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Abstract

The aim of the study was to develop an instrument and to statistically test the main structure of the
middle-range nursing theory for the self-care of home-dwelling elderly. Further, connections
between the satisfaction with life, self-esteem, functional capacity and self-care behavior styles of
older people living at home were studied.

According to the theory in question, self-care is a partly conscious, partly subconscious way to
function and live, including an emotional aspect. It evolves during a person’s life course. The
theory consists of four main types of self-care, which are associated with older person’s past life
and future: responsible, formally guided, independent and abandoned self-care. Also, the
functional capacity, life satisfaction and self-esteem vary between persons having different self-
care behaviour styles. Furthermore, individual factors – turning points of life, habitual ways to
react, resources, meanings of the self-care and experiences of getting old – oriented self-care,
either into the internal, unambiguous or external, ambiguous direction.

The interview data to test the instrument (n = 200) and the theory (n = 179) were collected by
structured interviews from home-dwelling older people aged 74 or older around Finland. The
interview data of both phases of the study were analysed with descriptive and multivariate
statistical methods. Face-validity was used to ensure the content validity of the instrument.

The instrument appeared to be reliable and the main structure of the theory was predominantly
supported by the data. The main types of self-care and their connections to the self-care
orientations were especially confirmed. Also, the connections between self-care behaviour styles,
orientations towards the future and experiences of ageing were fairly well confirmed. In addition,
connections between different self-care behaviour styles, functional capacity, life satisfaction and
self-esteem were found in the study.

The study produces new knowledge of the experiences and self-care of older people as well as
of the factors connected to it. The results can be used in clinical settings to improve the care of
home-dwelling older people. The theory can also be used as a theoretical basis in the education of
geriatric care.

Keywords: elderly, functional capacity, home-dwelling, instrument development,
middle-range theory, nursing theory, satisfaction with life, self-care, self-esteem, theory
testing
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Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli testata Backmanin (2001) kehittämän kotona asuvien ikääntyvi-
en itsestä huolenpidon teorian ydinrakenne, kehittää mittari teorian testaamiseksi ja tutkia itses-
tä huolenpitoon yhteydessä olevia tekijöitä. Teorian mukaan ikääntyvien itsestä huolenpito on
elämänkulun aikana kehittynyt, osittain tietoinen, osittain tiedostamaton tapa toimia ja elää, joka
sisältää myös emotionaalisen ulottuvuuden. Teoria koostuu neljästä itsestä huolenpidon päätyy-
pistä: omavastuinen, ulkoapäin ohjautuva, omapäinen ja luovutettu itsestä huolenpito. Jokaisel-
la tyypillä on sille ominainen itsestä huolenpidon tapa, menneisyys ja tulevaisuuteen suuntautu-
minen. Myös toimintakyky, elämään tyytyväisyys ja itsearvostus vaihtelevat eri tavoin itsestään
huolehtivilla ikääntyvillä. Itsestä huolenpitoa suuntaavat yksilölliset tekijät: elämän taitekohtien
luonne, reagointitapa, voimavarat, itsestä huolenpidon merkitys ja vanhenemisen kokeminen.
Näiden tekijöiden kautta muodostuu kaksi itsestä huolenpidon pääsuuntaa: sisäistetty, selkeä
itsestä huolenpito ja ulkokohtainen, selkiytymätön itsestä huolenpito.

Haastatteluaineistot mittarin (n = 200) ja teorian (n = 179) testaamiseksi kerättiin strukturoi-
duilla haastatteluilla 74 vuotta täyttäneiltä kotihoidon asiakkailta eri puolilta Suomea. Haastatte-
luaineistot analysoitiin tilastollisesti kuvailevilla ja monimuuttujamenetelmillä. Lisäksi mittarin
sisältövaliditeettia arvioitiin face-validiteetilla.

Mittari osoittautui luotettavaksi tutkittaessa suomalaisten 75 vuotta täyttäneiden kotihoidon
asiakkaiden itsestä huolenpitoa ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Teorian ydinrakenne sai
tukea aineistosta erityisesti omavastuisen ja ulkoapäin ohjautuvan itsestä huolenpidon osalta.
Myös itsestä huolenpidon eri tapojen yhteyksiä toimintakykyyn, elämään tyytyväisyyteen ja itse-
arvostukseen pystyttiin tunnistamaan muiden paitsi luovutetun itsestä huolenpidon tavan osalta.

Tutkimus tuottaa uutta tietoa ikääntyvien kokemuksista, itsestä huolenpidosta ja siihen yhtey-
dessä olevista tekijöistä. Tieto ja ymmärrys auttavat ikääntyvien kanssa työskenteleviä toteutta-
maan yksilöllisempää, ikääntyvien asiakkaiden voimavaroja huomioivaa ja toimintakykyä tuke-
vaa hoitoa. Testattua teoriaa voidaan käyttää myös teoreettisena lähtökohtana terveydenhuollon
ammatillisessa koulutuksessa opetettaessa ikääntyvien hoito- ja huolenpitotyötä.

Asiasanat: elämään tyytyväisyys, hoitotyön teoriat, ikääntyneet, itsearvostus, itsestä
huolehtiminen, itsestä huolenpito, keskitason teoria, teorian testaaminen, toimintakyky
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Kiitokset  

Kiinnostuin vanhusten hoitotyöstä ja siihen liittyvästä tutkimuksesta jo sairaan-

hoitajan työssä ollessani 1990-luvun lopulla. Maisteriopintojen myötä Kuopion 

yliopistossa sain pro gradu -tutkielmani ohjaajaksi professori Arja Isolan. Hänen 

innostava ja sydämellinen suhtautumisensa noviisitutkijaan sai minut hakeutu-

maan hoitotieteen jatko-opiskelijaksi Oulun yliopistoon. Tarkoitukseni oli jatkaa 

hänen lempeässä ohjauksessaan muistisairaan asiakkaan kohtaamisen tutkimusta. 

Toisin kuitenkin kävi. Minulle tarjoutui mahdollisuus päästä mukaan TtT Kaisa 

Backmanin kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidon tutkimushankkeeseen. 

Innolla paneuduinkin tähän uuteen aiheeseen. Lämpimin ja kiitollisin ajatuksin 

muistelen edesmennyttä ohjaajaani ja ystävääni Kaisa Backmania. Väitöskirja-

työni alkutaipaleella ehdimme tehdä tiivistä yhteistyötä ja käydä monta pitkää 

keskustelua tutkimustyöhön ja yleensä elämään liittyvistä asioista. Hänen apunsa 

ja tukensa erityisesti testaamani teorian tulkinnassa oli korvaamattoman arvokas-

ta. 

Väitöskirjatyöni pääohjaajaksi sain professori Helvi Kynkään. Hänen asian-

tuntemuksensa ja tukensa teorian testaus- ja kehittämistyössä on ollut käytettävis-

säni koko väitöskirjaprosessin ajan. Ilman hänen kärsivällistä, kannustavaa tuke-

aan ja aina saatavilla olevaa apuaan tuskin olisin saanut työtä koskaan valmiiksi. 

Haluan esittää hänelle sydämelliset kiitokseni myös myötäelämisestä pitkän yh-

teisen taipaleen aikana sattuneissa vastoinkäymisissä niin tutkimustyön kuin yksi-

tyiselämän puitteissa. 

Sittemmin sain uudeksi, toiseksi ohjaajakseni TtT Outi Kansteen, jonka asi-

antuntemus erityisesti tilastollisten monimuuttujamenetelmien käytössä on ollut 

suurena apuna välillä varsin kuoppaisella tutkijan polullani. Tilastotieteellisestä 

avusta kiitän myös professori Jouko Miettusta. Tutkijan taipaleeni alkuvuosina 

hän ystävällisesti perehdytti minut konfirmatorisen faktorianalyysin ja AMOS-

ohjelman saloihin. TtT Outi Kanstetta ja TtT Satu Eloa haluan kiittää myös yh-

teistyöstä osajulkaisujen kirjoittamisessa ja kriittisestä, mutta rakentavasta palaut-

teesta väitöskirjan yhteenveto-osan esitarkastusvaiheeseen saattamisessa. 

Väitöskirjani esitarkastajia dosentti Seija Arvea ja professori Tarja Suomista 

kiitän perusteellisesta paneutumisesta työhöni sekä sen rakennetta selkiyttävistä ja 

yksityiskohtia täsmentävistä korjausehdotuksista. Rakentavan ja kannustavan 

palautteen sekä pitkien puhelinkeskustelujen pohjalta pystyin parantamaan käsi-

kirjoitukseni laatua ja sain uusia näkökulmia ikääntyvien itsestä huolenpidon 

ilmiöön. 
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Tämän väitöskirjan aineiston keruu oli varsin työläs prosessi, jossa Sairaan-

hoitajien Koulutussäätiöltä saatu tutkimusrahoitus mahdollisti tutkimusapulaisten 

käytön. Kiitän lämpimästi kaikkia ahkeria ja tunnollisia tutkimusapulaisiani eri 

puolilla Suomea. Lisäksi kiitän nöyrimmästi Hoitotieteiden tutkimusseura HTTS 

ry:tä sekä Pohjoisen hyvinvoinnin, terveyden ja sopeutumisen tutkijakoulua apu-

rahoista ja Oulun yliopistoa tutkijakuukausista, jotka ovat mahdollistaneet täysi-

painoisen tutkimustyön tekemisen aineistonkeruun ja analyysin sekä osajulkaisu-

jen kirjoittamisen kiihkeimpien kuukausien aikana. Suomenkielisen käsikirjoituk-

sen kielenhuollosta kiitän FM Marika Torniota ja englanninkielisen tiivistelmän 

kielenhuollosta FM Liisa-Mari Ojalaa. 

Arvokkaimmat kiitokseni kuuluvat kaikille ikääntyville, jotka suostuivat mi-

nun ja muiden haastattelijoiden haastateltaviksi ja ottivat meidät vastaan kodeis-

saan. Kiitos myös yhteistyöstä kaikille kotihoidon työntekijöille, jotka auttoivat 

haastateltavien valinnassa ja tavoittamisessa. 

Haluan kiittää myös kaikkia ystäviäni ja opiskelijatovereitani vuosien varrella 

käydyistä keskusteluista ja vertaistuesta. Heiltä olen saanut konkreettisia neuvoja, 

uusia ajatuksia ja innostusta jatkaa ”ikuisuusprojektiani” satunnaisista vastoin-

käymisistä huolimatta. 

Vanhempani Veera ja Martti sekä appivanhempani Mirja ja Esa-Pekka ovat 

vuosien saatossa jaksaneet uskoa minuun ja kannustaneet sekä monin tavoin tu-

keneet opiskeluani. Lasten ollessa vielä pieniä, oli isovanhempien apu arjen jär-

jestelyissä korvaamattoman arvokasta. Sittemmin he ovat myötäeläneet tutkimus-

työn iloissa ja karikoissa ja jaksaneet luoda minuun uskoa, että työ vielä jonain 

päivänä valmistuu. Ikäväkseni Mirja-mummo ei enää ole kanssamme näkemässä 

ja kokemassa ilon päivääni. 

Sydämellisesti kiitän perhettäni, puolisoani Heikkiä sekä tyttäriämme Veeraa 

ja Iidaa. Tutkijan taipaleelle on mahtunut monenlaisia myötä- ja vastamäkiä sekä 

tunteenpurkauksia. Perheeni on jaksanut kiitettävästi sietää myös sitä, että olen 

ollut fyysisesti paikalla, mutten läheskään aina henkisesti läsnä. Heikkiä kiitän 

yhteisen arjen sujumisesta, perheen ruokahuollosta huolehtimisesta ja loistavista 

herkkuaterioista sekä erinäisten juhlahetkien järjestämisestä arkisen aherrukseni 

keskelle. Omistan tämän kirjan perheelleni – laajassa merkityksessään. Olette 

elämäni suola ja sokeri, suurin iloni ja haasteeni. 

Anttolassa huhtikuussa 2016 Päivi Räsänen  
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Lyhenteet  

AGFI Adjusted goodness of fit index, mallin hyvyyden mitta suhteessa 

havaittuun malliin vapausasteet huomioiden 

CAIC Consistent Akaike’s information criteria, vaihtoehtoisten mallien 

paremmuusvertailun tunnusluku 

GFI Goodness of fit index, mallin hyvyyden mitta suhteessa havaittuun 

malliin 

KMO Kaiser-Meyer-Olkin measures of sampling adequacy, muuttujien 

korrelaatioiden merkitsevyystesti 

RMSEA Root mean square error of approximation, mallin hyvyyden mitta 

suhteessa täydelliseen malliin 

Χ2 Chi square, Khiin neliö -testi 
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1 Johdanto  

Itsestä huolenpitoa on usein pidetty terveyden edistämiseen liittyvänä toimintana 

tai järkevänä tapana toimia terveyden ylläpitämiseksi (Orem 1995, Denyes ym. 

2001, ks. myös Lommi ym. 2015). Leenertsin ym. (2002) mukaan tällainen käyt-

täytyminen opitaan jo varhain sosiaalisessa kontekstissa, se vahvistuu elämän 

aikana ja kehittyy yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten ja muiden ihmis-

ten kanssa. Ikääntyvien ihmisten itsestä huolenpitoon vaikuttavat monet ulkoiset 

ja sisäiset tekijät, kuten elinolosuhteet, erilaiset palvelut, sosiaalinen tuki, terveys 

ja riittävä toimintakyky (Backman & Hentinen 1999, Toye ym. 2006, Fagerström 

ym. 2007, Zeleznik 2007, Dale ym. 2010, Söderhamn ym. 2011, Sundsli ym. 

2013). Itsestä huolenpito (self-care) on siis moniulotteinen ilmiö, joka on sidok-

sissa yksilölliseen elämänhistoriaan mutta myös yhteiskunnalliseen ja sosiokult-

tuuriseen kontekstiin. Sen tutkimusperinne on ollut suurelta osin määrällistä. Mo-

nissa tutkimuksissa on mitattu itsestä huolenpidon tasoa ja verrattu sitä lääketie-

teellisesti määriteltyihin, yleisesti tunnettuihin normeihin. Itsestä huolenpitoa on 

määritelty erilaisista teoreettisista lähtökohdista, operationalisoitu monin eri ta-

voin ja tutkittu eri tekijöiden yhteydessä. (mm. Dean 1989, Musil 1998, Edward-

son & Dean 1999, Söderhamn ym. 2011, Dale ym. 2012a.) Eri tutkimusten mu-

kaan muun muassa toimintakyvyn, elämään tyytyväisyyden ja itsearvostuksen on 

todettu olevan yhteydessä itsestä huolenpitoon, vaikkakin tutkimustulokset ovat 

olleet osin ristiriitaisia (Zauszniewski 1996, Blair 1999, Backman & Hentinen 

2001, Zeleznik 2007, Söderhamn ym. 2011, Dale ym. 2012, Gilbert ym. 2012, 

Lommi ym. 2015). 

Ikääntyvien ihmisten osuus Suomen ja monien muiden Euroopan maiden vä-

estöstä kasvaa merkittävästi lähivuosina, kun sotien jälkeiset suuret ikäluokat 

tulevat eläkeikään. Vuoden 2014 alussa 18,5 % Euroopan väestöstä oli 65 vuotta 

täyttäneitä ja kasvua oli 0,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Ikääntyvien väestö-

osuus oli suurin Italiassa (21,4 %) ja Saksassa (20,8 %) ja pienin Irlannissa 

(12,6 %). Suomessa 65 vuotta täyttäneitä oli 19,4 % väestöstä. Väestön ikäänty-

misen on ennustettu jatkuvan kaikissa EU:n ja EFTA:n jäsenmaissa sekä EU-

hakijamaissa myös tulevina vuosikymmeninä. (Eurostat 2015.) 

Viime vuosien taloudellinen taantuma ja säästötoimet ovat johtaneet muutok-

siin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisessä. Suomessa laitos-

hoidossa olevien ikääntyvien ihmisten määrä on laskenut huomattavasti. Vuoden 

2013 lopussa vanhainkodeissa oli 12,3 prosenttia vähemmän asiakkaita vuoteen 

2012 verrattuna. Myös terveyskeskusten vuodeosastoilla pitkäaikaishoito väheni 
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noin 20 prosenttia. Vastaavasti ikääntyvien ympärivuorokautisen eli tehostetun 

palveluasumisen asiakasmäärä nousi noin 8 prosenttia. Ympärivuorokautisen 

palveluasumisen ja vanhainkotien asukkaiden keski-ikä oli 83,5 vuotta. 2000-

luvulla ikääntyvien laitos- ja asumispalveluiden määrä on noussut noin 13 pro-

senttia. Kuitenkin yhä pienempi osuus ikääntyvistä on näiden palvelujen piirissä, 

vaikka ikääntyvien osuus väestöstä kasvaa samanaikaisesti. Vuoden 2013 lopussa 

noin 23 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä sai ikääntyneiden palveluja. (Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos 2015b.)  

Myös säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä kasvaa jatkuvasti Suomessa. 

Vuonna 2014 se nousi 0,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Asiakkaista 66 

prosenttia oli naisia, ja 75 vuotta täyttäneitä oli 56066 eli 11,8 prosenttia koko 

Suomen 75 vuotta täyttäneestä väestöstä. Ikääntymisen turvaamisen ja palvelujen 

parantamisen laatusuosituksessa säännöllisen kotihoidon osalta tavoitteena on 13–

14 prosentin peittävyys. Vuoden 2014 lopussa säännöllisen kotihoidon asiakkaista 

28 prosenttia sai yli 60 kotihoidon käyntiä ja 39 prosentin luokse tehtiin 1–9 

käyntiä kuukaudessa. Yli 60 käyntiä saaneiden osuus on kasvanut vuosina 1995–

2014. Säännöllisen kotihoidon palveluiden lisäksi monet asiakkaat saivat myös 

muita palveluja, kuten omaishoidon tukea tai lyhytaikaisen palveluasumisen jak-

soja. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015a.) Yhä vanhempia ja huonokuntoi-

sempia ihmisiä hoidetaan kotona. Kotona selviytyminen edellyttää ikääntyviltä 

ihmisiltä riittävää toimintakykyä ja itsestä huolenpitoa. Tutkimustietoa ikäänty-

vien ihmisten kokemuksista ja toimintatavoista tarvitaan, jotta taloudelliset re-

surssit voidaan kohdentaa tarkoituksenmukaisesti. 

Backmanin (2001) kehittämä kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidon 

teoria kuvaa ja jäsentää suomalaisten 75 vuotta täyttäneiden kotihoidon asiakkai-

den itsestä huolenpitoa, josta on vain vähän aikaisempaa hoitotieteellistä tietoa. 

Teoria on kehitetty grounded teoria -lähestymistavan jatkuvaa vertailevaa analyy-

siä, elämäkertatutkimusta ja kuvailevia tilastomenetelmiä käyttäen. Se koostuu 

neljästä itsestä huolenpidon päätyypistä: omavastuinen, ulkoapäin ohjautuva, 

omapäinen ja luovutettu itsestä huolenpito. Kullakin tyypillä on sille ominainen 

itsestä huolenpidon tapa, menneisyys ja tulevaisuuteen suuntautuminen. Myös 

toimintakyky, elämään tyytyväisyys ja itsearvostus vaihtelevat eri itsestä huolen-

pidon tapoja edustavilla ihmisillä. Elämänhistoriallisen tarkastelun mukaan yksi-

lölliset tekijät suuntaavat itsestä huolenpitoa joko sisältä tai ulkoapäin ohjautu-

vaksi. Teorian mukaan sisäistettyä, selkeää itsestä huolenpitoa edustavat omavas-

tuinen ja omapäinen itsestä huolenpidon tyyppi, kun taas ulkokohtainen, selkiy-

tymätön itsestä huolenpito on ominaista ulkoapäin ohjautuvalle ja luovutetulle 
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tyypille. Tässä tutkimuksessa itsestä huolenpito on Backmania (2001) mukaillen 

määritelty ihmisen elämän aikana kehittyneeksi, osittain tietoiseksi, osittain tie-

dostamattomaksi tavaksi toimia ja elää. Toiminnan lisäksi itsestä huolenpito sisäl-

tää myös emotionaalisen ulottuvuuden.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on testata tilastollisesti kotona asuvien 

ikääntyvien itsestä huolenpidon teorian ydinrakenne ja tutkia itsestä huolenpitoon 

yhteydessä olevia tekijöitä. Tutkimus on kaksivaiheinen. Ensimmäisen vaiheen 

tarkoituksena on kehittää ja testata mittari eli strukturoitu haastattelulomake (Osa-

julkaisu I). Toisen vaiheen tarkoituksena on testata teorian ydinrakenne (Osajul-

kaisu II) sekä tutkia itsestä huolenpitoon yhteydessä olevia tekijöitä (Osajulkaisu 

III). Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa validoitu itsestä huolenpidon mittari ja 

tietoa ikääntyvien ihmisten kokemuksista ja itsestä huolenpidon toimintatavoista. 

Tietoa voidaan hyödyntää ikääntyvien voimavaroja ja toimintakykyä tukevan 

hoidon suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä terveydenhuollon ammatillisessa 

koulutuksessa opetettaessa ikääntyvien hoito- ja huolenpitotyötä. 
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2 Ikääntyvien itsestä huolenpito ja siihen 
yhteydessä olevat tekijät 

2.1 Ikääntyvien itsestä huolenpito  

Kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpitoon ja siihen yhteydessä oleviin 

tekijöihin sekä mittarin kehittämiseen ja teorian testaamiseen liittyvää kirjallisuut-

ta on päivitetty koko tutkimusprosessin ajan. Viimeisin haku on tehty joulukuussa 

2015. Kirjallisuutta on haettu hakutermeillä itsestä huolenpito, itsestä huolehtimi-

nen, ikääntyneet, toimintakyky, elämään tyytyväisyys, itsearvostus, hoitotyön teo-

riat, keskitason teoria ja teorian testaaminen kotimaisista yliopistotietokannoista 

(OULA ja LINDA) ja hakutermeillä self-care, home-dwelling, elderly, aged, older 

people, functional capacity, satisfaction with life, self-esteem, nursing theory, 

middle-range theory, instrument development ja theory testing ulkomaisista hoito-

tieteen tietokannoista (Cinalh ja Ovid Medline). Lisäksi hakuja on tehty manuaa-

lisesti hoitotieteenalan tieteellisistä julkaisuista (Hoitotiede, Journal of Advanced 

Nursing ja International Journal of Nursing Studies) sekä tutkimustehtävän kan-

nalta keskeisistä kotimaisista ja ulkomaisista itsestä huolenpitoa, teorian kehittä-

mistä, testaamista ja tutkimusmenetelmiä käsittelevistä kirjoista.  

Itsestä huolenpitoa (self-care) on määritelty ja operationalisoitu monin eri ta-

voin. Sitä on tutkittu eri näkökulmista ja lukuisten eri tekijöiden yhteydessä pää-

osin määrällisin menetelmin. Perinteisesti itsestä huolenpito on määritelty tie-

toiseksi terveyden edistämiseen liittyväksi toiminnaksi, jossa korostuu toiminnal-

linen ulottuvuus ja yksilön vastuullisuus. Sitä on pidetty järkevänä tapana toimia 

terveyden ylläpitämiseksi. (Orem 1995, Backman ym. 2001, Denyes ym. 2001, 

ks. myös Lommi ym. 2015.) Monissa tutkimuksissa on mitattu itsestä huolenpi-

don tai itsehoidon tasoa suhteutettuna lääketieteestä määräytyviin, yleisesti tun-

nettuihin normeihin ja arvioitu sitä asteikolla terveyttä edistävä – terveydelle 

haitallinen toiminta (mm. Dean 1989, Musil 1998, Edwardson & Dean 1999). 

Jonkin verran myös laadullista, itsestä huolenpitoa, sen ilmenemismuotoja ja 

merkityksiä kuvailevaa tutkimusta on tehty eri tieteenaloilla erityisesti Pohjois-

maissa (Söderhamn 1998, Backman & Hentinen 1999, Backman 2001, Söder-

hamn ym. 2011, Dale ym. 2012b, Sundsli ym. 2013). Laadulliset tutkimukset 

antavat viitteitä siitä, että erilaiset ikääntyvien itsestä huolenpidon tavat muotou-

tuvat ja vahvistuvat elämän aikana (Berman & Iris 1999, Backman & Hentinen 

1999, Backman 2001, ks. myös Lommi ym. 2015). Tässä tutkimuksessa Backma-



22 

nin (2001) määritelmän mukaisesti itsestä huolenpito tarkoittaa ihmisen elämän 

aikana kehittynyttä, osittain tietoista ja osittain tiedostamatonta tapaa toimia ja 

elää. Toiminnan lisäksi se sisältää myös tunneperäisen itsestä välittämisen.  

2.2 Itsestä huolenpitoon yhteydessä olevat tekijät 

Monet ulkoiset ja sisäiset tekijät vaikuttavat ikääntyvien itsestä huolenpitoon. 

Ulkoisia tekijöitä ovat muun muassa elinolot, saatavilla olevat palvelut ja sosiaa-

linen tuki. Sisäisistä tekijöistä riittävää toimintakykyä ja terveyttä voidaan pitää 

itsestä huolenpidon edellytyksinä. (Backman & Hentinen 1999, Backman 2001, 

Fagerström ym. 2007, Zeleznik 2007, Gilbert ym. 2012, Sundsli ym. 2013.) Tut-

kimusten mukaan yleisten terveysuskomusten (Klainin & Ouannapiruk 2010) ja 

erityisesti kognitiivisen toimintakyvyn on todettu merkittävästi edistävän itsestä 

huolenpitoa (Dale ym. 2012b, Tao ym. 2012). Myös korkealla sosioekonomisella 

asemalla, koulutuksen ja sosiaalisen tuen tasolla (Toye ym. 2006) sekä toimivalla 

sosiaalisella verkostolla (Dale ym. 2010) on todettu olevan positiivinen yhteys 

itsestä huolenpitoon. Lisäksi on esitetty, että hyvinvointi, pystyvyys ja motivaatio 

toimia itsenäisesti voivat edistää ikääntyvien ihmisten voimaantumista ja itsestä 

huolenpitoa (Borg ym. 2006). Hyvän itsehoitokyvyn on todettu olevan yhteydessä 

myös itsehoitovalmiuteen, mielenterveyteen, ravitsemustilaan ja koherenssin 

tunteeseen (Dale ym. 2012a). Backmanin (2001) ja monien muiden tutkimusten 

mukaan ikääntyvien itsestä huolenpidon on osoitettu olevan yhteydessä toiminta-

kykyyn, elämään tyytyväisyyteen ja itsearvostukseen (esim. Fagerström ym. 

2007, Zeleznik 2007, Dale ym. 2012a). Tässä tutkimuksessa tutkitaan toiminta-

kyvyn, elämään tyytyväisyyden ja itsearvostuksen yhteyttä ikääntyvien itsestä 

huolenpidon eri tapoihin. 

Itsestä huolenpidon ja toimintakyvyn yhteys ei ole yksiselitteinen, ja tutki-

mustulokset ovat olleet osittain ristiriitaisia. Toisaalta on osoitettu, että toiminta-

kyky alenee ja itsestä huolenpito heikkenee samansuuntaisesti (Greiner ym. 1996, 

Backman & Hentinen 2001, Backman 2001, Zeleznik 2007, Sundsli ym. 2013). 

On myös havaittu itsestä huolehtimisen lisääntyneen toimintakyvyn heiketessä 

lukuun ottamatta toimintakyvyltään kaikkein heikoimpia (Norburn ym. 1995) ja 

maaseudulla asuvien ikääntyvien selviytyvän suhteellisen hyvin päivittäistoimin-

noistaan sairauksista huolimatta (Rissanen 1999, Dale ym. 2012a). Edellä mainit-

tujen tutkimusten perusteella vaikuttaa siltä, että persoonalliset tekijät, motivaatio, 

terveydentila, ympäristötekijät ja avunsaanti vaikuttavat toimintakyvyn ja itsestä 

huolenpidon väliseen suhteeseen. Tässä tutkimuksessa toimintakykyä tarkastel-
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laan päivittäisten ADL (activities of daily living) ja välineellisten IADL (instru-

mental activities of daily living) toimintojen näkökulmasta. Nämä mielletään 

usein fyysiseksi toimintakyvyksi, vaikka päivittäistoiminnoista selviytymiseen 

vaikuttavat myös psykososiaaliset ja ympäristötekijät (Backman 2001). 

Ikääntyvien ihmisten elämään tyytyväisyyden on todettu olevan yhteydessä 

lukuisiin eri tekijöihin, kuten sosiokognitiivisiin kykyihin, koulutustaustaan, ta-

loudelliseen tilanteeseen, sosiaalisiin suhteisiin ja terveydentilaan (ks. Backman 

2001). Koettu terveys ja korkea elämään tyytyväisyys auttavat sitoutumaan ter-

veyttä edistävään itsestä huolenpitoon (Zausnievski 1996, Rissanen 1999, Back-

man 2001). Toisaalta myös itsestään hyvin ja vastuullisesti huolehtivat ikääntyvät 

ovat tyytyväisimpiä elämäänsä. Ikääntyvien itsestä huolenpito ja elämään tyyty-

väisyys vaikuttavat siis olevan vastavuoroisessa yhteydessä toisiinsa. (Backman 

2001, Zeleznik 2007, ks. myös Lommi ym. 2015.) Elämään tyytyväisyyttä (satis-

faction with life) tarkastellaan tässä tutkimuksessa kokonaisvaltaisesti yksittäisten 

elämänalueiden tyytyväisyyttä erottelematta. Dienerin ym. (1985) mukaan elä-

mään tyytyväisyys on elämälle asetettujen toiveiden ja pyrkimysten sekä saavu-

tettujen tulosten vertailuun perustuva yksilöllinen kokemus omasta elämästä. 

Ikääntyvien korkean itsearvostuksen on todettu olevan yhteydessä aktiiviseen 

itsestä huolenpitoon (Blair 1999, Backman 2001, Backman & Hentinen 2001, 

Gilbert ym. 2012, Söderhamn ym. 2013). Itsearvostus (self-esteem) on minäkäsi-

tyksen tärkein osa-alue ja monien ihmistieteiden keskeinen tutkimuskohde. Ro-

senbergin (1965) mukaan itsearvostus on minäkäsitykseen kuuluva itseä arvioiva 

asenne, joka muodostuu ihmisen suhteessa yhteisöön. Se on subjektiivinen koke-

mus, jota ihminen ilmaisee verbaalisesti ja käyttäytymisellään. Puhuttaessa hyväs-

tä tai korkeasta itsearvostuksesta tarkoitetaan sitä, että ihminen kunnioittaa itseään 

ja pitää itseään arvokkaana. Huono tai matala itsearvostus viittaa itsensä halvek-

simiseen, jolloin ihmiseltä puuttuu kunnioitus itseään kohtaan. (Rosenberg 1965, 

ks. myös Vignoles ym. 2006.) Tässä tutkimuksessa ikääntyvien itsearvostusta 

tarkastellaan Rosenbergin (1965) määritelmän mukaisesti, ja sen tutkimiseen 

käytetään Rosenbergin itsearvostusmittaria (Self-Esteem Scale).  

2.3 Testattava teoria kotona asuvien ikääntyvien itsestä 

huolenpidosta  

Tässä tutkimuksessa testataan Backmanin (2001) grounded teoria -

lähestymistavan jatkuvaa vertailevaa analyysiä, elämäkertatutkimusta ja kuvaile-

via tilastomenetelmiä käyttäen kehittämän kotona asuvien ikääntyvien itsestä 
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huolenpidon teorian ydinrakenne. Teorian mukaan ikääntyvien itsestä huolenpito 

on ihmisen elämän aikana kehittynyt, osittain tietoinen, osittain tiedostamaton 

tapa toimia ja elää, joka sisältää myös emotionaalisen ulottuvuuden. Teoria koos-

tuu neljästä itsestä huolenpidon päätyypistä: omavastuinen, ulkoapäin ohjautuva, 

omapäinen ja luovutettu itsestä huolenpito. Jokaisella tyypillä on sille ominainen 

itsestä huolenpidon tapa, menneisyys ja tulevaisuuteen suuntautuminen. Päätyyp-

pien lisäksi teoria sisältää kuusi alatyyppiä, jotka itsestä huolenpidon tavoiltaan 

ovat päätyyppien kaltaisia, mutta menneisyys ja/tai tulevaisuuteen suuntautumi-

nen vaihtelevat. Myös eri tavoin itsestään huolehtivien ikääntyvien toimintakyky, 

elämään tyytyväisyys ja itsearvostus ovat erilaisia. Ihmisen elämänhistoria sekä 

yhteiskunnallinen ja sosiokulttuurinen konteksti vaikuttavat itsestä huolenpitoon 

ja sen ohjautumiseen. Teorian mukaan ikääntyvien itsestä huolenpito ohjautuu 

viiden yksilöllisen tekijän kautta sisältä tai ulkoapäin ohjautuvaksi. Nämä tekijät 

ovat elämän taitekohtien luonne, reagointitapa, voimavarat, itsestä huolenpidon 

merkitys ja vanhenemisen kokeminen. Omavastuinen ja omapäinen itsestä huo-

lenpidon tyyppi edustavat sisäistettyä, selkeää itsestä huolenpitoa, kun taas ulkoa-

päin ohjautuva ja luovutettu tyyppi edustavat ulkokohtaista, selkiytymätöntä itses-

tä huolenpitoa. (Backman 2001.) 

Tässä tutkimuksessa testataan teorian ydinrakenne. Tämä tarkoittaa itsestä 

huolenpidon päätyyppien, itsestä huolenpidon ohjautumisen ja niiden välisten 

yhteyksien sekä itsestä huolenpidon tapojen, tulevaisuuteen suuntautumisen ja 

vanhenemisen kokemisen välisten yhteyksien tilastollista testaamista. (Ks. Kuvio 

1, Osajulkaisu II: 220.) Lisäksi tutkitaan, miten kotona asuvien ikääntyvien itsestä 

huolenpidon tavat ovat yhteydessä toimintakykyyn, elämään tyytyväisyyteen ja 

itsearvostukseen (Osajulkaisu III). 



25 

3 Hoitotieteen keskitason teorian testaaminen  

3.1 Hoitotieteen teorian tyypit ja tasot 

Alun perin kreikan kielen sana theoria on tarkoittanut katselemista tai katsanto-

kantaa (Anttila 1998). Sivistyssanakirjan (2015) mukaan teoria tarkoittaa yhte-

näistä tietojen järjestelmää, tieteellistä selitystä tai selitysjärjestelmää. Tieteellinen 

tutkimus pyrkii muodostamaan teorioita, jolloin teoria muodostuu joko empiiri-

sesti tai hermeneuttisesti tietyn ilmiön systematisoivasta joukosta lakeja tai määri-

telmiä (Anttila 1998). Hoitotieteen teorioiden voidaan sanoa olevan joukko hoi-

tamisen ilmiötä koskevia käsitteitä, määritelmiä ja väittämiä. Teoria määrittelee 

ilmiön luonteen, rakenteen ja käsitteiden väliset suhteet. (Lauri & Kyngäs 2005, 

Meleis 2006.) 

Hoitotieteen teoriat voidaan jakaa kuvaileviin, selittäviin, ennustaviin ja oh-

jaaviin teorioihin (Lauri & Kyngäs 2005, Peterson & Bredow 2009, Reed & 

Crawford 2009). Kuvailevat teoriat kuvaavat ja nimeävät käsitteitä, selittämättä 

niiden välisiä suhteita (McEwen 2007, Peterson & Bredow 2009). Selittävät teori-

at tarkastelevat ilmiön tunnistamisen ja nimeämisen lisäksi käsitteiden välisiä 

syysuhteita (Lauri & Kyngäs 2005). Ennustavat teoriat kuvaavat käsitteiden väli-

siä syy-seuraussuhteita. Näiden teorioiden avulla voidaan arvioida erilaisten tilan-

teiden mahdollisia lopputuloksia (McEwen 2007). Ohjaavat teoriat liittyvät lähei-

sesti käytännön hoitotyöhön ja antavat erilaisia ratkaisu- ja toimintamalleja käy-

tännön kannalta hyödyllisimmän lopputuloksen saavuttamiseksi (Lauri & Kyngäs 

2005, Routio 2007, Reed & Crawford 2009). 

Hoitotieteelliset teoriat voidaan jakaa myös abstraktisuustasonsa ja laajuuten-

sa mukaisesti metateorioihin, käsitteellisiin malleihin, keskitason teorioihin ja 

pieniin teorioihin eli tilannesidonnaisiin malleihin (Kyngäs & Lauri 2005, McE-

wen 2007, Reed & Crawford 2009). Metateoria tarkoittaa teoriaa teorioista eli 

kriteerien kehittämistä teorioiden ja niiden kehittämisen arviointiin (Lauri & 

Kyngäs 2005, Tieteen termipankki 2015). Käsitteellinen malli puolestaan tarkoit-

taa teoreettisen ja analyyttisen ajattelun tuloksena, ilman empiiristä tutkimusta 

kehitettyä mallia. Keskitason teoriat ovat metateorioita suppeampia ja sijoittuvat 

käsitteellisten mallien ja käytännön teorioiden välimaastoon kuvaten, selittäen ja 

ennustaen hoitamisen ilmiötä. (Liehr & Smith 1999, McEwen 2007, Peterson & 

Bredow 2009.) Pienet teoriat eli tilannesidonnaiset mallit ovat tasoltaan suppeim-

pia, ja ne ovat usein kehitetyt laadullisin menetelmin johonkin tiettyyn, tarkasti 
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määritettyyn tilanteeseen (Lauri & Kyngäs 2005). Tässä tutkimuksessa testataan 

kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpitoa käsittelevän hoitotieteen keskita-

son teorian ydinrakenne.  

3.2 Hoitotieteen keskitason teorian kehittämisen ja testaamisen 

vaiheet 

Hoitotieteen keskitason teorioita on kehitetty eri tavoin, esimerkiksi induktiivisel-

la tai deduktiivisella lähestymistavalla tai näitä yhdistäen (Liehr & Smith 1999, 

McEwen 2007, Peterson & Bredow 2009, Kääriäinen ym. 2011, Riegel ym. 2012, 

Elo ym. 2013). Teorian kehittämisen vaiheita ovat käsitteiden valinta, analyysi tai 

synteesi, niiden välisten suhteiden määrittely, hypoteesien asettaminen ja testaa-

minen sekä teorian esittäminen ja todentaminen. Induktiivisella lähestymistavalla 

teorian kehittäminen alkaa käsitteiden kehittämisellä ja määrittelyllä käsitesyntee-

sin avulla. Seuraavassa vaiheessa määritellään käsitteiden väliset suhteet, väite-

tään jotakin näistä suhteista ja muodostetaan hypoteeseja. (Lauri & Kyngäs 2005, 

Elo ym. 2013.)  

Teorian muodostamisen jälkeen teoria voidaan testata empiirisesti. Teorian 

testaaminen on mahdollista vain riittävän pitkälle kehitettyjen teorioiden osalta, 

jotka esittävät mitattavissa olevia malleja todellisuudesta. (Walker & Avant 2014, 

ks. myös Kääriäinen ym. 2011.) Deduktiivinen lähestymistapa teorian kehittämi-

seen ja testaamiseen alkaa hypoteettisten mallien käsitteiden operationalisoimisel-

la ja väittämien muodostamisella edeten hypoteesien asettamiseen, testaamiseen, 

hylkäämiseen tai hyväksymiseen. Teorian kehittäminen ja testaaminen on siis 

systemaattinen ja dynaaminen prosessi, joka alkaa teorian kehittämisestä jatkuen 

teorian testaamiseen ja edelleen kehittämiseen. (Lauri & Kyngäs 2005, Meleis 

2006, Kääriäinen ym. 2011, Elo ym. 2013.)  

Tässä tutkimuksessa testattava teoria on kehitetty induktiivisesti grounded 

teoria -lähestymistavan jatkuvaa vertailevaa analyysiä, elämäkertatutkimusta ja 

kuvailevia tilastomenetelmiä käyttäen. Induktiivisesti kehitetyn teorian testaa-

miseksi ja luotettavien tutkimustulosten saamiseksi tarvitaan validiteetiltaan ja 

reliabiliteetiltaan luotettava mittari.  
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4 Tutkimuksen tarkoitus, tavoite, 
tutkimuskysymykset ja hypoteesit  

Tutkimuksen tarkoituksena on testata tilastollisesti Backmanin (2001) kehittämän 

kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidon teorian ydinrakenne ja tutkia it-

sestä huolenpitoon yhteydessä olevia tekijöitä. Tutkimuksen ensimmäisessä vai-

heessa kehitetään ja testataan luotettava mittari eli strukturoitu haastattelulomake 

teorian ydinrakenteen testaamiseksi (Osajulkaisu I). Tutkimuksen toisessa vai-

heessa testataan teorian ydinrakenne ja tutkitaan itsestä huolenpitoon yhteydessä 

olevia tekijöitä (Osajulkaisu II ja III). (Taulukko 1.)  

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa validoitu itsestä huolenpidon mittari ja 

tietoa ikääntyvien ihmisten kokemuksista ja itsestä huolenpidon toimintatavoista. 

Tietoa voidaan hyödyntää ikääntyvien voimavaroja ja toimintakykyä tukevan 

hoidon suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä terveydenhuollon ammatillisessa 

koulutuksessa opetettaessa ikääntyvien hoito- ja huolenpitotyötä. 

Tutkimuksen toisessa vaiheessa tutkimuskysymykset olivat: 

1. Millaisia kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidon tyyppejä on? 

2. Onko kahden itsestä huolenpidon ohjautumisen pääsuunnan ja neljän itsestä 

huolenpidon päätyypin välillä olemassa yhteys?  

3. Mitkä tekijät ovat yhteydessä kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidon 

eri tapoihin? 

4. Miten kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidon tavat ovat yhteydessä 

toimintakykyyn, elämään tyytyväisyyteen ja itsearvostukseen?  

Teorian testaamiseksi asetettiin kolme hypoteesia: 

1. Kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidon päätyypit ovat omavastuinen, 

omapäinen, ulkoapäin ohjautuva ja luovutettu, joista kullakin on sille ominai-

nen itsestä huolenpidon tapa, menneisyys ja tulevaisuuteen suuntautuminen. 

2. Omavastuinen ja omapäinen itsestä huolenpidon tyyppi on yhteydessä sisäis-

tettyyn, selkeään itsestä huolenpitoon, kun taas ulkoapäin ohjautuva ja luovu-

tettu itsestä huolenpidon tyyppi on yhteydessä ulkokohtaiseen, selkiytymät-

tömään itsestä huolenpitoon. 

3. Kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidon tavat, menneisyyden koke-

mukset ja tulevaisuuteen suuntautuminen ovat yhteydessä toisiinsa. 
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Taulukko 1. Tutkimuksen vaiheet ja tarkoitus, aineistot, aineistojen analyysimenetel-

mät, mittarin luotettavuuden arviointimenetelmät ja raportointi. 

Tutkimuksen vaihe  

ja tarkoitus 

Aineistot Aineistojen 

analyysimenetelmät ja  

mittarin luotettavuuden 

arviointimenetelmät 

Osajulkaisu 

Vaihe 1. 

Mittarin kehittäminen  

ja testaaminen  

 

 

Pilottihaastattelut (n = 2) 

 

Strukturoidut kyselyt  

(n = 20) mittarin 

esitestaamiseksi 

 

Strukturoidut haastattelut 

(n = 200)  

mittarin testaamiseksi 

 

 

 

Strukturoidut haastattelut 

mittarin viimeisimmän  

version sisältövaliditeetin 

arvioimiseksi (n = 3) 

 

Face-validiteetti 

 

Face-validiteetti 

 

 

 

Kuvailevat tilastomenetelmät 

Korrelaatiokertoimet 

Eksploratiiviset  

faktorianalyysit 

Cronbachin alfa-arvot 

 

Face-validiteetti 

Osajulkaisu I 

 

 

Vaihe 2. 

Teorian ydinrakenteen 

testaaminen ja 

itsestä huolenpidon  

tapoihin yhteydessä 

olevat tekijät 

 

 

Strukturoidut haastattelut 

(n = 179) 

 

 

 

Kuvailevat tilastomenetelmät 

Eksploratiiviset ja 

konfirmatoriset  

faktorianalyysit 

Korrelaatiokertoimet 

Summamuuttujat 

Cronbachin alfa-arvot 

 

Osajulkaisut  

II ja III 
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5 Tutkimuksen toteuttaminen  

5.1 Tutkittavat ja aineistojen keruu 

Kaksivaiheisen tutkimuksen aineistot mittarin (n = 200) ja teorian (n = 179) tes-

taamiseksi kerättiin strukturoiduilla haastatteluilla kotona asuvilta ikääntyviltä 

kotihoidon asiakkailta eri puolilta Suomea. Näiden aineistojen keruussa käytettiin 

sopivuuteen perustuvaa otantaa, jotta tavoitettaisiin mahdollisimman monipuoli-

sesti eri itsestä huolenpidon tyyppejä edustavia ikääntyviä ihmisiä. Ensimmäisen 

ja toisen tutkimusvaiheen haastatteluaineistot kerättiin osittain samoilta, osittain 

eri paikkakunnilta Etelä-Savon, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueilta. 

Eri vaiheiden osallistujat olivat eri henkilöitä. Molemmissa tutkimusvaiheissa 

osallistujat valittiin yhteistyössä kotihoidon työntekijöiden kanssa, jotka parhaiten 

pystyivät arvioimaan asiakkaidensa kommunikaatiokykyä ja mahdollisuutta osal-

listua tutkimukseen. Kotihoidon työntekijät ohjeistettiin kysymään mahdollisim-

man monilta, erityyppisiltä asiakkailtaan halukkuutta osallistua tutkimukseen. 

Monet vastaajista eivät itse olisi pystyneet täyttämään strukturoituja haastattelu-

lomakkeita, joten aineistot kerättiin haastattelemalla. Haastattelut toteutettiin 

ikääntyvien ihmisten kodeissa, ja haastattelijoina toimi kaksi tutkijaa ja yhteensä 

viisi tutkijoiden haastatteluiden toteuttamista varten perehdyttämää tutkimusapu-

laista. Tutkimusapulaiset olivat Oulun yliopiston hoitotieteen opiskelijoita. (Burns 

& Grove 2012, Osajulkaisu I ja II.)  

5.1.1 Ensimmäisen tutkimusvaiheen osallistujat 

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kehitettiin ja testattiin mittari kotona asu-

vien ikääntyvien itsestä huolenpidon teorian testaamiseksi. Mittarin kehittäminen 

eteni neljässä eri vaiheessa. Mittarin ensimmäisen version väittämät muodostettiin 

Backmanin (2001) laadullisen haastatteluaineiston (n = 40) sekä toistettujen elä-

mäkertahaastatteluiden (n = 5) aineiston analyysissä muodostuneista subtantiivi-

sista koodeista. 

Mittarin kehittämisen toisessa vaiheessa strukturoidun haastattelulomakkeen 

ensimmäisen version avulla haastateltiin ensin kahta ikääntyvää henkilöä ja sen 

jälkeen kerättiin esitestausaineisto 20 kotona asuvalta ikääntyvältä henkilöltä. 

Osallistujien valinnassa käytettiin sopivuuteen perustuvaa otantaa. Tässä vaihees-

sa pyrittiin tavoittamaan ikääntyviä, kotona asuvia henkilöitä, jotka pystyivät 
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itsenäisesti täyttämään haastattelulomakkeen ja kommentoimaan suullisesti ja 

kirjallisesti väittämien ymmärrettävyyttä. (Burns & Grove 2012.) Osallistujat 

olivat eteläsavolaisen eläkeläisten kerhon ikääntyviä jäseniä, jotka tavoitettiin 

tutkijan henkilökohtaisten kontaktien kautta.  

Kolmannessa vaiheessa mittarin toisen version testaamiseksi kerättiin aineis-

to strukturoiduilla haastatteluilla 200 kotona asuvalta 75 vuotta täyttäneeltä koti-

hoidon asiakkaalta Etelä-Savon, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueilta. 

Haastateltujen keski-ikä oli 81,9 vuotta (vaihteluväli 75–96 vuotta). Osallistujien 

taustatiedot on esitetty tarkemmin taulukossa 2.  

Neljännessä vaiheessa mittarin sisältövaliditeetin arvioimiseksi haastateltiin 

vielä kolmea kotona asuvaa eteläsavolaisen eläkeläisten kerhon ikääntyvää jäsen-

tä. Toisen, kolmannen ja neljännen mittarin kehittämisvaiheen aineistot kerättiin 

vuonna 2003. (Osajulkaisu I.)  

Taulukko 2. Osallistujien taustatiedot (n = 200). 

Taustatiedot n % 

Sukupuoli   

Nainen 150 75 

Mies 50 25 

Asumismuoto   

Yksinasuva leski tai naimaton 158 79 

Puolison, lapsen, muun sukulaisen tai ystävän kanssa asuva 42 21 

Omakotitalo, kerrostalo tai rivitalo 142 71 

Vanhustentalo tai palvelutalo 58 29 

Koulutus   

Keskikoulu, kansakoulu tai vähemmän 166 83 

Ammattikoulu, ylioppilastutkinto tai enemmän 34 17 

Pääasiallinen työkokemus   

Kotityö 32 16 

Maataloustyö 64 32 

Kodin ulkopuolinen työ 104 52 
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5.1.2 Toisen tutkimusvaiheen osallistujat 

Kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidon teorian ydinrakenteen testaa-

miseksi ja itsestä huolenpitoon yhteydessä olevien tekijöiden tutkimiseksi kerät-

tiin aineisto vuosina 2004–2005 haastattelemalla 180 kotona asuvaa 74 vuotta 

täyttänyttä kotihoidon asiakasta. Haastatteluissa käytettiin apuna edellisessä tut-

kimusvaiheessa kehitettyä ja testattua kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolen-

pidon (Self-Care of Home-Dwelling Elderly, SCHDE) mittaria. Yksi lomake 

jouduttiin hylkäämään runsaiden puuttuvien tietojen takia (yli puolet kysymyksis-

tä vastaamatta), ja analyysiin otettiin 179 lomaketta. Osallistujien keski-ikä oli 

85,5 vuotta (vaihteluväli 74–94 vuotta). Osallistujista 74 % oli naisia ja 26 % 

miehiä. Valtaosa vastaajista oli leskiä tai naimattomia (70 %) ja asui yksin, vain 

30 % asui puolison, muun sukulaisen tai ystävän kanssa. Noin kaksi kolmannesta 

(65 %) asui omakotitaloissa, kerrostaloissa tai rivitaloissa. Vanhustentaloissa tai 

palvelutaloissa asui 35 % vastaajista. Taajamissa asui 69 % ja maaseudulla 31 % 

osallistujista. Vain 12 % vastaajista oli suorittanut ammattitutkinnon, ylioppilas-

tutkinnon tai enemmän. Suurin osa (88 %) oli käynyt keskikoulun tai vähemmän. 

Lähes puolet vastaajista (47 %) oli työskennellyt kodin ulkopuolella, 36 % oli 

tehnyt maataloustyötä ja 17 % kotityötä. 

 Mittari sisälsi yhdeksän taustatietokysymystä ja teorian eri osien testaa-

miseksi viisi itsenäistä, itsestä huolenpidon tyyppejä, itsestä huolenpidon ohjau-

tumista, toimintakykyä, elämään tyytyväisyyttä ja itsearvostusta mittaavaa osamit-

taria. Tässä tutkimuksessa taustatietokysymyksiä käytettiin vain tutkimusjoukon 

kuvailemiseen. Teorian ydinrakenteen testaamisessa käytettiin kahta ensimmäistä 

eli itsestä huolenpidon tyyppejä sekä ohjautumista mittaavaa osamittaria. Itsestä 

huolenpitoon yhteydessä olevien tekijöiden tutkimiseen käytettiin itsestä huolen-

pidon tyyppejä, toimintakykyä, elämään tyytyväisyyttä ja itsearvostusta mittaavia 

osamittareita. (Osajulkaisu II ja III.) 

Koska tutkimuksen ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on kehittää ja testata 

mittari eli strukturoitu haastattelulomake teorian ydinrakenteen testaamiseksi, 

esitellään mittarin kehittäminen ja mittari tarkemmin tulososassa.  

5.2 Haastatteluaineistojen analyysimenetelmät 

Haastatteluaineistojen analyyseissä käytettiin SPPS for Windows ja AMOS -

ohjelmia. Tilastollisesti merkitsevät tulokset on raportoitu p-arvolla < 0,05. Tut-

kimusjoukkoa kuvailevina tilastollisina analyysimenetelminä tutkimuksessa käy-
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tettiin frekvenssi- ja prosenttijakaumia sekä keskiarvoja. Eksploratiivisten ja kon-

firmatoristen faktorianalyysien pohjalta muodostettujen summamuuttujien välis-

ten korrelaatioiden osalta käytettiin Pearsonin korrelaatiokerrointa (Pearson Cor-

relation, r). Kaikissa mittarin kehittämisen ja teorian testaamisen vaiheissa sisäis-

tä johdonmukaisuutta varmistamaan käytettiin Cronbachin alfa-arvoja. Molem-

pien tutkimusvaiheiden haastatteluaineistojen otannan tarkoituksenmukaisuus 

varmistettiin KMO-mitalla (Kaiser-Meyer-Olkin measures of sampling adequacy) 

ja Bartlettin testillä (Bartlett’s test of sphericity). KMO-arvo, joka on suurempi 

kuin 0,6, ja nollasta poikkeava Bartlettin testiarvo (p < 0,05) osoittavat korre-

laatiomatriisin soveltuvan pääkomponenttianalyysiin. Monimuuttujamenetelminä 

tutkimuksessa käytettiin eksploratiivista ja konfirmatorista faktorianalyysiä. 

(Metsämuuronen 2008, Nummenmaa 2009, Tabachnick & Fidell 2014.)  

Tutkimuksen ensimmäisessä, mittarin testaamisvaiheessa aineiston analyysi-

menetelminä käytettiin kuvailevia tilastomenetelmiä, eksploratiivista faktoriana-

lyysiä, korrelaatiokertoimia sekä Cronbachin alfa-arvoja. Mittarin sisältövalidi-

teettia arvioitiin face-validiteetilla. Näiden menetelmien perusteella mittari osoit-

tautui validiteetiltaan ja reliabiliteetiltaan riittäväksi. (Osajulkaisu I.) 

Tutkimuksen toisessa, teorian ydinrakenteen testaamisvaiheessa aineiston 

analysoimiseksi käytettiin kuvailevia tilastomenetelmiä, eksploratiivisia ja kon-

firmatorisia faktorianalyysejä, summamuuttujia sekä korrelaatiokertoimia. Eks-

ploratiivisissa faktorianalyyseissa faktoreiden lukumäärä päätettiin seuraavien 

neljän kriteerin mukaan: ominaisarvo suurempi kuin 1, Cattellin scree -testin 

ominaisarvokäyrän vakioitumiskohta, kokonaisvarianssin prosenttiosuus ja a 

priori eli kokemuksesta riippumattoman ja kokemusta edeltävän teoriataustan 

mukaisesti tulkittavissa oleva faktoriratkaisu (Gillis & Jackson 2001, Nummen-

maa 2009). Eksploratiivisten faktorianalyysien tulosten pohjalta tehtiin erilliset 

konfirmatoriset faktorianalyysit itsestä huolenpidon tyyppien ja itsestä huolenpi-

don ohjautumisen tunnistamiseksi. Mallien empiiriseen aineistoon sopivuutta 

tutkittiin seuraavilla yhteensopivuustesteillä: Χ2-testi ja sen vapausasteet (p > 

0,05), GFI > 0,85, AGFI > 0,80, RMSEA < 0,06 ja CAIC (mitä matalampi CAIC 

-arvo, sitä parempi malli). (Cole 1987, Arbuckle 2006, Metsämuuronen 2008, 

Nummenmaa 2009, Osajulkaisu II.)  

Lisäksi tutkittiin kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidon tapojen yh-

teyttä toimintakykyyn, elämään tyytyväisyyteen ja itsearvostukseen. Tässä yhtey-

dessä aineiston analyysissä käytettiin kuvailevia tilastomenetelmiä, eksploratiivi-

sia faktorianalyysejä, summamuuttujia ja korrelaatiokertoimia. (Osajulkaisu III.) 
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5.3 Eettiset näkökohdat 

Asianmukaiset tutkimusluvat saatiin kunkin tutkimuspaikkakunnan sosiaali- ja 

terveystoimen johdolta. Etukäteen selvitettiin, ettei tässä tutkimuksessa käytetty 

tutkimusasetelma edellyttänyt eettisen toimikunnan ennakkoarviointia. Tutkimus-

paikkakuntien kotihoidon työntekijät kysyivät ensin asiakkaittensa halukkuutta 

osallistua tutkimukseen ja toimittivat osallistumiseen halukkaiden ikääntyvien 

yhteystiedot tutkijoille. Tämän jälkeen tutkijat ja tutkimusapulaiset ottivat yhteyt-

tä mahdollisiin osallistujiin puhelimitse ja sopivat haastatteluajan. Ennen haastat-

telun aloittamista osallistujille kerrottiin, että tutkimukseen osallistuminen oli 

vapaaehtoista ja kaikilta osallistujilta pyydettiin kirjallinen suostumus. Lisäksi 

osallistujia informoitiin kirjallisesti ja suullisesti, että vastauksia käsitellään eh-

dottoman luottamuksellisesti ja käytetään vain tutkimustarkoituksiin, eikä kenen-

kään henkilöllisyys paljastu missään tutkimuksen vaiheessa. Osallistujilla oli 

myös mahdollisuus peruuttaa suostumuksensa syytä ilmoittamatta missä tahansa 

tutkimuksen vaiheessa. (Liite 1.) Tutkimusaineistoa säilytetään huolellisesti luki-

tussa tilassa. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, Polit & Beck 2012.) 

Haastattelut toteutettiin ikääntyvien kotihoidon asiakkaiden kodeissa. Tutkijat 

ja tutkimusapulaiset menivät vieraina ihmisinä haastateltavien reviirille. Tällai-

sessa tilanteessa voidaan herkästi, tahattomastikin, loukata haastateltavan yksityi-

syyttä. Haastattelutilanteissa pyrittiin kaikin tavoin kunnioittamaan ikääntyviä 

tutkittavia, heidän kotiaan ja yksityisyyttään. Haastatteluiden ajankohdasta ja 

paikasta sovittiin yhteisymmärryksessä tutkittavien kanssa, ja kotona tehtäville 

haastatteluille oli tutkittavien suostumus. Haastattelijat eivät raportoineet tutki-

muspaikan vaikuttaneen haastattelujen kulkuun tai onnistumiseen. (Tutkimuseet-

tinen neuvottelukunta 2009, Lääkäriliitto 2014.) 
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6 Tutkimustulokset  

6.1 Mittarin kehittäminen ja testaaminen (Osajulkaisu I) 

Kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidon mittari (Self-Care of Home-

Dwelling Elderly, SCHDE) kehitettiin Backmanin (2001) kotona asuvien ikään-

tyvien itsestä huolenpidon teorian pohjalta. Mittari sisälsi yhdeksän taustatietoky-

symystä ja teorian eri osien testaamiseksi viisi itsenäistä osamittaria, jotka mitta-

sivat seuraavia tekijöitä: itsestä huolenpidon tyypit, itsestä huolenpidon ohjautu-

minen, toimintakyky, elämään tyytyväisyys ja itsearvostus. (Liite 2.)  

6.1.1 Osamittarit ja väittämien määrittely 

Ensimmäinen osamittari (itsestä huolenpidon tyypit) kehitettiin Backmanin teori-

an pohjalta mittaamaan itsestä huolenpidon neljää päätyyppiä kullekin ominaisine 

toiminnan edellytyksineen ja merkityksineen (Backman & Hentinen 1999). Väit-

tämät muodostettiin Backmanin laadullisen haastatteluaineiston (n = 40) subtan-

tiivisista koodeista. Itsestä huolenpidon tyyppien osamittarin viimeisimmässä 

versiossa oli 42 väittämää, ja vastausasteikkona oli viisiportainen Likert-

tyyppinen asteikko (”täysin eri mieltä”, ”osittain eri mieltä”, ”ei koske mi-

nua”, ”osittain samaa mieltä”, ”täysin samaa mieltä”).  

Toinen osamittari (itsestä huolenpidon ohjautuminen) kehitettiin mittaamaan 

Backmanin ym. (2001) elämäkertatutkimuksessa muodostuneita kahta itsestä 

huolenpidon ohjautumisen pääsuuntaa. Myös tämän osamittarin väittämät pohjau-

tuivat toistettujen elämäkertahaastatteluiden (n = 5) aineiston analyysissä muo-

dostuneisiin substantiivisiin koodeihin. Tämän osamittarin viimeisimmässä versi-

ossa oli 14 väittämää, ja siinä käytettiin samanlaista viisiportaista Likert-tyyppistä 

asteikkoa kuin ensimmäisessä osamittarissa.  

Kolmas osamittari (toimintakyky) mittasi osallistujien päivittäisissä (ADL) ja 

välillisissä (IADL) päivittäistoiminnoissa suoriutumista. Tämä mittari kehitettiin 

aikaisempia suomalaisia toimintakykytutkimuksia hyödyntäen (Winblad 1988, 

Karjalainen & Kivelä 1995) jo Backmanin väitöskirjatutkimusta varten (Backman 

2001). Mittari sisälsi kuusi päivittäistoimintoja (peseytyminen, pukeutuminen, 

vuoteesta nouseminen, wc:ssä käynti, liikkuminen sisällä, liikkuminen ulkona) ja 

viisi välillisiä päivittäistoimintoja (aterian valmistaminen, kevyt kodinhoitotyö, 

suoriutuminen sorminäppäryyttä vaativista tehtävistä, saunassa käynti, kaupassa 
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käynti) mittaavaa kysymystä. Vastausvaihtoehdot olivat: suoriudun vaikeuksitta 

itsenäisesti, suoriudun itsenäisesti, mutta vaikeuksin ja en suoriudu itsenäisesti.  

Neljäs osamittari (elämään tyytyväisyys) pohjautui Dienerin ym. (1985) ke-

hittämään The Satisfaction With Life Scale (SWLS) -mittariin, joka perustuu ko-

konaisvaltaisen elämään tyytyväisyyden mittaamiseen. Tässä tutkimuksessa käy-

tetty Backmanin (2001) kehittämä suomenkielinen versio sisälsi viisi väittämää, 

ja vastausasteikkona oli viisiportainen Likert-tyyppinen asteikko.  

Viidentenä osamittarina (itsearvostus) käytettiin Rosenbergin (1965) itsear-

vostus-mittaria Self-Esteem Scale, jonka suomenkielinen versio kehitettiin Back-

manin (2001) kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidon tutkimusta varten. 

Tässä mittarissa oli 10 väittämää ja vastausvaihtoehdot olivat viisiportaisen Li-

kert-tyyppisen asteikon mukaiset.  

6.1.2 Mittarin kehittäminen ja testaamisen tulokset 

Kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidon teorian testaamiseksi laaditun 

mittarin (SCHDE) kehittäminen eteni neljässä vaiheessa. Ensimmäisessä vai-
heessa kyseisen teorian pohjalta muodostettiin kahden ensimmäisen osamittarin 

(itsestä huolenpidon tyypit ja itsestä huolenpidon ohjautuminen) väittämät. Lisäk-

si mittarin ensimmäiseen, alustavaan versioon liitettiin kolme muuta (toimintaky-

ky, elämään tyytyväisyys ja itsearvostus) jo aiemmissa tutkimuksissa käytettyä ja 

validiteetiltaan sekä reliabiliteetiltaan hyväksi todettua osamittaria (Backman 

2001) sekä seitsemän taustatietokysymystä tutkimusjoukon kuvailemiseksi. Tässä 

vaiheessa mittarin sisältövaliditeettia arvioi yksi gerontologiseen hoitotyöhön ja 

kyseiseen teoriaan perehtynyt tutkija.  

Mittarin kehittämisen toisessa vaiheessa haastateltiin ensin kahta ikääntyvää 

henkilöä kyselylomakkeen ensimmäisen version avulla. Haastattelujen yhteydessä 

haastatellut arvioivat väittämien sisältöä ja vastaamisen helppoutta yhdessä tutki-

jan kanssa keskustellen. Tämän jälkeen mittarin esitestaamiseksi 20 kotona asu-

vaa ikääntyvää, keski-iältään 75,5 -vuotiasta (vaihteluväli 65–85 vuotta) henkilöä 

pyydettiin täyttämään strukturoitu kyselylomake ja kommentoimaan väittämien 

ymmärrettävyyttä ja vastaamisen helppoutta. Esitestauksen, tutkijan ja ikäänty-

vien osallistujien välisten keskustelujen sekä esitestauksessa saatujen kirjallisten 

kommenttien perusteella joidenkin väittämien sanamuotoa hiukan muutettiin. 

Kolmannen vaiheen tarkoituksena oli testata tilastollisesti edellisissä vaiheis-

sa kehitetty mittari viiden itsenäisen osamittarin osalta. Kotona asuvien ikäänty-

vien itsestä huolenpidon (SCHDE) mittarin osamittareiden rakennevaliditeetin 
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arvioimiseksi kaikille viidelle itsenäiselle osamittarille tehtiin erilliset eksploratii-

viset faktorianalyysit (pääkomponenttianalyysit Varimax-rotaatiolla ja rajoitta-

mattomalla muuttujien määrällä). Ensin kuitenkin otannan tarkoituksenmukaisuus 

varmistettiin Bartlettin testillä ja KMO-mitalla, joiden mukaan kaikkien osamitta-

reiden korrelaatiomatriisit soveltuivat faktorianalyyseihin. Bartlettin testin mu-

kaan kunkin mittarin muuttujat olivat toisistaan riippuvaisia (Χ2-arvot vaihtelivat 

välillä 559–4004 ja p < 0,0001). KMO-arvot vaihtelivat välillä 0,69–0,88 ollen 

siis korkeammat kuin alin hyväksyttävä arvo > 0,6. 

Puuttuvia tietoja sisältäneet lomakkeet jätettiin pois analyyseista ennen lopul-

listen osamittareiden faktorianalyysien tekemistä. Lisäksi poistettiin muuttujat, 

joiden korrelaatiokertoimet olivat alle 0,30, ja edelleen jatkoanalyyseistä poistet-

tiin muuttujat, joiden faktorilataukset jäivät alle 0,35. Ensimmäisen, ikääntyvien 

itsestä huolenpidon tyyppejä mittaavan osamittarin osalta päädyttiin kahdeksan 

faktorin malliin ja toisen, itsestä huolenpidon ohjautumista mittaavan osamittarin 

osalta kahden faktorin malliin. Myös toimintakyvyn ja itsearvostuksen osamitta-

reiden osalta päädyttiin kahden faktorin malliin. Sen sijaan elämään tyytyväisyy-

den osamittarin analyyseissä kaikki muuttujat latautuivat yhdelle faktorille, joka 

nimettiin elämään tyytyväisyydeksi. 

Kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidon tyyppejä mittaavan osamitta-

rin kokonaisvarianssista kahdeksan faktorin ratkaisu selitti 53 %. Faktorit nimet-

tiin seuraavasti: omavastuisen tyypin tulevaisuus, ulkoapäin ohjautuvan tyypin 

tulevaisuus ja itsestä huolenpidon tapa, luovutetun tyypin tulevaisuus ja itsestä 

huolenpidon tapa, omavastuisen tyypin itsestä huolenpidon tapa, ulkoapäin oh-

jautuvan tyypin menneisyyden kokemukset, omapäisen tyypin itsestä huolenpidon 

tapa, omavastuisen tyypin menneisyyden kokemukset ja omapäisen tyypin mennei-

syyden kokemukset. Tämä faktoriratkaisu osoitti kyseisen osamittarin rakenneva-

liditeetin olevan osittain hyvä ja osittain riittävä. Kahdeksan faktorin ratkaisu oli 

varsin hyvin taustateorian mukainen erityisesti omavastuisen ja ulkoapäin ohjau-

tuvan itsestä huolenpidon tyypin osalta. Omapäisen ja luovutetun tyypin osalta 

tämä ratkaisu vahvisti taustateorian rakennetta vain osittain. 

Kahden faktorin ratkaisu selitti 45 % itsestä huolenpidon ohjautumisen osa-

mittarin kokonaisvarianssista. Faktorit nimettiin sisäistetyksi, selkeäksi itsestä 

huolenpidoksi ja ulkokohtaiseksi, selkiytymättömäksi itsestä huolenpidoksi. Tämä 

ratkaisu oli taustateorian mukainen ja osoitti kyseisen osamittarin rakennevalidi-

teetin olevan hyvä. 

Toimintakykymittarin kokonaisvarianssista kahden faktorin ratkaisu selitti 

67 %, ja faktorit nimettiin päivittäistoiminnoiksi ja välillisiksi päivittäistoimin-
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noiksi. Tämän osamittarin rakennevaliditeetti oli hyvä, vaikka sisällä ja ulkona 

liikkumista koskevat alun perin päivittäistoiminnoiksi ajatellut muuttujat latau-

tuivatkin välillisten päivittäistoimintojen faktorille. 

Elämään tyytyväisyyden osamittarin osalta päädyttiin yhden faktorin ratkai-

suun, joka selitti 57 % kokonaisvarianssista. Ainoa faktori sai nimekseen elämään 

tyytyväisyys. Tämä ratkaisu oli taustateorian mukainen ja rakennevaliditeetiltaan 

hyvä. 

Lopuksi itsearvostusta mittaavan osamittarin kokonaisvarianssista 50 % selit-

tyi kahden faktorin ratkaisulla, ja faktorit nimettiin korkeaksi itsearvostukseksi ja 

matalaksi itsearvostukseksi. Myös tämän osamittarin rakennevaliditeetti osoittau-

tui hyväksi. 

Kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidon teorian mukaan korkea it-

searvostus on yhteydessä omavastuiseen ja ulkoapäin ohjautuvaan itsestä huolen-

pitoon, kun taas matala itsearvostus on yhteydessä omapäiseen ja luovutettuun 

itsestä huolenpitoon. Lisäksi elämään tyytyväisyys vaihtelee eri itsestä huolenpi-

don tapoja edustavien henkilöiden välillä. 

Kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidon (SCHDE) mittarin viiden it-

senäisen osamittarin sisäistä johdonmukaisuutta arvioitiin Cronbachin alfa-

arvoilla, joiden perusteella ensimmäisen ja toisen osamittarin sisäinen johdonmu-

kaisuus oli riittävä (α = 0,72–0,82) muilta osin, mutta omapäistä itsestä huolenpi-

toa mittaavan osion osalta heikko (α = 0,49). Kolmen muun osamittarin sisäinen 

johdonmukaisuus oli hyvä (α = 0,80–0,90). Mittarin kehittämisen ja testaamisen 

kolmannen vaiheen lopussa mittarissa oli 7 taustatietokysymystä ja 83 itsestä 

huolenpidon tyyppejä, itsestä huolenpidon ohjautumista, toimintakykyä, elämään 

tyytyväisyyttä ja itsearvostusta mittaavaa muuttujaa. 

Neljännen vaiheen tarkoituksena oli mittarin edelleen kehittäminen ja sen si-

sältövaliditeetin arvioiminen. Tilastollisen testaamisen jälkeen joidenkin muuttu-

jien sanamuotoa muutettiin. Kielteiset ilmaisut muutettiin myönteisiksi, jotta 

vastaajien olisi helpompi valita omaa mielipidettään parhaiten kuvaava vaihtoeh-

to. Lisäksi kolme ilmiön samaa ulottuvuutta mittaavaa muuttujaa poistettiin. 

Ikääntyvien vastaajien kokemusten tavoittamiseksi mittarin tulee olla riittävän 

selkeä ja lyhyt, jotta sen täyttäminen onnistuu kohtuullisen ajan kuluessa. 

Edellä mainittujen muutosten jälkeen mittarin sisältöä verrattiin teoreettiseen 

viitekehykseen ja varmistettiin, että mittarissa oli vähintään yksi muuttuja mit-

taamassa kutakin teoriaan sisältyvää seikkaa. Tämän vertailun perusteella lisättiin 

kaksi muuttujaa. Myös kaksi uutta asuinpaikkaa koskevaa taustatietokysymystä 

lisättiin tutkimusjoukon kuvailemiseksi. Tämän jälkeen mittarin kolmannen ver-
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sion avulla haastateltiin vielä kolmea kotona asuvaa ikääntyvää, jotta saatiin arvi-

oitua mittarin sisältövaliditeettia. Vastaajia pyydettiin arvioimaan väittämien ym-

märrettävyyttä ja sanamuotoa. Vastaajilta saadun palautteen perusteella joidenkin 

väittämien sanamuotoa muokattiin hieman. 

Kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidon mittarin viimeisimmässä ver-

siossa oli yhdeksän taustatietokysymystä ja kaikkiaan 82 muuttujaa, joista 42 

mittasi itsestä huolenpidon tyyppejä, 14 itsestä huolenpidon ohjautumista, 11 

toimintakykyä, 5 elämään tyytyväisyyttä ja 10 itsearvostusta. 

6.2 Teorian ydinrakenteen testaaminen (Osajulkaisu II) 

Kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidon keskitason teorian ydinrakenteen 

testaamiseksi asetettiin kolme hypoteesia, joita testattiin eksploratiivisilla ja kon-

firmatorisilla faktorianalyyseillä sekä edellä mainituissa analyyseissä määritetty-

jen havaittujen muuttujien pohjalta muodostettujen summamuuttujien välisillä 

korrelaatiokertoimilla. Summamuuttujien sisäisen johdonmukaisuuden arvioi-

miseksi käytettiin Cronbachin alfa-arvoja. 

6.2.1 Teorian ydinrakenne 

Tässä tutkimuksessa teorian ydinrakenteella tarkoitetaan itsestä huolenpidon pää-

tyyppejä: omavastuinen, omapäinen, ulkoapäin ohjautuva ja luovutettu tyyppi, 

joista kullakin on sille ominaiset menneisyyden kokemukset, itsestä huolenpidon 

tapa ja tulevaisuuteen suuntautuminen. Lisäksi ydinrakenne sisältää itsestä huo-

lenpidon ohjautumisen kaksi pääsuuntausta: sisäistetyn, selkeän itsestä huolenpi-

don ja ulkokohtaisen, selkiytymättömän itsestä huolenpidon. Teorian mukaan 

omavastuinen ja omapäinen itsestä huolenpidon tyyppi on yhteydessä sisäistet-

tyyn, selkeään itsestä huolenpitoon, kun taas ulkoapäin ohjautuva ja luovutettu 

itsestä huolenpidon tyyppi on yhteydessä ulkokohtaiseen, selkiytymättömään 

itsestä huolenpitoon. (Ks. Backman 2001 ja Kuvio 1. Osajulkaisu II: 220.) 

6.2.2 Teorian ydinrakenteen testaamisen tulokset 

Teorian ydinrakenteen testaamisen aluksi aineistolle tehtiin kuvailevat analyysit. 

Aineiston suhteellisen pienen koon (n = 179) vuoksi puuttuvat tiedot korvattiin 

muuttujien keskiarvoilla. Näin mahdollistettiin monimuuttujamenetelmien käyttö 

analyyseissa. Otannan tarkoituksenmukaisuus varmistettiin Bartlettin testillä ja 
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KMO-mitalla, joiden mukaan molempien osamittareiden korrelaatiomatriisit so-

veltuivat faktorianalyyseihin. Bartlettin testin mukaan sekä itsestä huolenpidon 

tyyppien että ohjautumisen mittareiden muuttujat olivat toisistaan riippuvaisia 

(Χ2-arvot vaihtelivat välillä 1019–3081 ja p < 0,0001). KMO-arvot olivat korke-

ammat kuin alin hyväksyttävä arvo > 0,6. 

Kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidon päätyypit 

Kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidon tyyppejä mittaavan osamittarin 

rakennevaliditeettia tarkasteltiin eksploratiivisilla faktorianalyyseillä. Ensimmäi-

sestä, viiden faktorin ratkaisusta poistettiin muuttujat, joiden lataus oli alle 0,4, ja 

jatkoanalyyseista jätettiin pois muuttujat, joiden lataus jäi pienemmäksi kuin 0,5. 

Viiden faktorin ratkaisu oli teoriataustan mukaisesti vaikeasti tulkittavissa ja vah-

visti vain osittain itsestä huolenpidon tyyppejä koskevaa teorian osaa. Tämän 

ratkaisun pohjalta tehtiin kuitenkin myös konfirmatoriset jatkoanalyysit, joiden 

tuottama viiden faktorin malli ei vahvistanut ensimmäistä, itsestä huolenpidon 

tyyppejä koskevaa hypoteesia kovin hyvin. 

Analyysejä jatkettiin uusilla eksploratiivisilla ja konfirmatorisilla faktoriana-

lyyseillä. Analyyseissä käytettiin neljän faktorin mallia, joka vastasi paremmin 

testattavaa teorianosaa. Konfirmatorinen neljän faktorin malli kehitettiin kahdessa 

vaiheessa. Toisessa modifioidussa neljän faktorin mallissa oli jäljellä 18 muuttu-

jaa, ja tämä malli vahvisti kohtalaisen hyvin kotona asuvien ikääntyvien itsestä 

huolenpidon tyyppejä koskevan hypoteesin, vaikka mallin sopivuuden tunnuslu-

vut eivät olleetkaan kovin korkeita. Tämän mallin mukaan kotona asuvien ikään-

tyvien itsestä huolenpidon tyypit koostuivat neljästä erillisestä, mutta keskenään 

korreloivasta ulottuvuudesta. Omavastuinen itsestä huolenpito ja tulevaisuus ja 

omapäinen vanhenemisen kokeminen -summamuuttujat korreloivat positiivisesti 

keskenään, mutta olivat negatiivisesti yhteydessä keskenään positiivisesti korre-

loiviin ulkoapäin ohjautuva itsestä huolenpito ja ulkoapäin ohjautuva/luovutettu 

tulevaisuus -summamuuttujiin.  

Teorian ydinrakenne todentui tässä tutkimuksessa käytetyillä menetelmillä 

melko hyvin omavastuisen ja ulkoapäin ohjautuvan itsestä huolenpidon tavan ja 

tulevaisuuden osalta. Myös luovutetun tyypin tulevaisuus ja omapäisen tyypin 

vanhenemisen kokeminen varmistuivat osittain. Sen sijaan ikääntyvien ihmisten 

menneisyyden kokemuksia koskevaa ulottuvuutta ei voitu tunnistaa, koska kaikki 

sitä koskevat muuttujat poistettiin analyysien edetessä.  
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Itsestä huolenpidon ohjautumisen ja päätyyppien väliset yhteydet 

Itsestä huolenpidon ohjautumisen ja päätyyppien välisiä yhteyksiä koskevan hy-

poteesin testaaminen alkoi myös itsestä huolenpidon ohjautumista mittaavan 

osamittarin rakennevaliditeetin varmistamisella eksploratiivisella faktorianalyysil-

lä, joka tuotti kahden faktorin ratkaisun. Faktorit nimettiin sisäistetyksi, selkeäksi 

itsestä huolenpidoksi ja ulkokohtaiseksi, selkiytymättömäksi itsestä huolenpidok-

si. Tässä vaiheessa mallissa oli 12 muuttujaa, jotka otettiin mukaan konfirmatori-

siin jatkoanalyyseihin. Konfirmatorinen kahden faktorin malli kehitettiin kahdes-

sa vaiheessa. Toisessa modifioidussa kahden faktorin mallissa sisäistetyn, selkeän 

itsestä huolenpidon ja ulkokohtaisen, selkiytymättömän itsestä huolenpidon laten-

tit muuttujat korreloivat negatiivisesti keskenään. Tässä mallissa oli jäljellä 7 

muuttujaa.  

Itsestä huolenpidon päätyyppien ja ohjautumisen pääsuuntien välisten yh-

teyksien tutkimista varten konfirmatoristen faktorianalyysien tuottamien havaittu-

jen muuttujien pohjalta muodostettiin summamuuttujia. Näiden summamuuttujien 

välisten korrelaatioiden perusteella toinen hypoteesi sai tukea: omavastuisen ja 

omapäisen itsestä huolenpidon tyypin summamuuttujat olivat tilastollisesti mer-

kitsevästi yhteydessä sisäistettyyn, selkeään itsestä huolenpitoon ja ulkoapäin 

ohjautuvan ja/tai luovutetun tyypin tulevaisuuteen suuntautumisen summamuuttu-

ja oli yhteydessä ulkokohtaiseen, selkiytymättömään itsestä huolenpitoon. Aino-

astaan ulkoapäin ohjautuvan itsestä huolenpidon tavan ja ulkokohtaisen, selkiy-

tymättömän itsestä huolenpidon ohjautumisen summamuuttujien keskinäinen 

yhteys ei ollut tilastollisesti merkitsevä.  

Itsestä huolenpidon tapojen, menneisyyden kokemusten ja tulevaisuuteen 
suuntautumisen väliset yhteydet 

Itsestä huolenpidon tapojen, menneisyyden kokemusten ja tulevaisuuteen suun-

tautumisen välisiä yhteyksiä koskevan hypoteesin testaamisen mahdollistamiseksi 

itsestä huolenpidon tyyppejä mittaava osamittari jaetiin kolmeen, edellä mainittu-

ja itsestä huolenpidon ulottuvuuksia mittaavaan osaan. Kullekin mittarin osalle 

tehtiin erilliset eksploratiiviset faktorianalyysit kutakin ulottuvuutta parhaiten 

mittaavien muuttujien tunnistamiseksi. Itsestä huolenpidon tapojen osalta päädyt-

tiin kolmen faktorin ratkaisuun ja faktorit nimettiin seuraavasti: omavastuinen 

itsestä huolenpidon tapa, ulkoapäin ohjautuva itsestä huolenpidon tapa ja oma-

päinen itsestä huolenpidon tapa. Ikääntyvien ihmisten menneisyyden kokemusten 
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osalta eksploratiivinen faktorianalyysi tuotti neljän faktorin mallin. Kuitenkin 

luovutetun tyypin menneisyyden kokemukset -faktori yhdistettiin ulkoapäin oh-

jautuvan tyypin menneisyyden faktoriin, koska ensin mainitulle faktorille latautui 

vain kaksi muuttujaa ja nämä kaksi faktoria korreloivat keskenään suhteellisen 

hyvin. Näin muodostuneet faktorit nimettiin seuraavasti: ulkoapäin ohjautu-

van/luovutetun tyypin menneisyys, omavastuisen/omapäisen tyypin menneisyys ja 

omavastuisen/omapäisen tyypin vanhenemisen kokeminen. Myös tulevaisuuteen 

suuntautumisen osalta valittiin neljän faktorin malli. Tässä mallissa kuitenkin vain 

kaksi muuttujaa latautui omapäisen tulevaisuuteen suuntautumisen faktorille, joka 

yhdistettiin sen kanssa suhteellisen hyvin positiivisesti korreloivaan omavastuisen 

tulevaisuuden faktoriin. Saadut kolme faktoria nimettiin seuraavasti: ulkoapäin 

ohjautuvan/luovutetun tyypin tulevaisuus, omavastuisen/omapäisen tyypin itse-

näinen selviytyminen tulevaisuudessa ja omavastuisen tyypin luottamus tulevai-

suuteen.  

Edellä esiteltyjen kolmen faktoriratkaisun pohjalta muodostettujen summa-

muuttujien välisillä korrelaatioilla tutkittiin kotona asuvien ikääntyvien itsestä 

huolenpidon tapojen, menneisyyden kokemusten ja tulevaisuuteen suuntautumi-

sen välisiä yhteyksiä. Kolmas hypoteesi sai vahvistusta itsestä huolenpidon tapo-

jen ja tulevaisuuteen suuntautumisen välisten yhteyksien sekä omavastui-

sen/omapäisen vanhenemisen kokemisen osalta. Muilta osin menneisyyden ko-

kemusten ja muiden kahden ulottuvuuden välisiä yhteyksiä ei tässä tutkimuksessa 

pystytty osoittamaan.  

6.2.3 Itsestä huolenpidon tapoihin yhteydessä olevat tekijät 

(Osajulkaisu III) 

Teorian ydinrakenteen testaamisen lisäksi tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten 

kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidon tavat ovat yhteydessä toimintaky-

kyyn, elämään tyytyväisyyteen ja itsearvostukseen. Näiden ulottuvuuksien välisiä 

yhteyksiä tutkittiin kullekin osamittarille tehtyjen eksploratiivisten faktorianalyy-

sien tuottamien faktoriratkaisujen pohjalta luotujen summamuuttujien välisillä 

korrelaatioilla. Tässä vaiheessa hyödynnettiin myös teorian ydinrakenteen testaa-

misen yhteydessä saatua kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidon tapoja 

koskevaa kolmen faktorin ratkaisua, jossa faktorit olivat nimeltään omavastuinen 

itsestä huolenpidon tapa, ulkoapäin ohjautuva itsestä huolenpidon tapa ja oma-

päinen itsestä huolenpidon tapa. Luovutetun itsestä huolenpidon tapaa ei tässä 

tutkimuksessa tunnistettu. (Osajulkaisu I, II ja III.) 
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Analyysien perusteella omavastuisella itsestä huolenpidon tavalla oli tilastol-

lisesti merkitsevä positiivinen yhteys toimintakykyyn, elämään tyytyväisyyteen ja 

korkeaan itsearvostukseen. Ulkoapäin ohjautuva itsestä huolenpidon tapa oli tilas-

tollisesti merkitsevästi yhteydessä elämään tyytyväisyyteen ja korkeaan itsearvos-

tukseen. Omapäisellä itsestä huolenpidon tavalla puolestaan oli selkeä yhteys 

hyvään toimintakykyyn, niin päivittäistoimintojen kuin välillistenkin päivittäis-

toimintojen osalta, sekä korkeaan itsearvostukseen. Sen sijaan tilastollisesti mer-

kitsevää yhteyttä elämään tyytyväisyyteen ei voitu osoittaa. (Osajulkaisu III.) 
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7 Pohdinta ja päätelmät 

7.1 Tutkimuksen luotettavuus  

Tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan mittarin, aineistojen keruun, otannan 

sekä teorian testaamisen luotettavuuden näkökulmasta.  

7.1.1 Mittarin eli haastattelulomakkeen luotettavuus (Osajulkaisu I) 

Mittarin eli haastattelulomakkeen luotettavuutta arvioitiin face-validiteetilla, eks-

ploratiivisilla faktorianalyyseilla ja Cronbachin alfa-arvoilla. Face-validiteettia 

käytettiin mittarin sisältövaliditeetin arvioimiseksi mittarin kehittämisen eri vai-

heissa. Kotona asuvia ikääntyviä pyydettiin joko täyttämään haastattelulomake tai 

haastateltiin lomaketta käyttäen. Tässä yhteydessä ikääntyvät tutkittavat arvioivat 

ja kommentoivat väittämien sisältöä, ymmärrettävyyttä ja vastaamisen helppoutta. 

Lisäksi tutkijat vertasivat mittaria taustateoriaan. Tutkittavien kommenttien sekä 

tutkijoiden tekemien vertailujen perusteella joidenkin väittämien sanamuotoa 

muokattiin, kunnes ikääntyvät ja tutkijat olivat yksimielisiä niiden sisällöstä ja 

ymmärrettävyydestä. (Burns & Grove 2012, Polit & Beck 2012.)  

Kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidon mittarin osamittareiden ra-

kennevaliditeettia arvioitiin eksploratiivisilla faktorianalyyseillä, joiden avulla 

löydettiin teorian eri ulottuvuuksia parhaiten mittaavat muuttujat. Mittarin kol-

manteen eli viimeisimpään versioon hyväksyttiin vain sellaiset muuttujat, joiden 

korrelaatiokertoimet olivat > 0,30 ja joiden sisältö oli yhteneväinen taustateorian 

kanssa. Faktorianalyysien tulosten perusteella mittarin rakennevaliditeetti oli 

hyvä. (Gillis & Jackson 2001.) 

Kaikkien viiden, itsestä huolenpidon tyyppejä, itsestä huolenpidon ohjautu-

mista, toimintakykyä, elämään tyytyväisyyttä ja itsearvostusta mittaavan osamit-

tarin sisäistä johdonmukaisuutta arvioitiin Cronbachin alfa-arvoilla. Näiden arvo-

jen mukaan mittarin sisäinen johdonmukaisuus vaihteli omapäistä itsestä huolen-

pitoa mittaavan osan huonosta (α = 0,49) hyvään mittarin muilta osin (α = 0,72–

0,82). Toimintakykymittarin reliabiliteetti oli varsin hyvä (α = 0,90). Omapäistä 

itsestä huolenpitoa mittaavan mittarin osan matalan alfa-arvon syynä voi olla se, 

että kyseiselle faktorille latautui vain kaksi muuttujaa. (Burns & Grove 2012.) 
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7.1.2 Haastatteluaineistojen keruun ja otannan luotettavuus 

(Osajulkaisut I, II, III) 

Tämän kaksivaiheisen tutkimuksen aineistot mittarin (n = 200) ja teorian (n = 

179) testaamiseksi kerättiin strukturoiduilla haastatteluilla kotona asuvilta ikään-

tyviltä kotihoidon asiakkailta eri puolilta Suomea. Osallistujat valittiin yhteistyös-

sä kotihoidon työntekijöiden kanssa, jotka parhaiten pystyivät arvioimaan asiak-

kaidensa kommunikaatiokykyä ja mahdollisuutta osallistua tutkimukseen. Koska 

aineistot kerättiin haastattelemalla, pystyttiin varmistamaan, että puuttuvia tietoja 

oli vain vähän ja satunnaisesti. Haastattelut toteutettiin ikääntyvien ihmisten ko-

deissa ja haastattelijoina toimi kaksi tutkijaa ja viisi haastattelujen toteuttamiseen 

perehdytettyä tutkimusapulaista. (Burns & Grove 2012, Osajulkaisu I, II ja III.) 

Tutkimusapulaisten kouluttamisella pyrittiin vahvistamaan aineistonkeruun luo-

tettavuutta. Kuitenkin eri haastattelijoiden toimintatavoissa on voinut olla eroa, ja 

tämä on voinut osaltaan jossain määrin vaikuttaa tutkimukseen osallistujien vas-

tauksiin. 

Tässä tutkimuksessa käytetyllä sopivuuteen perustuvalla otantamenetelmällä 

tavoitettiin pääasiassa omavastuista tai ulkoapäin ohjautuvaa itsestä huolenpitoa 

edustavia henkilöitä ja vain muutamia omapäistä tai luovutettua itsestä huolenpi-

toa edustavia ikääntyviä. Toisaalta näiden ihmisten saaminen mukaan tämän ta-

paiseen tutkimukseen on epävarmaa ja vaikeaa otantamenetelmästä riippumatta. 

(Gillis & Jackson 2001.) 

Haastatteluaineistojen otannan tarkoituksenmukaisuus varmistettiin Bartlettin 

testillä ja KMO-mitalla molemmissa tutkimusvaiheissa. Niiden mukaan kaikkien 

viiden osamittarin korrelaatiomatriisit soveltuivat faktorianalyyseihin. Aineistojen 

valikoitumisen, vinouden ja suhteellisen pienen koon takia kaikkia mittarin osia ja 

teorian eri ulottuvuuksia ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa pystytty täysin vahvis-

tamaan. Edellä mainittujen seikkojen lisäksi aineistojen iän vuoksi tulosten yleis-

tämisessä tulee olla varovainen. (Metsämuuronen 2008, Nummenmaa 2009, Ta-

bachnick & Fidell 2014.) 

7.1.3 Teorian testaamisen luotettavuus (Osajulkaisu II) 

Teorian ydinrakenteen testaamiseksi asetettujen hypoteesien vahvistamisessa 

käytettiin konfirmatorisia faktorianalyysejä (Stableton 1997). Näiden analyysien 

yhteensopivuustunnusluvut vahvistivat pääosin teorian ydinrakenteen. Itsestä 

huolenpidon päätyyppien osalta neljä viidestä ja itsestä huolenpidon ohjautumisen 
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osalta kolme viidestä sopivuuden tunnusluvusta täytti hyväksyttävän mallin rajat 

(Arbuckle 2006). Mahdollisesti aineiston hienoisesta vinoudesta ja suhteellisen 

pienestä otoskoosta johtuen Χ2-testi kuitenkin hylkäsi tunnusluvuiltaan parhaim-

matkin mallit. (Metsämuuronen 2008, Nummenmaa 2009.) 

Teorian testaamisen kaikissa vaiheissa summamuuttujien ja osamittareiden 

luotettavuutta arvioitiin Cronbachin alfa-arvoilla. Niiden mukaan itsestä huolen-

pidon tyyppejä koskevien latenttien muuttujien sisäinen johdonmukaisuus oli 

hyvä (α = 0,72–0,85) ja vaihteli itsestä huolenpidon ohjautumista koskevien 

muuttujien osalta kohtalaisesta (α = 0,69) hyvään (α = 0,82). Kotona asuvien 

ikääntyvien itsestä huolenpidon tapojen, menneisyyden kokemusten ja tulevaisuu-

teen suuntautumisen summamuuttujien sisäinen johdonmukaisuus vaihteli huo-

nosta (α = 0,44) hyvään (α = 0,78). Omavastuista/omapäistä menneisyyden ko-

kemusta ja omavastuisen tyypin tulevaisuutta mittaaville faktoreille latautui vain 

muutamia osioita. Tämä saattaa olla osasyynä mataliin alfa-arvoihin (Burns & 

Grove 2012, Polit & Beck 2012.) On huomioitava, että osajulkaisussa II kyseiset 

alfa-arvot on merkitty virheellisesti khiin neliötestin arvoina. 

7.2 Tulosten tarkastelu 

7.2.1 Mittarin kehittäminen ja testaaminen (Osajulkaisu I) 

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kehitettiin ja testattiin mittari eli struktu-

roitu haastattelulomake kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidon ja siihen 

yhteydessä olevien tekijöiden tutkimiseksi. Mittarin testaaminen on aina moni-

vaiheinen prosessi. Tässä tutkimuksessa mittarin kehittäminen eteni neljässä eri 

vaiheessa. Mittari perustuu Backmanin (2001) kehittämään kotona asuvien ikään-

tyvien itsestä huolenpidon teoriaan, ja sen väittämät muodostettiin kyseisen teori-

an pohjalta. Mittari testattiin sekä sisällön osalta että tilastollisesti rakenteen ja 

sisäisen johdonmukaisuuden osalta.  

Mittarin sisältöä arvioivat kotona asuvat ikääntyvät ja kyseiseen teoriaan sekä 

gerontologiseen hoitotyöhön perehtyneet tutkijat. Sisältövaliditeetti osoittaa sen, 

miten hyvin mittarin sisältö vastaa sitä, mitä sen on tarkoitus mitata. Tässä tutki-

muksessa mittari perustui Backmanin teoriaan, joten se osaltaan määritti mittarin 

sisällön. Tämä ei yksin riitä mittarin sisällön validoinniksi, vaan se tulee testata 

myös asiantuntijoilla. Tässä tutkimuksessa sisällön arviointiin osallistuivat mitta-

rin kehittämisen asiantuntijat ja vastaavanlaiset kotona asuvat ikääntyvät henkilöt 
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kuin he, joilta aineisto myöhemmin kerättiin mittarin ja teorian testaamiseksi. 

(Burns & Grove 2012, Polit & Beck 2012.) 

Kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidon mittarin osamittareiden ra-

kennevaliditeetti testattiin faktorianalyyseillä. Se on yleisesti käytetty rakenneva-

liditeetin testaamisen menetelmä. Tässä tutkimuksessa mittarin rakenne oli teori-

an mukainen, ja kaikille viidelle haastattelulomakkeen osamittarille tehtyjen eril-

listen eksploratiivisten faktorianalyysien perusteella mittarin rakennevaliditeetin 

voidaan sanoa olevan riittävä. (Gillis & Jackson 2001.) Myös Cronbachin alfa-

arvot osoittivat eri osamittareiden olevan reliabiliteetiltaan riittäviä (Burns & 

Grove 2012). 

Joitakin aikaisempia, testattuja ikääntyvien itsestä huolenpitoa arvioivia mit-

tareita on olemassa, esimerkiksi Oremin itsehoitoteoriaan perustuvat Appraisal of 

Self-Care Agency Scale (ASA) (Sonninen 1997) ja Self-Care of Older Persons 

Evaluation (SCOPE) -mittari (Dellasega 1995). Nämä eivät kuitenkaan soveltu-

neet tähän tutkimukseen, koska tutkimuksen toisessa vaiheessa testattiin Backma-

nin (2001) kehittämä kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidon teoria ja 

tarvittiin kyseisen teorian ydinrakenteen testaamiseen sopiva mittari. 

7.2.2 Teorian ydinrakenteen testaaminen (Osajulkaisu II) 

Tutkimuksen toisen vaiheen tarkoituksena oli testata kotona asuvien ikääntyvien 

itsestä huolenpidon teorian ydinrakenne, eli verifioida se empiirisesti ja testata 

sen luotettavuutta (McEwen 2007, Peterson & Bredow 2009). Saatujen tulosten 

mukaan kyseisen teorian ydinrakenne oli pääosin paikkansapitävä ja luotettava. 

Ensimmäinen ja toinen hypoteesi saivat tukea suurelta osin. Testaamisessa tunnis-

tettiin itsestä huolenpidon neljän päätyypin piirteitä omavastuisen ja ulkoapäin 

ohjautuvan tyypin itsestä huolenpidon tavan ja tulevaisuuden, luovutetun tyypin 

tulevaisuuden ja omapäisen tyypin vanhenemisen kokemisen osalta. 

Itsestä huolenpidon ohjautumisen kahden pääsuunnan ja itsestä huolenpidon 

päätyyppien välisten yhteyksien paikkansapitävyys sai myös suurelta osin vahvis-

tusta aineistosta. Omavastuinen ja omapäinen itsestä huolenpidon tyyppi oli yh-

teydessä sisäistettyyn, selkeään itsestä huolenpitoon ja ulkoapäin ohjautu-

van/luovutetun tyypin tulevaisuuteen suuntautuminen oli yhteydessä ulkokohtai-

seen, selkiytymättömään itsestä huolenpitoon. 

Myös kolmas hypoteesi sai tukea kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolen-

pidon tapojen ja tulevaisuuteen suuntautumisen välisten yhteyksien osalta. Sen 
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sijaan edellä mainittujen ulottuvuuksien ja ikääntyvien ihmisten menneisyyden 

kokemusten välisiä yhteyksiä ei tässä tutkimuksessa pystytty täysin osoittamaan.  

Itsestä huolenpidon tapojen ja tulevaisuuteen suuntautumisen osalta tämän 

tutkimuksen tulokset ovat jossain määrin yhteneviä aikaisempien kotona asuvien 

ikääntyvien itsestä huolenpitoon, menneisyyden kokemuksiin ja tulevaisuuteen 

suuntautumiseen liittyvien tutkimusten tulosten kanssa. Negatiiviset asenteet 

näyttävät olevan itsestä huolenpidon esteenä (Backaman & Hentinen 1999), kun 

taas positiiviset asenteet voivat edistää terveyttä ja pitkäikäisyyttä sekä lieventää 

ikääntymisen vaikutuksia (Gilbert ym. 2012). Myös Söderhamn ym. (2011) ovat 

todenneet positiivisten tulevaisuuden näkymien ja kiitollisuuden toisia ihmisiä tai 

korkeampia voimia kohtaan tukevan ikääntyvien ihmisten selviytymistä ikävistä 

elämäntapahtumista ja menetyksistä.  

Tämän tutkimuksen ja aikaisempien itsestä huolenpitoa käsittelevien tutki-

musten tuloksista voidaan löytää sisällöllisiä yhtäläisyyksiä erityisesti omavastui-

sen ja luovutetun itsestä huolenpidon osalta (Scott & Moneyham 1995, Söder-

hamn 1998, Leenerts ym. 2002, Söderhamn ym. 2011, Dale ym. 2012b, Gilbert 

ym. 2012, ks. myös Lommi ym. 2015). Söderhamnin ja kumppaneiden (1998 ja 

2011) tutkimuksissa kuvataan iäkkäitä ihmisiä, joilla on sisäistetty, itseään huo-

mioiva kehonkuva ja jotka ovat tietoisia terveysongelmistaan sekä niiden ratkai-

suista. Scottin ja Moneyhamin (1995) mukaan arvostetuksi ja kunnioitetuksi tu-

lemisen kokemus rakensi ikääntyvien ihmisten luottamusta ottaa vastuuta itses-

tään ja hoidostaan. Myös muissa tutkimuksissa on todettu, että itsensä tunteminen 

tarpeelliseksi ja hyödylliseksi sekä osallistuminen merkityksellisiksi koettuihin 

aktiviteetteihin, kuten vapaaehtoistyöhön, politiikkaan, seurakunnan toimintaan 

tai läheisten auttamiseen, lisää ikääntyvien arvostetuiksi ja rakastetuiksi tulemisen 

tunnetta (Söderhamn ym. 2011, Gilbert ym. 2012, Sundsli ym. 2013, Söderhamn 

2013). Toisaalta Söderhamn (1998) kuvaa myös täydellisen luovuttamisen tilaa. 

Siihen liittyy yksinäisyyttä ja kärsimystä, joka puolestaan johtaa toimintakyvyt-

tömyyteen ja sisäisen eheyden menettämisen kokemukseen. Luovutetun ja oma-

päisen itsestä huolenpidon piirteiden kanssa yhdenmukaisuutta voidaan jossain 

määrin havaita myös Lauderin (1999) itseään laiminlyöviä ihmisiä koskevan tut-

kimuksen tuloksissa. Itsensä laiminlyönti määriteltiin kyvyttömyydeksi sitoutua 

terveyden ja hyvinvoinnin suhteen välttämättömiin toimiin. Lauderin (1999) mu-

kaan itseään laiminlyövät ihmiset olivat joko täysin omatoimisia tai täysin toisten 

avusta riippuvaisia päivittäistoiminnoissaan.   
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7.2.3 Itsestä huolenpitoon yhteydessä olevat tekijät (Osajulkaisu III) 

Teorian ydinrakenteen testaamisen lisäksi tämän tutkimuksen tarkoituksena oli 

tutkia kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidon tapoihin yhteydessä olevia 

tekijöitä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin kotona asuvien ikääntyvien itsestä huo-

lenpidon tapojen yhteyttä toimintakykyyn, elämään tyytyväisyyteen ja itsearvos-

tukseen. 

Tutkimuksen tulosten mukaan omavastuinen itsestä huolenpidon tapa oli yh-

teydessä hyvään toimintakykyyn, elämään tyytyväisyyteen ja korkeaan itsearvos-

tukseen. Ulkoapäin ohjautuva itsestä huolenpidon tapa oli yhteydessä elämään 

tyytyväisyyteen ja korkeaan itsearvostukseen. Tilastollisesti merkitsevää yhteyttä 

toimintakykyyn ei voitu osoittaa. Omapäinen itsestä huolenpidon tapa puolestaan 

oli selkeästi yhteydessä korkeaan itsearvostukseen ja hyvään toimintakykyyn niin 

päivittäistoimintojen kuin välillistenkin päivittäistoimintojen osalta. Sen sijaan 

tilastollisesti merkitsevää yhteyttä elämään tyytyväisyyteen ei voitu osoittaa. 

Luovutettua itsestä huolenpidon tapaa ja siihen liittyviä tekijöitä ei tässä tutki-

muksessa pystytty tunnistamaan. 

Saadut tulokset olivat pääpiirteissään yhdenmukaiset tässä tutkimuksessa tes-

tatun kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidon teorian (Backman 2001) 

kanssa, erityisesti omavastuisen, ulkoapäin ohjautuvan ja omapäisen itsestä huo-

lenpidon osalta. Backmanin (2001) mukaan omavastuinen itsestä huolenpidon 

tapa on yhteydessä korkeaan itsearvostukseen ja elämään tyytyväisyyteen. Nämä 

ihmiset selviytyvät itsenäisesti, vaikkakin vaikeuksin päivittäistoiminnoistaan. 

Ulkoapäin ohjautuvaa itsestä huolenpidon tapaa edustavat ikääntyvät ovat tyyty-

väisimpiä elämäänsä, arvostavat itseään melko paljon ja selviytyvät kohtalaisesti 

päivittäistoiminnoistaan. Omapäistä itsestä huolenpidon tapaa edustavat ikäänty-

vät ovat kaikkein riippumattomimpia päivittäistoiminnoissaan, ja heillä on melko 

korkea itsearvostus ja kohtalainen elämään tyytyväisyys. Backman (2001) kuvaa 

myös luovutetun tyypin itsestä huolenpidon tapaa, jolle ominaista on kyvyttö-

myys huolehtia ja kantaa vastuuta päivittäistoiminnoistaan. Myös heidän elämään 

tyytyväisyytensä ja itsearvostuksensa on useimmiten varsin matala. (Backman & 

Hentinen 2001, Backman 2001.)  

Tässä tutkimuksessa kehitetyllä ja testatulla mittarilla on kerätty aineisto 

myös slovenialaisten ikääntyvien itsestä huolenpidon tutkimiseksi (Zeleznik 

2007). Tämän tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia kyseisen tutkimuksen 

tulosten kanssa. Zeleznikin (2007) mukaan itsestään huolehtimaan kykenevillä 

ikääntyvillä oli hyvä toimintakyky ja läheiset suhteet perheenjäseniin. He olivat 
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tyytyväisiä elämäänsä ja suhtautuivat luottavaisesti tulevaisuuteen. Sitä vastoin 

luovutetusti itsestään huolehtivat ikääntyvät eivät olleet tyytyväisiä elämäänsä 

eivätkä pitäneet huolta itsestään. (Zeleznik 2007.)  

7.2.4  Tutkimuksen merkitys hoitotieteelle 

Tutkimus edustaa hoitotieteellistä perustutkimusta. Tässä tutkimuksessa on kehi-

tetty ja testattu luotettava mittari kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidon 

teorian testaamiseksi ja testattu aiemmassa tutkimuksessa induktiivisesti kehitetyn 

hoitotieteellisen keskitason teorian ydinrakenne. Tämä vahvistaa osaltaan hoito-

tieteellistä tietoperustaa suomalaisten kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolen-

pidon ilmiöstä, josta on olemassa suhteellisen vähän ja hajanaista tietoa. Empiiri-

sesti testatut hoitotyön keskitason teoriat voivat toimia siltoina teorian ja tutki-

muksen sekä teorian ja käytännön hoitotyön välillä.   

Tutkimus on ajankohtainen sekä terveyspoliittisesti että hoitotyön sisällön 

näkökulmasta. Tutkimus tuottaa uutta tietoa ikääntyvien kokemuksista, itsestä 

huolenpidosta sekä siihen yhteydessä olevista tekijöistä. Myös SCHDE -mittaria 

voidaan jossain määrin käyttää kliinisessä hoitotyössä arvioitaessa asiakkaan 

itsestä huolenpidon tapaa ja siihen liittyviä tekijöitä. Tieto ja ymmärrys puoles-

taan auttavat ikääntyvien kanssa työskenteleviä toteuttamaan yksilöllisempää 

hoitoa ja huolenpitoa. Tällaista tietoa voidaan hyödyntää myös sosiaali- ja tervey-

denhuollon hallinnossa ikääntyvien voimavaroja ja toimintakykyä tukevan hoidon 

suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lisäksi tutkimuksessa testattua teoriaa voidaan 

käyttää teoreettisena lähtökohtana terveydenhuollon ammatillisessa koulutuksessa 

opetettaessa ikääntyvien hoito- ja huolenpitotyötä. 

7.3 Jatkotutkimushaasteet 

Tässä tutkimuksessa teorian ydinrakenne sai tukea aineistosta erityisesti omavas-

tuisen ja ulkoapäin ohjautuvan itsestä huolenpidon osalta. Omapäisen ja luovute-

tun itsestä huolenpidon piirteitä pystyttiin tunnistamaan vain osittain. Myöskään 

itsestä huolenpitoon yhteydessä olevia tekijöitä tutkittaessa luovutettua itsestä 

huolenpidon tapaa ei pystytty tunnistamaan. Lisätutkimusta tarvitaankin erityises-

ti omapäisen ja luovutetun itsestä huolenpidon osalta. 

Teoriaa voitaisiin testata isommilla aineistoilla, eri ikäryhmissä ja muillakin 

kuin kotona asuvilla ikääntyvillä. Tässä tutkimuksessa taustatiedot luotiin osaksi 

mittaria, mutta niitä käytettiin vain tutkimusjoukon kuvailemiseen. Tulevaisuu-
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dessa myös taustatietojen ja asuinympäristön yhteyttä itsestä huolenpitoon ja 

siihen yhteydessä oleviin tekijöihin olisi mielenkiintoista selvittää tarkemmin. 

Tässä tutkimuksessa muun muassa menneisyyden kokemuksiin liittyvät tulokset 

olivat suurella osalla tutkittavista hyvin samankaltaisia. Useimmilla osallistujista 

ei ollut mahdollisuutta kouluttautua, ja monet heistä joutuivat aloittamaan työnte-

on varsin nuorena. Tämä saattaa osittain johtua siitä, että suuri osa tutkittavista oli 

lapsia tai nuoria toisen maailmansodan ja sitä seuranneen taantuman aikana. Tu-

levaisuuden ikääntyvien kokemukset ja itsestä huolenpito oletettavasti poikkeavat 

tässä tutkimuksessa saadusta tuloksesta. 

Kiinnostavaa olisi myös toteuttaa interventiotyyppinen tutkimus kotona asu-

vien ikääntyvien hoidon kehittämiseksi. Tällaisessa tutkimuksessa lähtökohtana 

voitaisiin käyttää nyt testattua teoriaa ja soveltuvin osin hyödyntää myös kehitet-

tyä ja testattua mittaria. Ikääntyvät itse tai yhdessä hoitajansa kanssa voisivat 

täyttää haastattelulomakkeen. Sen perusteella voitaisiin tunnistaa heidän sen het-

kinen itsestä huolenpidon tapansa ja suunnitella sekä tarjota sen mukaista, yksilöl-

liset voimavarat huomioivaa ja toimintakykyä tukevaa hoitoa. Backmanin (2001) 

teorian mukaan itsestä huolenpidon tyyppi ja tapa eivät välttämättä ole pysyviä, 

vaan voivat muuttua erilaisten kriisien ja elämäntapahtumien myötä. Hallitsevan 

itsestä huolenpidon tavan rinnalla voi ilmetä tilanne- ja asiakohtaisia toisen tyyp-

pisiä toimintatapoja. 

7.4 Päätelmät 

Tutkimuksen tuloksiin perustuen voidaan esittää seuraavat päätelmät: 

1. Kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidon mittari (SCHDE) on luotet-

tava tutkittaessa suomalaisten 75 vuotta täyttäneiden kotihoidon asiakkaiden 

itsestä huolenpitoa ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä. 

2. Itsestä huolenpidon neljän päätyypin piirteitä pystytään tunnistamaan erityi-

sesti omavastuisen ja ulkoapäin ohjautuvan tyypin osalta ja osittain myös 

omapäisen ja luovutetun tyypin osalta. 

3. Omavastuinen ja omapäinen itsestä huolenpidon tyyppi on yhteydessä sisäis-

tettyyn, selkeään itsestä huolenpitoon, ja ulkoapäin ohjautuvan/luovutetun 

tyypin tulevaisuuteen suuntautuminen on yhteydessä ulkokohtaiseen, selkiy-

tymättömään itsestä huolenpitoon. 

4. Kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidon tapojen ja tulevaisuuteen 

suuntautumisen välillä on tilastollisesti merkitsevä yhteys. Sen sijaan edellä 
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mainittujen ulottuvuuksien ja ikääntyvien ihmisten menneisyyden kokemus-

ten välisiä yhteyksiä ei tässä tutkimuksessa pystytty täysin osoittamaan. 

5. Itsestä huolenpidon tyyppi muodostuu itsestä huolenpidon tavasta, mennei-

syyden kokemuksista ja tulevaisuuteen suuntautumisesta. Lisäksi teorian 

ydinrakenteeseen kuuluu kaksi itsestä huolenpidon ohjautumisen pääsuuntaa: 

sisäistetty, selkeä itsestä huolenpito ja ulkokohtainen selkiytymätön itsestä 

huolenpito. 

6. Omavastuinen itsestä huolenpidon tapa on yhteydessä hyvään toimintaky-

kyyn, elämään tyytyväisyyteen ja korkeaan itsearvostukseen. Ulkoapäin oh-

jautuva itsestä huolenpidon tapa on yhteydessä elämään tyytyväisyyteen ja 

korkeaan itsearvostukseen. Omapäinen itsestä huolenpidon tapa on yhteydes-

sä korkeaan itsearvostukseen ja hyvään toimintakykyyn. Luovutettua itsestä 

huolenpidon tapaa ja siihen liittyviä tekijöitä ei tässä tutkimuksessa pystytty 

tunnistamaan. 
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