joilla on sekä yksilöllisiä että yleisiä piirteitä. Dill ja kumppanit (1995) ovat
ikääntyvien itsestä huolenpitoa koskevassa tutkimuksessaan havainneet, että itsestä huo-
lenpidon tapa muotoutuu varhain elämänhistoriassa ja vahvistuu elämänkulun myötä.
Huolenpitotapojen kehittymiseen vaikuttavat sekä virallinen terveydenhuoltohenkilöstö
että muut ihmiset. Vastaavasti Bermanin ja Irisin (1998) tutkimuksessa ilmeni, että ikään-
tyvän itsestä huolenpidon tapa kuvastaa yksilöllistä elämän historiaa, nykypäivän olosuh-
teita ja tulevaisuuteen suuntautumista.

2.2 Itsestä huolenpitoa ja itsehoitoa koskevien tutkimusten luonne

Itsestä huolenpitoa ja itsehoitoa on tutkittu useiden tieteiden kuten hoitotieteen, lääketie-
teen, sosiologian ja psykologian näkökulmista. Tutkimuksia on tehty runsaasti etenkin
1980-luvulta lähtien, mikä osaltaan selittyy 1970-luvulla syntyneiden voimakkaiden itse-
hoitoliikkeiden vaikutuksella (Kickbush 1989). Itsehoitoliikkeet kytkeytyivät tuolloin laa-
jempaan yhteiskunnalliseen heräämiseen ja medikalisaation vastustukseen (Foucault
1975, Illich 1976). Itsehoito nostettiin ammatillisen hoidon vastavoimaksi. Maallikot
miellettiin vastuullisina oman terveytensä edistäjinä (Dean 1989a). Monet tutkijat
(Bentzen et al. 1989, Haug et al. 1989, Segall & Goldstein 1989) vastakohtaistivat lääke-
tieteellisen ja muun hoidon. Itsehoito määriteltiin lääketieteellisen hoidon ulkopuoliseksi
hoidoksi, jonka sairas henkilö itse tai joku muu henkilö, joka ei kuulu ammatillisen terve-
ydenhuollon piiriin, suorittaa. Ikääntyvien kohdalla itsehoitoa elintapojen näkökulmasta
ja keinona vastata erilaisiin terveysongelmiin kartoitettiin laajoilla survey-tutkimuksilla
(Hickey et al. 1986, Dean 1989b).

Vähitellen alettiin tunnistaa edellä mainitun kaltaisen tutkimusperinteen rajoituksia.
Erityisesti itsehoidon rajat suhteessa ammatilliseen hoitoon nousivat esille (Dean 1989a,
DeFriese & Gordon 1993, Metler & Kemper 1993, Dean & Kickbush 1995). Toinen
esiinnoussut tutkimuksiin liittyvä kritiikin kohde oli itsehoidon tulokset. Terveyden ohella
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myös hyvinvointi laajemmin liitettiin itsehoidon tavoitteeksi (Dean 1989a). Tutkimuk-
sissa on kuitenkin kartoitettu lähinnä yksittäisiä itsehoitoa luonnehtivia (mm. Kickbush
1989, Carrol 1995) ja siihen vaikuttavia tekijöitä (mm. Calnan 1989). Sen sijaan itsehoi-
don ja hyvinvoinnin välistä yhteyttä ei juurikaan ole tutkittu.

Hoitotieteessä Oremin (1991) itsehoitoteorian testaus ja sovellutukset ovat olleet kes-
keinen tutkimusalue (Hirschfield 1985, Gast et al. 1989, Dellasega 1990, Williams 1990,
Whetstone & Reid 1991, Söderhamn et al. 1996, Sonninen 1997, Lukkarinen & Hentinen
1997, Lee 1999). Tutkimuksen kohteena ovat olleet myös erilaiset potilasryhmät ja erilai-
siin hoitomuotoihin liittyvä itsehoito (Hentinen 1979, Kalkas 1981, Thomas & Morse
1991, Engberg et al. 1995, Aish & Isenberg 1996, Lukkarinen & Hentinen 1997). Ikään-
tyvien kohdalla erityisenä tutkimusalueena on erilaisten itsehoitoa tukevien ohjelmien
vaikuttavuuden arviointi (Moore 1990, Esposito 1995, Aish & Isenberg 1996, Blair et al.
1996, Abley 1997, Caris-Verhallen et al. 2000). Lääketieteessä ikääntyvien itsehoitoa on
tutkittu terveyskäyttäytymisen näkökulmasta laajoilla kartoituksilla jo 1980-luvulta läh-
tien (Kivelä et al. 1987, Kivelä et al. 1988a, Kivelä et al. 1996a). Toisaalta lääketieteelli-
nen itsehoitotutkimus on kiinnittynyt sairauksien hoitoon (Kaur et al. 1998, Flemming &
Kristensen 1999, Sadur et al. 1999, Jordan et al. 2000). Sosiologiassa ja psykologiassa on
puolestaan selvitetty ikääntyvien erilaisten ulkoisten tekijöiden ja henkilökohtaisten omi-
naisuuksien yhteyttä itsehoitoon (Hampson et al. 1990, Penning & Chappell 1990, Kuusi-
nen 1994, Pang 1998).

Itsestä huolenpidon tutkimusperinne on ollut pääasiallisesti kvantitatiivinen. Tutki-
muksissa on mitattu itsehoidon tasoa ja suhteutettu sitä yleisesti tunnettuihin normeihin,
jotka määräytyvät lääketieteestä. Tällöin itsehoitoa on arvioitu asteikolla terveyttä edis-
tävä - terveydelle haitallinen toiminta. (Berman & Iris 1998.) Jo vuonna 1989 ilmesty-
neessä sosiaalilääketieteellisen lehden itsehoidon teemanumerossa Dean (1989a) kirjoitti
laadullisen tutkimuksen tärkeydestä itsestä huolenpidon kulttuuristen ja sosiaalisten mer-
kitysten esiin nostamiseksi. Sittemmin laadullisia itsestä huolenpidon tutkimuksia on
tehty jonkin verran hoitotieteen ja sosiologian piirissä. Tutkimuskohteena ovat olleet
itsestä huolenpidon merkitykset ja ilmenemistavat (Dill et al. 1995, Berman & Iris 1998,
Söderhamn 1998) sekä sairauksiin liittyvä itsestä huolenpito (Leenerts & Magilvy 2000).

2.3 Itsestä huolenpitoon ja itsehoitoon yhteydessä olevia tekijöitä

Tutkimukset eivät anna yksiselitteistä kuvaa siitä, miten ikääntyvät huolehtivat itsestään.
Pitkittäistutkimusten (Norburn et al. 1995, Greiner et al. 1996) mukaan iän lisääntymi-
nen ja toimintakyvyn aleneminen ennen pitkää heikentävät ikääntyvien itsestä huolenpi-
toa. Sairaalasta kotiutuminen on ikääntyvien kohdalla itsestä huolenpidon kannalta erityi-
sen kriittinen vaihe (Carroll 1995, Mistiaen et al. 1997, Shin & Shin 1999). Tutkimusten
mukaan keskeisiä ikääntyvien itsestä huolenpitoa edistäviä tekijöitä ovat sosiaalinen tuki
(Raatikainen 1992, Edwardson & Dean 1999, Pesonen 2000) sekä hyvä koulutustausta ja
sosioekonominen tilanne (Badzek et al. 1998, Edwardson & Dean 1999). Myös toiminta-
kykyisyyden, tyytyväisyyden elettyyn elämään ja itsensä arvostamisen on havaittu ole-
van yhteydessä itsestä huolenpitoon (mm. Zauszniewski 1996, Rabiner et al. 1997, Blair
1999).
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Ikääntyvien itsestä huolenpito on moniulotteinen ilmiö. Aikaisempi ikääntyvien itse-
hoitoa ja itsestä huolenpitoa sekä niihin yhteydessä olevia tekijöitä käsittelevä tutkimus-
tieto on ehkä tästä johtuen varsin pirstaleista. Itsestä huolenpitoa on määritelty ja opera-
tionalistettu tutkimuksissa eri tavoin ja sitä on tutkittu yhteydessä useisiin eri tekijöihin.
Tutkimukset ovat myös valtaosin kansainvälisiä, joten niitä arvioitaessa tulee huomioida
kulttuuriset tekijät. Tässä tutkimuksessa rajaudutaan tarkastelemaan ikääntyvien itsestä
huolenpitoon liittyviä tekijöitä kolmesta näkökulmasta: toimintakyky, elämään tyytyväi-
syys ja itsearvostus. Kyseiset tekijät on valittu, koska niiden ja itsestä huolenpidon
yhteyttä käsittelevät tutkimustulokset ovat osin ristiriitaisia. Toimintakyky, elämään tyy-
tyväisyys ja itsearvostus ovat myös keskeisiä tekijöitä gerontologisen tutkimuksen näkö-
kulmasta. Taulukossa 1 on esitetty, miten tässä tarkasteltavia itsehoitoon ja itsestä huolen-
pitoon yhteydessä olevia tekijöitä on käsitteellistetty, operationalisoitu ja mitattu. Taulu-
kosta ilmenee käytettyjen käsitteiden moninaisuus ja samojen asioiden näkeminen itsestä
huolenpitona tai siihen yhteydessä olevina tekijöinä.
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Taulukko 1. Ikääntyvien itsehoidon ja itsestä huolenpidon sekä niihin yhteydessä olevien
tekijöiden määrittely ja käytetyt mittarit tutkimuksissa.

Toimintakykyä tarkastellaan tässä tutkimuksessa päivittäisten toimintojen näkökulmasta,
jolle ikääntyvien itsestä huolenpidon ja toimintakyvyn yhteyttä koskevat tutkimukset pää-
osin sijoittuvat. Tutkimusperinne on pitkälti rakentunut ADL (Activities of daily living) -
käsitteen pohjalle, joka sisältää päivittäisiä toimintoja, kuten peseytyminen, pukeutumi-

Tutkija/vuosi Itsestä huolenpito /mittari Toimintakyky /mittari Elämään tyytyväi-
syys /
mittari

Itsearvostus / mittari

Smith et al.
(1986)

Toiminnallinen aktiivisuus /
The Occupational Questionnaire

Elämään asennoi-
tuminen /
The Attitude Index

Gfellner
(1989)

Päivittäisistä ja välillisistä päivit-
täisistä toiminnoista suoriutumi-
nen / Instrumental and Physical
Activities of Daily Living

Koettu hyvin-
vointi /
Cantril’s scale

Baas
(1992)

Voimavarat / Human Activity Pro-
file

Koettu hyvin-
vointi / Index of
Well Being

Foster
(1992)

Terveyttä edistävät elämäntavat /
The Health Promoting Lifestyle
Profile

Vireyden ylläpysy-
minen /
Life satisfaction
Index A

Smits & Kee
(1992)

Itsehoitovalmiudet / Exercise of
Self-Care Agency Scale

Koettu terveys / Roscow
and Breslau’s Guttman
Health Scale for the Aged

Osa minä–käsitystä /
The Tennessee Self-
Concept Scale

Jirovec &
Kasno
(1993)

Itsehoitovalmiudet /
Appraisal of Self-Care Agency
Living

Päivittäisistä toiminnoista
suoriutuminen /
Katz Index of Activities of
Daily Living

Nicholas
(1993)

Itsestä huolenpitotottumukset /
Personal Lifestyle Questionnaire

Jämäkkyys / The
Health-Related Har-
diness Scale

Carroll
(1995)

Itsehoitovalmiudet / Exercise of
Self-Care Agency Scale

Itsevarmuus / Jenkins
Self-Efficacy Expec-
tation Scales

Norburn et al.
(1995)

Selviytymisstrategiat /
Self-Care Coping Strategies

Päivittäisistä toiminnoista
suoriutuminen /
14 activities of daily living

Greiner et al.
(1996)

Itse arvioitu toimintakyky /
The ability to take care of oneself

Päivittäisistä toiminnoista
suoriutuminen /
6 activities of daily living

Medes de Leon
et al.
(1996)

Päivittäisistä toiminnoista suoriu-
tuminen /
6 activities of daily living

Itsevarmuus / Falls-
Efficacy Scale

Zauszniewski
(1996)

Oma-apuisuus ja avun pyytäminen
/ Self-help and help-seeking beha-
viours

Koettu hyvin-
vointi /
Life Satisfactio
Index

Hurst et al.
(1997)

Terveyttä edistävät elämäntavat /
Life-Scan Questionnaire

Itseä koskeva asenne /
CooperSmith Self-
Esteem Scale

Rabiner et al.
(1997)

Päivittäisistä toiminnoista suoriu-
tuminen / Basic Activities of Daily
Living, Mobility Activities of
Daily Living, Instrumental Activi-
ties of Daily Living

Suorituskyky / Self-
reported functional limita-
tions

Blair
(1999)

Päivittäisistä toiminnoista suoriu-
tuminen /
Activities of Daily Living

Itseä koskeva asenne /
Neugarten Self-
Esteem Scale
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nen ja ruokailu (Bondevik & Skogstad 1996). IADL (Instrumental activities of daily
living) puolestaan kattaa välineellisiä toimintoja, kuten kaupassa käynti, ruuan laittami-
nen ja taloudenhoito (Fillenbaum & Smyer 1981). ADL ja IADL on mielletty fyysisenä
toimintakykynä, vaikka päivittäisistä toimista selviytymiseen vaikuttavat yhtä hyvin
myös psykososiaaliset ja ympäristölliset tekijät. Itsestä huolenpitoa on myös tutkittu päi-
vittäisissä toiminnoissa selviytymisen näkökulmasta (Gfellner 1989, Blair et al. 1996,
Mendes de Leon et al. 1996, Lilja & Borell 1997, Rabiner et al. 1997, Blair 1999).

Itsestä huolenpidon ja toimintakyvyn välinen suhde ei ole yksiselitteinen. Norburn ja
kumppanit (1995) kartoittivat laajalla survey-tutkimuksella ikääntyvien itsestä huolenpi-
don ja toimintakyvyn välistä yhteyttä. Erityisenä kiinnostuksen kohteena olivat vaikeudet
päivittäisissä toiminnoissa selviytymisessä ja toimintavaikeuksien suhde itsestä huolenpi-
don asteeseen. Tutkijat (Norburn et al. 1995) saivat selville, että ikääntyvät huolehtivat
itsestään sitä paremmin mitä heikompi heidän toimintakykynsä oli, lukuun ottamatta toi-
mintakyvyltään kaikkein heikoimpia. Greinerin ja kumppaneiden (1996) pitkittäistutki-
muksessa toimintakyvyn ja itsestä huolenpidon välinen yhteys osoittautui päinvastai-
seksi. Itsestä huolenpidon heikkeneminen ja toimintakyvyn aleneminen tapahtuivat
samansuuntaisesti. Tätä tulosta saattaa selittää se, että tutkimukseen osallistuvat sairasti-
vat Altzheimerin tautia. Jirovec ja Kasno (1993) eivät taas tutkimuksessaan löytäneet
tilastollisesti merkitsevää yhteyttä ikääntyvien toimintakyvyn ja itsestä huolenpidon val-
miuksien välillä. Tämän tutkijat arvelevat selittyvän sillä, että tutkimukseen osallistuneet
asuivat vanhainkodissa. Tällöin itsestä huolenpito ei välttämättä näyttäydy samalla tavoin
kuin se ilman päivittäistä avun saantia tulisi esiin. Myöskään Rabiner ja kumppanit
(1997) eivät tutkimuksessaan löytäneet yhteyttä toimintakyvyn ja itsestä huolenpidon
välillä. Heidän tutkimuksessaan mukana olleet henkilöt asuivat haja-asutusalueella. Tutki-
joiden mukaan ikääntyvät joutuvat avun puuttuessa huolehtimaan itsestään myös toimin-
takyvyn heiketessä. Myös suomalaisessa tutkimuksessa (Rissanen 1999) on havaittu, että
harvaanasutulla maaseudulla asuvat ikääntyvät selviytyvät sairauksista huolimatta varsin
itsenäisesti päivittäisistä toiminnoistaan.

Yksi itsestä huolenpidon ja toimintakyvyn väliseen suhteeseen vaikuttava tekijä saat-
taa olla myös motivaatio. Lilja & Borell (1997) tutkivat ikääntyvien päivittäisissä toimin-
noissa selviytymistä luokittelemalla ADL toiminnoista selviytymisen kolmeen dimensi-
oon: pystyy tekemään/ tekee/ haluaa tehdä. He saivat selville, että ryhmä ikääntyviä ei
pystynyt tekemään eikä tehnyt päivittäisiä toimiaan vaikka olisikin halunnut suoriutua
niistä. Toisaalta oli myös henkilöitä, joiden arvioitiin omaavan kapasiteettia päivittäisten
askareiden tekemiseen, mutta jotka eivät halunneet tehdä niitä eivätkä myöskään tehneet.
Smitsin ja Keen (1992) tutkimuksessa itsestä huolenpidon ja toimintakyvyn välillä ei löy-
tynyt suoraa yhteyttä. Sen sijaan heidän tutkimuksessaan ilmeni, että itsestä huolenpidon
ja minäkäsityksen sekä minäkäsityksen ja toimintakyvyn välillä oli voimakas riippuvuus-
suhde. Edellä mainittujen tutkimusten (Smits & Kee 1992, Jirovec & Kasno 1993, Grei-
ner et al. 1996, Lilja & Borell 1997, Rabiner et al. 1997, Rissanen 1999) perusteella näyt-
tää siltä, että terveyteen, avunsaantiin ja persoonallisiin tekijöihin liittyvät tekijät vaikut-
tavat itsestä huolenpidon ja toimintakykyisyyden väliseen suhteeseen.

Elämään tyytyväisyys on omaa elämää koskeva yksilöllinen kokemus, joka perustuu
elämälle asetettujen toiveiden ja pyrkimysten sekä saavutettujen tulosten ja kokemusten
vertailuun (Neugarten et al. 1961, Diener et al. 1985). Krausen (1991) mukaan ikäänty-
vien kohdalla koko elämää käsittävä tyytyväisyys muodostuu yksittäisiä elämänalueita
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koskevasta tyytyväisyydestä. Diener kumppaneineen (1985) otaksuu päinvastoin, että
vaikkakin yksittäiset tekijät, kuten terveys ja energisyys, ovat toivottavia, arvostavat eri
yksilöt niitä eri tavoin. Tämän vuoksi elämään tyytyväisyyden arvioinnissa on tärkeäm-
pää pyytää henkilöiltä kokonaisarvio elämästään sen sijaan, että summattaisiin yksittäis-
ten elämänalueiden tyytyväisyys.

Tutkimuksissa on löydetty lukuisten tekijöiden, kuten sosiokognitiivisten kykyjen,
koulutustaustan ja taloudellisen tilanteen (Bowling et al. 1993), sosiaalisten suhteiden
(Chappell & Badger 1989, Coke 1992, Aquino et al. 1996, Ardelt 1997) ja terveyden
(Gfellner 1989, Foster 1992, Gray et al. 1992), olevan yhteydessä ikääntyvien elämään
tyytyväisyyteen. Smithin ja kumppaneiden (1986) tutkimuksessa aktiivinen päivittäisissä
toiminnoissa ilmenevä itsestä huolenpito edisti elämään tyytyväisyyttä. Gfellnerin (1989)
mukaan ikääntyvän kokemus terveydestään on itsestä huolenpitoa merkittävimmin yhtey-
dessä elämään tyytyväisyyteen. Useiden tutkimusten (Baas 1992, Foster 1992, Zausz-
niewski 1996, Rissanen 1999) mukaan ikääntyvät, joiden elämään tyytyväisyys on korkea
kokevat itsensä terveiksi ja sitoutuvat terveyttä edistävään itsestä huolenpitoon. Tämä
viittaa siihen, että yhtäältä tyytyväisyys elämään edistää halua huolehtia itsestä ja toi-
saalta itsestä huolenpito kohottaa elämään tyytyväisyyttä. Gray tutkijatovereineen (1992)
toteaa, että henkilöt, jotka ovat tyytyväisiä elämäänsä, ovat taipuvaisia kehittämään vuo-
rovaikutuksellista kompetenssiaan ja pyytämään tarvitessaan apua.

Itsearvostus on monilla ihmistieteen aloilla keskeinen tutkimuskohde. Itsearvostus on
minäkäsitykseen sisältyvä itseä koskeva arvioiva asenne, joka muotoutuu ihmisen suh-
teessa yhteisöön (Rosenberg 1965). Korkea itsearvostus tarkoittaa, että ihminen kokee
olevansa riittävän hyvä ja arvostaa itseään ja muita. Anderson ja Stevens (1993) mieltä-
vät itsearvostuksen osaksi vanhuusiän hyvinvointia. Heidän tutkimuksensa mukaan jo
varhaiset kokemukset omista vanhemmista vaikuttavat vanhuusiän hyvinvointiin ja erityi-
sesti itsearvostukseen. Smitsin ja Keen (1992) tutkimuksessa ikääntyvien itsestä huolen-
pito oli positiivisessa yhteydessä kaikkiin minäkäsityksen osa-alueisiin, sisältäen myös
itsearvostuksen. Myös muissa tutkimuksissa (Nicholas 1993, Carroll 1995, Mendes de
Leon et al. 1996, Hurst et al. 1997, Blair 1999), joissa ikääntyvien itsearvostusta on tut-
kittu eri näkökulmista, on havaittu korkean itsearvostuksen ja aktiivisen itsestä huolenpi-
don liittyvän toisiinsa. Yhteyden on arveltu olevan kaksisuuntainen.

2.4 Yhteenveto tutkimuksen lähtökohdista

Tässä tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena on itsestä huolenpito (self-care), joka sisäl-
tää sekä toiminnallisen itsehoidon että tunneperäisen itsestä välittämisen. Itsestä huolen-
pidon katsotaan olevan paitsi tietoinen myös osin tiedostamaton elämänkulun myötä
muotoutunut tapa toimia ja elää. Aikaisemmissa tutkimuksissa (mm. Kickbush 1989,
Clark 1998) itsestä huolenpitoa on edellisestä poiketen tarkasteltu pääasiallisesti rationaa-
lisena, terveyden edistämiseen tähtäävänä toimintana. Tutkimuksissa (mm. Dean 1989b,
Haug et al. 1989, Musil 1998, Edwardson & Dean 1999) on mitattu itsehoidon tasoa ja
suhteutettu sitä yleisesti tunnettuihin normeihin, jotka pitkälti määräytyvät lääketieteestä.
Sittemmin itsestä huolenpitoa on joissakin tutkimuksissa lähestytty myös laadullisesti.
Tutkimuskohteena ovat olleet itsestä huolenpidon merkitykset ja ilmenemistavat (Dill et
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al. 1995, Berman & Iris 1998, Söderhamn 1998) sekä sairauksiin liittyvä itsestä huolenpi-
to (Leenerts & Magilvy 2000). Tässä tutkimuksessa itsestä huolenpitoa lähestytään siinä
mielessä ilman arvovarausta, että huolenpitoa ei tarkastella asteikolla terveyttä edistävä –
terveydelle haitallinen toiminta, vaan tutkimuksessa pyritään kuvailemaan ja ymmärtä-
mään itsestä huolenpitoa ja sen ohjautumista osana elämää.

Olemassa olevan tiedon pohjalta tehtävää synteesiä ikääntyvien itsestä huolenpidosta
ja siihen liittyvistä tekijöistä vaikeuttaa se, että itsestä huolenpitoa ja siihen yhteydessä
olevia tekijöitä on aikaisemmissa tutkimuksissa määritelty erilaisista teoreettisista lähtö-
kohdista ja operationaalistettu monin eri tavoin (taulukko 1). Tutkimukset ovat kansain-
välisiä ja ne on tehty erilaisissa kulttuureissa, joten terveysongelmat ja terveydenhuolto-
järjestelmät ovat erilaisia. Karkeasti ottaen voidaan todeta, että iän lisääntyminen ja toi-
mintakyvyn aleneminen ilmeisesti ennen pitkää vaikeuttavat itsestä huolenpitoa (Nor-
burn et al. 1995, Greiner et al. 1996). Myös stressaavat elämäntilanteet kuten sairaalasta
kotiutuminen (Carroll 1995, Mistiaen et al. 1997, Shin & Shin 1999) ovat itsestä huolen-
pidon kannalta kriittisiä vaiheita. Iän lisääntyessä toipumisaika niin sairauksista kuin
muistakin elämän eri alueita koskettavista traumoista pitenee, mikä puolestaan näyttäy-
tyy itsestä huolenpito kyvyissä ja motivaatiossa. Ikääntyvien itsestä huolenpitoa tukevia
tekijöitä ovat tutkimusten (mm. Raatikainen 1992, Badzek et al. 1998, Edwardson &
Dean 1999, Pesonen 2000) mukaan hyvä koulutustausta ja sosioekonominen tilanne sekä
sosiaalinen tuki. Myös toimintakyvyn, elämään tyytyväisyyden ja itsearvostuksen on
havaittu olevan yhteydessä itsestä huolenpitoon (mm. Zauszniewski 1996, Rabiner et al.
1997, Blair 1999). Näitä yhteyksiä koskevia tutkimustulokset ovat osin ristiriitaisia, mistä
johtuen tässä tutkimuksessa rajaudutaan tarkastelemaan ikääntyvien itsestä huolenpitoon
liittyviä tekijöitä näistä kolmesta näkökulmasta.

Itsestä huolenpidon ja toimintakyvyn välinen suhde ei ole yksiselitteinen. Tutkimuk-
sissa (Norburn et al. 1995, Greiner et al. 1996) on yhtäältä osoitettu, että heikko toiminta-
kyky edistää itsestä huolenpitoa ja toisaalta, että se vähentää sitä. On myös tutkimuksia
(Jirovec & Kasno 1993, Rabiner et al. 1997), joissa itsestä huolenpidon ja toimintakyvyn
välillä ei ole löydetty tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Tutkimusten (Smits & Kee
1992, Jirovec & Kasno 1993, Greiner et al. 1996, Lilja & Borell 1997, Rabiner et al.
1997, Rissanen 1999) perusteella näyttää siltä, että terveyteen, avunsaantiin ja persoonal-
lisiin tekijöihin liittyvät tekijät vaikuttavat itsestä huolenpidon ja toimintakykyisyyden
väliseen suhteeseen. Elämään tyytyväisyyden ja itsearvostuksen osalta vaikuttaa siltä, että
ne ovat vastavuoroisessa suhteessa itsestä huolenpitoon. Yhtäältä korkea elämään tyyty-
väisyys ja itsearvostus ilmeisesti tehostavat ikääntyvän itsestä huolenpitoa ja toisaalta
huolenpito tukee terveyttä ja hyvinvointia sekä edistää itsearvostusta ja elämään tyytyväi-
syyttä.



3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset

Tavoitteena tässä tutkimuksessa on kuvailla ja ymmärtää kotona asuvien ikääntyvien
itsestä huolenpitoa ja tuottaa ilmiötä kuvaava malli. Tutkimus on nelivaiheinen (taulukko
2). Eri vaiheissa tutkimustehtävinä ovat 1) muodostaa induktiivisesti alustava malli koto-
na asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidosta, 2) tarkastella malliin sisältyviä itsestä huo-
lenpidon tapoja sekä menneisyyttä ja tulevaisuuteen suuntautumista yksilötasolla, 3) tar-
kastella malliin sisältyvien itsestä huolenpidon tapojen yhteyttä toimintakykyyn, elämään
tyytyväisyyteen ja itsearvostukseen sekä 4) tarkastella itsestä huolenpidon ohjautumista ja
ilmentymistä elämänhistoriallisesta näkökulmasta.

Ensimmäisen vaiheen tutkimuskysymys on:

Millaista on kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpito ja mitkä ovat sen merkityk-
set ikääntyville?
Toisen vaiheen tutkimuskysymykset ovat:

1. Millaisia itsestä huolenpidon tapoja ikääntyvillä henkilöillä on?
2. Miten ikääntyvien henkilöiden itsestä huolenpidon tavat ovat yhteydessä menneisyy-

teen ja tulevaisuuteen suuntautumiseen?

Kolmannen vaiheen tutkimuskysymykset ovat:
1. Miten toimintakyky on yhteydessä ikääntyvien henkilöiden itsestä huolenpidon tapoi-

hin?
2. Miten elämään tyytyväisyys on yhteydessä ikääntyvien henkilöiden itsestä huolenpi-

don tapoihin?
3. Miten itsearvostus on yhteydessä ikääntyvien henkilöiden itsestä huolenpidon tapoi-

hin?

Neljännen vaiheen tutkimuskysymys on:

Millaisena itsestä huolenpito näyttäytyy ikääntyvien elämäkerroissa?



4 Tutkimuksen toteuttaminen

4.1 Tutkimuksen kulku

Tutkimuksen kulku on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2. Tutkimuksen kulku: tutkimustehtävät, aineistot, lähestymistavat, analyysime-
netelmät ja raportointi.

Vaihe Tutkimustehtävä Aineistot/
Aineiston keruun
ajankohta

Lähestymistapa/
Analyysimenetelmä

Raportointi

Vaihe 1. Muodostaa induktiivisesti
alustava malli kotona
asuvien ikääntyvien itsestä
huolenpidosta

Teemahaastattelu
N=40
1994–1995

Grounded teoria
-lähestymistapa/
Jatkuvan vertailun
analyysimenetelmä

Osajulkaisut I
ja II
Väitöskirjan
yhteenveto-
osa

Vaihe 2. Tarkastella malliin
sisältyviä itsestä
huolenpidon tapoja sekä
menneisyyttä ja
tulevaisuuteen
suuntautumista
yksilötasolla

Teemahaastattelu
N=40
1994–1995

Laadullinen tutkimus/
Deduktiivinen sisällön
analyysi
luokittelurunkona
ensimmäisessä vaiheessa
muodostettu malli

Osajulkaisu
III
Väitöskirjan
yhteenveto-
osa

Vaihe 3. Tarkastella malliin
sisältyvien itsestä
huolenpidon tapojen yh-
teyttä toimintakykyyn,
elämään tyytyväisyyteen
ja itsearvostukseen

Teemahaastattelu
Strukturoitu
haastattelu
N=40
1994–1995

Määrällinen tutkimus/
Kuvailevat tilasto-
menetelmät

Osajulkaisu
IV
Väitöskirjan
yhteenveto-
osa

Vaihe 4. Tarkastella itsestä
huolenpidon ohjautumista
ja ilmentymistä
elämänhistoriallisesta
näkökulmasta

Toistuvat elämäkerta-
haastattelut
N=5
1999

Elämäkertatutkimus/
Induktiivinen sisällön
analyysi

Osajulkaisu V
Väitöskirjan
yhteenveto-
osa



33
4.2 Tutkimuksen lähestymistavat

Tutkimuksessa sovelletaan useita lähestymistapoja sekä aineiston keruu- ja analyysime-
netelmiä. Lähestymistavat ja menetelmät on valittu sen perusteella, millaista tietoa ikään-
tyvien itsestä huolenpidosta on missäkin tutkimuksen vaiheessa tavoiteltu. Valitut lähes-
tymistavat ovat siis alisteisia suhteessa tietoon, jota tutkimusprosessin edetessä on kul-
loinkin on haluttu. Menetelmien yhdistäminen ei ole itsetarkoituksellista, vaan se perus-
tuu tutkittavasta asiasta etsityn tiedon luonteeseen (vrt. Leino-Kilpi 1997).

Tutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen valittiin laadullinen grounded teoria -lähesty-
mistapa. Tesch (1990, 72–73) on luokitellut laadullisen tutkimuksen neljään päätyyppiin
tutkimuksen mielenkiinnon kohteiden mukaisesti. Hänen mukaansa grounded teoria
-lähestymistavassa painottuu teorian kehittäminen. Sitä kuvailevampia ovat muun muassa
symbolinen interaktionismi ja fenomenografia, jotka ovat kuitenkin teoriaorientoituneem-
pia kuin etnografiset lähestymistavat ja fenomenologia. Vähiten teoriaorientoituneita ovat
Teschin (1990, 98–99) mukaan evalvaatio- ja toimintaorientoituneet tutkimukset, jotka
palvelevat ongelmanratkaisua.

Glaser ja Strauss (1967) ovat grounded teoria -lähestymistavan kehittämisestä alkaen
painottaneet metodologiansa soveltuvuutta ilmiöiden ja niiden välisten suhteiden tutkimi-
seen silloin, kun asiasta tiedetään vähän tai ei ollenkaan ja tutkittavaa ilmiötä halutaan tar-
kastella asianomaisten omasta kokemusmaailmasta käsin. Tutkittua tietoa ikääntyvien
itsestä huolenpidosta, heidän omasta näkökulmastaan tarkasteltuna on niukasti, josta
syystä tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa päädyttiin grounded teoria -lähestymista-
paan (Osajulkaisut I ja II). Tutkimuksissa, joissa on käytetty grounded teoria -lähestymis-
tapaa, on aineistosta johdetuista käsitteistä ja niiden välisistä suhteista käytetty nimityk-
siä teoreettinen rakenne (Leino-Kilpi 1990), teoria (Janhonen 1992, Jezewski 1995, Chen
1996, Frenn 1996), malli (Wilde et al. 1994, Kyngäs 1995, Latvala 1998) ja käsitejärjes-
telmä (Liukkonen 1990, Vanhanen 2000). Tässä tutkimuksessa käytetään nimitystä alus-
tava malli, koska ikääntyvien itsestä huolenpidosta halutaan muodostaan empiiriseen
aineistoon perustuva alustava jäsennetty kokonaisuus. Grounded teoria -tutkimuksessa on
suositeltavaa kerätä useilta tahoilta monentyyppisiä aineistoja sosiaalisen peruskäyttäyty-
mismallin hahmottamiseksi (Glaser & Strauss 1967, Glaser 1978). Hoitotieteellisessä tut-
kimuksessa on kuitenkin valtaosin käytetty ainoastaan haastatteluaineistoja. Tällöin tutki-
mus ei välttämättä kohdistu niinkään sosiaalisiin prosesseihin vaan pikemminkin koke-
muksellisuuteen. (Benoliel 1996.) Myös tässä tutkimuksessa itsestä huolenpito näyttäy-
tyy ikääntyvien kokemuksellisuuden kautta, jolloin esimerkiksi terveydenhuoltohenkilös-
tön näkemykset jäävät tutkimuksen ulkopuolelle.

Grounded teoria -lähestymistavasta on viime vuosina eriytynyt kaksi suuntausta: Gla-
serin induktiivista ja Straussin induktiivis-deduktiivista päättelyä korostavat koulukun-
nat. Glaserin näkemys on pitäytynyt alkuperäisessä induktiivisen päättelyn vaatimuk-
sessa aineistopohjaisen teorian tuottamisessa. Hän painottaa tutkijan innovatiivisuutta ja
luovuutta sekä tutkimuskohtaista metodista joustavuutta (Glaser 1978, 1992, 1994).
Strauss (1987) sekä Strauss ja Corbin (1990, 1994) ovat puolestaan kehittäneet lähesty-
mistapaa menetelmälliseen suuntaan, jossa aineiston systemaattisella koodauksella pyri-
tään muodostamaan seikkaperäinen käsitteellinen kuvaus. Tässä tutkimuksessa noudate-
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taan glaserilaista lähestymistapaa, koska mallia halutaan rakentaa aineiston ja tutkijan
luovien tulkintojen ehdoilla. Jatkuva vertaileva analyysi ja koodausparadigman käyttö
eivät ohjaa mallin muodostamista vaan palvelevat sitä.

Tutkimusta olisi voitu jatkaa ikääntyvien itsestä huolenpidon alustavan mallin muo-
dostamisen jälkeen grounded-teoria lähestymistavalla, jolloin mallia olisi kehitetty edel-
leen hankkimalla teoreettisella otannalla uusia aineistoja ja analysoimalla niitä jatkuvan
vertailun menetelmällä. Tutkimuksen toisessa vaiheessa haluttiin kuitenkin haastateltuja
ikääntyviä koskevaa yksilöllistä tietoa itsestä huolenpidosta (Osajulkaisu III). Pyrkimyk-
senä oli kuvailla huolenpitoa ja sen yhteyttä menneisyyteen ja tulevaisuuteen suuntautu-
miseen yksilötasolla, hylkäämättä mallin luomaa alustavaa jäsennystä asiasta. Tässä vai-
heessa meneteltiin siten, että ensimmäisen vaiheen laadullinen haastatteluaineisto analy-
soitiin uudelleen deduktiivisella sisällön analyysillä siten, että kunkin haastatellun
aineisto analysoitiin erikseen. Analyysin luokittelurunkona oli tutkimuksen ensimmäi-
sessä vaiheessa muodostettu malli. Tämänkaltainen yksilötason tarkastelu suhteessa mal-
liin antoi myös toisaalta kuvan mallin vastaavuudesta todellisuuteen, jolloin sitä voidaan
pitää mallin testaamisena (vrt. Marshall & Rossman 1995). Konkreettisemmalle tasolle
eteneminen lisää myös mallin sovellusarvoa.

Tutkimuksen kolmas vaihe on lähestymistavaltaan määrällinen. Aikaisempi tutkimus-
tieto itsestä huolenpitoon yhteydessä olevista tekijöistä oli tutkimuksen suunnitteluvai-
heessa osittain ristiriitaista. Tässä yhteyksiä haluttiin tarkastella kolmen tekijän, toiminta-
kyvyn, elämään tyytyväisyyden ja itsearvostuksen suhteen (Osajulkaisu IV). Kaikkia kol-
mea koskevia testattuja mittareita löytyi kirjallisuuskatsauksen perusteella. Mittareita oli
aikaisemmin myös käytetty ja hyväksi todettu ikääntyviä koskevassa tutkimuksessa.
Uutta verrattuna aikaisimpiin tutkimuksiin, joissa on selvitetty edellä mainittujen tekijöi-
den välisiä yhteyksiä (taulukko 1), on se, että tässä tutkimuksessa itsestä huolenpitoa suh-
teessa edellä mainittuihin tekijöihin tarkasteltiin ensimmäisen vaiheen laadullisen tutki-
muksen ja sen pohjalta toisessa vaiheessa tehdyn deduktiivisen sisällön analyysin tuloksia
hyväksi käyttäen.

Tutkimuksen kolme ensimmäistä vaihetta ja aikaisemmat tutkimukset (Dill et al. 1995,
Berman & Iris 1998) antoivat viitteitä siitä, että itsestä huolenpito ja sen ohjautuminen
ovat vankasti sidoksissa yhtäältä yksilölliseen elämänhistoriaan ja toisaalta siihen yhteis-
kunnalliseen kontekstiin, jossa ikääntyneiden sukupolvi on varttunut. Tästä syystä tutki-
muksen neljännessä vaiheessa (Osajulkaisu V) haluttiin elämänhistoriallista tietoa huo-
lenpidosta, ja tutkimuksessa kerättiin uusi, elämäkerta-aineisto. Tällä tavoin pyrittiin täy-
dentämään tietoa itsestä huolenpidosta ja myös arvioimaan aikaisempien tutkimusvaihei-
den tuloksia laajemmassa, elämänhistoriallisessa kontekstissa. Yksilöllistä tietoa itsestä
huolenpidosta olisivat tuottaneet myös esimerkiksi fenomenologinen tai etnografinen tut-
kimus. Viimeksi mainittu olisi myös elämäkertatutkimuksen tapaan kytkenyt kulttuurisen
tarkastelun itsestä huolenpitoon. Molemmat mainituista lähestymistavoista ovat kuiten-
kin varsin etäällä teoriaorientoituneisuudesta (Tesch 1990, 72–73), joten niiden yhdistä-
minen tutkimuksen aikaisempiin vaiheisiin olisi ollut vaikeaa. Elämäkertatutkimus muo-
dostaa epäyhtenäisen tutkimussuuntauksen ja sitä koskeva käsitteiden käyttö on kirjavaa.
Toisaalta se sallii erilaisia tapoja kerätä ja käsitellä aineistoja. Tässä yhteydessä aineistona
oli suulliset omaelämäkerrat, jotka analysoitiin induktiivisella sisällön analyysillä.
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4.3 Aineistot ja aineistojen keruu

Tutkimuksen ensimmäisen, toisen ja kolmannen vaiheen laadullinen aineisto kerättiin
vuosien 1994–1995 taitteessa haastattelemalla 40 oululaista kotona asuvaa henkilöä.
Haastattelut tehtiin tutkimukseen osallistuneiden kodeissa ja haastattelujen ohessa ikään-
tyviä ja heidän toimintaansa myös havainnoitiin. Tutkimukseen haluttiin mukaan eri
tavoin itsestään huolehtivia. Koska ikääntyvät ovat iältään, terveydeltään ja suoriutumis-
kyvyltään hyvin heterogeeninen ryhmä erilaisia henkilöitä (Bowsher et al. 1993) valittiin
haastateltavat tutkimukseen harkinnanvaraisesti kotisairaanhoitajien antamien tietojen
pohjalta. Kotona asuvia ikääntyviä on tutkimusten mukaan vaikea tavoittaa ilman välittä-
vien henkilöiden kuten omaisten tai terveydenhuoltohenkilöstön apua (Phillips 1992).
Kotisairaanhoito mahdollisti siis myös järjestelmänä keinon päästä kotona asuvien henki-
löiden luo.

Valintakriteereinä tutkimukseen oli vähintään 75 vuoden ikä ja kommunikointikykyi-
syys. Henkilöiden valinta tapahtui siten, että kotisairaanhoitajia pyydettiin valitsemaan
kotisairaanhoitopiireistään kriteerit täyttäviä, hoitajien mielestä eri tavoin itsestään huo-
lehtivia naisia ja miehiä ja kysymään heidän suostumustaan tutkimukseen. Tämän jäl-
keen kotisairaanhoitajat antoivat tutkimukseen lupautuneiden henkilöiden nimet, osoit-
teet ja puhelinnumerot tutkijalle. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista oli naisia
(n=32). Haastateltujen keski-ikä oli 83 vuotta. Suurin ikäryhmä oli 80–89 -vuotiaat
(n=32). Alle 80 vuotta vanhoja henkilöitä oli 6 ja yli 90 -vuotiaita 1. Siviilisäädyltään
haastateltavissa oli eniten leskiä (n=28). Suurin osa ikääntyvistä asui yksin (n=34) ja ylei-
sin asumispaikka oli kerrostalo (n=21).

Haastattelumenetelmänä oli teemahaastattelu. Teemojen muotoilussa käytettiin apuna
Oremin (1991) itsehoitovajausteorian itsehoitovaatimuksia, koska ne kattavat sekä joka-
päiväiseen elämään liittyvät yleiset itsehoitovaatimukset että eri ikäkausiin liittyvät kehi-
tykselliset vaatimukset ja sairauksien hoitoa koskevat poikkeavan terveydentilan itsehoi-
tovaatimukset. Horisontaalisen tarkastelun lisäksi teemoihin lisättiin myös vertikaalinen
menneisyyden ja tulevaisuuden näkökulma, koska itsestä huolenpitotoiminta haluttiin
kytkeä laajempaan kontekstiin. Haastatteluteemat olivat: 1) lyhyt kuvaus elämänhistori-
asta, 2) päivän kulkuun liittyvät toimet, 3) vanhenemisen vaikutukset ja niihin vastaami-
nen, 4) sairaudet ja niiden omaehtoinen hoito ja 5) tulevaisuuteen suuntautuminen. Tee-
mat jätettiin tarkoituksellisesti väljiksi ja niissä edettiin ikääntyvien kertomusten mukai-
sesti. Haastattelut kestivät puolesta tunnista kahteen tuntiin ja ne nauhoitettiin analyysia
varten.

Ikääntyvien haastattelussa on omat erityispiirteensä. Useilla haastateltavilla kuulo ja
näkö olivat huonontuneet. Myös muisti ja kyky asioiden johdonmukaiseen käsittelyyn ja
puheen tuottamiseen oli osalla heikentynyt (vrt. Phillips 1992, Bowsher et al. 1993).
Haastattelut etenivät ikääntyvien ehdoilla, mutta toisinaan tutkija joutui hienovaraisesti
rajaamaan aiheiden käsittelyä esimerkiksi ikääntyvän elämänhistoriasta puhuttaessa.
Haastattelujen yhteydessä tehtiin havaintoja haastateltavista, heidän ulkoisesta olemuk-
sestaan, toiminnastaan ja kotiympäristöstään. Nämä havainnot kirjattiin haastattelujen jäl-
keen havainnointimuistiinpanoiksi (liite 1). Havainnot olivat apuna haastattelujen aikana
aineiston validoinnissa (vrt. Chenitz & Swanson 1986). Ikääntyvän olemus, hänen toimin-
tansa ja kotiympäristönsä auttoivat kohdentamaan kysymyksiä ja antoivat vertailutaustaa
henkilön vastauksille.
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Tutkimuksen kolmannen vaiheen määrällinen aineisto kerättiin samassa yhteydessä
ensimmäisen vaiheen aineiston keruun kanssa. Laadullisten itsestä huolenpitoa käsittele-
vien haastattelujen päätteeksi tutkimushenkilöt vastasivat toimintakykyä, elämään tyyty-
väisyyttä ja itsearvostusta koskeviin strukturoituihin haastatteluihin. Toimintakyvyn mit-
tari (liite 2) laadittiin tätä tutkimusta varten hyödyntäen aikaisempia suomalaisia toimin-
takyvyn tutkimuksia (Winblad 1988, Karjalainen & Kivelä 1995). Mittari perustuu päivit-
täisissä ja välillisissä päivittäisissä toiminnoissa suoriutumisen mittaamiseen. Se sisältää
kuusi ADL -toimintaa (peseytyminen, pukeutuminen, vuoteesta nouseminen, wc:ssä
käynti, liikkuminen sisällä, liikkuminen ulkona) ja viisi IADL -toimintaa (aterian valmis-
taminen, kevyt kodinhoito, sorminäppäryys, saunassa käynti, kaupassa käynti) selvittä-
vää kysymystä. Vastausvaihtoehdot ovat kolmiportaiset (suoriudun vaikeuksitta itsenäi-
sesti, suoriudun itsenäisesti mutta vaikeuksin, en suoriudu itsenäisesti).

Elämään tyytyväisyyden mittari (liite 3) laadittiin Dienerin ym. (1985) kehittämän
“The Satisfaction With Life Scale” (SWLS) pohjalta. Dienerin ja kumppaneiden (1985)
mukaan elämään tyytyväisyyden kokeminen perustuu kognitiiviseen arviointiprosessiin,
jossa henkilö vertaa elämälle asettamiaan tavoitteita saavutuksiinsa. SWLS perustuu
kokonaisvaltaisen elämään tyytyväisyyden mittaamiseen. Vaihtoehtona olisi ollut Neugar-
tenin tutkijatovereineen (1961) kehittämä elämään tyytyväisyyden mittari, joka on koh-
dennettu ikääntyville henkilöille. Tätä mittaria ei kuitenkaan valittu, koska se ei kohdistu
puhtaasti elämään tyytyväisyyden arviointiin, vaan siinä on myös mielialaa mittaavia
väittämiä. Tässä tutkimuksessa käytetty SWLS sisältää viisi väittämää, jotka on pistey-
tetty seitsenportaisesti vaihteluvälillä "täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä". Mittaria
on testattu ikääntyneillä ja sen on todettu mittaavan haluttua ilmiötä ja olevan sisäisesti
johdonmukainen (Diener et al. 1985, Vallerand et al. 1989). Tutkija suomensi mittarin
tätä tutkimusta varten. Kielenkääntäjä käänsi suomennoksen edelleen alkuperäiskielelle.
Käännösprosessissa yksi väittämä (nro 1) sai vivahde-eron. Tämä johtuu siitä, että eng-
lanninkieliselle “ideal” -termille oli vaikea löytää suomalaista vastaavaa ilmaisua. Mitta-
rissa käytettiin ilmaisua toivottava. Suomenkielisessä versiossa alkuperäisen seitsenpor-
taisen version vastausvaihtoehdot olivat hyvin lähellä toisiaan ja vastaamisen helpottami-
seksi mittarista poistettiin kaksi vastausvaihtoehtoa (“jossain määrin eri mieltä”, “jossain
määrin samaa mieltä”).

Ikääntyvien itsearvostusta (liite 4) tarkasteltiin Rosenbergin (1965) itsearvostus-mitta-
rilla (Self Esteem Scale). Se mittaa yksilön asennetta ja suhtautumista itseä kohtaan.
Vaikka mittari on alunperin laadittu nuoria varten, sitä on käytetty myös ikääntyvällä
väestöllä ja sen on todettu olevan sisäisesti johdonmukainen (Krause 1995, Heidrich
1996, Reitzes et al. 1996). Mittarissa on kymmenen väittämää. Väittämät on pisteytetty
neliportaisesti vaihteluvälillä "täysin samaa mieltä – täysin eri mieltä". Tutkija suomensi
mittarin tätä tutkimusta varten. Kielenkääntäjä käänsi mittarin edelleen englanninkielelle
ja mittarin väittämät säilyivät käännösprosessissa lähes samansisältöisinä. Tätä tutkimusta
varten väittämät pisteytettiin viisiportaisesti siten, että "en osaa sanoa" -vaihtoehto otettiin
mukaan asteikkoon. Tällä tavoin haluttiin helpottaa haastatteluun vastaamista ja yhden-
mukaistaa elämään tyytyväisyyden ja itsearvostuksen mittareita.

Mittarit esitestattiin (N=50) ennen aineiston keruuta. Niiden reliabiliteettia arvioitiin
sisäistä johdonmukaisuutta osoittavalla Cronbachin alpha-kertoimella. Riittävänä
alpha-arvona voidaan yleensä pitää 0.70 (DeVellis 1991, Polit & Hungler 1995). Toimin-
takyvyn mittarin sisäinen johdonmukaisuus osoittautui hyväksi sekä esitestauksessa
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(Cronbachin α=0.83) että varsinaisessa tutkimuksessa (Cronbachin α=0.87). Esitestauk-
sessa saatu elämään tyytymättömyyden mittarin sisäinen johdonmukaisuus oli hyvä
(Cronbachin α =0.83). Lopullisessa analyysissä yksi väittämä (nro 2) korreloi heikosti
suhteessa muihin (Item total correlation 0.01), joten se poistettiin. Mittarin lopullista
sisäistä johdonmukaisuutta voidaan pitää riittävänä (Cronbachin α = 0.70). Esitestauk-
sessa Self-Esteem Scale’n sisäinen johdonmukaisuus oli heikohko (Cronbachin α=0.55),
mistä syystä joidenkin väittämien suomenkielistä ilmaisua täsmennettiin. Lopullisessa
analyysissä itsearvostusmittarin sisäinen johdonmukaisuus osoittautui hyväksi (Cron-
bachin α = 0.82). Mittaustarkkuutta ilmeisesti lisäsi se, että sama tutkija keräsi haastatte-
lemalla tiedot kaikilta henkilöiltä. Hän tarkensi kysymyksiä samalla tavalla kaikkien koh-
dalla, jotta haastateltavat ymmärtäisivät kysymykset mahdollisimman samalla tavalla.

Tutkimuksen neljännen vaiheen aineisto kerättiin toistuvilla elämäkertahaastatteluilla.
Myös tässä vaiheessa haastateltavat valittiin harkinnanvaraisesti kotisairaanhoitajien anta-
mien tietojen pohjalta. Tutkimukseen pyrittiin saamaan itsestä huolenpidoltaan erityyppi-
siä henkilöitä, jotka ovat halukkaita ja kykeneviä kertomaan elämästään. Tutkimukseen
valikoitui kolme naista ja kaksi miestä, joista tässä yhteydessä käytetään peitenimiä. Elma
on maalta kotoisin oleva ja maatyötä ikänsä tehnyt leskirouva. Miehensä kuoleman jäl-
keen Elma on viimeiset vuodet asunut yksin. Kallella on huutolaislapsen menneisyys.
Hän on nuoruudessaan asunut useilla paikkakunnilla kunnes avioiduttuaan asettunut pie-
nelle paikkakunnalle, jossa edelleen leskenä asuu. Sofia on maatalon tytär. Hän on viettä-
nyt nuoruusvuotensa palkollisena Etelä-Suomessa, josta on päätynyt avioliiton myötä
Pohjois-Suomeen. Sofia on sittemmin eronnut miehestään ja asuu yksin. Myös Arvo on
maalaiskodin kasvatti ja itsekin maanviljelijänä toiminut. Sittemmin Arvo on perheineen
muuttanut toiselle paikkakunnalle, jossa on vaimonsa kuoleman jälkeen asunut yksin.
Anni on leskirouva ja asunut lähes koko ikänsä kaupungissa.

Elämäkerta-aineisto kerättiin vuonna 1999 haastattelemalla jokaista tutkimukseen
osallistunutta kaksi kertaa. Haastattelut tehtiin ikääntyvien kodeissa. Tutkimukseen valit-
tiin elämäkerrallinen lähestymistapa (vrt. Roos 1987), koska itsestä huolenpidosta osana
ikääntyvien elämänkulkua haluttiin saada subjektiivista ja kontekstuaalista tietoa. Ensim-
mäisellä haastattelukerralla henkilöitä pyydettiin vapaasti kertomaan elämäntarinansa tut-
kijan puuttuessa niihin mahdollisimman vähän (vrt. Öberg 1991). Haastattelut etenivät
siten, että tutkija teki lisäkysymyksiä vain niissä tilanteissa kun haastateltava totesi, ettei
osannut sanoa miten jatkaisi. Näissä tilanteissa haastattelija pyysi haastateltavaa kerto-
maan, mitä elämässä seuraavaksi tapahtui. Välittömästi haastattelujen jälkeen tutkija teki
muistiinpanoja haastatteluista. Niissä hän kuvasi sekä haastateltavia ja heidän elinympä-
ristöään että omia tuntemuksiaan. Ennen toista haastattelukertaa tutkija litteroi haastatte-
lut ja luki niitä useita kertoja. Tässä vaiheessa tutkija ei vielä varsinaisesti analysoinut
haastatteluja, vaan pyrki muodostamaan mielessään alustavan käsityksen haastateltavien
elämänkulun eri vaiheista ja itsestä huolenpidosta osana sitä. Toisella haastattelukerralla
tutkija ja haastateltava kävivät läpi ensimmäisessä vaiheessa esiin saadut elämäntarinat
siten, että tutkija kohdensi kysymyksiä niihin tilanteisiin ja tapahtumiin, jotka alustavan
tulkinnan mukaan keskeisesti liittyivät itsestä huolenpitoon. Tutkija ei siis laatinut kysy-
myksiä etukäteen, vaan elämäntarinat käytiin uudestaan läpi dialogina. Tällä tavoin tut-
kija tavoitteli tietoa itsestä huolenpidon ohjautumisesta yksittäisten ikääntyvien elämän-
historioissa. Nauhoitetut haastattelut kestivät puolestatoista tunnista kolmeen tuntiin.
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4.4 Analyysimenetelmät

Ensimmäisen vaiheen (Osajulkaisut I ja II) tutkimusaineisto muodostui 40 ikääntyvän
haastatteluista. Haastattelut kirjoitettiin sanatarkasti, huomioiden myös tauot, naurahduk-
set, huokaukset ja muut ilmaisut. Näitä hyödynnettiin aineistoa analysoitaessa, jolloin ne
auttoivat erilaisten haastatteluissa vallinneiden tunnetilojen mieliin palauttamisessa. Teks-
tiä kertyi 338 sivua ykkösrivivälillä kirjoitettuna. Aineisto analysoitiin jatkuvan vertailun
analyysimenetelmällä (Glaser 1978). Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin aineiston avoin
koodaus, jossa aineisto pilkottiin merkityksiä sisältäviksi lausumiksi eli empiirisiksi koo-
deiksi. Empiirinen koodi saattoi olla yksittäinen lause tai tekstikappale. Empiiristen koo-
dien ominaisuuksia ja ulottuvuuksia (empiirisiä indikaattoreita) tarkastelemalla muodos-
tettiin koodeja, joita kutsutaan suoriksi eli substantiivisiksi koodeiksi. Substantiivinen
koodi on siis yhteinen nimi tietylle, samaa asiaa tarkoittavalle aineistossa ilmenevälle asi-
alle (Glaser 1978). Aineiston jatkokäsittelyä varten haastattelut pilkottiin koodikorteiksi.
Niissä oli nähtävillä haastateltavan numero, lausuma (empiirinen koodi), muistiinpanoja,
jotka toivat esiin luokituksen perustana olleet lausumaan liittyvät ominaisuudet ja ulottu-
vuudet (empiiriset indikaattorit) sekä substantiivinen koodi (kuvio 1).

Kuvio 1. Esimerkki substantiivisen koodin koodikortista.

Seuraavassa vaiheessa substantiivisia koodeja vertailtiin toisiinsa ja samaan ilmiöön
liittyvät koodit ryhmiteltiin kategorioiksi, jotka nimettiin ilmiöitä kuvaavilla käsitteillä
(vrt. Glaser 1978, Strauss & Corbin 1990). Kategoriat ja niihin liittyvät substantiiviset
koodit ovat liitteessä 5.

Kategorioita muodostettaessa alettiin myös hahmottaa niiden suhteita toisiinsa. Yhtey-
det tarkistettiin aksiaalisella koodauksella, joka tarkoitti kategorioiden systemaattista ver-
tailua toisiinsa. Kategorioita tarkasteltiin kysymällä, missä yhteydessä ne ilmenevät, millä
ehdoilla ne toteutuvat, mikä on niiden syy, mitä niistä seuraa ja ilmenevätkö ne joidenkin
toisten asioiden kanssa samanaikaisesti. (Glaser & Strauss 1967, Glaser 1978, Strauss &
Corbin 1990.) Tämä koodausparadigma yhdistää syymallin, seurausmallin ja mallin, joka
kuvailee ilmiöön vaikuttavia tekijöitä (Glaser 1978). Syyt kuvaavat tässä tutkimuksessa
itsestä huolenpito toiminnan edellytyksiä ja seuraukset toiminnan merkityksiä.

Kategorioiden yhteyksiä tarkastellessa niiden välisistä suhteista alettiin muodostaa
hypoteeseja ja hahmottaa sosiaalista perusprosessia, joka on perustavanlaatuinen tutkitta-
vaan ilmiöön sisältyvää sosiaalista käyttäytymistä organisoiva prosessi. (Glaser 1978).

Lääkkeiden ohjeenmukainen käyttö
(substantiivinen koodi)

M3 (haastateltavan numero)

...ja sitte päivällä on kuus tablettia ja illalla neljä pittää ottaa.
Ne on vakituisesti otettavia.

(empiirinen koodi)

kritiikittömyys
(empiirinen indikaattori)

säännöllisyys
(empiirinen indikaattori)
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Sosiaalisen perusprosessin löytämiseksi tutkija kirjasi analyysin edetessä teoreettisia
muistiinpanoja eli aineiston koodauksen myötä syntyviä ideoita. Muistiinpanojen avulla
pyrittiin nostamaan käsitteiden abstraktiotasoa, kehittämään muodostuvien kategorioiden
ominaisuuksia, luomaan hypoteeseja sekä integroimaan kategorioita suhteessa toisiinsa ja
suhteessa sosiaaliseen perusprosessiin (vrt. Glaser 1978). Myös havainnointimuistiinpa-
not ja muistikuvat ikääntyvistä kodeissaan välittyivät teoreettisiin muistiinpanoihin, joi-
den avulla tutkija hahmotti itsestä huolenpidon ilmiön rakennetta ja sisältöä.

Muistiinpanojen ja koodauksen yhteistuloksena muodostettiin tutkimuksen sosiaali-
nen perusprosessi. Sen mukaan kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpito on tervey-
den- ja sairauksien hoitoa sekä päivittäisten askareiden tekemistä, joissa heijastuu itsestä
välittäminen. Toiminnan edellytykset muodostuvat ikääntyvän menneisyydestä ja merki-
tys ilmenee tulevaisuuteen suuntautuneisuudessa. Sosiaalisen perusprosessin sisään
rakentui neljä itsestä huolenpidon pääkategoriaa, jotka nimettiin itsestä huolenpidon tapo-
jen mukaan itsestä huolenpidon tyypeiksi. Nämä tyypit ovat: omavastuinen, ulkoapäin
ohjautuja, omapäinen ja luovuttaja (kuvio 2).

Tutkimuksen toisessa vaiheessa (Osajulkaisu III) ensimmäisen vaiheen aineisto analy-
soitiin uudelleen deduktiivisella sisällön analyysillä. Ensimmäisestä vaiheesta poiketen,
jolloin aineisto analysoitiin kokonaisuutena, tässä yhteydessä jokaisen ikääntyvän haas-
tattelu analysoitiin erikseen. Analyysiyksikköinä olivat lausumat eli empiiriset koodit
(N=922). Luokittelurunkona oli ikääntyvien itsestä huolenpidon alustava malli (kuvio 2),
jota pelkistettiin tätä tutkimusvaihetta varten (taulukko 3).

Analyysissä edettiin siten, että ensin tarkasteltiin itsestä huolenpidon tapoja. Jokaisen
ikääntyvän osalta listattiin huolenpidon tapoja kuvaavat lausumat, analysoitiin niiden
sijoittuminen suhteessa malliin ja laskettiin eri tyyppeihin sijoittuvat lausumat. Taulu-
kossa 3 on kuvattu erään haastatellun lausumien määrällinen sijoittuminen itsestä huolen-
pidon alustavaan malliin. Kyseisen haastateltavan itsestä huolenpidon tapaa kuvaavia lau-
sumia oli seuraavasti: ulkoapäin ohjautuva itsestä huolenpidon tapa 23 lausumaa, oma-
vastuinen itsestä huolenpidon tapa 9 lausumaa, omapäinen itsestä huolenpidon tapa 3 lau-
sumaa ja luovutettu itsestä huolenpidon tapa 2 lausumaa. Tällä tavoin saatiin selville mil-
laisia itsestä huolenpidon tapoja ja niiden yhdistelmiä ikääntyvillä oli. Erilaiset itsestä
huolenpidon tavat ja niiden yhdistelmät suhteessa ikääntyvien määrään on esitetty tulos-
osassa taulukossa 4.

Taulukko 3. Esimerkki erään haastatellun lausumien sijoittumisesta itsestä huolenpidon
alustavaan malliin.

Omavastuinen Ulkoapäin ohjautuja Omapäinen Luovuttaja

Menneisyys eteenpäin
suuntautuminen

0

uhrautuminen

6

omin avuin
selviytyminen

0

katkeroituminen

10

Itsestä huolen-
pidon tapa

omavastuinen
9

ulkoapäin ohjautuva
23

omapäinen
3

luovutettu
2

Tulevaisuuteen
suuntautu-
minen

luottaminen

0

hyväksyminen

4

säilyttäminen

4

periksi
antaminen

9
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Seuraavaksi jokaisen ikääntyvän kohdalta listattiin, analysoitiin ja laskettiin mennei-
syyttä ja tulevaisuuteen suuntautumista kuvaavat lausumat. Esimerkiksi edellä mainitulla
haastateltavalla menneisyyttä kuvaavat lausumat sijoittuvat malliin seuraavasti (taulukko
3): katkeroituminen 10 lausumaa, uhrautuminen 6 lausumaa sekä eteenpäin suuntautumi-
nen ja omin avuin selviytyminen 0 lausumaa. Tulevaisuuteen suuntautumista kuvaavat
lausumat sijoittuvat seuraavasti: periksi antaminen 9 lausumaa, hyväksyminen ja säilyttä-
minen molemmat 4 lausumaa sekä luottaminen 0 lausumaa. Kyseinen haastateltava sijoit-
tui siten lausumien määrän perusteella menneisyyden, itsestä huolenpidon tavan ja tule-
vaisuuteen suuntautumisen osalta seuraavaan yhdistelmään: katkeroituminen/ ulkoapäin
ohjautuva/ periksi antaminen.

Analyysi osoitti, että suurin osa ikääntyvistä ei ollut sijoitettavissa mallin sisältämiin
itsestä huolenpidon tyyppeihin, vaan paljastui uusia huolenpidon tavan, menneisyyden ja
tulevaisuuteen suuntautumisen yhdistelmiä. Tämän vuoksi tutkija palasi aineistoon saa-
dakseen tietoa yksittäisten henkilöiden itsestä huolenpidosta. Tällä tavoin muodostettiin
kuusi uutta itsestä huolenpidon alatyyppiä, neljän alkuperäisen puhtaan tyypin rinnalle.
Menneisyyden, itsestä huolenpidon tavan ja tulevaisuuteen suuntautumisen yhdistelmät
suhteessa ikääntyvien määrään sekä itsestä huolenpidon tyypit ja alatyypit on kuvattu
tulososassa taulukossa 5.

Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa (Osajulkaisu IV) hyödynnettiin toisessa vai-
heessa tehtyä deduktiivista sisällön analyysiä itsestä huolenpidon tapojen osalta. Itsestä
huolenpidon tapoja koskevat lausumat (n=329) laskettiin tutkimushenkilöittäin. Jokainen
henkilö luokitettiin siihen itsestä huolenpidon tavan luokkaan, johon kuuluvia lausumia
hänen haastattelussaan oli eniten. Toimintakyvystä, elämään tyytyväisyydestä ja itsear-
vostuksesta muodostettiin summamuuttujat. Toimintakyvyn summamuuttuja jaettiin kol-
meen luokkaan lähes normaalisti jakautuneen histogrammin ja ala- ja yläkvartiilien
mukaan. Luokka 1 tarkoittaa, ettei ikääntyvä pysty itsenäisesti suoriutumaan kyseisestä
toiminnosta (1.00–1.91). Luokka 2 tarkoittaa, että henkilö pystyy vaikeuksin itsenäisesti
suoriutumaan kyseisestä toiminnosta (1.92–2.63) ja luokka 3 tarkoittaa vaikeuksitta itse-
näisesti suoriutumista (2.64–3.00). Elämään tyytyväisyyden ja itsearvostuksen histogram-
mit olivat myös lähellä normaalijakaumaa, ja ne jaettiin kahteen luokkaan mediaanien
mukaan. Luokka 1 tarkoittaa alhaista elämään tyytyväisyyttä (1.00–3.99) ja luokka 2 kor-
keaa elämään tyytyväisyyttä (4.00–5.00). Itsearvostuksen osalta luokka 1 viittaa mata-
laan itsearvostukseen (1.00–3.50) ja luokka 2 korkeaan itsearvostukseen (3.51–5.00). Toi-
mintakyvyn, elämään tyytyväisyyden ja itsearvostuksen suhteita itsestä huolenpidon
tapoihin tarkasteltiin ristiintaulukoinnilla, joita havainnollistetaan laatikko-jana -kuvioilla
(kuviot 3, 4 ja 5).

Tutkimuksen neljännen vaiheen (Osajulkaisu V) tutkimusaineiston muodosti viiden
ikääntyvän suulliset elämäkerrat, jotka kirjoitettiin ääninauhoilta sanatarkasti. Myös
puheen tauot sekä ilmaisut, kuten huokaisu, itku ja naurahdus, merkittiin tekstiin haasta-
teltujen tunnetilojen mieliin palauttamisen helpottamiseksi analyysivaiheessa. Litteroitua
haastattelumateriaalia kertyi yhteensä 203 sivua ykkösrivivälillä kirjoitettuna. Aineisto
osoittautui heterogeenisuudessaan analyysin kannalta haasteelliseksi. Hyvärinen (1998,
311) viittaa siihen, että elämäkertatutkimuksessa ei ole sitovaa yksimielisyyttä siitä, mikä
on oikea lukutapa. Se, miten tietoisia kysymyksiä aineistolle esitetään ja tapa, jolla näihin
kysymyksiin pyritään vastaamaan, on aineisto- ja tutkijakohtaista. Tässä tutkimuksessa
sovellettiin realistista lukutapaa, jossa aineisto otetaan sellaisenaan haastateltavien elä-
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mästä. Elämäkertoja lukemalla, vertaamalla ja tosiasioita tarkistamalla kiteytettiin se
yhteinen, joka koskee haastateltujen itsestä huolenpidon ohjautumista. Vilkon (1998, 28)
mukaan elämäkerran lukijan ehkä tyypillisin pulmatilanne on sen pohtiminen, mistä jos-
sakin elämänkertomuksen osuudessa on puhe. Itsestä huolenpito on vaikeasti määritel-
tävä, monitahoinen ilmiö ohjaamaan aineiston analyysiä. Yksilöllisen tiedon saamiseksi
analyysin ensimmäisessä vaiheessa tiivistettiin haastateltujen yksilölliset itsestä huolenpi-
don tarinat ja sitten kiteytettiin kaksi itsestä huolenpidon pääsuuntausta, jotka pelkistävät
haastatelluille yhteisiä piirteitä (Osajulkaisu V). Vastaavasti Roos (1981) viittaa autentti-
siin kuvauksiin ja tematisointiin elämäkerta-aineistojen analysoinnissa.

Analyysimenetelmänä oli induktiivinen sisällön analyysi. Analyysi eteni kolmivaihei-
sesti (liite 6). Ensimmäisessä vaiheessa aineiston toistuvan lukemisen jälkeen elämäker-
rat jaettiin itsestä huolenpitoa koskeviin ajatuskokonaisuuksiin. Ajatuskokonaisuudella
tarkoitetaan yhden tai useamman lauseen sisältämää merkitystä. Jokaista yksittäistä aja-
tuskokonaisuutta tarkasteltiin suhteessa elämäntarinaan ja näin sen sisältämä merkitys
paljastettiin. Analyysin kohteena olivat siis piilossa olevat viestit (latent contents), jotka
tunnistettiin analysoimalla yksittäisiä tekstinosia suhteessa koko elämäntarinaan (vrt.
Catanzaro 1988). Toisessa vaiheessa ajatuskokonaisuuksia ja niistä johdettuja merkityksiä
vertailtiin toisiinsa ja tarinat ryhmiteltiin tiiviiksi, kronologisesti eteneviksi autenttisiksi
itsestä huolenpidon elämäntarinoiksi. Kolmannessa vaiheessa ajatuskokonaisuuksia ja
niistä johdettuja merkityksiä vertailtiin tutkimushenkilöittäin keskenään. Merkitykset ryh-
miteltiin ja nimettiin itsestä huolenpitoa luonnehtiviksi tekijöiksi. Nämä tekijät ovat elä-
män taitekohtien luonne, reagointitapa, voimavarat, itsestä huolenpidon merkitys ja van-
henemisen kokemus. Elämäntarinat kytkeytyvät näihin tekijöihin muodostaen kaksi
itsestä huolenpidon ohjautumista kuvaavaa suuntausta: sisäistetty, selkeä itsestä huolen-
pito, jota edustaa kaksi tarinaa sekä ulkokohtainen, selkiytymätön itsestä huolenpito, jota
edustaa kolme tarinaa (taulukko 6).

4.5 Eettiset näkökohdat

Tutkimuseettiset kysymykset voidaan jakaa tutkijan vastuuta ja rehellisyyttä sekä tutkitta-
vien suojaa koskeviin normeihin (Vehviläinen-Julkunen 1997). Tutkijan eettinen vastuu
lähtee tutkimuksen suunnittelusta. Tässä tutkimuksessa ikääntyvien itsestä huolenpidon
ilmiökentän huolellinen kartoittaminen auttoi tutkimustehtävän täsmentämisessä ja mene-
telmällisten ratkaisujen teossa. Aikaisempaan tutkimukseen perehtyminen osoitti tutki-
muksellisen aukon ja ohjasi siten uuden tiedon tavoitteluun. Leino-Kilven ja Tuomaalan
(1988) mukaan tutkija on vastuussa uuden tiedon rehellisestä ja autenttisesta tuottamises-
ta. Tässä tutkimusprosessi on kaikissa sen vaiheissa pyritty raportoimaan avoimesti. Tut-
kimusaineistot on käsitelty rehellisesti siten, että kaikki tutkimuksessa saatu tieto on yhtä
arvokkaassa asemassa. Tutkija on käyttänyt tutkimukseen saadun rahoituksen ja sen mah-
dollistaman ajan tutkimustyöskentelyyn.

Hyvän tutkimusetiikan mukaan tutkimukseen osallistuvien henkilöiden tulee tietää,
että osallistuminen on vapaaehtoista ja että heillä on mahdollisuus sekä kieltäytyä että
halutessaan keskeyttää tutkimukseen osallistuminen (Burns & Grove 1993, Vehviläi-
nen-Julkunen 1997). Tässä tutkimuksessa tutut kotisairaanhoitajat kysyivät ensin ikäänty-
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vien halukkuutta osallistua tutkimukseen kummankin aineiston keruun yhteydessä.
Tämän jälkeen tutkija otti ikääntyviin yhteyttä puhelimitse ja kertoi heille haastattelun
luonteesta: kestosta, keskusteltavista asioista, nauhoituksesta ja anonymiteetin säilyttämi-
sestä. Henkilöiltä kysyttiin lupa haastatteluun, jonka jälkeen haastatteluun suostuvien
ikääntyvien kanssa sovittiin haastattelun ajankohdasta. Joidenkin henkilöiden kohdalla
sovittiin vielä, että heihin otetaan uudestaan puhelimitse yhteyttä haastatteluajankohdan
lähestyessä. Tapaamishetkellä jokaiselle henkilölle kerrottiin vielä toistamiseen haastatte-
lun luonteesta sekä tutkimustulosten käsittelystä ja julkaisemisesta. Ikääntyville kerrot-
tiin, että haastattelut käsitellään nimettöminä ja siten, ettei kenenkään henkilöllisyyttä pal-
jasteta tutkimusprosessin missään vaiheessa. Kaikilta pyydettiin myös kirjallisena suostu-
mus tutkimukseen. Sosiaali- ja terveystoimen eettinen toimikunta myönsi luvan tutkimuk-
seen ja lisäksi lupa hankittiin niiltä vanhustyön päälliköiltä, joiden alaisuudessa haastatel-
tavien hankinnassa avustaneet kotisairaanhoitajat toimivat.

Ennen haastattelujen aloittamista tutkimukseen osallistuville kerrottiin, että haastatte-
luissa käydään keskustelunomaisesti läpi heidän elämän kokemuksiaan ja tämänhetkistä
elämäänsä. Monet ikääntyvät kertoivat hyvin aroistakin, tunteita herättävistä asioista. Esi-
merkiksi läheisen kuoleman aiheuttama suru saattoi tulla voimakkaasti esiin. Bowsher ja
kumppanit (1993) viittaavat ikääntyvien haavoittuvuuteen etenkin aineiston keruun lopet-
tamisvaiheessa. Haastatteluissa pyrittiin hienotunteisuuteen ja siihen, että kenenkään
luota ei poistuttu ennen tunnekuohun laantumista. Ikääntyivät saattoivat myös kysyä tut-
kijan mielipidettä erilaisiin hoitomuotoihin ja -tapoihin liittyen. Näissä tilanteissa kysy-
myksiin pyrittiin vastaamaan mahdollisimman ammatillisesti. Haastattelujen lopuksi
sovittiin, että tutkimukseen osallistujat tai tutkija voivat ottaa toisiinsa yhteyttä, mikäli
myöhemmin ilmenee kysyttävää tai lisättävää. Yhteydenottoja ei kuitenkaan tehty kum-
minkaan puolin.

Raportoinnissa käytetään peitenimiä ja ymmärrettävyyden kannalta ei-tärkeät yksityis-
kohdat ja henkilötiedot on jätetty pois, jotta haastateltujen henkilöllisyys ei paljastuisi.
Haastatteluissa ilmeneviä yksityiskohtia, kuten paikannimiä, on myös muunneltu.



5 Tulokset

5.1 Itsestä huolenpidon alustava malli

Kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpito on tämän tutkimuksen (Osajulkaisu II)
mukaan terveyden- ja sairauksien hoitamista sekä päivittäisten askareiden tekemistä, jois-
sa heijastuu itsestä välittäminen. Toiminnan edellytyksenä on ikääntyvän menneisyys eli
hänen taustaansa ja persoonallisuuteensa liittyvät tekijät sekä vanhenemisen ja terveyden
kokeminen. Itsestä huolenpidon merkitys ilmenee ikääntyvän tulevaisuuteen suuntautu-
misessa ja näkyy sosiaalisen toiminnan luonteessa sekä vanhenemiseen ja tulevaisuuteen
asennoitumisessa. Aksiaalisen koodauksen tuloksena tutkimusaineistosta muodostettiin
neljä pääkategoriaa, joissa itsestä huolenpidollinen toiminta poikkeaa toisistaan ja joissa
toiminnan edellytykset ja merkitykset olivat erilaiset. Pääkategoriat nimettiin itsestä huo-
lenpidon tapojen mukaan tyypeiksi, jotka ovat: omavastuinen, ulkoapäin ohjautuja, oma-
päinen ja luovuttaja (kuvio 2).
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Kuvio 2. Kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidon alustava malli.

Omavastuinen ikääntyvä hoitaa terveyttään ja sairauksiaan tietoisen vastuullisesti,
omaa tilannettaan ja erilaisten hoitomuotojen vaikuttavuuksia pohtien. Hän toimii luonte-
vassa yhteistyössä terveydenhuoltohenkilöstön kanssa ja huolehtii aktiivisesti kunnostaan.
Päivittäisiä toimia luonnehtii innokkuus ja mielekkyys. Omavastuisen elämänkokemuk-
set ovat pääsääntöisesti myönteisiä. Hän on suuntautunut elämässä eteenpäin esimerkiksi
opiskelun ja menestyksekkään työuran myötä. Myös vanhenemisen omavastuinen kokee
myönteisesti. Tulevaisuuteen suuntautumista leimaa luottamus ja pyrkimys elämän mie-
lekkäänä jatkamiseen. Tämä ilmenee elämästä nauttimisena ja sosiaalisesti aktiivisena
elämänä.

Ulkoapäin ohjautuja pyrkii selviytymään sairauksista ja heikentyneestä toimintaky-
vystä hoitamalla itseään terveydenhuoltohenkilöstön antamia ohjeita täsmällisesti ja kri-
tiikittömästi noudattaen. Päivittäisille toimille on ominaista rutiininomaisuus. Ulkoapäin
ohjautujan menneisyydelle on leimallista vastuunkantaminen toisista ihmisistä, varhai-
nen itsenäistyminen sekä sittemmin työlle tai kodinhoidolle uhrautuminen. Vanhenemi-
sen kokemisen osalta ikääntyvälle on tyypillistä vanhenemisen muutosten realistinen tie-
dostaminen. Erilaiset vaivat ovat hänen mielestään väistämätön osa vanhenemista. Myös
tulevaisuutta suuntaa elämän hyväksyminen sellaisena kuin se tulee. Vanhenemiseen liit-
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tyy luonnollisena osana sosiaalisten kontaktien kapeutuminen ja toiminnan vähentymi-
nen. Myös laitoshoitoon siirtyminen on ulkoapäin ohjautujan mielestä realistinen vaihto-
ehto tulevaisuudessa.

Omapäinen tekee itsenäisiä itsestä huolenpitoa koskevia valintoja terveydenhuoltohen-
kilökunnan ohjeista juurikaan välittämättä ja niitä kyseenalaistaen. Huolenpidolle on lei-
mallista kokemusperäisyys ja luovuus. Omapäisen menneisyyttä luonnehtii omin avuin
selviytyminen. Hän on aina ollut sisukas ja päättäväinen elämänvalinnoissaan. Sairauk-
sien ja vanhenemisen aiheuttamat muutokset hän jättää mieluusti huomiotta. Tulevaisuu-
teen suuntautumiselle on ominaista pyrkimys elämän pysyvyyden säilyttämiseen. Oma-
päinen linnoittautuu kotiinsa ja viihtyy omissa oloissaan.

Luovuttaja ei enää huolehdi terveyden- ja sairauksien hoidostaan eikä päivittäisistä toi-
mistaan. Hän kokee avuttomuutta ja ottaa alistuneesti vastaan sen avun mitä hänelle tarjo-
taan. Luovuttajan menneisyyttä luonnehtivat menetykset ja katkeroituneisuus, joka saat-
taa ulottua pitkälle menneeseen elämään. Tällöin jo nuoruudelle on ollut ominaista elä-
män kokeminen raskaaksi. Katkeruus saattaa olla myös seurausta raskaana koetusta
menetyksestä lähimenneisyydessä, kuten läheisen kuolemasta, omasta vakavasta sairastu-
misesta tai loukkaantumisesta. Luovuttamiseen liittyy myös vanhenemisen kokeminen
kielteisenä. Erilaiset oireet kuten kivut ja väsymys hallitsevat ikääntyvän elämää. Tulevai-
suutta suuntaa periksi antaminen ja elämänhalun heikkeneminen sekä erilaiset pelot.

5.2 Itsestä huolenpito yksilötasolla suhteessa alustavaan malliin

Tutkimuksen toisessa vaiheessa haluttiin yksilötason tietoa itsestä huolenpidon tavoista
sekä niiden yhteyksistä menneisyyteen ja tulevaisuuteen suuntautumiseen. Alkuperäinen
itsestä huolenpidon haastatteluaineisto analysoitiin uudelleen deduktiivisella sisällön ana-
lyysillä siten, että ensimmäisestä vaiheesta poiketen jokaisen tutkimukseen osallistuneen
haastattelu analysoitiin erikseen (Osajulkaisu III).

5.2.1 Itsestä huolenpidon tapojen moninaisuus

Yksilökohtaiset itsestä huolenpidon tavat olivat huomattavasti moninaisempia kuin alus-
tavassa mallissa esitetyt. Yhtä huolenpidon tapaa edustavia oli 9, kahta 18, kolmea 12 ja
neljää 4. Neljästäkymmenestä haastatellusta pelkästään omavastuisesti toimivia oli 5,
ulkoapäin ohjautuvia 3 ja luovuttaneita 1. Kukaan ei ollut itsestä huolenpidon tavaltaan
pelkästään omapäinen. Hallitsevasti omavastuisia huolenpidon tavaltaan oli 12. Hallitse-
vasti ulkoapäin ohjautuvia haastatelluista oli eniten eli 16. Hallitsevasti omapäistä tai luo-
vutettua itsestä huolenpidon tapaa edusti kumpaakin 6 henkilöä (taulukko 4).
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Taulukko 4. Itsestä huolenpidon tavat ja niiden yhdistelmät suhteessa ikääntyvien
määrään.

Pääsääntöisesti omavastuisesti itsestään huolehtiva henkilö saattoi toimia asia- tai
tilannekohtaisesti myös toisella tavalla. Ikääntyvä käytti esimerkiksi lääkkeitä ulkoapäin
ohjautuvasti tai jopa omapäisen kyseenalaistavasti, mutta muutoin huolehti itsestään aktii-
visesti ja toimintansa perusteet tiedostaen. Terveyden heikkenemisen myötä omavastuisen
elämään saattoi liittyä myös avuttomuuden kokemuksia ja osittaista vastuun luovuttamista
itsestä huolenpidosta.

Yli kolmasosalla hallitseva itsestä huolenpidon tapa oli ulkoapäin ohjautuvuus. Tähän
toimintatapaan liittyi myös eniten piirteitä muista huolenpidon tavoista. Henkilö saattoi
esimerkiksi suoriutua päivittäisistä askareistaan tietoisen omavastuisesti vaikka noudatti-
kin terveyttään koskevia hoito-ohjeita kritiikittömästi. Jotkut ikääntyvät myös yhdistivät
omapäisen, kokemusperäisen itsestä huolenpidon terveydenhuoltohenkilöstöltä saa-
miinsa ohjeisiin. Joidenkin kohdalla taas hoito-ohjeiden säntillinen noudattaminen oli
vähitellen alkanut siirtyä kotisairaanhoitajien vastuulle.

Hallitseva itsestä huolenpidon tapa/ muut tavat Ikääntyvien määrä

Hallitsevasti omavastuinen itsestä huolenpidon tapa 12

pelkästään omavastuinen 5

omavastuinen/ulkoapäin ohjautuva 2

omavastuinen/ulkoapäin ohjautuva/luovutettu 2

omavastuinen/ulkoapäin ohjautuva/omapäinen 1

omavastuinen/omapäinen 1

omavastuinen/ulkoapäin ohjautuva/omapäinen/luovutettu 1

Hallitsevasti ulkoapäin ohjautuva itsestä huolenpidon tapa 16

pelkästään ulkoapäin ohjautuva 3

ulkoapäin ohjautuva/luovutettu 3

ulkoapäin ohjautuva/omavastuinen/omapäinen/luovutettu 3

ulkoapäin ohjautuva/omapäinen 2

ulkoapäin ohjautuva/omavastuinen/luovutettu 2

ulkoapäin ohjautuva/omavastuinen/omapäinen 2

ulkoapäin ohjautuva/omavastuinen 1

Hallitsevasti omapäinen itsestä huolenpidon tapa 6

omapäinen/ulkoapäin ohjautuva 2

omapäinen/ulkoapäin ohjautuva/luovutettu 3

omapäinen/luovutettu 1

Hallitsevasti luovutettu itsestä huolenpidon tapa 6

pelkästään luovutettu 1

luovutettu/omavastuinen 2

luovutettu/ulkoapäin ohjautuva 1

luovutettu/omapäinen 1

luovutettu/ulkoapäin ohjautuva/omapäinen 1

Yht. 40



47
Omapäinen itsestä huolenpidon tapa ei esiintynyt puhtaana yhdenkään ikääntyvän koh-
dalla. Ne, joilla omapäisyys oli hallitseva huolenpidon tapa, omasivat piirteitä myös ulko-
apäin ohjautuvuudesta ja/tai luovuttamisesta. Ikääntyvä saattoi perustaa itsestä huolenpi-
don pääsääntöisesti omille ratkaisuilleen, mutta noudatti myös joiltain osin kotisairaan-
hoitajien ja lääkäreiden antamia ohjeita. Joillakin taas omapäiseen huolenpidon tapaan
liittyi luovuttamiselle ominaista koettua avuttomuutta kipujen ja muiden sairauksien oirei-
den käydessä hallitsemattomiksi.

Ikääntyvät, joiden itsestä huolenpidon tapa oli hallitsevasti luovutettu, tunsivat avutto-
muutta ja siirsivät vastuun huolenpidosta muille henkilöille. Joillakin toimintaan liittyi
kuitenkin omavastuisuudelle ominaista iloa joidenkin päivittäisten askareiden tekemi-
sestä tai ulkoapäin ohjautuvaa yritystä päivittäisten toimien rutiininomaiseen hoitamiseen.
Omapäisyydelle tyypillistä uskoa omiin päätelmiin ja hoitohenkilökuntaan kohdistuvaa
epäilyä esiintyi myös joidenkin kohdalla.

5.2.2 Itsestä huolenpidon tavat suhteessa menneisyyteen ja
tulevaisuuteen suuntautumiseen

Ikääntyvistä 18 voitiin luokitella alustavan mallin mukaisesti siten, että heidän kohdallaan
menneisyys, huolenpidon tapa ja tulevaisuuteen suuntautuminen edustavat pääasiallisesti
yhtä alustavan mallin neljästä itsestä huolenpidon tyypistä. Näiden puhtaiden tyyppien
rinnalle muodostui kuusi muuta alatyyppiä, joissa huolenpidon tavat ovat samoja kuin
puhtaissa tyypeissä, mutta menneisyys ja/tai tulevaisuuteen suuntautuminen poikkeavat
alkuperäisistä. Taulukossa 5 on esitetty itsestä huolenpidon tyypit ja alatyypit sekä niihin
sisältyvät menneisyyden, huolenpidon tavan ja tulevaisuuteen suuntautumisen yhdistel-
mät suhteessa ikääntyvien määrään.
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Taulukko 5. Itsestä huolenpidon tyypit ja alatyypit suhteessa ikääntyvien määrään.

Puhtaasti omavastuisten elämä on pääsääntöisen myönteisesti värittynyttä. Heillä on
ollut mahdollisuus tehdä valintoja elämässään, he huolehtivat itsestään vastuullisesti ja
luottavat tulevaisuuteensa. Selviytyjillä ei puolestaan ole ollut mahdollisuuksia pyrkiä elä-
mässään eteenpäin. Vanhuudessa he kuitenkin kokevat vihdoinkin pystyvänsä elämään
itselleen ja niinpä he hoitavat itseään aktiivisesti ja suuntautuvat tulevaisuuteen joko elä-

Itsestä huolenpidon tyypit ja alatyypit sekä niihin sisältyvät menneisyyden, huolenpidon
tavan ja tulevaisuuteen suuntautumisen yhdistelmät

Ikääntyvien
määrä

Omavastuinen

Puhtaasti omavastuinen

eteenpäin suuntautuminen/ omavastuinen/ luottaminen 6

Selviytyjä

uhrautuminen/ omavastuinen/ luottaminen 2

uhrautuminen/ omavastuinen/ hyväksyminen 2

Sinnittelijä

katkeroituminen/ omavastuinen/ säilyttäminen 1

katkeroituminen/ omavastuinen/ periksi antaminen 1

Ulkoapäin ohjautuja

Puhtaasti ulkoapäin ohjautuja

uhrautuminen/ ulkoapäin ohjautuva/ hyväksyminen 5

Luottavainen

uhrautuminen/ ulkoapäin ohjautuva/ luottaminen 2

katkeroituminen/ ulkoapäin ohjautuva/ luottaminen 2

Tukeutuja

katkeroituminen/ ulkoapäin ohjautuva/ periksi antaminen 5

omin avuin selviytyminen/ ulkoapäin ohjautuva/ säilyttäminen 2

Omapäinen

Puhtaasti omapäinen

Omin avuin selviytyminen/ omapäinen/ säilyttäminen 2

Omaehtoinen

uhrautuminen/ omapäinen/ hyväksyminen 2

uhrautuminen/ omapäinen/ luottaminen 1

uhrautuminen/ omapäinen/ periksi antaminen 1

Luovuttaja

Puhtaasti luovuttaja

katkeroituminen/ luovutettu/ periksi antaminen 5

Alistuja

omin avuin selviytyminen/ luovutettu/ periksi antaminen 1

Yht. 40
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män realiteetit hyväksyen tai myönteisen luottavaisesti. Sinnittelijöillä on puolestaan sai-
rauksia, jotka saavat heidät ottamaan vastuun päivittäisestä itsestä huolenpidosta. Pelko
sairauksien ylivallasta ja menneisyyteen sisältyvät katkeroittavat kokemukset suuntaavat
sinnittelijöiden tulevaisuutta siten, että he joko pyrkivät säilyttämään elämänsä entisenlai-
sena tai ovat jo antaneet periksi.

Puhtaasti ulkoapäin ohjautujat ovat eläneet nuoruus- ja aikuisikänsä toisten ihmisten
ehdoilla. Nämä henkilöt eivät ole pitäneet omia tarpeitaan koskaan ensisijaisina ja van-
huudessakin he huolehtivat itsestään rutiininomaisesti. Heidän tulevaisuuttaan leimaa elä-
män realiteettien hyväksyminen. Myös luottavaisten elämä on ollut toisten eteen uhrautu-
mista, osalla katkeroittavaakin. Nyttemmin heillä on kuitenkin lämpimät suhteet lähei-
siinsä, mikä saa heidät luottamaan tulevaisuuteen ja huolehtimaan itsestään saamiaan
hoito-ohjeita noudattaen. Tukeutujat ovat joko henkilöitä, joiden menneisyyteen liittyy
katkeroittavia menetyksiä ja tulevaisuutta luonnehtii periksi antaminen, tai he ovat elä-
mässään omin avuin selviytyneitä ja haluavat päättää tulevaisuudestaankin itse. Ikäänty-
misen mukanaan tuomat sairaudet ovat kuitenkin pakottaneet heidät tukeutumaan sairauk-
sien hoidossa terveydenhuoltohenkilöstöön, joiden antamia ohjeita he kuuliaisesti noudat-
tavat.

Puhtaasti omapäiset ovat sinnikkäitä, elämän valinnoissaan päättäväisiä henkilöitä.
Itseään he hoitavat kuten parhaaksi näkevät, kokemusperäiseen tietoonsa luottaen. Tule-
vaisuutensa oman tiensä kulkijat haluavat säilyttää mahdollisimman muuttumattomana.
Myös omaehtoiset luottavat omiin näkemyksiinsä itsestä huolenpitoa koskevissa asioissa.
Se millaiselta näiden, menneisyydeltään uhrautuvien henkilöiden tulevaisuus vaikuttaa on
yhteydessä heidän terveydentilaansa. Itsensä terveeksi kokeva suuntautuu tulevaisuuteen
tyynen hyväksyen. Akuutisti sairastunut ikääntyvä luottaa itseensä ja tulevaisuuteen, kun
taas kroonisen sairauden kanssa kamppaileva ajautuu ennen pitkää periksi antamiseen.

Puhtaasti luovuttajat ovat elämässään katkeroituneita. Suru omaan sairastumiseen tai
läheisen poismenoon liittyen on alkanut hallita heidän elämäänsä. He eivät enää jaksa
huolehtia itsestään ja pelkäävät tulevaisuutta. Alistujat ovat puolestaan elämässään omin
avuin selvinneitä henkilöitä, jotka kuitenkin joutuvat sairauksien kohdatessa luovutta-
maan vastuun itsestä huolenpidosta muille ja vähitellen antamaan periksi.

5.3 Itsestä huolenpitoon yhteydessä olevat tekijät

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa muodostettuun alustavaan malliin sisältyvän nel-
jän itsestä huolenpidon tavan yhteyttä tarkastellaan seuraavassa suhteessa toimintaky-
kyyn, elämään tyytyväisyyteen ja itsearvostukseen (Osajulkaisu IV).
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5.3.1 Itsestä huolenpidon ja toimintakyvyn välinen yhteys

Kuten kuviosta 3 ilmenee, itsestä huolenpidon tavaltaan omapäiset olivat toimintakyvyl-
tään itsenäisimmin selviytyviä, mediaanien perusteella arvioituna. Vastaavasti luovutetus-
ti itsestään huolehtivissa oli eniten niitä, jotka eivät selvinneet päivittäisissä toiminnoissa
ilman apua. Lähes kaikki ulkoapäin ohjautuvasti ja omavastuisesti itsestään huolehtivat
suoriutuivat vaikeuksin, mutta itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista.

Kuvio 3. Toimintakyky ja itsestä huolenpidon tavat.

5.3.2 Itsestä huolenpidon ja elämään tyytyväisyyden välinen yhteys

Mediaanien perusteella arvioituna luovutetusti itsestään huolehtivat erosivat selvästi
muista ryhmistä. Heidän elämään tyytyväisyytensä oli pääsääntöisesti alhainen. Korkein
elämään tyytyväisyys oli huolenpidon tavaltaan ulkoapäin ohjautuvilla. Omavastuisista ja
omapäisistä puolet oli elämään tyytyväisiä ja puolet tyytymättömiä (kuvio 4).
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Kuvio 4. Elämään tyytyväisyys ja itsestä huolenpidon tavat.

5.3.3 Itsestä huolenpidon ja itsearvostuksen välinen yhteys

Omavastuisesti itsestään huolehtivat poikkesivat korkealla itsearvostuksellaan selkeästi
muista. Myös ulkoapäin ohjautuvilla itsestään huolehtivilla oli verrattain korkea itsear-
vostus. Omapäisesti itsestään huolehtivien itsearvostuksen hajonta oli pieni ja keskiarvo
lähellä ulkoapäin ohjautuvia. Luovutetusti itsestään huolehtivien itsearvostus oli puoles-
taan matalin (kuvio 5).
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Kuvio 5. Itsearvostus ja itsestä huolenpidon tavat.

5.4 Itsestä huolenpito ja sen ohjautuminen elämänhistoriallisesta
näkökulmasta tarkasteltuna

Tutkimuksen aikaisemmat vaiheet osoittivat itsestä huolenpidon ja sen ohjautumisen ole-
van sidoksissa yhtäältä yksilölliseen elämänhistoriaan ja toisaalta yhteiskunnalliseen ja
sosiokulttuuriseen kontekstiin. Tästä syystä itsestä huolenpitoa tarkastellaan myös elämä-
kerrallisella lähestymistavalla.

Itsestä huolenpito ohjautuu elämäkerroissa viiden tekijän kautta, jotka ovat elämän tai-
tekohtien luonne, reagointitapa, voimavarat, itsestä huolenpidon merkitys ja vanhenemi-
sen kokemus. Elämäkerrat kytkeytyvät näihin tekijöihin muodostaen kaksi itsestä huolen-
pidon pääsuuntausta: sisäistetyn, selkeän itsestä huolenpidon sekä ulkokohtaisen, selkiy-
tymättömän itsestä huolenpidon. Alkuperäisjulkaisussa (Osajulkaisu V) esitetään sekä tii-
vistetyt yksilölliset itsestä huolenpidon tarinat autenttisine lainauksineen että niihin perus-
tuvat kaksi itsestä huolenpidon ohjautumista kuvaavaa suuntausta. Tässä yhteydessä
kuvataan vain suuntauksia (taulukko 6).
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Taulukko 6. Kaksi itsestä huolenpidon ohjautumista kuvaavaa pääsuuntausta.

5.4.1 Sisäistetty, selkeä itsestä huolenpito

Sisäistetylle, selkeälle itsestä huolenpidolle on ominaista elämän taitekohtien myöntei-
syys. Lapsuus on ollut turvattu ja erityisesti varhaislapsuudelle on ollut leimallista hyväk-
sytyksi tulemisen kokemus. Kodin turvallisuuden tuntua on osaltaan myös lisännyt sen
vakavaraisuus. Nuoruusiälle on ominaista voimakas itsenäistymispyrkimys. Aikuisuudes-
sa, perheen perustamisen jälkeen elämässä on ensimmäisen kerran ollut vaihe, jolloin elä-
män realiteetit ovat näyttäytyneet. Elämä on täyttynyt työstä perheen elannon turvaami-
seksi. Vanhuudessa elämä on jälleen selkeytynyt. Toisten eteen uhrautumisen väistyessä
oma itsenäinen rooli on löytynyt uudestaan. Lapsuudessa ja nuoruudessa elämä on tuntu-
nut olevan mahdollisuuksia täynnä, mikä on johtanut maailman valloittamiseen. Ainoas-
taan aikuisiässä vastuu perheestä ja sen toimeentulosta on pakottanut tyytymään elämän
realiteetteihin. Vanhuudessa koettu vapautuminen on johtanut uuteen itsenäistymiseen ja
vastuunkantoon itsestä.

Itsearvostus on sisäistetylle, selkeälle itsestä huolenpidolle ominainen, läpi elämän
kantava voimavara. Itsearvostus näyttäytyy kokemuksena toisilta ihmisiltä saadussa
arvostuksessa, mikä on ulottunut lapsuudesta saakka lähes kaikille elämänalueille. Van-
huudessa itsearvostus tulee esiin omanarvontuntona suhteessa kanssaihmisiin.

Itsestä huolenpito on ollut aktiivisina elinvuosina luonteva osa elämää. Vaikeitakaan
sairauksia ei elämäkerroissa nosteta negatiivisina muistoina esiin. Vanhuutta leimaa sel-
keä vastuunotto itsestä, mikä ilmenee haluna tietää erilaisista hoitomuodoista ja tehdä
itsenäisiä hoitoa koskevia päätöksiä. Luottamuksellinen, tasa-arvoinen suhde terveyden-

Itsestä huolenpidon
ohjautumista luon-
nehtivat tekijät

Sisäistetty, selkeä itsestä huolenpito Ulkokohtainen, selkeytymätön itsestä
huolenpito

1. Elämän taitekoh-
tien luonne

Lapsuudessa koettu hyväksytyksi tulemi-
nen ja nuoruuden itsenäistymispyrkimys.
Aikuisuudessa vastuunottopakko, joka
vanhuudessa puolison kuoleman jälkeen
vaihtunut oman roolin selkeytymiseen.

Lapsuudessa koettu hylätyksi tulemi-
nen, josta on nuoruudessa seurannut
vastuunottopakko itsestä. Aikuisuu-
dessa koettu itsenäistyminen ja oman
kodin perustaminen.
Puolison kuoleman jälkeen oman roolin
epäselvyys.

2. Reagointitapa Lapsuudessa ja nuoruudessa maailman val-
loittaminen, joka aikuisuudessa vaihtunut
elämän realiteetteihin tyytymiseen.
Vanhuudessa itsenäistyminen ja vastuun-
otto omasta elämästä.

Lapsuudessa, nuoruudessa ja aikuisuu-
dessa kohtaloon tyytyminen tai alistu-
minen, jota sävyttää katkeroituminen,
kovettuminen ja vaiennettu kapina.
Vanhuudessa luopuminen, murtuminen
tai sinnittely.

3. Voimavarat Korkea itsearvostus Harvat turvalliset ihmissuhteet, vaati-
mattomuus ja työhön pakeneminen.

4. Itsestä huolenpi-
don merkitys

Aktiivisena aikana luonteva osa elämää.
Vanhuudessa luottavainen vastuunotto
itsestä.

Aktiivisen aikana torjuttu asia. Vanhuu-
dessa pakonomainen vastuunotto
itsestä.

5. Vanhenemisen
kokemus

Eteenpäin pyrkiminen kuten ennenkin. Katkeroitumisen sävyttämä hiljainen
suru.
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huoltohenkilöstön kanssa on yhteistyön edellytys. Vanhenemisen kokemus on pääsääntöi-
sesti myönteinen. Sairauksien ei anneta rajoittaa elämää. Myönteiset muistot elämänkulun
eri vaiheista kantavat vielä vanhuudessakin.

5.4.2 Ulkokohtainen, selkeytymätön itsestä huolenpito

Ulkokohtainen, selkiytymätön itsestä huolenpito kytkeytyy hylätyksi tulemisen kokemuk-
seen lapsuudessa. Huoleton lapsuus on jäänyt elämättä ja sen on korvannut vastuun kan-
taminen oman ja toisten perheenjäsenten elannon hankkimisesta. Näiden henkilöiden on
ollut pakko itsenäistyä jo varhain nuoruudessa. Aikuisuus näyttäytyy elämäkerroissa
ainoana elämänvaiheena, jota on luonnehtinut myönteisyys. Avioituminen ja perhe-elä-
mä tulevat esiin elämän kohokohtina, jolloin elämän valinnat ovat olleet omissa käsissä.
Vanhuudessa puolison kuolema on tuonut eteen uuden elämäntilanteen. Ensimmäistä ker-
taa työ ja vastuunkanto toisista eivät täytä elämää ja tämä aiheuttaa epäselvyyttä omassa
roolissa. Ulkokohtaista, selkiytymätöntä itsestä huolenpitoa edustavien reagointitavat
ovat sävyltään kielteisiä. Jo lapsuutta ja nuoruutta on leimannut kovaan kohtaloon alistu-
minen. Aikuisuudessa itsenäistyminen on vapauttanut elämää, joka on kuitenkin ollut
työntäyteinen ja pakottanut tyytymään kohtaloon. Katkeruus ja vaiennettu kapina sävyttä-
vät muistoja. Vanhuudelle on tyypillistä elämän tavoitteista luopuminen, murtuminen tai
sinnittely päivästä toiseen.

Itsestä huolenpidon voimavarat ovat vähäisiä ja yksittäisiä. Turvalliset ihmissuhteet
näyttäytyvät kuitenkin voimanlähteinä elämäkerroissa. Niiden varassa elämä on kantanut
pitkään. Voiman lähteinä ovat myös työhön pakeneminen ja luonteenomainen vaatimatto-
muus.

Itsestä huolenpito on aktiivisen elämän aikana ollut ulkokohtaista ja ainakin osin tor-
juttu asia. Vakaviakaan oireita ei ole otettu todesta, jolloin kehon antamat signaalit rasi-
tuksesta ja taudeista on jätetty huomiotta. Perheenjäsenten kuolema on ollut luonnollinen
osa arkipäivän elämää. Kohtalo on sanellut elämän ehdot myös sairauksien suhteen.
Aikuisuudessa työn tekeminen ja toivo paremmasta elämästä ovat olleet ainoa elämän
sisältö. Vanhuuden itsestä huolenpito on pakonomaista vastuunottoa itsestä. Sairauksien
hoito tuntuu vaikealta ja pelko on osa päivittäistä elämää. Suhtautuminen ulkopuoliseen
apuun on ambivalenttia. Toisaalta avusta ollaan riippuvaisia, mutta toisaalta siihen suh-
taudutaan vieroksuen. Vanhenemisen kokemusta sävyttää hiljainen suru. Lapsuuden vai-
keat muistot palaavat katkerina mieliin, eikä tulevaisuudella näytä olevan enää mitään
annettavaa. Aikuisuuden elämäntäyteisen ajanjakson jälkeen on ikään kuin palattu lähtö-
ruutuun, jossa huolenpitäjiä ei ole.

5.5 Yhteenveto: kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpito

Taulukossa 7 esitetään yhteenveto tutkimustuloksista (ks. myös liitekuvio 1).
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Taulukko 7. Yhteenveto tutkimustuloksista: kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpito.

Omavastuisuus on aktiivista ja vastuullista itsestä huolenpitoa. Niillä henkilöillä, jotka
huolehtivat itsestään omavastuisesti on kohtalainen toimintakyky, eli he suoriutuvat lähes
itsenäisesti päivittäisistä toiminnoistaan. Omavastuisesti toimivat ovat kohtalaisen tyyty-
väisiä elämäänsä ja heillä on korkea itsearvostus. Puhtaasti omavastuisten menneisyydelle
on ominaista eteenpäin suuntautuminen ja he myös luottavat tulevaisuuteen. Puhdas oma-
vastuisuus viittaa selkeään, elämään luontaisesti kuuluvaan ja elämänkulun myötä sisäis-
tettyyn itsestä huolenpitoon. Selviytyjien ja sinnittelijöiden itsestä huolenpidon tapa on

Itsestä huolenpi-
don tyypit

Hallitseva
itsestä huolen-
pidon tapa

Itsestä huolen-
pidon tapaan
yhteydessä
olevat tekijät

Menneisyys Tulevaisuuteen
suuntautuminen

Itsestä huolen-
pidon ohjautu-
minen

Omavastuinen
Puhtaasti oma-
vastuinen

Omavastuinen Kohtalainen
toimintakyky
ja elämään tyy-
tyväisyys, kor-
kea
itsearvostus

Eteenpäin
suuntautumi-
nen

Luottaminen Sisäistetty,
selkeä

Selviytyjä Omavastuinen Uhrautuminen Luottaminen tai
hyväksyminen

Sinnittelijä Omavastuinen Katkeroitumi-
nen

Säilyttäminen tai
periksi antaminen

Ulkoapäin ohjautuja
Puhtaasti ulko-
apäin ohjau-
tuja

Ulkoapäin
ohjautuva

Kohtalainen
toimintakyky,
korkeahko
elämään tyyty-
väisyys ja itse-
arvostus

Uhrautuminen Hyväksyminen Ulkokohtai-
nen, selkey-
tymätön

Luottavainen Ulkoapäin
ohjautuva

Uhrautumi-
nen tai katke-
roituminen

Luottaminen

Tukeutuja Ulkoapäin
ohjautuva

Katkeroitumi-
nen tai omin
avuin selviy-
tyminen

Periksi antami-
nen tai säilyttämi-
nen

Omapäinen
Puhtaasti oma-
päinen

Omapäinen Hyvä toiminta-
kyky, kohtalai-
nen elämään
tyytyväisyys ja
korkeahko
itsearvostus

Omin avuin
selviytyminen

Säilyttäminen Sisäistetty,
selkeä

Omaehtoinen Omapäinen Uhrautuminen Hyväksyminen,
luottaminen tai
periksi antaminen

Luovuttaja
Puhtaasti luo-
vuttaja

Luovutettu Huono toimin-
takyky, matala
elämään tyyty-
väisyys ja itse-
arvostus

Katkeroitu-
minen

Periksi antaminen Ulkokohtai-
nen, selkey-
tymätön

Alistuja Luovutettu Omin avuin
selviytyminen

Periksi antaminen
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myös omavastuinen, mutta heidän menneisyytensä ja tulevaisuuteen suuntautumisensa
poikkeavat puhtaasti omavastuisesta. Selviytyjien menneisyydelle on ominaista uhrautu-
minen. Ikääntyessään he ovat kuitenkin vapautuneet velvollisuuksistaan ja hoitavat itse-
ään aktiivisesti sekä suuntautuvat tulevaisuuteen joko tyynen hyväksyvästi tai myöntei-
sen luottavaisesti. Sinnittelijöillä on puolestaan vaikeita sairauksia, jotka pakottavat hei-
dät ottamaan vastuun itsestä huolenpidostaan. Pelko sairauksien ylivallasta ja menneisyy-
teen sisältyvät katkeroittavat kokemukset suuntaavat sinnittelijöiden tulevaisuutta siten,
että he joko pyrkivät säilyttämään tulevaisuuden ennallaan tai ovat jo antaneet periksi.

Ulkoapäin ohjautuvuus on rutiininomaista ja ohjeiden mukaista itsestä huolenpitoa.
Ulkoapäin ohjautuvasti itsestään huolehtivien toimintakyky on kohtalainen, he ovat koh-
talaisen tyytyväisiä elämäänsä ja heidän itsearvostuksensa on korkeahko. Puhtaasti ulkoa-
päin ohjautujat ovat joutuneet uhraamaan elämänsä toisten puolesta, eivätkä he odota
tulevaisuudeltakaan suuria. He ottavat hyväksyen vastaan sen, mitä tulevaisuus tuo tulles-
saan. Puhdas ulkoapäin ohjautuvuus viittaa selkiytymättömään ja ulkokohtaiseksi jäänee-
seen itsestä huolenpitoon. Muita ulkoapäin ohjautujan alatyyppejä ovat luottavaiset ja
tukeutujat. Luottavaisten elämää on hallinnut uhrautuminen ja osalla on katkeroittavia
kokemuksia. Lämpimät suhteet läheisiin luovat heihin kuitenkin uskoa tulevaan ja kan-
nustavat hoitamaan itseään hoito-ohjeita noudattaen. Tukeutujat ovat joko katkeroituneita
periksi antajia tai elämässään omin avuin selviytyneitä henkilöitä, jotka pyrkivät säilyttä-
mään elämän ennallaan. Ikääntymisen mukanaan tuomat sairaudet ovat kuitenkin pakotta-
neet heidät tukeutumaan sairauksien hoidossa terveydenhuoltohenkilöstöön, joiden anta-
mia ohjeita he yrittävät kuuliaisesti noudattaa.

Omapäinen itsestä huolenpito on kokemusperäistä, luovaa toimintaa, johon kuuluu ter-
veydenhuoltohenkilöstön antamien ohjeiden vieroksunta. Omapäisesti itsestään huolehti-
vien toimintakyky on keskimäärin hyvä ja he suoriutuvat päivittäisistä askareistaan itse-
näisesti. Heidän elämään tyytyväisyytensä on matalahko ja itsearvostuksensa korkeahko.
Puhtaasti omapäiset ovat aina selvinneet omin avuin, eivätkä he halua tulevaisuudessa-
kaan muutoksia tähän. He pyrkivät säilyttämään elämänsä ennallaan. Kuten puhtaasti
omavastuisilla myös puhtaasti omapäisillä itsestä huolenpito on sisäistettyä ja selkeää.
Myös omapäisten alatyyppiin kuuluvat omaehtoiset huolehtivat itsestään omapäisesti.
Heidän tulevaisuuteen suuntautumisensa on riippuvainen terveydentilasta ja sairauksien
laadusta. Itsensä terveeksi kokevat suuntautuvat tulevaisuuteen tyynesti hyväksyen.
Akuutisti sairastuneet luottavat itseensä ja tulevaisuuteen, kun taas kroonisen sairauden
kanssa kamppailevat ajautuvat ennen pitkää periksi antamiseen.

Luovutettu itsestä huolenpito on kyvyttömyyttä toimia ja kantaa vastuuta päivittäisistä
askareista ja omasta hyvinvoinnista. Luovutettuun itsestä huolenpitoon liittyy huono toi-
mintakyky sekä matala elämään tyytyväisyys ja itsearvostus. Puhtaiden luovuttajien men-
neisyyttä varjostavat katkeroittavat muistot ja heidän tulevaisuuttaan luonnehtii periksi
antaminen. Kuten puhtaasti ulkoapäin ohjautuvilla myös puhtaasti luovuttajilla itsestä
huolenpito on elämänkulun myötä jäänyt selkiytymättömäksi ja ulkokohtaiseksi. Myös
luovuttajien alatyyppiin kuuluvat alistujat ovat itsestä huolenpidostaan luopuneita. He
ovat elämässään omin avuin selvinneitä henkilöitä, jotka kuitenkin ovat sairauksien koh-
datessa joutuneet luovuttamaan vastuun itsestä huolenpidosta muille ja vähitellen anta-
maan periksi.



6 Pohdinta

6.1 Luotettavuus

6.1.1 Itsestä huolenpidon alustavan mallin luotettavuus

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa grounded teoria -lähestymistavalla laadittu alusta-
va malli muodostaa tutkimuksen ytimen, joka täydentyy seuraavien vaiheiden myötä.
Tästä syystä ensimmäisen vaiheen luotettavuutta tarkastellaan sekä tutkimusprosessin että
tutkimustuloksena muodostetun mallin näkökulmista.

Ennen ensimmäisen vaiheen aineiston keruuta perehdyttiin sekä suomalaisiin että kan-
sainvälisiin itsestä huolenpitoon ja itsehoitoon koskeviin tutkimuksiin. Aikaisempi tutki-
mustieto osoittautui monikulttuuriseksi, monitieteiseksi, valtaosin kvantitatiiviseksi ja
lähtökohdiltaan sekä tuloksiltaan pirstoutuneeksi ja osin ristiriitaiseksi. Vaikka Glaserin
(1978) mukaan induktiivisen lähestymistavan edellytyksenä on, että tutkijalla on tutki-
musaineistoa kerätessään mahdollisimman vähän ennakko-oletuksia tutkittavasta ilmi-
östä, auttoi aikaisempi tutkimustieto tässä yhteydessä kohdentamaan tutkimusta.

Huolenpitoa on aikaisemmin tutkittu verrattain vähän ikääntyvien omasta näkökul-
masta, kokonaisvaltaisesti elämään liittyvänä asiana, minkä vuoksi tutkimukseen valittiin
aineistolähtöinen (grounded-teoria) lähestymistapa. Tutkimuskysymys ja haastattelutee-
mat muotoiltiin varsin väljiksi. Tällä tavoin pyrittiin siihen, etteivät ennalta määritellyt
käsitteet ja selkeästi rajatut teemat kaventaisi haastateltavien esiin nostamia huolenpitoon
liittyviä asioita (Glaser 1978, Strauss & Corbin 1990). Lähtökohtien väljyydestä seurasi
etenkin tutkimusaineiston keruun alussa epävarmuuden tunne siitä, puhutaanko haastatte-
luissa tutkimuksen kannalta oleellisista asioista. Aineistosta muodostui sisällöllisesti
vivahteikas, mikä vaikeutti aineiston analysointia. Toisaalta Glaserin (1978) mukaan tut-
kimuskysymys voi muotoutua aineiston ehdoilla edettäessä, jolloin tutkija ei voi tietää
aineiston kokoamisen alkuvaiheessa kaikkia tutkimuksen kannalta oleellisia asioita.

Haastateltavien valinnassa käytettiin apuna kotisairaanhoitajia, koska tutkimukseen
haluttiin saada eri tavoin itsestään huolehtivia ikääntyviä. Tutkimukseen kuitenkin vali-
koitui enimmäkseen vastuullisesti itsestään huolehtivia. Myös miesten osuus haastatelta-
vista jäi pieneksi, mikä selittynee osaltaan sillä, että yli 75 -vuotiaista suomalaisista valta-
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osa on naisia. Jälkikäteen arvioiden teoreettisen otannan käyttö olisi todennäköisesti
jäsentänyt aineistonkeruuta ja analysointia sekä tukenut luotettavuutta siten, että itsestä
huolenpito olisi tullut monipuolisemmin esille. Aineiston samanaikainen analysointi eli
teoreettisen rakenteen hahmottaminen olisi mahdollisesti suunnannut tiedonkeruuta
avainasioihin ja -henkilöihin, jolloin tutkittavan ilmiön hahmottaminen olisi ollut halli-
tumpaa (Glaser & Strauss 1967, Glaser 1978). Ongelmaksi olisi kuitenkin todennäköisesti
edelleenkin muodostunut itsestään huolenpidossa luovuttaneiden saaminen tutkimuk-
seen. Toisaalta tässä tutkimuksessa erilaisten ikääntyvien tasapuolinen edustus ei ole kes-
keistä, koska pyrkimyksenä ei ole tilastollinen yleistäminen, vaan teoreettisen hahmotel-
man muodostaminen, jossa jokainen aineistossa sisällöllinen vivahde on yhtä merkittävä
riippumatta määrällisestä esiintyvyystiheydestä (vrt. Sandelowski 1986, 1993).

Itsestä huolenpidon malli alkoi hahmottua aksiaalisen koodauksen myötä. Grounded
teoria -lähestymistapaa voidaan myös kritisoida sen systemaattisesta koodausjärjestel-
mästä. Vaikka aineistoa analysoidaan induktiivisesti, sitä kuitenkin tarkastellaan aksiaali-
sessa koodauksessa valmiiden käsitteiden suhteen. Tässä tutkimuksessa sovellettiin kuu-
den c:n koodausparadigmaa, jolloin analyysiä ohjaavat käsitteet olivat syy, seuraus, ehto,
samanaikaisesti vaikuttava, satunnainen ja kontekstuaalinen (Glaser 1978). Etenkin käsit-
teiden syy ja ehto välisen eron hahmottaminen osoittautui vaikeaksi. Myös Mackie (1985)
pohtii artikkelissaan tätä ongelmaa. Hänen mukaansa jonkin toiminnan syy on yleensä
myös sen ehto. Analyysissä meneteltiin siten, että koodauksen loppuvaiheessa pelkistet-
tiin syy-seurausmalli, jossa syyt ovat menneisyyteen liittyviä itsestä huolenpidon edelly-
tyksiä ja seuraukset tulevaisuuteen suuntautumista kuvaavia toiminnan merkityksiä.

Glaserin (1978) mukaan tutkimustuloksena tuotetun teorian luotettavuuden arvioin-
nissa on neljä keskeistä tekijää: yhdenmukaisuus, toimivuus, relevanttius ja muunnelta-
vuus. Tässä yhteydessä tuotettua mallia tarkastellaan näiden kriteerien pohjalta. Yhden-
mukaisuus tarkoittaa sitä, että muodostuvan teorian sisältämät kategoriat vastaavat tutki-
musaineistoa. Atwood ja Hinds (1986) sekä Hinds ja kumppanit (1990) viittaavat vastaa-
vasti tulosten reliabiliteettiin eli yhtäpitävyyteen. Tällä he tarkoittavat sitä, miten aineis-
ton osat on ryhmitelty suhteessa kokonaisuuteen eli siihen, miten kategoriat on muodos-
tettu. Tässä tutkimuksessa aineiston ja muodostuvan mallin yhdenmukaisuus varmistettiin
jatkuvalla vertailevalla analyysillä, joka tarkoittaa koko tutkimusprosessin kestävää
aineiston sisäistä sekä aineiston ja muodostuvan mallin välistä vertailua. Lincolnin ja
Guban (1985) sekä Sandelowskin (1986) mukaan analyysiä voidaan pitää luotettavana,
mikäli lukija voi tutkimusprosessin kuvausta ja tutkimustuloksia lukiessaan seurata tutki-
muksen tekoon liittyneitä valintoja ja päätöksentekoa. Tässä tutkimuksessa mallin yhtäpi-
tävyyttä voidaan lisäksi arvioida toisen ja kolmannen tutkimusvaiheen myötä, joissa kate-
gorioiden vastaavuutta todellisuuteen tarkastellaan tutkimushenkilöittäin.

Teorian toimivuus tarkoittaa teorian kykyä selittää tutkittava ilmiö sekä ennustaa ja tul-
kita ilmiöön liittyvää toimintaa (Glaser 1978). Lincoln ja Guba (1985) sekä Sandelowski
(1986) viittaavat vastaavasti laadullisen tutkimuksen rakennevaliditeettiin termeillä siir-
rettävyys ja sopivuus. Nämä eivät tarkoita määrällisen tutkimuksen tapaan tulosten yleis-
tettävyyttä vaan sitä, että tulokset ovat siirrettävissä samankaltaisiin yhteyksiin kuin missä
tutkimus on toteutettu. Tässä tutkimuksessa toimivuuteen pyrittiin, grounded teoria -tutki-
muksen tapaan, löytämällä kategoriat yhdistävä sosiaalinen perusprosessi, jolla tarkoite-
taan tutkittavan ilmiön keskeistä käyttäytymismallia. Tutkimuksessa tuotettua sosiaalista
perusprosessia, jonka mukaan kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpito on tervey-
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den- ja sairauksien hoitoa sekä päivittäisten askareiden tekemistä, toiminnan edellytysten
muodostuessa ikääntyvän menneisyydestä ja merkityksen tulevaisuuteen suuntautunei-
suudesta, voidaan pitää verrattain pelkistettynä ja siten kohtalaisen toimivana. Atwoodin
ja Hindsin (1986) mukaan rakennevaliditeetin arvioinnin kannalta on tärkeää, että tulok-
sena esitetyt teoreettiset rakenteet ja niiden määräytyminen on perusteltu. Tähän liittyy
empiiristen esimerkkien liittäminen tuloksiin (Osajulkaisu II). Pitemmällä aikavälillä teo-
rian rakenteen todentaminen edellyttää heidän mukaansa rakennevaliditeetin testaamista,
jolloin teoria otettaisiin laajahkon empiirisen hankkeen taustateoriaksi.

Teorian relevanttius ei Glaserin (1978) mukaan ole grounded teoria -lähestymistapaa
sovellettaessa ongelma. Tällöin teoria perustuu aineistosta esiin nousseisiin prosesseihin.
Itsestä huolenpidon sosiaalisista perusprosessia ja mallia voidaan pitää relevanttina sille
vastaavalla toiminnan alueella. Sen sijaan sen vastaavuus laajempiin ja erityyppisiin kon-
teksteihin, kuten nuorempien ikäluokkien itsestä huolenpitoon, jää tässä yhteydessä sel-
vittämättä. Vastaavasti muunneltavuus viittaa teorian joustavuuteen uusille tilanteille ja
sille, että aina voi tulla jotakin uutta esille (Glaser 1978). Tämän tutkimuksen toisessa
vaiheessa alustavan mallin pohjalta tehty yksilötason tarkastelu puolustaa mallin muun-
neltavuutta, koska se osoittaa sekä mallin kaltaista että sitä muuntelevaa käyttäytymistä.

6.1.2 Itsestä huolenpidon yksilötason tarkastelun luotettavuus

Tutkimuksen toisessa vaiheessa pyrittiin saamaan tietoa itsestä huolenpidon yksilöllises-
tä vaihtelusta suhteessa alustavaan malliin. Alkuperäinen aineisto analysoitiin uudestaan
yksilötasolla käyttäen mallia luokittelurunkona. Näin menetellen voidaan myös testata
alustavan mallin vahvistettavuutta yksilötasolla ja siten arvioida sen sovellusarvoa (vrt.
Marshall & Rossman 1995).

Alkuperäisen mallin muodosti sama tutkija, joka teki myös deduktiivisen sisällön ana-
lyysin. Luokittelujen välinen aika oli suhteellisen pitkä, kaksi vuotta. Tämä vahvistaa luo-
kittelun luotettavuutta. Vaikka luokittelurunkona toiminut malli oli tutkijalle tuttu, oli hän
ajan myötä saanut siihen myös etäisyyttä. Ensimmäisen ja toisen vaiheen analyysien väli-
nen yksimielisyysprosentti oli 97 % (922/922+/-27=97), mikä tarkoittaa, että 27 lausumaa
luokitettiin toisessa vaiheessa eri luokkaan kuin ensimmäisessä vaiheessa. Korkea yksi-
mielisyysprosentti kertoo ennemminkin mallin kuin deduktiivisen sisällön analyysin luo-
tettavuudesta. Analyysin luotettavuutta kuitenkin puoltaa se, että osa lausumista luokitel-
tiin eri tavoin kuin mallia muodostettaessa, kun lausumia tarkasteltiin suhteessa saman
henkilön muihin lausumiin. Lausumia ei siis pakotettu niihin luokkiin, joihin ne oli mallia
muodostettaessa luokiteltu.

Itsestä huolenpidon tapojen yksilötason tarkastelu osoitti, että tavat ovat yksilötasolla
huomattavasti monipuolisempia kuin teoreettisessa mallissa esitetyt neljä tapaa. Myös
tämä osoittaa deduktiivisen sisällön analyysin luotettavuutta, koska analyysin avulla on
saatu pelkistettyä mallia uskottavampi kuva yksilötason itsestä huolenpidon tavoista. Toi-
saalta tuloksena esitettyä, hallitsevien toimintatapojen mukaan tehdyn itsestä huolenpi-
don tapojen ryhmittymisen luotettavuutta heikentää se, että puhtaasti yhtä toimintatapaa
edustavia oli vain yhdeksän neljästäkymmenestä.
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Lähes puolet haastatelluista voitiin luokitella teoreettisen mallin mukaisesti siten, että
heidän kohdallaan menneisyys, huolenpidon tapa ja tulevaisuuteen suuntautuminen edus-
tivat pääasiallisesti yhtä mallin neljästä itsestä huolenpidon tyypistä. Tämä kuvastaa
ensimmäisessä vaiheessa rakennetun mallin luotettavuutta. Yksilötason analyysissä näi-
den puhtaiden tyyppien rinnalle muodostui kuitenkin kuusi muuta itsestä huolenpidon
alatyyppiä, joissa huolenpidon tavat ovat samoja kuin puhtaissa tyypeissä, mutta mennei-
syys ja/tai tulevaisuuteen suuntautuminen poikkeavat niistä. Tämä vahvistaa deduktiivi-
sen sisällön analyysin luotettavuutta, koska se osoittaa, että analyysissä on tavoitettu yksi-
lötason vaihtelu. Tuloksena muodostetun tyypityksen luotettavuutta vähentää se, että sekä
itsestä huolenpidon toimintatapojen että menneisyyden ja tulevaisuuteen suuntautumisen
osalta tehty tyypitys perustuu siihen, minkä tyypin lausumia ikääntyvien haastatteluissa
oli eniten. Kyse ei siis ole siinä mielessä puhtaista tyypeistä, että henkilöillä olisi piirteitä
ainoastaan yhden tyyppisestä toiminnasta, menneisyydestä ja tulevaisuuteen suuntautumi-
sesta.

6.1.3 Itsestä huolenpitoon yhteydessä olevien tekijöiden tarkastelun
luotettavuus

Tutkimuksen neljännessä vaiheessa tarkasteltiin toimintakyvyn, elämään tyytyväisyyden
ja itsearvostuksen yhteyttä itsestä huolenpidon tapoihin. Tutkimuksessa hyödynnettiin
toisessa vaiheessa tehtyä deduktiivista sisällön analyysiä itsestä huolenpidon tapojen osal-
ta, joita koskevat lausumat (n=329) laskettiin tutkimushenkilöittäin. Jokainen henkilö
luokitettiin siihen itsestä huolenpidon tavan luokkaan, johon sisältyviä lausumia hänen
haastattelussaan oli eniten. Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa on huomioitava, että
vain yhdeksällä henkilön itsestä huolenpidon tapa edusti puhtaasti jotakin neljästä huo-
lenpidon tavasta. Muilla henkilöillä jokin huolenpidon tapa oli hallitseva ja siihen liittyi
myös toisia toimintatapoja.

Tiedot toimintakyvystä, elämään tyytyväisyydestä ja itsearvostuksesta kerättiin
samoilta henkilöiltä mittareilla, joiden sisäinen johdonmukaisuus osoittautui toimintaky-
vyn (Cronbachin α = 0.87) ja itsearvostuksen (Cronbachin α = 0.83) osalta hyväksi ja elä-
mään tyytyväisyyden (Cronbachin α= 0.70) osalta kohtalaiseksi (vrt. DeVellis 1991, Polit
& Hungler 1995). Muilta osin mittareiden luotettavuutta on arvioitu tutkimuksen toteutta-
misosassa.

Tutkimustuloksia arvioitaessa on huomioitavaa, että tutkimuksen tuloksissa esitetyt
muuttujien väliset yhteydet eivät ole kausaalisia. Yhteydet ovat oletettavasti kaksisuuntai-
sia. Esimerkiksi korkea itsearvostus voi edistää omavastuista itsestä huolenpitoa tai toi-
saalta omavastuisuus voi vahvistaa itsearvostusta. Pienestä tutkittavien määrästä johtuen
vaativampia tilastollisia menetelmiä kuten monimuuttuja-analyysiä ei voitu käyttää,
vaikka ne olisivat olleet hyvin käyttökelpoisia muuttujien välisten yhteyksien tarkaste-
luun. Tutkimuksen tuloksia ei voida myöskään yleistää pienestä tutkimushenkilöiden
määrästä johtuen. Toisaalta aikaisempien tutkimusten tulosten samankaltaisuus puoltaa
tämän tutkimuksen tulosten uskottavuutta.
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6.1.4 Itsestä huolenpidon elämäkerrallisen tutkimuksen luotettavuus

Elämänkerrallisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan seuraavien Lincolnin ja Guban
(1985) esittämien laadullisen tutkimuksen arviointikriteerien valossa: uskottavuus, siirret-
tävyys, seuraamuksellisuus ja todeksi vahvistettavuus. Tutkimuksen uskottavuus viittaa
tulosten totuudenmukaisuuteen. Siihen vaikuttavat sekä tutkijan sitoutuminen tutkimuk-
seen että se, että tutkija saavuttaa tutkimushenkilöiden luottamuksen. Lincolnin ja Guban
(1985, 301) mukaan tutkijan sitoutuminen ilmenee sen kulttuurin tuntemisena, jota tutki-
mushenkilöt edustavat. Tässä tutkimuksessa tutkija perehtyi tutkimushenkilöitä yhdistä-
vään 1900-luvun alkupuolen suomalaisen agraariyhteiskunnan sosiokulttuuriseen taus-
taan kirjallisuuden pohjalta ennen aineiston keruuta. Toisaalta myös ensimmäisen vai-
heen aineiston keruu ja käsittely perehdytti tutkijaa ikääntyvien sosiokulttuuriseen taus-
taan. Vaikka tutkijan sitoutuneisuus on pyritty tuomaan esiin tutkimusraportissa, on mah-
dollista että tutkijan edustaessa eri sukupolvea kuin tiedonantajansa, jää tutkimuksen kan-
nalta oleellista tietoa tavoittamatta.

Tutkimuksen uskottavuutta pyrittiin varmistamaan siten, että toisilla haastatteluker-
roilla ensimmäisessä vaiheessa kerätty aineisto käytiin tutkimushenkilöiden kanssa
uudestaan läpi tietojen tarkentamiseksi ja varmistamiseksi. Toistuvilla haastatteluilla
pyrittiin myös lisäämään haastateltavien luottamusta tutkijaan. Saarenheimo (1997, 55)
viittaa luottamuksen osalta yhtäältä haastateltavien intimiteettisuojaan ja toisaalta tutki-
jan ja tutkimushenkilön väliseen vuorovaikutukseen. Tässä tutkimuksessa haastateltavien
kanssa sovittiin heidän anonymiteettinsä säilyttämisestä ja vuorovaikutussuhteet muotou-
tuivat poikkeuksetta avoimiksi. Tähän saattaa osaltaan vaikuttaa se, että tutkimukseen
osallistujien sosiaaliset verkostot olivat iän karttuessa kapeutuneet ja he kertoivat siksi
mielellään elämäntarinansa siitä kiinnostuneelle tutkijalle.

Siirrettävyys viittaa siihen, missä määrin tuloksilla on sovellusarvoa (Lincoln & Guba
1985, 298). Se ei tarkoita määrällisen tutkimuksen tapaan tulosten yleistettävyyttä vaan
sitä, että tulokset ovat siirrettävissä samankaltaisiin yhteyksiin kuin missä tutkimus on
toteutettu. Tämän tutkimuksen tuloksia arvioitaessa olosuhteiden samankaltaisuus, eten-
kin sukupolvi, johon haastateltavat kuuluvat, on keskeisessä asemassa. Voidaan olettaa,
että tulevaisuuden ikääntyvien itsestä huolenpidon tarinat ovat hyvinkin erityyppisiä kuin
tässä esitetyt. Heitä yhdistää puutteen ja ponnistelun sijaan muuttuva suomalaisuus, glo-
balisaatio ja hyvinvointiyhteiskunta. Toisaalta taas esim. Roosin (1987) saman sukupol-
ven edustajien elämäntapatyypityksissä on yhtymäkohtia tämän tutkimuksen tyyppeihin.
Tämän tutkimuksen tuloksena muodostetut kaksi itsestä huolenpidon tyyppiä muodosta-
vat varsin pelkistetyn dikotomian. Todellisuudessa huolenpidon ohjautuminen on yksilö-
tasolla huomattavasti monisyisempää.

Seuraamuksellisuudella Lincoln ja Guba (1985, 299) viittaavat siihen, että laadulli-
sessa tutkimuksessa on aina läsnä sekä inhimillinen vaihtelu että ilmiöön ja asetelmaan
liittyvä muutos. Tämän tutkimuksen tulosten tarkka toistettavuus on siis mahdotonta,
koska tulosten muotoutumiseen ovat vaikuttaneet lukuisat tutkijaan, tutkimushenkilöihin,
haastattelujen ajankohtaan ja toteuttamiseen liittyvät tekijät. Lincolnin ja Guban (1985,
317) mukaan luotettavuutta voidaan tältä osin vahvistaa yhtäältä havainnollistamalla
tulosten uskottavuutta, jota on käsitelty edellä, ja toisaalta hyödyntämällä useita tutkijoita
tulosten analyysissä. Tässä tutkimuksessa yksi tutkija keräsi ja analysoi aineiston, mutta
tutkijoiden välistä yhteistyötä hyödynnettiin tuloksien uskottavuutta arvioitaessa.
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Todeksi vahvistettavuudella Lincoln ja Guba (1985, 300) viittaavat siihen, että tutki-
mustulokset perustuvat aineistoon eivätkä tutkijan käsityksiin, vaikka tutkijan subjekti-
vaikutus on laadullisessa tutkimuksessa aina läsnä. Tässä tutkimuksessa todeksi vahvis-
tettavuutta varmistettiin pitämällä tutkijan päiväkirjaa, jossa omien kokemusten reflek-
tointi mahdollistui. Lisäksi aineistoa on alkuperäisjulkaisussa (Osajulkaisu V) kuvattu
autenttisilla lainauksilla, jotta lukija kykenisi arvioimaan tulosten todeksi vahvistetta-
vuutta.

6.2 Tulosten tarkastelua

6.2.1 Itsestä huolenpidon mallin täydentyminen

Tämä tutkimus tuottaa tietoa kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidosta. Tutkimuk-
sen ytimen muodostaa ensimmäisessä vaiheessa aineistolähtöisesti tuotettu alustava malli,
joka sisältää neljä itsestä huolenpidon tyyppiä (kuvio 2). Tutkimuksen toisessa vaiheessa
malli yhtäältä tarkentui ja toisaalta testautui. Tällöin alkuperäinen aineisto analysoitiin
deduktiivisella sisällön analyysillä suhteessa malliin ja alkuperäisten itsestä huolenpidon
tyyppien rinnalle muotoutui kuusi uutta tyyppiä. Tämä tutkimusvaihe kertoi mallin pysy-
vyydestä tarkastelun kohteena ollessa yksittäiset henkilöt suhteessa teoreettiseen raken-
nelmaan.

Alustavaa mallia täydennettiin edelleen tutkimuksen kolmannessa vaiheessa. Kirjalli-
suuteen perehtyminen osoitti, että tieto itsestä huolenpidon yhteydestä toimintakykyyn,
elämään tyytyväisyyteen ja itsearvostukseen on ristiriitaista. Tässä yhteydessä edellä mai-
nittujen tekijöiden suhdetta tutkittiin siten, että huolenpidon tapojen tarkastelu perustui
ensimmäisessä vaiheessa induktiivisesti muodostettuun malliin, jota käytettiin luokittelu-
runkona. Tällä tavoin tutkimus tuotti mallia rikastuttavaa tietoa.

Kolme ensimmäistä tutkimusvaihetta antoivat viitteitä siitä, että itsestä huolenpito on
yhtäältä kytketyksissä yksilölliseen henkilöhistoriaan ja toisaalta samaa sukupolvea
yhdistävään taustaan. Tästä syystä neljännessä vaiheessa kerättiin uusi, elämä-
kerta-aineisto, jonka avulla alustava malli yhtäältä todennettiin uudella aineistolla ja toi-
saalta kiinnitettiin yhteiskunnalliseen ja sosiokulttuuriseen kontekstiin.

Tutkimuksessa on induktiivista lähestymistapaa soveltaen tuotettu ja eri menetelmin
täydennetty malli, joka on luonteeltaan alustavaa, kuvailevaa keskitason teoriaa. Tutki-
muksessa käytetyt menetelmät ja niiden yhdistäminen edustavat hoitotieteessä uutta tapaa
kehittää teoriaa.

6.2.2 Kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpito

6.2.2.1 Itsestä huolenpidon pääsuuntaukset

Tutkimuksen viimeinen vaihe, elämäkertatutkimus, viittaa siihen, että 1900-luvun ensim-
mäisten vuosikymmenten suomalaisen agraariyhteiskunnan kasvattien itsestä huolenpito
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on muotoutunut elämän taitekohtien luonteen, reagointitavan, voimavarojen, itsestä huo-
lenpidon merkityksen ja vanhenemisen kokemuksen perusteella joko sisältäpäin tai ulko-
apäin ohjautuvaksi. Roos (1987) on laajassa suomalaisten elämää käsittelevässä tutki-
muksessaan tuottanut viisi elämäkertatyyppiä, joista ”kurja, katkeroitunut elämä” muis-
tuttaa ulkoapäin ohjautuvien ja ”sopusointuinen, aidosti onnellinen elämä” sisältäpäin
ohjautuvien elämänkulkuja. Roosin (1987) tyypityksessä korostuu elämänhallinnan mer-
kitys elämänkulkua suuntaavana tekijänä. Tässä tutkimuksessa lapsuudessa koettu hyväk-
sytyksi tai hylätyksi tuleminen näyttää vastaavasti muodostavan perustan itsestä huolen-
pidon suuntautumiselle.

Itsestä huolenpidon ohjautumisen kahdella pääsuuntauksella on myös yhtymäkohtia
Rotterin (1966) locus of control -teoriaan ja Wallstonin (1992) teoriaan terveysuskomuk-
sista (health locus of control). Alkuperäisen Rotterin (1966) teorian mukaan osa ihmisistä
uskoo pystyvänsä vaikuttamaan omaan elämäänsä (internals) ja osa on ulkoapäin ohjautu-
via (externals). Sisäistetty, selkeä itsestä huolenpito tulee lähelle edellistä ja ulkokohtai-
nen, selkiytymätön huolenpito jälkimmäistä. Wallston työryhmineen (Wallston & Wall-
ston 1982, Wallston 1992, Wallston et al. 1994) on kehittänyt Rotterin teoriaa koskemaan
terveyttä ja terveydenhoitoa. Tutkimusten perusteella on saatu neljä luokkaa: uskomus
omaan toimintaan, uskomus terveydenhuoltohenkilöstön toimintaan, uskomus muiden
ihmisten toimintaan ja uskomus sattumaan, kohtaloon tai onneen. Myös näiden luokkien
yhdistelmät ovat mahdollisia.

Wallstonin (1992) luokittelun puhtaat sisältäpäin ohjautujat (pure internals) uskovat
vain omaan toimintaansa ja vastuulliset itsensä hoitajat (responsible internals) uskovat
omaan toimintaansa, mutta toimivat yhteistyössä terveydenhuoltohenkilöstön kanssa ter-
veyteen liittyvissä kysymyksissä. Tämän tutkimuksen itsestä huolenpidon päätyypeistä
omavastuinen ja omapäinen edustavat sisäistettyä, selkeää itsestä huolenpitoa. Näistä
omavastuinen on lähellä Wallstonin (1992) vastuullista itsensä hoitajaa ja omapäinen puh-
dasta sisältäpäin ohjautujaa. Omavastuisen ja omapäisen erottavana tekijänä on suhtautu-
minen toisiin ihmisiin. Omavastuinen on avoin, yhteistyökykyinen ja -haluinen, mitä
omapäinen ei ole. Tämä ero näyttäytyy itsestä huolenpidossa siten, että omavastuinen toi-
mii hyvässä yhteistyössä terveydenhuoltohenkilöstön kanssa kun taas omapäinen hoitaa
itseään parhaakseen katsomillaan tavoilla, kyseenalaistaen saamansa hoito-ohjeet.

Tämän tutkimuksen päätyypeistä ulkoapäin ohjautuja ja luovuttaja edustavat selkiyty-
mätöntä, ulkokohtaista itsestä huolenpitoa. Tulokset eivät kuitenkaan anna mahdolli-
suutta näiden tyyppien vertailuun Wallstonen (1992) esittämään luokitukseen. Ulkoapäin
ohjautujien ja luovuttajien ero on tavassa reagoida sairauksiin ja saatuihin hoito-ohjei-
siin. Ulkoapäin ohjautuja suhtautuu sairauksiinsa tyynen vastaanottavaisesti kun taas luo-
vuttaja tuntee pelkoa ja avuttomuutta. Itsestä huolenpidossa tämä näyttäytyy siten, että
ulkoapäin ohjautuja toimii kuuliaisesti kuten häntä on neuvottu ja luovuttaja siirtää vas-
tuun itsestä huolenpidosta toisille.

Tutkimuksen toisessa vaiheessa muodostetut kuusi uutta itsestä huolenpidon alatyyp-
piä eivät täysin vastaa elämäkertatutkimuksessa tuotettuja itsestä huolenpidon pääsuunta-
uksia, koska uusissa alatyypeissä menneisyys ja/tai tulevaisuuteen suuntautuminen poik-
keavat alkuperäisistä tyypeistä. Tämä osoittaa, että elämä ei etene kaavamaisesti. Puhtaat
tyypit ovat pelkistyksiä, eikä todellisuus ole näin yksioikoinen. Todennäköisesti itsestä
huolenpito ja sen kytkeytyminen menneisyyteen ja tulevaisuuteen suuntautumiseen vaih-
telee yksilöittäin monien eri tekijöiden vaikutuksesta. Karkeasti ottaen voidaan sanoa, että
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yhtäältä turvaton lapsuus ei välttämättä heijastu vanhuuden luovuttamiseen ja toisaalta
myöskään turvattu lapsuus ei välttämättä kanna läpi elämän.

Kuitenkin myös uusissa alatyypeissä itsestä huolenpidon tavat ovat alkuperäisten tyyp-
pien mukaisia, mikä antaa mahdollisuuden tulosten tarkasteluun sisäistettynä tai ulkokoh-
taisena itsestä huolenpitona. Myöhemmin esitetään perusteluja uusien tyyppien erilaisille
menneisyyden ja tulevaisuuteen suuntautumisen variaatioille.

6.2.2.2 Sisäistetyn itsestä huolenpidon variaatiot

Omavastuiset tunsivat sairauksista huolimatta itsensä terveiksi. Lähes kaikkien omavas-
tuisten elämään tyytyväisyys oli myös verrattain korkea. Myös muiden tutkimusten
(Gfellner 1989, Bowling et al. 1993) mukaan korkea elämään tyytyväisyys on yhteydes-
sä hyväksi koettuun terveyteen. Omavastuinen toiminta oli luonteeltaan aktiivista ja sisäl-
täpäin ohjautuvaa, joiden ominaisuuksien on havaittu edistävän elämään tyytyväisyyttä
(Smith et al. 1986, Vallerand et al. 1989). Tuoreempien tutkimustulosten (Zika & Cham-
berlain 1992, Nilsson et al. 1996) mukaan myös elämään ja sen tarkoituksellisuuteen liit-
tyvä pohdinta on yhteydessä korkeaan elämään tyytyväisyyteen.

Omavastuisesti itsestään huolehtivilla oli myös korkea itsearvostus. Andersonin ja Ste-
vensin (1993) mukaan kokemus omilta vanhemmilta saadusta tuesta heijastuu vanhuuden
korkeaan itsearvostukseen. Tämä käsitys vahvistui myös tässä tutkimuksessa (Osajul-
kaisu V). Toisaalta myös vanhuudessa koettu läheisten tuki on yhteydessä korkeaan itse
arvostukseen (Karjalainen & Kivelä 1995). Myös tämän tutkimuksen ensimmäisen vai-
heen tulosten mukaan omavastuiset olivat saaneet tukea sekä ikääntyessään että aikaisem-
min elämässään.

Samaan tapaan kuin Öbergin ja Ruthin (1993) tutkimuksen ”ihana elämä” -elämänta-
patyyppiä luonnehti myös omavastuisten menneisyyttä myönteisyys. Omavastuisen ala-
tyypin selviytyjien elämän kokemuksille oli puolestaan leimallista uhrautuminen ja omien
tarpeiden ja toiveiden kieltäminen. Menneisyys ei kuitenkaan heijastunut selviytyjien
itsestä huolenpitoon ikääntyessä, vaan he kokivat vanhenemisen myötä vapautuneensa
menneisyydestään. He hoitivat itseään omavastuisesti sekä suhtautuivat luottavaisesti
tulevaisuuteen. Vastaavasti Öbergin ja Ruthin (1993) ”elämän estejuoksu” -elämäntapa-
tyypille oli ominaista vaikea tausta; sota, työnteko lapsuudesta lähtien tai puolison alko-
holismi. Ikääntyessään tähän ryhmään kuuluvat henkilöt kokivat elämänsä tyydyttäväksi,
koska he olivat ensimmäistä kertaa elämässään itsenäisiä. Selviytyjien aineelliset ja hen-
kiset voimavarat olivat mahdollisesti sellaiset, että he olivat selviytyneet vaikeistakin
tilanteista. Selviytyminen elämässä eteen tulevista haasteista parantaa yleensä kykyä sel-
viytyä uusista haasteista (Krause 1991, Nilsson et al. 1998). Myös ulkoisilla voimava-
roilla kuten sosiaalisella tuella on selviytymistä edistävä vaikutus (Steward & Tilden
1995, Saarenheimo & Suutama 1997).

Tämän tutkimuksen omavastuisen alatyyppiin kuuluvat sinnittelijät olivat löytäneet
vaikeiden sairauksien myötä voimia omavastuiseen itsestä huolenpitoon, mutta he suhtau-
tuivat tulevaisuuteen joko pyrkien säilyttämään sen ennallaan tai periksi antaen. Mitkä
ovat ne tekijät, jotka saavat sinnittelijän huolehtimaan itsestään omavastuisesti, ei voida
tässä tutkimuksessa osoittaa. Sinnittelijä ei ole teoreettisesti yhtä selkeä ja tulkittavissa
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oleva alatyyppi kuin selviytyjä. Tyypin sisällä on ristiriitaisuutta, mitä pitäisi edelleen tut-
kimuksella selvittää.

Omapäisten itsestä huolenpito oli kokemusperäistä, terveydenhuoltohenkilökunnan
antamia ohjeita kyseenalaistavaa toimintaa. Myös Dillin ja kumppaneiden (1995) tutki-
muksessa osa ikääntyvistä hoiti itseään omien totuttujen tapojensa mukaisesti, annettuja
ohjeita huomioimatta. Vastaavasti McWilliamin ja kumppaneiden (1996) tutkimuksessa
”taistelu terveyden edistämiskeinona” tarkoitti omien etujen ajamista, tietynlaista itsepäi-
syyttä suhteessa terveydenhuoltohenkilökuntaan, mikä on myös verrattavissa tämän tutki-
muksen omapäiseen itsestä huolehtimiseen. Omapäiset olivat toimintakyvyltään itsenäi-
semmin selviytyviä. Tämä saattaa olla yhteydessä siihen, että he eivät halunneet apua toi-
silta ja siksi sinnittelevät yksin päivittäisissä askareissaan. Ajatusta tukee se, että Liljan ja
Borellin (1997) mukaan toimintakyvyllä on kolme dimensiota: pystyä tekemään, tehdä ja
haluta tehdä. Omapäisesti itsestään huolehtivat halusivat todennäköisesti niin voimak-
kaasti suoriutua päivittäisistä toiminnoistaan, että he pystyivät vähäisilläkin voimavaroilla
suoriutumaan niistä.

Omapäiset kuten myös sen alatyyppi omaehtoiset luottivat omiin näkemyksiinsä
itsestä huolenpitoa koskevissa asioissa. Heillä itsestä huolenpitoon liittyi sairauksien ja
niiden mukanaan tuomien vaikeuksien torjuntaa. Vastaavasti Reichardin ja kumppanei-
den (1962) tutkimuksessa osa ikääntyvistä oli kehittänyt puolustusmekanismeja vanhuu-
den uhkia ja stressiä vastaan. Puhtaasti omapäisillä torjunta ulottui myös tulevaisuuteen,
jonka he pyrkivät säilyttämään ennallaan. Omaehtoisilla taas torjunta ei enää toiminut sel-
viytymisstrategiana. Mitä vakavammasta sairaudesta on kyse, sitä todennäköisemmin
omaehtoinen henkilö ajautuu lopulta periksi antamiseen. Pitkäaikaissairaus kuluttaa muu-
tenkin iän mukana väheneviä voimavaroja ja saattaa johtaa siihen, että myös omapäisesti
itsestään huolehtiva joutuu antamaan periksi, vaikka se ei ole ollut hänelle aikaisemmin
ominaista.

6.2.2.3 Ulkokohtaisen itsestä huolenpidon variaatiot

Ulkoapäin ohjautujien itsestä huolenpitoa luonnehtii pyrkimys selviytyä sairauksista ja
heikentyneestä toimintakyvystä hoitamalla itseä terveydenhuoltohenkilöstön antamien
ohjeiden mukaisesti. Myös Dillin ja kumppaneiden (1995) tutkimuksessa joukko ikäänty-
viä hoiti itseään tähän tapaan kritiikittömästi ja rutiininomaisesti. Ulkoapäin ohjautujat
olivat tämän tutkimuksen mukaan kaikkein tyytyväisempiä elämäänsä. Tämä saattaa olla
yhteydessä siihen, että he eivät olleet asettaneet elämälle suuria odotuksia.

Ulkoapäin ohjautujien, jotka olivat tämän tutkimuksen suurin ryhmä, henkilökohtaiset
valinnat olivat elämässä olleet vähäisiä ja vanhuudessakin he mukautuivat eteen tuleviin
muutoksiin varsin passiivisesti. Tämä saattaa perustua siihen suomalaiseen yhteiskunnal-
liseen tilanteeseen, jossa haastateltavat ovat varttuneet. He ovat ”sotien ja pulan” sukupol-
ven kasvatteja (Roos 1987), mikä tarkoittaa sitä, että heidän elämänsä on lapsuudesta läh-
tien ollut työntäyteistä. Kyseisen sukupolven edustajat eivät ole ehkä oppineet pohtimaan
itseensä liittyviä asioita ja vaikuttamaan niihin aktiivisesti. Muiden tarpeet ovat heillä
aina olleet edellä omia. Myös alhainen koulutustaso on tyypillistä tälle sukupolvelle.
Ulkoapäin ohjautujien alatyyppi luottavaiset puolestaan pystyi kielteisestä menneisyydes-
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tään huolimatta kokemansa sosiaalisen tuen myötä uskomaan ja luottamaan tulevaisuu-
teensa. Myös muiden tutkimusten (Clark 1998, Kylmä 1998, Rissanen 1999) mukaan
sosiaalinen tuki vahvistaa ikääntyvien hyvää oloa ja luottamusta tulevaisuuteen. Toisen
ulkoapäin ohjautujien alaryhmän tukeutujat olivat puolestaan joko omin avun selviytyviä
tulevaisuuden muutosten torjujia tai katkeroituneita periksi antajia. Sairaus oli pysäyttä-
nyt tukeutujat ja pakottanut heidät turvautumaan terveydenhuoltohenkilöstöön ja noudat-
tamaan heidän antamiaan ohjeita. Tunnettua on, että sairaus pysäyttää usein ja saa aikaan
elämän arvojen tarkistamisen (Harris & Bascom 1990, Orne 1995) ja huomion kiinnittä-
misen itsensä hoitamiseen (Kyngäs 1995, Lukkarinen 1999).

Luovuttajilla oli muihin tyyppeihin verrattuna huonoin toimintakyky. Tämä saattaa
olla seurausta siitä, että he eivät joko halunneet ja/tai pystyneet suoriutumaan päivittäi-
sistä toiminnoista. Lilja ja Borell (1997) ovat tutkimuksessaan tunnistaneet molempia
ryhmiä. Luovutettuun itsestä huolenpitoon liittyi tämän tutkimuksen ensimmäisen vai-
heen mukaan yksinäisyys, jonka on todettu olevan yhteydessä matalaan fyysiseen toimin-
takykyyn (Oksoo 1999). On kuitenkin esitetty myös tutkimustuloksia (Bondevik & Skog-
stad 1996, Heidrich 1996) siitä, että aleneva toimintakyky edistää sosiaalisia suhteita ja
vaikuttaa siten yksinäisyyttä vähentävästi. Todennäköisesti asia voi yksilökohtaisesti
vaihdella. Luovuttajilla oli myös matalin itsearvostus. Tämä saattaa olla yhteydessä nega-
tiivisiin kokemuksiin ihmissuhteissa, minkä on havaittu olevan itsearvostusta murentava
tekijä (vrt. Anderson & Stevens 1993, Karjalainen & Kivelä 1995).

Luovuttajat poikkesivat selkeimmin muista myös matalan elämään tyytyväisyyden
osalta, mikä saattaa kertoa depressiosta, jonka insidenssi suomalaisilla ikääntyvillä on
varsin korkea. Noin 14–20 % 60 vuotta täyttäneistä kärsii depressiosta (Kivelä et al.
1988b, Pahkala et al. 1995, Päivärinta et al. 1999). Miesten depressiivisyys on korkeinta
75 vuoden iässä, jossa ikäryhmässä lähes 30 % kärsii depressiosta. Naisilla depressiivi-
syys lisääntyy iän myötä siten, että 85 vuotta täyttäneistä lähes 40 % on depressiivisiä.
(Arve 1999).

Luovuttajien menneisyyttä luonnehtivat menetykset, katkeroituminen ja vanhuuden
kielteisenä kokeminen. Samat tekijät ilmenivät myös elämäkertatutkimuksessa liittyen
selkiytymättömään, ulkokohtaiseen itsestä huolenpitoon. Katkeroituminen saattoi ulottua
pitkälle menneisyyteen, jolloin jo nuoruutta oli luonnehtinut elämän kokeminen ras-
kaaksi. Tutkimuksissa on havaittu vanhemman varhaisen menettämisen (Kivelä et al.
1996b, Kivelä et al. 1998a, Kivelä et al. 1998b) sekä aviollisten vaikeuksien (Kivelä et al.
1996b) ja avioeron (Lichtenstein et al. 1996, Pulska & Kivelä 1996, Prince et al. 1999)
olevan yhteydessä vanhuusiän depressioon. Öbergin ja Ruthin (1993) tutkimuksessa ”kat-
kera elämä” elämäntapatyyppi tarkoitti vanhuksia, joiden elämä oli alkanut vaikeasti ja
myös jatkui vaikeana. Nämä ikääntyvät kokivat, etteivät olleet itse kyenneet ohjaamaan
elämäänsä. Vanhuuden he kokivat synkkänä ja masentavana.

Luovuttajien katkeroituminen saattoi myös olla seurausta raskaana koetusta menetyk-
sestä kuten läheisen kuolemasta, omasta vakavasta sairastumisesta tai loukkaantumisesta.
Myös muiden tutkimusten (Carroll 1995, Prigerson et al. 1995, Mistiaen et al. 1997, Shin
& Shin 1999) mukaan vanhuusiän kriisit, kuten sairastuminen tai läheisen kuolema, ovat
itsestä huolenpidon kannalta kriittisiä vaiheita. Sekä sairastamisen ja huonon toimintaky-
vyn (Kivelä et al. 1996a) että puolison kuoleman (Pulska & Kivelä 1996) on havaittu
myös olevan yhteydessä ikääntyvien depressioon.
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Luovuttajien alatyyppiin kuuluvat alistujat olivat luovuttaneet vastuun itsestä huolen-
pidosta. Heidän tulevaisuuttaan leimasi periksi antaminen, vaikka he olivat aikaisemmin
selvinneet omin avuin. Samaan tapaan Öbergin ja Ruthin (1993) tutkimuksessa ”elämän
sudenkuopat” tarkoitti elämää, joka oli alkanut neutraalisti, mutta päättyi menetyksiin ja
ongelmiin. Sudenkuopat olivat tulleet vastaan elämän eri vaiheissa, viimeisimmät usein
puolison tai oman sairauden myötä.

6.3 Haasteita ikääntyvien parissa toimiville

Tämän tutkimuksen tulokset eivät ole suoraan siirrettävissä hoitotyöhön, mutta ne voivat
kuitenkin antaa sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille sekä muille ikääntyvien paris-
sa toimiville uutta näkökulmaa ikääntyvien itsestä huolenpidosta. Tulokset voivat myös
toimia hoitotyön interventioiden lähtökohtana. Ikääntyvälle ominaisen itsestä huolenpito-
tavan, siihen yhteydessä olevien tekijöiden ja huolenpidon kehityshistorian tunnistami-
nen voi auttaa ikääntyvän omia voimavaroja tukevan hoidon suunnittelussa ja toteutuk-
sessa.

Kaikki tässä esitetyt itsestä huolenpidon tyypit ovat omalla tavallaan hoitotyön näkö-
kulmasta haasteellisia. Omavastuisilla ja selviytyjillä on runsaasti sekä sisäisiä että ulkoi-
sia voimavaroja itsestä huolehtimiseen. He ovat elämänmyönteisiä ja heillä on toimiva
sosiaalinen verkosto. Terveydenhuoltohenkilöstöltä nämä ikääntyvät toivovat toimivaa,
tasavertaista yhteistyötä. Ikääntyvät itse pystyvät perustelemaan omat näkemyksensä ja
he odottavat, että heidän kanssaan keskustellaan erilaisista hoitovaihtoehdoista. Omavas-
tuiset ja selviytyjät ovat siis haasteellisia yhteistyökumppaneita, jotka todennäköisesti
osaavat vaatia ja myös saavat tasokasta hoitoa. Sinnittelijät, jotka myös huolehtivat itses-
tään omavastuisesti, tekevät sen sairauksien pakottamina. Katkeruuden täyttämä mennei-
syys heijastuu heidän tulevaisuuden odotuksiinsa ja he tarvitsevat ehkä ennen kaikkea
tulevaisuuteen uskoa luovaa tukea.

Ulkoapäin ohjautuvat ja luottavaiset ovat todennäköisesti kiitollisia saamastaan avusta
ja hoito-ohjeista. He eivät myöskään kaipaa perusteluja saamilleen hoito-ohjeille ja anta-
vat vastuun esimerkiksi lääkehoidosta kotisairaanhoitajille. Ulkoapäin ohjautuvien ja
luottavaisten hoitaminen voi helposti muodostua rutiininomaiseksi. Koska ikääntyvät
noudattavat lääkemääräyksiä ja muita hoito-ohjeita, kotisairaanhoitajan käynnit heidän
luonaan voivat tapahtua hyvinkin nopeasti. Ikääntyvien omien voimavarojen huomioimi-
nen edellyttää kuitenkin heidän mielipiteidensä selville ottamista ja oman toiminnan
perustelemista. Tukeutujat, jotka myös huolehtivat itsestään ulkoapäin ohjautuvasti, ovat
menneisyytensä vankeja. He ovat joko katkeroituneita periksi antamiseen taipuvaisia tai
omin avuin selviytyneitä tulevaisuuden mukanaan tuovien muutosten torjujia. Heidän
hoitamisessaan nousee emotionaalinen ja muu sosiaalinen tuki merkittävään asemaan.
Sen avulla voidaan ehkäistä periksi antamista ja vähentää myöhäisempää avun tarvetta
sekä edistää ikääntyvän hyvinvointia.

Omapäiset ja omaehtoiset epäilevät saamiaan ohjeita ja ylipäänsä kaikkea viralliseen
terveydenhuoltoon liittyvää toimintaa. Tällaisten ikääntyvien kohtaaminen voi tuntua vai-
kealta ja ajanhukalta. Omat selitykset vaivoille ja omintakeiset hoitomuodot voivat kui-
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tenkin viestiä epävarmuudesta ja pelosta. Ikääntyvä kaipaa ehkä hoitajaltaan ennen muuta
ajan antamista ja todesta ottamista.

Erityinen haaste hoitotyössä ja muussakin ikääntyvien parissa tehtävässä toiminnassa
ovat luovuttajat ja alistujat. Luovuttamisen taustalla on usein akuutti sairastuminen.
Kotiutuminen sairaalajakson jälkeen onkin hoitotyön kannalta ehkä merkittävin haaste,
johon vastaamalla voidaan ehkäistä ikääntyvien luovuttamista. Myös läheisen kuoleman
aiheuttama suru voi olla alku luovuttamiselle. Surutyössä tukeminen onkin ikääntyvien
parissa toimittaessa tärkeä toiminta-alue. Paitsi jokin lähimenneisyyden traumaattinen
tapahtuma voi luovuttaminen ja siihen todennäköisesti kytkeytyvä depressio juontaa juu-
rensa pitkälle menneisyyteen. Tulevaisuudessa ikääntyvien määrän lisääntyessä todennä-
köisesti myös luovuttajien määrä kasvaa, jolloin suomalaisessa yhteiskunnassa voidaan
nuorten ohella puhua syrjäytymisvaarassa olevista ikääntyvistä. Heidän auttamisekseen
tarvitaan uusia toimintamalleja, joissa moniammatillisella yhteistyöllä perustetuilla ja
ylläpidetyillä turvaverkoilla tuetaan syrjäytyneitä ja sen uhassa olevia ikääntyviä.

Tutkimuksessa mukana olleet ikääntyvät ovat kaikki saman sukupolven kasvatteja. He
edustavat sodan ja pulan sukupolvea (vrt. Roos 1987), jolle on yhteistä puutteelliset elin-
olosuhteet, varhainen kotoa lähtö ja työn täyteinen elämä. He ovat osallistuneet sodan jäl-
keisen Suomen jälleenrakentamiseen ja viettävät nyt vanhuuttaan hyvinvointivaltion mur-
roksen keskellä. Ikääntyvien parissa työskenneltäessä on hyvä tunnistaa tämä sukupol-
velle yhteinen kulttuurihistoriallinen tausta, joka tässä tutkimuksessa näyttäytyy siten, että
uhrautuminen ja katkeroituminen ovat tutkimukseen osallistuneiden yleisempiä mennei-
syyttä luonnehtivia piirteitä (ks. taulukko 5).

Sukupolvea yhdistävien tekijöiden lisäksi on aina yksilöitä erottelevia tekijöitä. Roosin
(1987) mukaan erottelevana tekijänä sodan ja pulan sukupolven elämässä on varallisuu-
den mukanaan tuoma sosiaalinen eriarvoisuus. Myös tässä tutkimuksessa mainittu eriar-
voisuus on havaittavissa ja se liittyy myös itsestä huolenpidon ilmenemiseen ja kehittymi-
seen siten että, sisäistetty, selkeä itsestä huolenpito kytkeytyy turvattuun, vakavaraiseen
elämään ja ulkokohtainen, selkiytymätön huolenpito turvattomaan taustaan. Tämän
lisäksi tutkimus antaa viitteitä siitä, että itsestä huolenpidon tavat ja niiden kytkeymät
menneisyyteen ja tulevaisuuteen suuntautumiseen ovat lopulta hyvin yksilöllisiä. Ikäänty-
vien parissa toimittaessa yksilöllisten elämäntarinoiden kuunteleminen ja eri muodoissaan
taltioiminen voi antaa hyvän lähtökohdan yksilöllisten huolenpitotapojen ymmärtämi-
selle ja hoidon sekä muun toiminnan suunnittelulle ja toteutukselle. Toisaalta vuorovaiku-
tustilanteissa mahdollistuu tällöin myös tiedon antaminen iäkkäille. Laurin ja Sainion
(1996) mukaan terveydenhuollon asiakkaat haluavat osallistua keskusteluun ja saada tie-
toa omasta tilastaan, sairauden hoidosta ja hoidon vaikutuksista, vaikka eivät haluaisi
tehdä itse päätöksiä hoidostaan.

Gerontologista hoitotyötä ajatellen tämä tutkimus viittaa ikääntyvien hoidon ainutlaa-
tuisuuteen. McCormackin ja Fordin (1999) mukaan ikääntyvien hoitotyön ydin liittyy eet-
tisiin kysymyksiin. Myös tämän tutkimuksen tulokset herättävät ajatuksia siitä millai-
seksi esimerkiksi omapäisen ikääntyvän hoidon tavoitteet mielletään ja kuka ne asettaa.

Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän näkökulmasta katsottuna tämä tutkimus viit-
taa ikääntyvien avohoidon resursoinnin tärkeyteen. Vaikka laitoshoitopainotteisuudesta
on siirrytty avohoitoon, on kotiin annettavia palveluja vähennetty palveluasumista lukuun
ottamatta kautta linjan viimeisten kymmenen vuoden aikana (Voutilainen et al. 2000).
Henkilöstöresursseja on syytä lisätä, koska ikääntyvään tutustuminen ja hänen elämänta-
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rinansa jakaminen vaatii kiireettömyyttä. Viidentoista minuutin kotikäynti lääkkeiden
jakamiseksi dosettiin ei välttämättä mahdollista edes akuutin avun tarpeen tunnistamista
saatikka luottamuksellisen hoitosuhteen syntymistä. Iäkkäiden määrän lisääntyminen
tulisi huomioida myös sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa sekä määrällisellä koulutuk-
sen lisäämisellä, että laadullisella koulutuksen sisältöön panostamisella. Hoitotyön ope-
tuksessa on ilmennyt, että ikääntyvien hoitotyön kurssit eivät ole kovin suosittuja (Isola
1998). Voidaankin kysyä onko koulutuksessa vallalla liian kapea käsitys ikääntyvien hoi-
totyöstä ja tarjoaako koulutus valmiuksia ikääntyvien elämäntarinoiden jakamiseen ja
niistä nousevien hoidon tarpeiden tunnistamiseen?

6.4 Tutkimuksen merkitys hoitotieteelle

Tutkimus edustaa hoitotieteellistä perustutkimusta, jossa on pyritty kuvailemaan ja
ymmärtämään ikääntyvien itsestä huolenpitoa muodostamalla alustava jäsennys ilmiöstä,
josta on suhteellisen vähän ja hajanaista aikaisempaa hoitotieteellistä tietoa. Tutkimus
nostaa esille kysymyksen gerontologisen hoitotyön teorian kehittämisen tarpeellisuudes-
ta. Voidaan kysyä tarvitaanko ikääntyvien hoitotyöhön ja sen tutkimiseen monitieteisen
tiedon lisäksi erityisesti vanhenemisen näkökulmaan sidottua gerontologista hoitotiedet-
tä. Vastaus kysymykseen on tämän tutkimuksen tulosten perusteella varovaisen myöntei-
nen.

Tässä tuotettua tietoa voidaan hyödyntää ikääntyvien parissa työskentelyssä esimer-
kiksi hoitotyön interventioiden lähtökohtana. Myös ikääntyvien hoitotyön opetukseen
saatu tieto voi avata uusia näkökulmia. Tutkimuksen eri vaiheissa on käytetty useita eri
lähestymistapoja ja menetelmiä, joita on osittain myös kehitetty tätä tutkimusta varten.
Tutkimuksessa käytetyt menetelmät ja niiden yhdistäminen edustavat hoitotieteessä uutta
tapaa kehittää teoriaa. Tutkimuksen menetelmällisiä ratkaisuja voidaan mahdollisesti
soveltaa myös muissa hoitotieteellisissä tutkimuksissa.



7 Jatkotutkimushaasteet

Itsestä huolenpidon tutkimusta on mahdollista jatkaa edelleen eri menetelmin erityyppi-
sen tiedon hankkimiseksi. Tutkimuksessa tuotettua mallia on mahdollista kehittää edel-
leen esimerkiksi grounded teoria -lähestymistavalla, jolloin teoreettista otantaa käyttäen
hankittaisiin aineistoja mallin edelleen kehittämiseksi. Myös muita laadullisia menetelmiä
olisi mahdollista soveltaa esimerkiksi yksilötason kokemuksellisen tiedon syventämisek-
si (esim. fenomenologia) tai kulttuurisen näkökulman avartamiseksi (etnografiset lähesty-
mistavat) ikääntyvien itsestä huolenpidosta. Mallin testaaminen ja kehittäminen empiiri-
sillä isoilla aineistoilla olisi myös haastavaa. Tällöin mallin pohjalta laadittaisiin mittari,
jolla kerättäisiin aineisto mallin testaamiseksi.

Tutkimuksen voisi kohdistaa myös muualla kuin kotona asuviin ikääntyviin. Laitos-
hoidossa olevien itsestä huolenpito olisi mielenkiintoinen tutkimuskohde. Kiinnostavaa
olisi myös selvittää mitkä ovat oleellisia asioita hoitajien ja ikääntyvien välisessä kanssa-
käymisessä ikääntyvien itsestä huolenpitoa ajatellen. Tähän voisi myös yhdistää interven-
tiotyyppistä tutkimusta itsestä huolenpitoa tukevan hoitotyön kehittämiseksi. Lähtökoh-
tana voitaisiin käyttää tämän tutkimuksen tuloksia, jolloin ikääntyvien hoidon tarpeiden
kartoitus perustuisi itsestä huolenpidon tyyppien kartoitukselle. Tällöin myös auttamis-
menetelmien valinta ja hoidon tulosten arviointi perustettaisiin hoidon tarpeen arviolle.
Tulevaisuutta ajatellen mielenkiintoinen tutkimusalue olisi tässä tutkimuksessa mukana
olevia nuorempien sukupolvien itsestä huolenpidon ja sen kehittymisen tutkimus. Voi-
daan olettaa, että tulevaisuuden ikääntyvien itsestä huolenpito poikkeaa nykyisestä.



8 Päätelmät

Tämän tutkimuksen tuloksiin perustuen voidaan esittää seuraavat päätelmät:
1. Ikääntyvien itsestä huolenpidon tapa on omavastuinen, ulkoapäin ohjautuva, omapäi-

nen tai luovutettu tai jokin näiden yhdistelmä, jolloin jokin itsestä huolenpidon tapa
on enemmän tai vähemmän hallitseva ja sen rinnalla voi ilmetä tilanne- ja asiakohtai-
sia toisen tyyppisiä toimintatapoja.

2. Itsestä huolenpidon tavat kytkeytyvät ikääntyvien menneisyyteen ja tulevaisuuteen
suuntautumiseen siten, että omavastuisuuteen liittyy eteenpäin suuntautuminen ja
luottaminen, ulkoapäin ohjautumiseen uhrautuminen ja hyväksyminen, omapäisyy-
teen omin avuin selviytyminen ja säilyttäminen sekä luovuttamiseen katkeroituminen
ja periksi antaminen. Todellisuudessa elämä ei kuitenkaan etene näin kaavamaisesti,
vaan yksilötasolla itsestä huolenpidon kytkeymät menneisyyteen ja tulevaisuuteen
suuntautumiseen ovat moniulotteisempia. Tällöin neljän puhtaan tyypin rinnalle muo-
toutuu kuusi uutta itsestä huolenpidon alatyyppiä.

3. Toimintakyky, elämään tyytyväisyys ja itsearvostus vaihtelevat eri tavoin itsestään
huolehtivilla. Paras toimintakyky on omapäisesti itsestään huolehtivilla ja heikoin
luovuttaneilla. Luovutetusti itsestään huolehtivilla on myös matalin elämään tyytyväi-
syys ja itsearvostus. Korkein elämään tyytyväisyys on puolestaan ulkoapäin ohjautu-
vasti ja korkein itsearvostus omavastuisesti itsestään huolehtivilla.

4. Itsestä huolenpidon ohjautumista luonnehtivia tekijöitä ovat elämän taitekohtien
luonne, reagointitapa, voimavarat, itsestä huolenpidon merkitys ja vanhenemisen
kokemus. Nämä tekijät suuntaavat sodan ja pulan ajan sukupolven edustajien itsestä
huolenpitoa joko sisältä- tai ulkoapäin ohjautuvaksi.

5. Itsestä huolenpidon tyypeistä omavastuiset ja omapäiset edustavat sisäistettyä, sel-
keää itsestä huolenpitoa. Ulkoapäin ohjautuvien ja luovuttajien itsestä huolenpito on
ulkokohtaista ja selkiytymätöntä.

6. Kaikki itsestä huolenpidon tyypit ovat hoitotyön näkökulmasta haasteellisia, mutta
erityisesti luovuttaneiden ja luovuttamisen uhassa olevien ikääntyvien hoitaminen on
suuri haaste tulevaisuudessa.



9 English summary

The aim of the study was to describe and understand the self-care of home-dwelling
elderly and to produce a model of the phenomenon. In the first phase of the study, a preli-
minary model for the self-care of home-dwelling elderly was developed inductively. The
data were collected by interviewing 40 home-dwelling elderly persons aged 75 or more
and analysed using the constant comparative method of the grounded theory approach.
The preliminary model postulates four types of self-care, each with a specific self-care
behaviour style, life experiences and orientations towards the future.

Responsible self-care implies commitment and responsibility in all activities of daily
living and in caring for health and illnesses. The old persons in this category care for their
health and illnesses in good collaboration with physicians and nurses. The life experien-
ces of these old persons are characterised by progressiveness. They have usually been
well-educated, respected workers. Getting old means a new kind of freedom in life. They
enjoy various social activities and have good relationships with their children and fri-
ends. They have confidence in the future and want to live as active agents.

Formally guided self-care consists of regular but uncritical observance of medical
instructions and routine performance of daily tasks. These old persons do what they are
told, but do not know the reason for their actions. These people had to leave their child-
hood home at a very early age. They had big families and worked hard all their lives, self-
sacrificing themselves. They experience ageing realistically and accept life as it comes.
They hope to be able to live at home as long as possible, but they also realise that some
day they may need institutional care.

Independent self-care behaviour implies original and determined ways of taking care
of the daily activities, health and illnesses. These persons are suspicious of physicians’
and nurses’ instructions and regulations. They have always been notably independent and
determined in their lives, managing on their own. They ignore illnesses and symptoms or
refuse to take them seriously. They try to maintain the constancy of life and deny the
prospect of change. They have decided to stay at home until they die.
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Abandoned self-care behaviour is characterised by helplessness and a lack of responsi-
bility. These old persons do not care about themselves. They are bitter because they feel
that their whole life has been miserable or because a traumatic event has recently occur-
red. To them, ageing means symptoms, pains and disabilities. Concerning the future,
these persons only feel fear and a desire to give up. (Papers I and II).

In the second phase, the point of interest was to describe at an individual level the self-
care behaviour of home-dwelling elderly persons and its connections with life experien-
ces and orientations towards the future. The same data (N=40) from which the prelimi-
nary model was constructed in the first phase were re-analysed using methods of deduc-
tive data analysis. The classification frame consisted of the model developed in the earlier
study. As distinct from the preliminary study, in which the data were analysed as a whole,
the interviews of each person were now analysed separately. By doing so, information
was gained of individual self-care behaviours, life experiences and orientations towards
the future.

As a result, eighteen persons out of forty could be classified according to the prelimi-
nary model in a way that their life experiences, self-care behaviour styles and orienta-
tions towards the future were compatible with mainly one of the four self-care types. A
majority of the elderly persons were not compatible with the types of self-care outlined in
the model. New combinations of self-care behaviour styles, life experiences and orienta-
tions towards the future emerged. Because of that, the data were re-analysed to increase
the knowledge of individual persons’ self-care behaviour styles and their connections
with life experiences and orientations towards the future. By doing so, six additional sub-
types of self-care emerged along with the original pure types. In the new types, the self-
care styles were the same as in the pure types, but the past experiences and/or the orienta-
tions towards the future differed from the original.

Similarly to the purely responsible elderly people, survivors and persistent people
assumed responsibility for their self-care. The past sacrifices of the former group and the
bitterness of the latter were hence not reflected in their self-care styles. It further seems
that the survivors had become liberated of their difficult past upon reaching old age, as
they felt responsible for their self-care and confident about their future. Persistent elderly
people, on the other hand, are able to muster adequate resources for responsible self-care,
although their past may include experiences that have aroused bitterness and continue to
affect their orientation towards the future by causing them either to deny the future or to
give up.

Along with the purely formally guided individuals, confident and reliant elderly people
engage in formally guided self-care. Although those classified as confident have sacrifi-
ces or bitterness in their past, the social support they receive in the present makes them
adhere to the self-care instructions and feel confident about the future. Reliant individu-
als, on the other hand, either manage on their own or feel bitter and give in. They have
been stopped by illness, which has forced them to rely on health care professionals.

Similarly to the purely independent individuals, self-reliant people also rely on their
own views of self-care. Their independent self-care is probably partly motivated by a ten-
dency to repress illnesses and related problems. In pure independence, this repression is
also visible more extensively in the orientation towards the future. In the case of self-reli-
ant individuals, however, repression is no longer an adequate coping strategy in the case
of illness. The more serious the person’s illness is, the more likely he or she is to ultima-
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tely give up. Long-term illness depletes the resources that also tend to dwindle otherwise
in old age and may cause even persons with an independent self-care style to give up
contrary to their inherent orientation.

Similarly to purely abandoned elderly people, submissive individuals have given up
their responsibility for self-care. Their future is also characterised by abandonment
instead of their previous independent coping.

The self-care behaviours were also more variable at the individual level than in the
model. One self-care behaviour style is obviously more or less predominant, and there
may also occur different behaviours in some situations. (Paper III).

In the third phase of the study, the point of interest was to examine how functional
capacity (ADL, IADL), life satisfaction and self-esteem are related to the self-care beha-
viour styles of home-dwelling elderly persons. These factors were chosen because our
current knowledge of their connections with self-care is quite inconsistent. In this phase,
the deductive content analysis made in the second phase was utilised. The utterances con-
cerning self-care behaviour styles were calculated in every person’s data. Each person
was classified into the self-care behaviour category to which the majority of the utteran-
ces he/she had made during the interview were classified. The categories were quantified
and the relationship between the variables (functional capacity, life satisfaction and self-
esteem) was analysed by cross-tabulation.

The persons whose self-care behaviour style was responsible, formally guided or inde-
pendent carried out their daily activities without assistance from others, while those who
showed abandoned self-care did not manage their daily activities without help. Life satis-
faction was highest among the formally guided persons and self-esteem among the res-
ponsible ones. Poor life satisfaction and self-esteem correlated with abandoned self-care
behaviour. (Paper IV).

The three phases of the study showed that self-care is part of an individual lifestyle,
which is shaped by values and beliefs learned in specific cultures. Self-care seems to be
connected with the personal experiences of each old woman or man. Because of that, the
fourth phase of the study focused on describing and understanding the self-care of elderly
persons from a life-history point of view. New data were collected. They consisted of the
oral biographies of five elderly persons aged 75 years or more. The data were analysed by
using the method of inductive content analysis. As a result, both individual histories and
two main trends of self-care were constructed.

There are five factors that characterise the two main trends of self-care: the nature of
the turning-points of life, the way to react, the resources, the meaning of self-care and the
experience of ageing. The individual histories of self-care were interpreted in terms of
these factors, and two main trends of self-care were recognised: external, ambiguous self-
care and internal, unambiguous self-care. These two main trends represent a plain dicho-
tomy. Within it, the individual variety of the factors that characterise self-care make the
phenomenon more diversified in real life. (Paper V).

This study produces new knowledge of the self-care of home-dwelling elderly, the
development of self-care and the factors associated with it. The results of the study can be
used to plan and implement the care of home-dwelling elderly as well as in teaching
geriatric care. In the different phases of the study, many different approaches and methods
have been used and partly developed for the study. These methodological solutions can
also be applied in other nursing research.
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LIITE 1

Otteita havainnointimuistiinpanoista

Ikääntyvä asuu sotien jälkeen rakennetussa puolitoistakerroksisessa talossa eräässä Oulun vanhimmista puutalo-
lähiöistä. Talon ulkomaali on hilseillyt, mutta piha vaikuttaa suhteellisen hyvin hoidetulta. Talon pimeässä etei-
sessä on ummehtunut tuoksu. Keittiössä minua tervehtii pienikokoinen, pirteän uteliaasti minua tarkkaileva nai-
nen. Myös keittiö on tummasävyinen, pimeähkö. Seinillä on vanhoja tauluja. Huonekaluina on keittiön pöytä ja
tuolit, vuode ja keittiökalusteet; vanha jääkaappi ja liesi. Tutustuttuamme haast esittelee minulle poikansa, jon-
ka kanssa hän asuu. Poika on viisissäkymmenissä. Hän vaikuttaa hyvin aralta, mutta suhtautuu minuun uteliaan
kiinnostuneesti. Talossa on keittiön lisäksi yksi makuuhuone, jonka nuhruinen verho erottaa keittiöstä. Huonees-
sa on kakluuni, sohva, pöytä, pari tuolia ja vuode. Talossa leijuu voimakas tupakan savu. Ryhdyn haastattele-
maan tiedonantajaani keittiön pöydän ääressä. Poika tupakoi huoneita erottavan verhon takana, katsellen ver-
hon raosta meitä.

Lähes koko haastattelun ajan haastateltavani itkee. Hän ei juurikaan yritä peitellä vaimonsa kuoleman
aiheuttamaa surua. Mies ei tunnu haluavan, että lähtisin. Hän tarjoaa haastattelun jälkeen kahvit ja kyselee
minun taustastani. Hän saattaa minut autolleni saakka, varoitellen liukkaasta ajotiestä.

Vanhus asuu vanhassa kerrostalossa lähellä Oulun keskustaa. Asunto on erittäin siisti, mutta hyvin
pelkistetty. Huonekaluja on vain muutamia ja väritys on tummahko. Haastateltava on pienikokoinen nainen. Hän
on kumarassa ja hänen kätensä ovat vääntyneet epäinhimilliseen asentoon. Vaikka hän näyttää erittäin
huonokuntoiselta hän keittää kahvit ja kattaa pöydän yhtä ripeästi kuin kuka ikääntyvä tahansa. En voi olla
ihmettelemättä, kuinka ulospäin näin huonokuntoiselta vaikuttava henkilö toimii näin rivakasti ja ylipäänsä tulee
yksin toimeen.

Haastateltava asuu kerrostalossa keskustan tuntumassa. On kirkas kevätaurinkoinen aamupäivä, kun saavun
hänen luokseen. Vasta useasti soitettuani kelloa, ovi avautuu. Nainen katsoo minua epäillen ovenraosta ja
päästää minut sisään vasta kun olen pitkään kertonut itsestäni ja haastattelusta. Pienessä yksiössä on erittäin
tunkkaista. Verhot ovat tiiviisti kiinni, joten aurinkoisesta päivästä huolimatta asunnossa on hämärää. Naisella
on yöpuku ja aamutakki yllään. Hän vaikuttaa ulkoisesti nuorekkaalta; hänellä on paksu tumma tukka ja sileä
iho. Ilmeiltään hän on epäilevän ja nyreän näköinen. Vuode on petaamatta ja pienillä pöydillä on lääkepurkkeja
ja virvoitusjuomapulloja. Haastateltava suhtautuu minuun hyvin epäluuloisesti.
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LIITE 2

Toimintakyvyn mittari

Suoriudun vaikeuksitta
itsenäisesti

Suoriudun itsenäisesti,
mutta vaikeuksin

En suoriudu itsenäisesti

1. Peseytyminen 1 2 3

2. Pukeutuminen 1 2 3

3. Vuoteesta nouseminen 1 2 3

4. WC:ssä käynti 1 2 3

5. Liikkuminen sisällä 1 2 3

6. Liikkuminen ulkona 1 2 3

7. Aterian valmistaminen 1 2 3

8. Kevyt kodinhoitotyö 1 2 3

9. Suoriutuminen sorminäppäryyttä
vaativista tehtävistä (esim. lääkkeiden
annostelu)

1 2 3

10. Saunassa käynti 1 2 3

11. Kaupassa käynti 1 2 3



88
LIITE 3

Elämään tyytyväisyyden mittari

Täysin eri
mieltä

Osittain eri
mieltä

En osaa
sanoa

Osittain
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

1. Elämäni on suurimmilta osin ollut sellaista
kuin olen toivonutkin.

1 2 3 4 5

2. Elämäni ulkoisissa ehdoissa ei ole
parantamisen varaa.

1 2 3 4 5

3. Olen tyytyväinen elämääni. 1 2 3 4 5

4. Tähän mennessä olen saavuttanut kaikki
tärkeimmiksi kokemani asiat elämässäni. 1 2 3 4 5

5. Jos saisin elää elämäni uudestaan en vaihtaisi
juuri mitään pois.

1 2 3 4 5
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LIITE 4

Itsearvostuksen mittari

Täysin eri
mieltä

Osittain eri
mieltä

En osaa
sanoa

Osittain
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

1. Olen kaiken kaikkiaan tyytyväinen itseeni. 1 2 3 4 5

2. Joskus minusta tuntuu etten ole paljon minkään
arvoinen.

1 2 3 4 5

3. Minulla on useita hyviä ominaisuuksia. 1 2 3 4 5

4. Pystyn tekemään asioita yhtä hyvin kuin muut
ihmiset.

1 2 3 4 5

5. En ole kovinkaan ylpeä itsestäni. 1 2 3 4 5

6. Toisinaan tunnen itseni hyödyttömäksi. 1 2 3 4 5

7. Olen mielestäni yhtä arvokas ihminen kuin muutkin. 1 2 3 4 5

8. Toivoisin, että olisin parempi ihminen kuin mitä
olen.

1 2 3 4 5

9. Ajoittain tunnen, että olen epäonnistunut elämässäni. 1 2 3 4 5

10. Suhtaudun itseeni myönteisesti. 1 2 3 4 5
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LIITE 5

Kategoriat ja niihin liittyvät substantiiviset koodit

Kategorioihin eteenpäin suuntautuminen, vanhenemisen myönteisenä kokeminen, omavastui-
nen ja luottaminen liittyvät substantiiviset koodit

eteenpäin suuntautuminen
– opiskelun arvostaminen
– työssä koettu arvostus

vanhenemisen myönteisenä kokeminen
– elämästä nauttiminen
– nuorekkuuden kokeminen
– vaivojen vähättely

omavastuinen
– omavastuinen lääkehoidon toteuttaminen
– aktiivinen hoitoon hakeutuminen
– luonteva yhteistyö hoitavien tahojen kanssa
– sairauksista ja hoidoista selvillä olo
– aktiivinen kunnosta huolehtiminen
– innokkuus päivittäisissä askareissa

luottaminen
– sosiaalisesta toiminnasta nauttiminen
– läheisten välien säilyttäminen lapsiin
– mielekkääseen toimintaan hakeutuminen
– tietoinen positiivisuus vanhenemiseen asennoitumisessa
– luottamus tulevaisuuteen

Kategorioihin uhrautuminen, vanhenemisen tiedostaminen, ulkoapäin ohjautuva ja hyväksy-
minen liittyvät substantiiviset koodit

uhrautuminen
– varhainen itsenäistyminen
– kodille uhrautuminen
– työntäyteinen elämä

vanhenemisen tiedostaminen
– kunnon heikentymisen toteaminen
– liikkumisen vaikeutumisen toteaminen
– henkisen rappeutumisen toteaminen
– vaivojen olemassaolon toteaminen

ulkoapäin ohjautuva
– lääkkeiden ohjeenmukainen käyttö
– hoito-ohjeiden noudattaminen
– rutiininomaisuus päivittäisissä askareissa

hyväksyminen
– sosiaalisten kontaktien kapeutuminen
– vanhuuteen sopeutuminen
– toiminnan vähentäminen
– vaihtoehtoisten toimintatapojen etsiminen
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– vastuun jakaminen
– tulevaisuuden realistinen pohdinta

Kategorioihin omin avuin selviytyminen, vanhenemisen torjuminen, omapäinen ja säilyttämi-
nen liittyvät substantiiviset koodit

omin avuin selviytyminen
– päättäväisyys elämänvalinnoissa
– toiminnan sisukkuus

vanhenemisen torjuminen
– sairauksien huomiotta jättäminen
– vanhenemisen muutosten huomiotta jättäminen

omapäinen
– omaperäinen itsestä huolenpito
– ohjeenmukaiseen hoitoon kohdistuva epäily
– usko omiin päätelmiin

säilyttäminen
– kotiin linnoittautuminen
– omissa oloissa viihtyminen
– läheiseen takertuminen
– orjailu
– vanhenemisen vastustaminen
– tulevaisuuden kieltäminen

Kategorioihin katkeroituminen, vanhenemisen kielteisenä kokeminen, luovutettu ja periksi
antaminen liittyvät substantiiviset koodit

katkeroituminen
– sisäänpäin kääntyminen
– suruun lukkiutuminen

vanhenemisen kielteisenä kokeminen
– oireiden hallitsema elämä
– yksinäisyys

luovutettu
– avuttomuus itsestä huolenpidossa
– luovutettu vastuu

periksi antaminen
– auttajaan turvautuminen
– vanhuuteen alistuminen
– tulevan pelkääminen
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LIITE 6

Esimerkki induktiivisen sisällön analyysin etenemisestä

Itsestä huolenpitoa koskevia ajatuskokonaisuuksia Itsestä huolenpitoa koske-
vien ajatuskokonaisuuksien
sisältämiä merkityksiä

Itsestä huolen-
pidon ohjautu-
mista
luonnehtivat
tekijät

”Minun kotiani ja väkiäni ja elämääni kunnioitettiin ja arvostettiin.
Että minä oon ihanasta kojista lähtöisin.” (Sofia)

Lapsuudessa koettu hyväk-
sytyksi tuleminen

”Ja kunnan huutolaisena, äiti oli kaheksantoista kilometrin päässä,
mutta ei kertaakaan käyny kattomassa.” (Kalle)

Lapsuudessa koettu hylä-
tyksi tuleminen

”No äiti ja isä ei olis tietenkään mielellään mua laskenu, koska olin
mieleisin. Mutta kuitenkin, minä olin päättäny, että minä lähen, kun
minä olin jo rippikoulun käyny.” (Sofia)

Itsenäistymispyrkimys
nuoruudessa

”Minä muutin sinne kymmenen kilometrin päähän. Joo, siellä piti
tehä kaikki aikaisten työt mitä oli: lypsää, lampaat keritä ja vastoja
tehtiin ja peltoja käännettiin ja perunat kuokittiin ja sitte tuota tehtiin
viljaaki ja karjarehut.” (Elma)

Vastuunottopakko nuoruu-
dessa

Elämän
taitekohtien
luonne

”Meillä oli palijo karijaa ja minä olin meleko huonossa kunnossa.
Että ajottain en päässy ku sängystä lattialle polovilleen. Olihan se
meleko kehenua vaan siinähän se on menny.” (Arvo)

Vastuunottopakko aikuisuu-
dessa

”Sillon vaan aattelin vain ku tuota naimissiin ruveta hommaamaan.
Niin minä tuota, että ei kait se oo kummempaa jätkänkään jälesä ku
tuota joka aamu nousta puoli viieltä ylös. Niin me laitettiin. Kolome
lehemää ja lampaitaki oli seittemän ja joka kesä kasvatettiin sika.”
(Elma)

Itsenäistyminen ja oman
kodin perustaminen aikui-
suudessa

”Joo, se oli mulle kaikista vaikeinta alottaa kaikki ne justiin, kun
minä en ollu palijo konneisiin sekkautunu ollenkaan. Tuo oli kaikista
vaikein tuo pyykkikone. Ei tahtonu muistaa kaikkia toiminpitteitä.
Vaan nythän se on menny kaikki. Minähän nykyjään teen ite. Pannu-
kakkuaki tullee joka viikko paistettua ja uunipuuron teen pyhäksi
aina.” (Arvo)

Vanhuudessa puolison kuole-
man jälkeen oman roolin sel-
keytyminen

”Siinä tuli puolen vuojen sisällä semmonen, että tuntu, että minä oon
ku hornan kattilassa. Niinku ois tynnyristä kaajettu kiviä päälle.
Tuntu, että miten ihimeen lailla minä kestän tämän. Se on ollu kestet-
tävä. Ei lohduttavvaa sannaa mistää kuulu.” (Kalle)

Vanhuudessa puolison kuole-
man jälkeen oman roolin
epäselkeys

”Minä tykkäsin laulaa ja ku niille tuli vieraiksi niitä laulajia ja nave-
tasta kuulu aina hirviän, minä sanon, että sievä laulu. Niin ne sano,
isäntä aina varotti, mää joskus kuulinki, että äläkää vaan aukastko ko
se oli ravollaan se ovi, niin äläkää vaan menkö sinne navettaan se
laulu lakkaa heti, mutta kuunnelkaa siinä oven takana.” (Sofia)

Lapsuudessa ja nuoruudessa
maailman valloittaminen

”Se oli tiukkaa aikaa. Hoidin miehen vanhemmat ja vielä yhden toi-
sen mummun siinä sivussa. Ja kun siihen aikaan ei ollu vielä hoitovä-
lineitä. Paksut hammeet ja kaikki ja kun niihin meni kaikki alle.
Sitten mieski vielä sairastu reumaan. Ja häntä hoitaa ja merjametsässä
kulukia, että leipää saisi.” (Anni)

Lapsuudessa, nuoruudessa ja
aikuisuudessa kohtaloon tyy-
tyminen tai alistuminen, jota
sävyttää katkeroituminen,
kovettuminen tai vaiennettu
kapina

Erottua se oli semmosta aikaa, yhtä organisointia, jotta lapset sai hoi-
jettua ja töissä kulujettua. Minä otin hyvin tiukan kurin ja järjestyk-
sen siihen, eihän se muuten ois onnistunu.” (Sofia)

Aikuisuudessa elämän reali-
teetteihin tyytyminen

Reagointitapa

”Semmosta elämäntappaa, että minun kohalta vappaata elämää. Minä
haluan olla semmonen. Miten minä nyt ossaisin sanua sen, että minä
niinku en arvostele enkä yliarvosta kettään. Minä haluan olla tasa-
painossa itteni sekä myös minun ystävieni kanssa. Että minun ystä-
väpiiriinki kuuluu kaikki vain semmosia. Minä en ossaa arvostaa
niitä, jotka on parempia kuin minä.” (Sofia)

Vanhuudessa itsenäistymi-
nen ja vastuunotto omasta
elämästä

”Sitä oottaa sitä loppua. Eihän se kun toivoa ei ole. Ainut valo on tai-
vaallinen valo.” (Kalle)

Vanhuudessa luopuminen tai
murtuminen tai sinnittely
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Itsestä huolenpitoa koskevia ajatuskokonaisuuksia Itsestä huolenpitoa koske-
vien ajatuskokonaisuuksien
sisältämiä merkityksiä

Itsestä huolen-
pidon ohjautu-
mista
luonnehtivat
tekijät

”Se oli erikoisleipuri sieltä Helsingistä tuli käymään täällä Oulussa.
Ja kun se näki minun töitä, se sano, että hän on seurannu, että lähe
Helsinkiin, hän takaa sulle työpaikan ja asunnon, että hän on seu-
rannu sinun työtä, että se onnistuu.” (Sofia)

Korkea itsearvostus

Voimavarat

”Minulla oli seittemän vuotta semmonen poikaystävä, jonka kanssa
minä pääsin kulukemmaan. Hän oli hyvä ystävä, josta minä oon luo-
jalle kiitollinen.” (Anni)

Harvat turvalliset ihmissuh-
teet, vaatimattomuus ja työ-
hön pakeneminen

”Tuollaki ku minä oon ollu nuissa leikkauksissa niin monenlaisissa,
niin ne on mulle ite, ihan professorihenkilöstä lähtien sanonu, että ku
heillä on niin ihana tulla tänne. Niin sinä hymyillen otot kaiken vas-
taan. Että miten sinä jaksat hymyillä, ku meitä pelottaa tulla tähän
niin sinä annat meille hymy.” (Sofia)

Itsestä huolenpito aktiivisena
aikana luonteva osa elämää

”Verenpainehan se on kyllä ollu, että siihen oli lääkkeet. Että olihan
se pää aina kipiä sitte ku täytin 50 vaan sitä aina reumaton-puluveria
nakattiin ja mentiin töihin” (Elma)

Itsestä huolenpito aktiivisena
aikana torjuttu asia

Itsestä huolen-
pidon merkitys

”Mulla on semmonen malli, että kaikki päivittäiset askareet teen ite ja
joka päivä tuolla päiväkojilla käyn syömässä. Ja jos lonkka vässyy
niin siihen otan tabletin. Ei oo sen kummempia poppakonsteja.”
(Arvo)

Vanhuudessa luottavainen
vastuunotto itsestä

”Ensinnä tuntu, että semmosen velton elämän tekkee, ku aamullaki
pittää seittemän tablettia syyä. Vaan ei niitä tiiä vähentää. Ainakkaan
omin. Se sanoki lääkäri, että ei omin takkein ei saa mennä vähentäm-
mään.” (Elma)

Vanhuudessa pakonomainen
vastuunotto itsestä

”Se on tärkijä, että liikkuun pääsee ja aina tuolla käymään. Nytki pää-
sen kuntotalolle kuntoutukseen, niin se on sitte mukava ku saa porista
siellä.” (Arvo)

Eteenpäin pyrkivä elämä
kuten ennenkin Vanhenemi-

sen kokemus

”Ei kannata jäähä miettiin niitten kans. Että sitä vaan yrittää olla. Tie-
tysti ne on aina, että ei koskaan tiiä, että miten sattuu ja milloin se sat-
tuu. Että kyllähän niitä on niitä pelekotiloja, että jos taas sattuu. ”
(Anni)

Katkeroitumisen sävyttämä
hiljainen suru.
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