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Väestön ikääntymisen myötä yhä useamman vanhuksen, pitkäaikaissairaan ja
vaikeavammaisen hoiva pyritään järjestämään kotona omaisten avun turvin.
Omaishoitajien rooli hoitajana ja terveydenhuollon osana ovat vielä melkoisen
selkiytymättömiä. Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuinka
terveydenhuolto kuuntelee ja ottaa huomioon kotona omaistaan hoitavia henkilöitä.
Aineistona käytettiin kuuden omaishoitajan ja neljän terveydenhuollon asiantuntijan
teemahaastatteluja. Aineisto analysoitiin sisällön analyysin avulla. Tutkimustehtäviä oli
kaksi:
1. Miten terveydenhuollon henkilöstö antaa tietoa omaisen hoitoon liittyvissä
käytännön asioissa?
2. Miten omaishoitajat kokevat tulleensa kuulluiksi ja ohjatuiksi läheisen
sairastuttua?
Omaishoitajaa käsiteltiin terveydenhuollon puitteissa resurssina, jonka varaan laskettiin
kotona olevan hoidettavan koko hoito. Terveydenhuollossa ohjeistettiin omaishoitajaa
kuten yhtä terveydenhuollon työntekijää liiemmin kuuntelematta omaishoitajan
mielipidettä. Toiminnan tuloksellisuus edellyttää kuitenkin omaishoitajan entistä
parempaa huomioon ottamista toimintoja suunniteltaessa.
Terveydenhuollon asiantuntijat kokivat antavansa omaishoitajille tietoa ja ohjausta
niissä puitteissa kuin ajan rajallisuus huomioiden on mahdollista, joskin he tiedostivat
oman tietämyksensä vajavuuden tukipalveluasioissa. Omaishoitajat tunsivat olevansa
hoitajia käytännön pakosta ja kokivat, että heitä ei juurikaan kuunnella eikä oteta
huomioon hoitotilanteita suunniteltaessa. Keskeisimmät kehittämistarpeet liittyvät
omaishoitajuuteen kouluttamiseen, sektoreiden väliseen yhteistyöhön sekä
omaishoitajien jaksamisen tukemiseen.
Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää omaishoitajien jaksamisen tukemiseen ja tätä
myötä omaishoidon tehokkuuden lisäämiseen.
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ABSTRACT
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As the population is aging, an increasing number of elderly, chronically ill and severely
disabled are taken care of at their homes with the help of family caregivers. Their role
as carers and as a part of the health care system are still quite undefined. The purpose of
this qualitative study is to find out how the heath care system listens to and takes into
consideration those caring for their family member at home. The material used is
focused interviews of six caregivers and four health care experts. The data were
analyzed using content analysis. The study had two tasks:
1. How do health care staff provide information about the practical matters?
2. How do caregivers feel that they are heard and supervised when the family member
is taken ill?
Caregivers were treated within the health care system as a resource, upon which was
entrusted the whole care of the family member. In health care the family caregivers
were instructed as health care workers without listening to the opinion of the
caregiver. Operational efficiency, however, requires better consideration of the
caregiver when planning the activities.
Health care experts felt that they gave the caregivers enough information and guidance
within the limited time, although they were aware of their own poor knowledge of
disability support issues. Caregivers felt that they became carers under compulsion, and
that they were not listened to or taken into consideration when planning the care. The
key development areas are training of the caregivers, co-operation between the sectors
and supporting the family caregivers to cope.
The research results can be used to help family caregivers to cope with their workload
and thus increase the efficiency of home health care.
Keywords: care for family members, caregivers, caregivers' well-being, listening to
caregivers
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1 TUTKIMUKSEN TAUSTAA
Omaishoito on yhä enemmän käytössä oleva hoitomuoto. Yhä useamman vanhuksen,
vaikeavammaisen ja pitkäaikaissairaan hoiva järjestetään kotona omaisten avun turvin.
Toisaalta kuitenkin sosiaali- ja terveydenhuollon kaikki toiminta on potilas- ja
asiakaskeskeistä. Hoito ja auttamisvastuussa olevan omaisen rooli on erittäin
selkiytymätön, kuten Erkki Mäkinen toteaa artikkelissaan (2011, 50–52). Monista
tutkimuksista ilmenee, että ihmiset ohjautuvat omaishoitajiksi hyvin pitkälti sattumalta
ja käytännön pakosta ja heidän valmentamisensa tulevaan hoivatyöhön on vähäistä.
Lisäksi monet omaishoitajat ovat kertoneet, että he ovat saaneet taistella saadakseen
äänensä kuuluviin omaishoitoasiassa. (Kaivolainen 2011, 54)

Tällä hetkellä suomalaisessa yhteiskunnassa väestö ikääntyy ja ehkä siksi entistä
huonokuntoisempia ihmisiä hoidetaan myös kotona. STM:n julkaisun (2013:11)
mukaan tavoitteena on laitospaikkojen merkittävä vähentäminen nykyiseen verrattuna ja
siksi omaishoidolle on erittäin suuri tarve yhteiskunnassa. Valtiovallan toimesta ollaan
juuri

uudistamassa

kunta-

ja

palvelurakennetta,

samoin

kuin

sosiaali-

ja

terveydenhuollon rakenteita suunnitellaan uudelleen. Tämän vuoksi tämänkaltainen
tutkimus,

joka

kertoo

avohuollon

ja

terveydenhuollon

sekä

samalla

myös

sosiaalihuollon rajapintojen toiminnasta, on erittäin tärkeä ja ajankohtainen. Tämä jo
senkin vuoksi, kun kaikki toiminnot niin sosiaali- kuin myös terveydenhuollon
sektorilla halutaan tuottaa mahdollisimman kustannustehokkaasti. (STM 2013:11.) Tällä
työllä haluan osoittaa myös näkyväksi niitä esteitä, mitkä vaikeuttavat tiedon siirtymistä
sekä haluan myös selvittää mitä esteitä tiedon siirtymiselle oikeastaan on. Toisaalta, kun
asialle saadaan enemmän näkyvyyttä, niin näihin tiedonkulun esteisiin voidaan
käytännössä puuttua ja näin saada aikaan laadukkaampaa toimintaa kaikkien osapuolten,
niin terveydenhuollon henkilöstön kuin omaishoitajienkin näkökulmasta.
Omaishoidon tukeminen on maailmanlaajuisesti tunnistettu yhteiskunnallinen tavoite
(EU 2020). Elli Aaltosen (Valtakunnallinen omaishoidon uudistaminen 2004) johdolla
tehdyn selvityksen mukaan omaishoitajat kaipaavat hoitamalleen henkilölle lisää
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palveluja, tukea, neuvontaa ja kuntoutusta sekä itselleen enemmän koulutusta.
Omaishoidontuki on vain yksi pieni osa tätä palvelumuotoa, eikä se edes kata koko
omaishoitajien joukkoa, vaan ainoastaan pienen osan siitä.

Terveydenhuollon

henkilökunnan

koulutuksessa

on

olemassa

tietoa

omaisen

kohtaamisesta, mutta kuitenkin tämä asia koetaan vaikeana niin terveydenhuollon
henkilökunnan piirissä kuin myös omaishoitajien parissa. Usein hoidettavan omaisilla
on, yleisen keskustelun mukaan, torjutuksi tulemisen näkökulma hoitotilanteessa ja
hoitajien kiire myös hidastaa omaisten aktiivista yhteydenottoa terveydenhuollon
henkilökuntaan sekä myös ajantasaista keskustelua terveydenhuollon henkilöstön
kanssa.

Tämän tutkimuksen avulla pyritään saamaan työkaluja sekä tietoa, miten tähän vaikeaan
tiedonkulkuun voitaisiin puuttua. Tässä työssä halutaan myös selvittää, minkä verran on
ollut hyötyä Mikkelin alueella toteutetusta VALOT –hankkeesta (2011), jonka myötä
terveydenhuollon henkilökunnalle on jo annettu koulutusta määrätietoisesti omaisten
kohtaamisessa sekä omaishoitotilanteen tunnistamisessa. Vertaamalla alueelle, jolla
koulutusta ei ole tarjottu saadaan myös todennettua päättäjille, että tämänkaltaiseen
koulutukseen on syytä paneutua entistä enemmän, jos halutaan avohuollon ja
omaishoitajuuden kautta lisäarvoa kotona toteutettavaan hoivatyöhön. Toisaalta kuntien
taloudellisten

resurssien

vähentymisen

myötä

myös

toimintojen

kokonaistaloudellisuutta on jouduttu miettimään erityisen tarkasti. Omaisen kotona
tapahtuva

hoito

on

valtakunnallisesti

tunnustettu

erityisen

taloudelliseksi

hoitomuodoksi, joten omaishoidon kehittäminen on tästäkin syystä erityisen tärkeä juuri
tässä taloustilanteessa.
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2 OMAISHOIDON HISTORIA SUOMESSA
2.1 Vaivaishuollosta omaishoidontukeen

Omaishoidolla tarkoitetaan perheen ja suvun piirissä annettua epävirallista hoivaa ja
huolenpitoa.

Tällä

hetkellä

yhä

useamman

vanhuksen,

vaikeavammaisen

ja

pitkäaikaissairaan hoiva järjestetään kotona omaisten avun turvin. Paasivaara (2003) on
tarkastellut laajasti omissa tutkimuksissaan vanhuspolitiikkaan liittyviä lakeja 1800luvulta lähtien. Vanhin painettuna löydettävissä oleva lakiin verrattavissa oleva ohje on
keisarillisella asetuksella annettu vaivaishuoltolaki ja asetus vuodelta 1879. Paasivaaran
(2003,45) tutkimusten mukaan vaivaisholhouksen tavoitteet pääsääntöisesti olivat
uskonnollissävytteiseen armeliaisuuteen perustuvia. Tuolloin korostettiin ensisijaisesti
vaivaishuollon ymmärtämistä velvollisuuslähtöisenä hyväntekeväisyytenä eikä niinkään
järjestelmällisenä auttamisena. Vaivaisholhous oli kuitenkin erittäin merkittävä
suunnannäyttäjä pitkälle tulevaisuuteen. (Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus
Yleisestä Waivaishoidosta Suomen Suuriruhtinaanmaassa 10/1879.)

Vaivaishoitopolitiikka muuttui ajan kuluessa köyhäinhoitolain myötä 1920-luvulla
niukkuusajan vanhuspolitiikan perustaksi ja loi velvollisuuslähtöisen hoitokulttuurin
perustan. 1922 annetun ja seuraavana vuonna voimaan tulleen köyhäinhoitolain yhtenä
osana oli lasten velvollisuus huolehtia vanhemmistaan ja isovanhemmistaan.
Lapsettomat ja yksinäiset ihmiset tämä johti sitten kerjäämään apua muilta ihmisiltä.
(Köyhäinhoitolaki 145/1922.) Paasivaara (2003, 47–48) pohtii tutkimuksessaan
yhteiskunnan velvollisuutta hoitaa varattomia vaivaisia ihmisiä ja myös hoidon
eettisyyttä, koska hänen mukaansa silloin varattomuus ja vaivaisuus on antanut
yhteiskunnalle jollakin tavalla oikeuden ottaa ihminen omaan määräysvaltaansa. Tämä
määräysvaltaan ottaminen ei useinkaan ollut mikään avunsaanti yhteiskunnalta, vaan
osoitus yhteiskunnan armeliaisuudesta vaivaisia kohtaan. Köyhäinhoitolaki (145/1922)
määritteli hyvin monipuolisesti, miten köyhiä tuli yhteiskunnan, työnantajan ja
kyläläisten toimesta kohdella ja hoitaa. Köyhäinhoitolaki myös määritteli, että
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neljännesvuosittain tuli erityisten tarkastajien tehdä raportti köyhäinhoitolautakunnalle
siitä, että köyhien ja vähäosaisten kohtelu on ollut tyydyttävää. Tuon lain mukaan
kunnilla piti olla myös joko oma tai toisen kunnan, lähinnä naapurikunnan, kanssa
yhteinen kunnalliskoti, johon voitiin sijoittaa ne vaivaiset, joita ei yksityiskoteihin saatu
hoitoon.

1950-luvulla vanhuksia ja vaivaisia säilytettiin edelleen yksityiskotien lisäksi myös
kunnalliskodeissa, joissa oli muitakin hoidokkeja kuin vain vanhuksia ja vammaisia.
Näissä kunnalliskodeissa oli myös paljon työikäisiä pitkäaikaissairaita, koska heille ei
ollut muutakaan paikka mihin k unta olisi heidät voinut sijoittaa. Kunnalliskodit olivat
tuohon aikaan eräänlaisia ”kaatopaikkoja”, joihin sijoitettiin laitoshoitoa tarvitsevat
vaivaiset, joita ei saatu sijoitettua yksityiskoteihin hoitoon. Vuonna 1956 annettu
huoltoapulaki määritteli, että kuntien on ylläpidettävä näitä kunnalliskoteja, jotta
avuntarvitsijat voitaisiin sinne sijoittaa. Huoltoapulaki ei kuitenkaan määritellyt kovin
tarkkaan, millaisia nämä hoitolaitokset sijoituspaikkoina tulisivat olla. Edelleen
huoltoapulaki velvoittaa lapsia hoitamaan vanhempiaan ja puolisoita hoitamaan toisensa
niin kauan kuin läheinen apua tarvitsee. (Huoltoapulaki 116/1956, Paasivaara 2003 48–
52.)

Suomessa, lähes ensimmäisenä Euroopan maista, alettiin tukea omaisten hoitamista
myös

taloudellisesti.

Tähän

vaikutti

ikärakenteen

nopea

muuttuminen

vanhuspainotteiseksi ja myös lähestyvä lama. Vuonna 1989 arvioitiin omaistaan
päivittäin kotona hoitavia henkilöitä olevan yli 300 000. Kotihoidon tukeminen tuli
osaksi suomalaista sosiaalipolitiikkaa 1980-luvun alussa. Tuolloin, vuonna 1984 tulivat
sosiaalihuoltolakiin muutokset. Alun perin Suomessa otettiin käyttöön vanhusten ja
vammaisten kotihoidon tuki aluksi kokeiluna ja seuraavana vuonna, 1982, tuli
sosiaalihuoltolaki jolla vanhuspalveluiden järjestäminen säädettiin kuntien tehtäväksi.
Siitä lähtien on sitten sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelussa korostettu erityisesti
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kotona selviytymistä tukevia palveluita. (Sosiaalihuoltolaki 710/1982, Asetus
sosiaalihuoltolain muutoksista 1983.)

Vuotta 1993 pidetään omaishoidon historiassa tärkeänä vuotena, koska silloin aiemmin
voimassa ollut kotihoidon tuki muutettiin asetuksella (Asetus omaishoidontuesta
318/1993) omaishoidon tueksi. Siinä asetuksessa annettiin ohjeet mitä kunnan ja
hoitajan välisessä sopimuksessa tulee sopia, sopimuksen voimaantulo ja irtisanominen
sovittiin sekä tärkeänä osana hoitopalkkion määrä. Paasivaaran (2003, 111–112)
mukaan tämä oli merkittävä asia vanhuspolitiikassa, koska hänen tutkimuksessaan tulee
esille, ett tällä tuettiin omalta osaltaan naisten työpanosta. Naisia käytettiin hänen
mukaansa hyvinkin runsaasti tuohon saakka halvempaan ja vähemmän ammatilliseen
hoivatyöhön. Naiset hoitivat omaisiaan velvollisuuden tunnosta taikka sosiaalisen
paineen alla pakosta ilman korvausta. Julkisesti tuetusta omaishoidosta on tässä
vaiheessa tullut yleisesti hyväksytty ja varsin kritisoimaton vanhustenhuollon muoto,
joka Pietilän ja Saarenheimon (2003) havainnon mukaan on myös inhimillisempi ja
tavoiteltavampi hoitomuotona kuin aiemmin vallalla ollut kalliimpi laitoshoito. Tämän
lain myötä myös alettiin puhua käsitteellisesti enemmän omaisten ja suvun sisäisestä
hoivasta eikä enää koko yhteisön hoivasta, mitä olivat korostaneet aiemmat lait ja
asetukset.

2.2 Omaishoito nykypäivänä

Suomessa on jo 1980-luvulla käyty poliittista keskustelua kotona omaistaan hoitavien
tilanteesta ja tehty erilaisia selvityksiä kotona hoitamisen monista muodoista sekä
hoitajien ja hoidettavien tukemisesta. Kuitenkin vasta 1990-luvulla kotihoidon
tukijärjestelmää on alettu uudistaa. Vuonna 1992 tehtiin budjettiesitys hallitukselle, jolla
tuettaisiin kotihoidon tukijärjestelmää. Vuonna 1993 kotihoidon tukijärjestelmä laajeni
käsittämään hoitopalkkion ohella myös hoidon turvaamiseksi välttämättömät palvelut.
Kunnan on sosiaalihuoltolain nojalla huolehdittava omaishoidontuen järjestämisestä.
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Tästä palvelusta säädetään tarkemmin omaishoitolaissa ja sillä tarkoitetaan vanhuksen,
vammaisen tai muuten sairaan henkilön hoitamista kotona jonkin läheisen henkilön
avun turvin. Omaishoidontuki on laissa määritelty kokonaisuus joka koostuu
hoidettavalle annettavista palveluista sekä hoitajalle maksettavasta rahallisesta
hoitopalkkiosta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Hoidettavan tarpeen mukaan tuki
voidaan antaa joko hoitopalkkiona tai sosiaalipalveluina tai molempina, mutta ei
pelkästään tukipalveluina. Tukea voidaan antaa sekä lyhytaikaiseen että pitkäaikaiseen
hoitoon. (Laki omaishoidontuesta 937/2005.) STM:n (2012:2) raportin mukaan kunta
voi myöntää omaishoidontukea silloin, jos henkilö on alentuneen toimintakyvyn,
vamman tai sairauden vuoksi tarvitsee kotioloissa läheisensä antamaa apua
jokapäiväisissä askareissa selviytymiseen. Tämä edellyttää myös, että hoidettavalle
läheinen henkilö sitoutuu hoitotyöhön sekä on valmis vastaamaan läheisensä hoidosta
kunnan järjestämien tarpeellisten tukipalvelujen avulla. STM:n (2012:2) raportti
edellyttää, että hoitajan terveys ja toimintakyky on sellainen, että hänellä on
edellytyksiä hoitaa toista ihmistä. Tällä toiminnalla pitää turvata hoidettavan terveys,
hyvinvointi ja turvallisuus kotona yhdessä omaishoidontuen ja siihen liitettyjen
tukipalveluiden avulla. Kodin, jossa hoito toteutetaan, täytyy myös olla tarkoitukseen
sopiva sekä turvallinen hoidon järjestämisen kannalta. Koko hoitotapahtuma täytyy siis
tapahtua asiakkaan tahdon, turvallisuuden ja kokonaisedun kannalta parhaalla
mahdollisella tavalla.

Omaishoidontuesta tulee laatia hoitajan ja kunnan välille sopimus, jossa sovitaan
hoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, sen maksamisesta hoidon keskeytymisen
ajalta, hoitajalle järjestettävästä vapaasta ja sen järjestelyistä. Lisäksi siitä tulee ilmetä
hoidon mahdollinen kesto sekä muut hoitoa koskevat asiat. Sopimus laaditaan yleensä
olemaan voimassa toistaiseksi. Laissa (Laki omaishoidontuesta 937/2005 ja asetus
omaishoidontuesta 318/1993) sanotaan myös, että omaishoidon tuesta laaditaan yhdessä
hoitajan ja hoidettavan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka tulee sisältää hoitajan
antaman hoidon lisäksi hoidon turvaamiseksi välttämättömät palvelut sekä niiden
määrä, sisältö ja kesto. Lisäksi suunnitelmasta tulee ilmetä kuinka hoito järjestetään
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hoitajan loman taikka muun mahdollisen hoitajasta johtuvan keskeytyksen aikana.
Suunnitelmat tulee laatia yhteisymmärryksessä hoidettavan kanssa noudattaen hänen
itsemääräämisoikeuttaan sekä suunnitelmia tulee tarkastella vuosittain, jotta nähdään
onko hoidon tarpeessa ja palvelujen määrittelyssä tapahtunut oleellisia muutoksia
suuntaan jos toiseenkin. (Aaltonen 2004.)

Hoitotyötä

tekevät

ovat

oikeutettuja

tällä

hetkellä

kolmeen

vapaapäivään

kalenterikuukautta kohden ja samalla kun vapaapäiviä on lisätty yhdestä kolmeen, niin
myös vapaaseen oikeutettujen piiriä on laajennettu (Aaltonen 2004). Hoitajalla on
STM:n (2012:2) raportin mukaan oikeus vapaisiin silloin, kun hoidettavan hoito on
ympärivuorokautista tai muutoin päivittäisesti jatkuvasti sitovaa. Vaikkakin vapaapäiviä
on lisätty kolmeen kalenterikuukautta kohden ja omaishoitajia on kehotettu oman
jaksamisen vuoksi vapaapäiviä pitämään, niin Salin (2008,44–51) kuin myös Kirsi
(2004, 18–21) painottavat sitä tosiasiaa, että omaishoitajat eivät halua vapaitaan viettää.
He eivät halua luovuttaa omaistaan laitokseen taikka vieraan ihmisen hoitoon. Onko
sitten kyseessä mustasukkaisuus hoidettavasta tai pelko hoitosuhteen katkeamisesta, se
ei täysin tutkimuksista tullut esille. Saarenheimon (2005, 47) mukaan kyseessä ei
kuitenkaan välttämättä ole voimakas riippuvuussuhde, vaan osaltaan ihan aito huoli
hoidettavan laitoksessa tai sijaishoidossa saamasta hoidosta. Hänen haastattelemillaan
perheillä oli runsaasti kokemusta painehaavaumista, joita oli kehittynyt laitoksessa
oloaikana sekä kuntoutuksen puutteesta hoitojakson aikana.

Laissa

määrätään

myös

hoitopalkkion

suuruus

(Asetus

omaishoidontuesta

318/1993;7§). On tärkeää että omaishoitaja jaksaa hoitaa sitoutuneesti ja hoidon tarpeen
tulisi olla kohtuullisen suuri, jotta lain tarkoittama minimi toteutuisi. Laki kuitenkin
mahdollistaa minimin alle menevän hoitopalkkion, mikäli sitovuus ja hoidon tarpeen
määrä eivät täyty. Omaishoidon palkkio on saajalle verotettavaa tuloa. Hoidosta voidaan
maksaa jopa enemmänkin kuin asetus määrää, jos hoitaja tilapäisesti jättää ansiotyönsä
hoitaakseen läheistään kotona. Puhutaan niin sanotusta raskaan siirtymävaiheen tuesta,
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jota käytetään ensisijaisesti saattohoitotilanteiden aikana ja yleensä nämä hoitojaksot
eivät

kestä

kovin

pitkään.

(Laki

omaishoidontuesta

937/2005

ja

asetus

omaishoidontuesta 318/1993.)

Omaishoitajia, jotka antavat epävirallista apua läheisilleen, arvioidaan Stakesin
Hyvinvointi ja palvelut –tutkimuksen (HYPA2006) mukaan olevan jopa miljoona
suomalaista. Tämän selvityksen mukaan läheisensä pääasiallisena auttajan toimi noin
280 000 henkilöä. Heistä 90 000 auttoi päivittäisissä toimissa, kuten asioinnissa ja kodin
ulkopuolella tapahtuvissa toimissa. 60 000 auttoi henkilökohtaisissa päivittäisissä
toimissa, kuten hygieniasta huolehtimisessa sekä siihen liittyvissä toimissa ja 30 000
sairaanhoidollisissa tilanteissa. Omaishoidontuella hoitavia on noin 40 000, mutta
tavoitteena HYPA–2006 –tutkimuksen mukaan on lisätä virallisten omaishoitajien
määrä 60 000, jotka jo nyt käytännössä toimivat kuten viralliset omaishoitajat
läheisensä apuna. Hypa 2006 –tutkimuksen mukaan noin 120 000 omaishoitajista on
työssäkäyviä ihmisiä, jotka huolehtivat joko viikoittain tai kuukausittain apua
tarvitsevasta omaisestaan. Monet heistä ovat kahden hoivasuhteen puristuksessa, koska
suurimmalla osalla on omaishoidettavan lisäksi vielä omat lapset ja oma koti
hoidettavanaan ansiotyön lisäksi. (Vaarama y. 2010, 60–67)

Omaishoitotilanteet ovat usein vuosia tai vuosikymmeniä kestäviä hoitosuhteita.
Virallisen omaishoidon piirissä kaikkiaan olevista henkilöistä arvioidaan noin 60 000
olevan pysyvästi tai ajoittain laitoshoitokuntoisia (STM 2003:20). Omaishoidontuki
toimii siis pikemminkin laitoshoidon korvaajana kuin sen lykkääjänä. Toisaalta voidaan
siis kysyä, että onko tässä kyseessä paluu entisaikojen hoitokäytäntöihin vai onko tämä
uusi tapa hoitaa sairaita ja apua tarvitsevia ihmisiä.

Aaltonen (2004) kiinnittää huomiota siihen, että palvelut omaishoidontuessa
kohdistuvat pääosin hoidettavaan, mutta hoitajakin tarvitsisi tukea hoitoprosessin
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aikana. Omaishoitajalle annettava tuki voitaisiin jakaa taloudelliseen, tiedolliseen,
toiminnalliseen ja tunnetukeen. Tällä hetkellä pääpaino on vielä taloudellisessa tuessa,
mutta jatkossa näiden muiden osa-alueiden kehittämiseen olisi syytä kiinnittää entistä
enemmän huomiota. Malmin (2011, 76) mukaan toiminnallista tukea omaishoitajat
saavat erilaisten tukipalveluiden muodossa, mutta avun saatavuus on kunnittain
hyvinkin erilainen ja toisaalta omaishoitajat ottavat hyvin eri tavoin annettavia
tukipalveluita vastaan. Omaishoitajien tunnetukeen voitaisiin pyrkiä vastaamaan
antamalla heille mahdollisuus vapaaseen, lepoon, virkistymiseen, ohjaukseen, liikuntaan
ja muihin vastaaviin toimintoihin. Vertaistukiryhmät ovat erittäin tärkeä kanava päästä
purkamaan niin hyvän kuin pahanolonkin tunteita. Näiden vertaistukiryhmien kautta
voidaan myös järjestää erilaista koulutusta, koska niihin on helppo kutsua erilaisia
asiantuntijoita luennoimaan ja keskustelemaan asioista ja esille tulevista ongelmista.
(Aaltonen 2004.)

2.3 Omaishoidon tulevaisuuden visioita

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän 17.1.2012, KOHO-työryhmän,
suunnittelemaan kansallista omaishoidon kehittämisohjelmaa. Edellinen omaishoidon
ohjelma, joka tällä hetkellä on voimassa, on Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajan
Elli Aaltosen vetämän projektin tulos. Myös tätä asetettua KOHO-työryhmää johtaa
ylijohtaja Elli Aaltonen. Työryhmän tavoitteena on vuoden 2013 loppuun mennessä
luoda uusi strategia, jossa omaishoitoa kehitetään ja esitetään säädettäväksi laki joka
sisältää

ohjeet

sopimusomaishoidosta.

Uusi

laki

korvaisi

aiemman

lain

omaishoidontuesta. Työryhmä on julkaissut väliraportin, STM:n raportti 2013:10, jossa
kiinnitetään erityistä huomiota omaishoitajien asemaan vahvistamalla sitä nykyisestään
sekä asettamalla kaikki omaishoitajat tasavertaiseen asemaan. Erityistä huomiota
kiinnitetään tässä suunnitelmassa omaishoitajien jaksamisen tukemiseen. Omaishoitoa
tukevia palveluita pyritään kehittämään lainsäädännön ja valtion ohjauksen avulla sekä
rakenteita uusimalla ja valvontaa kehittämällä. Myös omaishoitajien palveluohjaukseen
on työryhmä ottanut kantaa sekä pyrkii parantamaan sitä ja samalla myös kehittämään
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omaishoitajien valmennusta sekä kehittämään heidän kuntoutustaan. Strategiassa Suomi
2020 (2013: 11) kiinnitetään erityistä huomiota ikäihmisten palveluihin ja niiden
saatavuuteen. Raportissa tuodaan esille, että ikäihmiselle tarkoitetut palvelut
tuotettaisiin ja suunniteltaisiin asiakaslähtöisesti, siten että loppukäyttäjät saisivat sanoa
suunnitelmiin

mielipiteensä

ja

palvelut

suunnattaisiin

heille

heidän

omaan

elinympäristöönsä.

Omaishoitajuus ei ole pelkästään suomalainen ilmiö, vaan myös Euroopassa
Anderssonin ym. (2009, 34) mukaan noin 3 % väestöstä hoitaa läheistään useita kertoja
viikossa, 4 % kerran tai kaksi viikossa ja 8 % vähemmän kuin kerran viikossa.
Glendinniningin ym. (2009) tutkimusten mukaan vuonna 2005 olisi ollut 19 miljoonaa
yli 25-vuotiasta omaishoitajaa ja vuoteen 2030 mennessä määrä olisi noussut 21,5
miljoonaan, jopa 32 miljoonaan. Hän tähdentää sitä, että arviot on tehty vain niiden
perusteella, jotka ovat itse ilmoittautuneet omaishoitajiksi. Niinpä hän myös väittää että
oikea luku voisi olla jopa sata miljoonaa omaishoitajaa. Euroopassa on havahduttu
samaan tilanteeseen kuin Suomessa, että omaishoitajia kohdellaan resurssina ja silloin
on vaara, että poliitikot ajattelevat voivansa säästää julkisissa menoissa omaishoitajien
avulla. (Marin ym. 2009.) Euroopan maista kuitenkin Suomi on ainut maa, jossa
omaishoitajilla on oikeuksia lain (Laki omaishoidontuesta 318/1993) mukaan,
Suomessa

ja

Ruotsissa

maksetaan

omaishoidontukea

sekä

annetaan

vapaita

omaishoitajille The Trans-Europiean Survey Reportin (TEUSURE) 2009 mukaan.
Saman raportin mukaan ruotsalaiset olisivat kaikkein halukkaimpia sijoittamaan
hoidettavansa laitokseen ja puolalaiset sekä kreikkalaiset ehdottomasti kieltäytyvät
laitossijoituksesta kokonaan.
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3 OMAISHOITAJAN KOHTAAMINEN VASTAANOTOLLA
3.1 Kohtaaminen vastaanotolla

Tässä tutkimuksessa keskeinen asia on omaisen ja terveydenhuollon henkilöstön
kohtaaminen vastaanottotilanteessa. Asiaa on aiemmin tutkittu jonkin verran, mutta
pääsääntöisesti terveydenhuollon henkilöstön näkökulmasta. Mäkisalo-Ropponen
(2011) on tutkinut terveydenhuollon henkilöstön vuorovaikutustaitoja ja hän on ottanut
näkökulmakseen sekä sanallisen että sanattoman viestinnän ja hänen mielestään on
erityisen tärkeää, että terveydenhuollon henkilöstö viestittää omaiselle ristiriidattomasti
sen viestin mitä he haluavat välittää. Hän tähdentää, että jos viestinnässä on
ristiriitaisuutta, niin omainen pitää sanatonta viestiä tärkeämpänä kuin sanallista.

Kujala

(1996,

94)

on

tutkinut

hoitotyöpalvelujen

käyttäjien

kokemuksia

perusterveydenhuollossa ja hänen tutkimuksensa osoittaa että kolmasosa hänen
tutkimuksessaan mukana olleista ei ole osannut sanoa, onko omaisia otettu huomioon
vastaanottotilanteessa. Kokemukset kuitenkin hänen tutkimuksessaan painottuvat
melkoisen myönteiseen suhtautumistapaan. Kujalan tutkimusjoukkona on koko
väestöstä otettu tutkimusjoukko, joka iältään on seitsenvuotiaasta ylöspäin olevia
keskipohjalaisia ihmisiä.

Suomessa on kehitelty myös lääkärien koulutukseen vuorovaikutuskoulutusta,
vaikkakaan se ei ole vielä vakiintunut täysin osaksi lääkäreiden erikoistumis- tai
täydennyskoulutusta. Pyörälä (2011, 469–472) pohtii lääkärilehden artikkelissa, että
perinteisesti lääkärin vuorovaikutustaitojen on kuviteltu kehittyvän virkavuosien myötä,
mutta hänen mukaansa tästä ei kuitenkaan ole tutkittua tietoa olemassa. Käytäntö on
kuitenkin osoittanut, että kaikkien lääkäreiden vuorovaikutustaidot eivät välttämättä ole
hyvät. Vastaanottotilanteessa lääketieteellisen tiedon ja kliinisten taitojen hallitseminen
on tärkeä lääkärin työn onnistumisen edellytys, mutta se ei kuitenkaan riitä hyvään
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ammatilliseen osaamiseen. Lääkärin kyky haastatella potilasta, keskustella hänen
kanssaan hänen ja hänen omaisensa terveydentilasta sekä erilaisista hoitovaihtoehdoista
on erityisen tärkeä osa lääkärin työtä. Omaisen, potilaan ja lääkärin välisellä
vuorovaikutuksella on keskeinen osuus hoidon onnistumisen kannalta, koska useasti
tämä kohtaaminen on omaisen kohdalla ainutkertainen ja vaikuttaa myöhemmin
tapahtuviin valintoihin sekä käsityksiin koko hoitoprosessista. ( Pyörälä 2011, 469–
473.)

3.2 Tiedon merkitys

Omaishoitoperheiden yleisimpänä ongelmana koetaan olevan tiedollisen tuen puute.
Tietoa sekä tukea tarvitaan etenkin läheisen sairaudesta sekä hoidosta ja kaikista
mahdollisista tukimuodoista, jotka auttavat ratkaisemaan arkipäivässä eteen tulevia
ongelmia. (Malmi 2011, 76) Tieto erilaisista tukimuodoista ja palveluista on ollut
vaikeasti saavutettavista, taikka se on ollut hajallaan eikä omaishoitaja ole aina tiennyt
mistä lähteä tarvittavia asioita etsimään. Purhosen (2011, 83) mukaan tietoa on
annettava oikeaan aikaan ja oikeanlaista ja on muistettava, että omaishoitoperheiden
tiedon tarve on yksilöllistä. Hänen mukaansa annettua tietoa eivät omaishoitajat
välttämättä pysty sisäistämään, vaan asioita on kerrattava uudelleen, jotta asiat
menisivät perille omaishoitajille. Mäkisen (2011, 91) mukaan on erityisen tärkeä
huomioida se tapa, kuinka tieto välitetään juuri hoitotilanteen alkuvaiheessa. Siitä hänen
mukaansa riippuu oikeastaan se, mihin suuntaan koko hoitoprosessi lähtee kehittymään.
Myös Annikki Pursiainen (2010 132) on tutkimuksissaan todennut, että omaishoidon
alkuvaihe on perheissä usein hämmentävä, sekä tiedon tarve on suuri. Hän painottaa,
että erityisesti sosiaalityöntekijät kokevat tiedottamisen avuista ja palveluista olevan
itsestäänselvyys

tämän

ammattikunnan

piirissä.

Toisaalta

omaishoidontuesta

tiedottamisen hän kertoo olevan monen mielestä ristiriitaista, koska asiasta tulee kertoa
asiakkaille, mutta kuntien määrärahaperusteiset omaishoidontukeen varatut rahat eivät
useinkaan riitä kaikille hakijoille. Sosiaalityöntekijöiden antama tieto on siis hänen
mukaansa ajanmukaista ja riittävää, mutta lääkärikunta ei välttämättä ole riittävän
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perillä asioista ja tämän vuoksi tiedon jakaminen joissakin tilanteissa ontuu. (Pursiainen
2010, 132–133.)

Omaishoitajan tullessa vastaanotolle hoitosuhteen onnistuminen riippuu siitä millä lailla
hänet otetaan vastaan siinä tilanteessa. Jos lääkäri viestittää, että omaishoitaja on
tervetullut mukaan vastaanottotilanteeseen, niin silloin saadaan tilanteesta turvallinen ja
molempia osapuolia palveleva kohtaaminen. Silloin omaishoitaja kokee, että hänellä on
mahdollisuus rauhassa kertoa omansa ja hoidettavan kuulumiset ja mahdolliset toiveet
sekä kysellä mieltä painavia asioita. Toisaalta taas, jos tilanne on kiireinen ja asiat
pyritään saamaan nopeassa tahdissa hoidettua, niin silloin omainen kokee turhautumista
eikä missään tapauksessa uskalla kysellä edes niitä jokapäiväiseen selviytymiseen
liittyviä asioita, saatikka sitten mitään mikä liittyisi omaan tai hoidettavan jaksamiseen.
(Salin 2008, 56.) Huonot kokemukset jäävät vastaanotolle tulijan mieleen pitkäksi aikaa
ja kuten Pyörälä (2011, 469) toteaa, yksi huono kokemus vaatii korjautuakseen monta
hyvää kokemusta.

Jokaisella suomalaisella on lain mukaisesti oikeus ilman syrjintää terveydentilansa
mukaiseen hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon, sellaiseen millaista hänen tilansa
kulloinkin vaatii. Hänellä on myös oikeus saada tietoa omasta sairaudestaan ja siihen
liittyvistä hoito- ja kuntoutusmahdollisuuksista vastaanottavalta lääkäriltä sillä tavoin,
että hän sen asian ymmärtää. Tämä on kirjattuna laissa potilaan asemasta ja oikeuksista
(Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992) ja koska omaishoitaja on usein
hoidettavansa apuna ja tukena vastaanottotilanteessa, joissakin tilanteissa jopa
hoidettavansa silmät, korvat sekä ajatus, niin saman lain mukaisesti myös
omaishoitajalle on annettava asianmukainen tieto, jotta hän voi omaistaan hoitaa
asianmukaisesti. Lain potilaan asemasta ja oikeudesta (Laki potilaan asemasta ja
oikeuksista 785/1992) mukaan siis annettavan tiedon perillemeno on myös
varmistettava. Tämä on erittäin vaativa asia, koska monta kertaa vastaanottotilanteessa
voi olla erityisen kiire ja lääkärin vastaanotolle odottaa koko ajan uusia asiakkaita.
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Tämä tiedon antaminen on erityisen tärkeä asia, koska moni omaistaan kotona hoitava
on hoitotilanteessa melkoisen yksin ja tarvitsee kaiken mahdollisen tiedon ja tuen siinä
vaiheessa. Pursiaisen (2010 136–138) tutkimusten mukaan lääkäreiden ja muun
hoitohenkilökunnan antama tieto on toisaalta välillistä tietoa ja joko kiireestä tai muusta
syystä johtuen he yrittävät selviytyä koko tiedottamisesta ilman sosiaalihoitajien apua,
jolloin aina välillä tulee tiedotuksessa virhearviointeja sekä annetaan puutteellista,
joskus

jopa

väärää

tietoa.

Hänen

mukaansa

on

erittäin

tärkeää

tehostaa

terveydenhuollon ja sosiaalityön yhteistyötä.

Tätä tutkimusta tehtäessä tuli voimaan uusi vanhuspalvelulaki, laki iäkkään väestön
toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (Laki
ikääntyneen

väestön

terveyspalveluista

toimintakyvyn

980/2012),

joka

tukemisesta
on

sekä

voimassa

iäkkäiden

1.7.2013

sosiaali-

lähtien.

ja

Tässä

vanhuspalvelulaissa kiinnitetään entisten näkökohtien lisäksi huomiota siihen, että
kuntien tulee nimetä iäkkäälle henkilölle vastuutyöntekijä vuoden 2015 alusta alkaen.
Vastuutyöntekijän tehtäväksi kyseisen lain mukaan tulisi tiedottaminen hoidettavan
tarvitsemista palveluista, etuisuuksista sekä yhdessä omaishoitajan kanssa seurata
palvelusuunnitelmien toteuttamista ja palvelutarpeiden muutoksia. Tämä on erittäin
tärkeä linkki tässä palveluviidakossa, jossa niin omaishoitajan kuin hoidettavankin
kulkeminen on erittäin työlästä, koska valtiovallan taholta tehdään usein muutoksia
palvelujärjestelmiin. Tällöin olisi ainakin yksi yhteyshenkilö hoitajan, hoidettavan ja
palvelujen järjestäjien välillä, sellainen henkilö, jolla asiat ovat hallinnassa
reaaliaikaisesti, ja johon kaikki voisivat tarpeen mukaan ottaa yhteyttä.

3.3 Kohtelu vastaanottotilanteessa

Omainen koetaan usein terveydenhuollossa eräänlaisena potentiaalisena häirikkönä.
Kuten Ala-Nikkola (2003, 76–78, 87–89) on tutkimuksissaan osoittanut, hoidettavan
omaisiin suhtaudutaan tietyllä varauksella, jopa vältellen ja vähätellen. Kuitenkin hänen
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tutkimustensa mukaan omaishoitajat eivät ihan tällaista kohtelua terveydenhuollon
taholta

saa,

vaan

ilmeisesti

omaishoitajat

koetaan

eräänlaisena

resurssina

hoitoprosessissa jolloin heille annetaan enemmän arvostusta kuin omaisille yleensä.
Toisaalta, jos omaishoitaja kohdataan resurssina, niin silloin on vaarana, että
terveydenhuoltojärjestelmä alkaa määritellä omaishoitajan tekemisiä sekä ohjeistaa
erilaisia toimintoja. Mäkisalo-Ropposen (2011,7–8, 167–169, 211–212) mukaan
omaisia pitäisi ymmärtää vaikka he joissakin tilanteissa ehkä aiheettomastikin
syyllistävät terveydenhuollon toimijoita. Tämä hänen mukaansa johtuu omaishoitajan
väsymisestä, turhautuneisuudesta sekä tiedonsaannin vähäisyydestä. Joskus pelko sekä
epätietoisuus hoidettavan tilanteesta aiheuttaa negatiivisen reaktion omaisessa. Toisaalta
omaisella on oikeus sanoa mielipiteensä rehellisesti ja kuten Mäkisalo-Ropponen (2008,
Sairaanhoitaja 81(11) 16–18) huomauttaa, harvoin omaisten tarkoituksena on vaikeuttaa
hoitohenkilökunnan työtä, vaan se on yksi heidän tapansa aikaansaada keskusteluyhteys
terveydenhuollon

henkilöstön

kanssa

ja

johon

sitten

henkilöstön

on

oman

ammattitaitonsa puitteissa tartuttava.

Mielenkiintoinen väite on Eeva Pyörälän (2011, 469) tutkimuksessa otettu esille siitä,
että vastaanotolla kävijä voi samaistaa lääkärin omaksi vanhemmakseen, jolloin on
erityisen suuri merkitys niillä eleillä, ilmeillä ja sanomisilla sekä myös sanomatta
jättämisillä asiakkaan tuntemuksille sillä kyseisellä vastaanottokäynnillä. Samoin tässä
yhteydessä tuleva kannustus tai sen puute vaikuttavat asiakkaan käyttäytymiseen,
kokemukseen terveydenhuollosta sekä luottamukseen myös seuraavilla kerroilla.

Omaishoitotilanteet jatkuvat usein vuosia ja kaventavat joissakin tapauksissa
omaishoitajan elämänpiiriä sekä luovat masentavalle ololle otollisen maaperän kehittyä.
Yhtä tärkeää kuin asioista tiedottaminen omaishoitajalle, on hänen kohtaamisensa
vastaanottotilanteessa. Siinä luodaan pohja koko hoitoprosessille. Joissakin tilanteissa
taas sosiaalityöntekijät turhaan vaativat omaishoitajia hankkimaan lääkärinlausuntoja
joitakin hakemuksia varten, vaikka niitä ei välttämättä edes tarvittaisi. (Pursiainen 2010,
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165). Tällainen kohtelu useinkin turhauttaa omaishoitajaa, koska hänen on työlästä
toimia kaiken tukiviidakon keskellä, puhumattakaan jos työntekijöiden toimesta
johdetaan harhaan. Tämä harhaanjohtaminen ei ehkä ole täysin tiedostettua, vaan siitä
on voinut tulla tiedostamaton tapa, jolla karsitaan osa omaishoitajien tekemistä
hakemuksista pois, koska kuntien myöntämien avustusten rahallinen määrä on
rajallinen. Ala-Nikkolan (2003, 80) tutkimus tukee tätä näkemystä osaltaan, koska
hänen mukaansa palvelutarpeen arvioinnissa tulisi erityisesti ottaa omaisen ja
hoidettavan mielipiteet huomioon. Näin ei kuitenkaan hänen mukaansa tehdä, vaan
kuntien resurssit ohjaavat selkeästi päätöksentekoa niin, ettei asiakkaiden mielipiteitä
oteta huomioon vaan päätökset tehdään kuntaintresseistä lähtien. Myös Vilkko ym.
(2010, 58) ovat todenneet, että kuntien palveluiden piiriin pääsyn taso on nostettu niin
korkealle, että ennakoiville tukitoimille jää kovin vähän tilaa. Toisaalta organisaation
ottaessa

omaishoitajan

yhteistyökumppaniksi,

Pursiaisen

(2010,

26)

mukaan

terveydenhuoltojärjestelmä ottaa julkiset palvelut omaishoitajan rinnalle ja myös tukee
häntä. Toiminnan kohteena hänen mukaansa on edelleenkin hoidettava, mutta tällöin
myös hoitajan jaksamiseen kiinnitetään enemmän huomiota. Niin hoidettavan kuin
hoitajankin kokemuksellinen tuen tarve ja yksinäisyys sekä sitä kautta jaksamisen aste
ovat Vilkon ym. (2010, 54) mukaan yhteydessä siihen minkä verran ja millaista apua on
saatavilla ja millaista apua he saavat.

Asiakkaalla on oikeus tulla niin terveydenhuollossa kuin sosiaalihuollossakin
kohdelluksi siten, että hänen ihmisarvoaan kunnioitetaan, vakaumustaan ei loukata sekä
yksityisyyttä kunnioitetaan. Nämä samat kriteerit pätevät myös omaishoitajaan, kun hän
asioi hoidettavansa puolesta terveydenhuollon tai sosiaalihuollon yksiköissä. (Laki
potilaan asemasta ja oikeudesta 785/1992, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja
oikeuksista 812/2000). Viime aikoina on myös otettu esille asiana kansalaisvastuu,
jonka Arto Selkälä (2013, 192) oman tutkimuksensa mukaan väittää osittain korvaavan
sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvaa hyvinvointia siinä tapauksessa kun
taloudelliset resurssit pienenevät kuntien heikon taloustilanteen vuoksi. Toisaalta onhan
asiakkailla myös velvollisuuksia eikä ainoastaan oikeuksia, jos kansalaiset eivät käytä
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terveydenhuollon palveluita säännöllisesti, niin se rapauttaa koko terveydenhuollon
järjestelmän ajan kuluessa ja silloin varat toimintojen kehittämiseen Selkälän
(2013,192) entisestäänkin vähenevät.
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4 TUTKIMUKSESSA ESIINTYVIÄ KÄSITTEITÄ
4.1 Omaishoitaja

Nykyisen

omaishoidontukilain

(Laki

omaishoidontuesta

937/2005)

mukaan

omaishoitajaksi määritellään henkilö, joka hoitaa omaista tai muuta hoitoa tarvitsevaa
läheistä henkilöä ja jolle on tehty kunnan kanssa sopimus omaishoidontuesta.
Omaishoitajat ja Läheiset –Liitto Ry:n määritelmän mukaan omaishoitaja on henkilö,
joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairauden, vamman
tai muun erityisen hoivan tarpeen vuoksi ei selviydy arjestaan omatoimisesti.
(Kaivolainen 2011,236) Raja omaishoitajuuden ja tavallisen auttamisen välillä on
liukuva ja virallisesti omaishoitajana käsitetään vain henkilö, jolle on tehty
omaishoitosopimus ja jolle maksetaan omaishoidontukea.

Kuitenkin vain pieni osa omaishoitajista saa tai on hakenut omaishoidontukea. Suurin
osa perheenjäsentään hoitavista henkilöistä tekee hoivatyötä ilman virallista asemaa,
vaikka hoidettavan avun tarve saattaisi edellyttää tuen saantia. Omaishoitajuus alkaa
yleensä huomaamattomasti puolison tai vanhempien ikääntyessä ja hoidon tarpeen
lisäännyttyä. Mäkisen (2011, 50) mukaan omaisen sitoutuminen hoitoon kasvaa yleensä
yhteisen elämänhistorian myötä. Omaishoitaja elää hoidettavan kanssa symbioosissa ja
suhde alun perin muutoinkin perustuu rakkauteen ja sitä myöten auttamisen haluun.
Toisaalta joissakin tilanteissa omaishoitaja voi myös hoitaa velvollisuudesta kuten
ammattiauttajakin, mutta pääsääntöisesti omaishoitotilanteessa korostuu tunneside
hoitajan ja hoidettavan välillä. Puolisohoitajat voidaan usein jättää omaishoidon
ulkopuolelle valtiovallan toimesta, koska vieläkin viranomaiset tulkitsevat puolisoiden
keskinäisen huolenpidon kuuluvan avioliittoon luonnollisesti kuuluvana velvollisuutena.
(Kaivolainen 2011, 60–62, Kirsi 2004, 75.)
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Ennen hyvinvointivaltion kehittymistä perheet yleisesti ottaen kantoivat vastuun
sairaistaan ja vanhuksistaan, koska vastuulle ei ollut muita ottajia. Sittemmin
hyvinvointivaltiosta tuli eräänlainen suurperhe, jolle vastuun jäsentensä hyvinvoinnista
ja hoidosta ajateltiin kuuluvan. Pietilän ja Saarenheimon (2003, 139–148) mielestä
kysymys ei ole vain kulttuurin sanattomasta sopimuksesta, vaan hoitovastuun jako on
kirjattu myös lainsäädäntöön. Tätä taustaa vasten omaisten tekemä hoitotyö hahmottuu
nyt pikemminkin tosiasiallisesti yhteiskunnalle kuuluvan vastuun jakamisena kuin
perheiden itsestään selvänä tehtävänä. Paasivaaran (2003, 45–46) tutkimuksesta
kuvastuu myös läpi vuosisatojen jatkunut velvollisuushoitaminen, mikä aiheutti sen, että
joku perheenjäsenistä ikään kuin velvoitettiin hoitamaan vanhuksia, vammaisia ja
sairaita perheenjäseniä. Heiltä ei ajan tavan mukaan edes kysytty mahdollista halua tai
toivetta hoitaa omaistaan, vaan joku, yleensä perheen naimaton tytär jäi hoitamaan
vanhukset sekä siinä sivussa mahdolliset syytinkiläiset. Palkkaa siihen aikaan ei
tietenkään hoidosta saanut kukaan. (Saarenheimo ja Pietilä, 2003, 139–148; Paasivaara
2003, 45–46.)

Tässä tutkimuksessani määrittelen omaishoitajaksi kaikki henkilöt, jotka hoitavat
omaistaan tai läheistään riippumatta siitä maksetaanko heille kunnan toimesta
omaishoidontukea tai ei. Englanninkielistä materiaalia hakiessani, olen tietoa
omaishoitajista hakenut hakusanalla carer ja omaishoidosta hakusanalla informal care.
Saarenheimo ja Pietilä (2003,71) ovat kritisoineet virallista omaishoitajakäsitettä sen
vuoksi,

että

se

on

antanut

yhteiskunnalle

tietynlaisen

määräysvallan

koko

omaishoitoperheeseen. Samoja ajatuksia on myös Paasivaara (2003, 47) pohtinut
tutkimuksessaan kertoessaan, että kun yhteiskunta on avustanut omaishoitoperhettä, niin
se on myös saanut oikeuden tarkkailla ja osaltaan holhota koko omaishoitoperhettä kuin
perhe olisi osa kunnan palvelujärjestelmää.
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4.2 Omaishoidettava

Omaishoitajan hoidettavana olevasta henkilöstä käytän jatkossa nimitystä hoidettava tai
omaishoidettava. Kirjallisuudesta ei täysin vakiintunutta käsitettä ole löytynyt, vaikka
asiasta on kovasti käyty keskustelua viime aikoina. Omaishoidettava on henkilö, joka
vammansa

tai

elämäntilanteensa

perusteella

tarvitsee

toisen

henkilön

apua

selviytyäkseen elämästään omassa kodissaan. Tämä ei tarkoita ainoastaan laitoshoidon
tarpeessa olevaa tai täysin toimintakyvytöntä henkilöä vaan kaikkia itsenäisessä
elämässä selviytymiseen apua tarvitsevia. Hoidettava voi olla joko hoitajan puoliso,
lapsi tai muu elämänkumppani tilanteesta riippuen. (Kaivolainen, 2011,54.)

Annukka Klemola (2006, 15) on tutkinut keskipohjalaisia vanhuksia ja hänen
tutkimuksessaan tulee vahvasti esille, että vanhuksen koti mahdollistaa optimaalisen
elämän suhteessa vanhuksen psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen toimintakykyyn
sekä voimavaroihin Hänen mukaansa keskeisiä tekijöitä ovat kotiin liittyvä turva ja
oman elämän hallinta. Kodin turvaan liittyvät elämänhistoria ja sosiaalinen tuki sekä
uskonto ja arvomaailma. Oman elämän hallinta tulee silloin esille valinnoissa ja
omatoimisessa tekemisessä. (Klemola 2006,15.)

Hoidettavalla on oikeus määrätä itse omista asioistaan niin pitkälle kuin se on
mahdollista ottaen huomioon hänen omassa elämässään muodostunut arvomaailma.
Jotta itsemääräämisoikeus toteutuu, on päätösten lähdettävä vanhuksesta itsestään ja
hänen omasta arvomaailmastaan. Ongelma itsemääräämisoikeuden toteutumisessa
syntyy, Karvonen-Kälkäjän (2008a ja 2008b) mukaan silloin jos vanhus tekee päätökset
miellyttääkseen muita tai alistuneesti. Hänen mukaansa itsemääräämisoikeuden
tarkoituksena on suojata hoidettavaa perusteettomalta väliintulolta silloin, kun
hoidettava pyrkii määräämään itsestään ja omasta elämästään. Jos taas hoidettava ei
kykene päättämään ja ilmaisemaan omaa tahtoaan ilman, että voitaisiin välttyä
vahingonvaarasta ja riskeistä, on tällöin hänen laillista edustajaansa kuultava
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hoitopäätöksiä tehtäessä. (Myös laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
812/2000 8§)

4.3 Omaishoito

Omaishoito ei ole yksiselitteisesti määriteltävä ilmiö. Omaishoitajat ja Läheiset liitto
ry:n määritelmän mukaan omaishoito on pitkään ollut näkymättömään vastuun
kantamista läheisistä. Heidän mukaansa omaishoito mielletään usein pelkästään
ikäihmisten hoitamiseksi, mutta monet hoidettavat läheiset voivat myös lapsia ja
työikäisiä. (Purhonen ym. 2011, 12–13.)

4.4 Omaishoitosopimus

STM:n raportin 2013:10 mukaan omaishoitosopimuksella tarkoitetaan hoitajan ja
hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan välistä toimeksiantosopimusta, jolla sovitaan
omaishoidon

järjestämisestä.

Siinä

sovitaan

omaishoitajalle

maksettavista

hoitopalkkioista, omaishoitajan lomista, hoidettavan muista mahdollisista palveluista.
Samassa yhteydessä sovitaan myös intervallihoidoista ja muista erityisjärjestelyistä.

4.5 Omaishoidontuki

Omaishoidontukilain (Laki omaishoidontuesta 937/2005) mukaan omaishoidontuella
tarkoitetaan sitä kokonaisuutta, joka muodostuu omaishoitosopimuksessa määritellyistä
omaishoidettavalle

annetuista

palveluista

sekä

omaishoitajalle

maksettavasta

hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoitajan oikeus
omaishoidontukilain mukaiseen omaishoitajan vapaaseen edellyttää, että hoitaja on
ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin sidottu hoitoon.
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4.6 Sopimusomaishoito

Kansallisen omaishoidon kehittämistyöryhmän antaman väliraportin (STM 2013:10)
mukaan sopimusomaishoitaja on iäkkään, sairaan tai vammaisen henkilön hoitaja ja
hoito järjestetään joko kokonaan tai osittain sopimusomaishoitona. Tämä edellyttää, että
hoidon tarvitsijalla on joko sitova tai vaativa hoidon tarve sekä hänellä on esittää joku
läheinen joka on halukas sekä myös kyvykäs toimimaan sopimusomaishoitajana.
Tällöin sitten tehdään sopimus hoitajan kanssa, joissakin tilanteissa missä käytetään
harkintavaltaa sopimuksen tekemisessä, harkintavalta liittyy siihen, täyttyvätkö laissa
määritellyt kriteerit sopimusomaishoidosta. Omaishoitosopimus voidaan tehdä myös
työssäkäyvän omaishoitajan kanssa, jos omaishoitaja sitoutuu huolehtimaan omaisensa
vaativasta hoidosta työnsä ohella. (STM 2013:10 väliraportti.)

Omaishoitosopimuksen määrittävät kriteerit, palkkion saannin edellytykset sekä
palkkioluokat määritellään valmisteilla olevassa uudessa laissa omaishoidontuesta.
Uutena tähän lakiin on suunnitteilla omaishoitajan vapaapäivät sekä niitä korvaava
hoito sekä sopimusomaishoitajalle annettavat palvelut ja näistä tärkeimpänä
omaishoitajien terveystarkastukset. Ennestään laissa olivat ja täsmentyvät uuteen lakiin
myös sopimusomaishoidon edellytykset, hoitopalkkion saantiperusteet ja palkkioluokat.
lisäksi uuden lain mukaan sopimusomaishoitajalla on jatkossa oikeus eläketurvaan sekä
tapaturmavakuutukseen. (STM 2013:10 väliraportti.)

4.7 Potilasohjaus

Ohjaus käsitteenä on Kääriäisen (2007, 28–29) tutkimuksen mukaan tulkittu usein oman
kokemuksen kautta ja siksi hänen mukaansa monet määritelmät ovat osittain
sopimuksenvaraisia. Hän tuo esille, että ohjaus voidaan määritellä tiedon antamiseksi,
vuorovaikutukseksi joka liittyy potilaan hoitoprosessiin sekä potilaan auttamiseksi, kun
hän tekee valintoja hoitonsa ja palveluidensa suhteen.
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Läheisen sairastuminen koskettaa monta kertaa koko perhettä ja lähiyhteisöä ei vain
potilasta itseään. Monta kertaa avut niin sosiaali- kuin terveystoimessakin ovat
pirstaleisia, niin silloin painottuu ammattilaisten antaman ohjauksen osuus potilaan
jatkohoidossa. Mäkelän (2011, 79) mukaan onnistunutta ohjaustilannetta edeltää
ammattilaisten onnistunut tilanteen kartoitus niin potilaan kuin hoidettavan perheenkin
osalta. Hänen mukaansa se edellyttää ammattitaitoa työntekijältä sekä erityisen hyvää
kokonaisuuksien hallintaa. Omainen saattaa Lipposen ym. (2006, 49–50) joutua kriisiin
läheisen sairastuttua ja silloin henkilökunnan antaman ohjauksen laatuun tulee
erityisesti kiinnittää huomiota, koska omaisen kriisin vaikutus tulee näkyä hoitajan
tavassa antaa ohjausta. Tieto tulee heidän mukaansa silloin antaa selkeästi, ystävällisesti
ja yksinkertaisesti.
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5 TUTKIMUSTEHTÄVÄ
Monet omaistaan kotona hoitavat kokevat etteivät saa mistään tukea tai se tuki, mitä
internetistä ja mediasta löytyy, ei ole riittävän selkeästi esille tuotua, kuten Merja
Purhonen (2011,21) tuo esille artikkelissaan. Mikkelissä on meneillään Mikkelin seudun
Omaishoitajat ja Läheiset ry:n hallinnoima, Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama
VALOT –hanke, jonka tarkoituksena on kehittää omaishoitotilanteet tunnistava ja
omaishoitajia valmentava moniammatillinen toimintamalli

terveydenhuoltoon.

Hankkeen toiminta-aika on 2009–2013. Tämän hankkeen myötä on omaistaan hoitaville
annettu

mahdollisuus

kertoa

mielipiteensä

terveydenhuollon

henkilökunnan

suhtautumisesta omaishoitajaa kohtaan sekä kuinka heidät on huomioitu läheisen
sairastuttua. (Herranen & Väisänen 2011.)

Tähän tutkimukseeni olen valinnut mukaan Mikkelin sen vuoksi, että haluan tietää millä
tavoin VALOT-hankkeeseen kuuluva koulutus on vaikuttanut omaisyhteistyön
tiedostamiseen Mikkelin alueella. Toiseksi tutkimusalueeksi olen valinnut KeskiPohjanmaalta Perhon kunnan. Perho on pieni maaseutukunta Keski-Pohjanmaalla ja on
hallinnollisesti Jokivarsikuntien Yhteistoiminta-alueen, JYTAn yhteistyökumppani.
Perhossa vastaavaa hanketta ei ole toteutettu. Tässä tutkimuksessa mahdollisesti
kuvastuu myös ero pienen kaupungin ja pienen maaseutukunnan toimijoiden
suhtautumisessa omaishoitajuuteen. Lisäksi oman mielenkiintoisen lisänsä antaa
mahdollinen eteläsavolaisen ja keskipohjalaisen kulttuurin välinen ero.

Tutkimuksessa paneudutaan terveydenhuollon henkilöstön ja omaisten kohtaamiseen
sekä siinä esille tuleviin asioihin. Tarkastelen myös sitä tapaa, millä lääkärit ja
sairaanhoitajat suhtautuvat omaishoitajaan sekä miten he ohjeistavat omaishoitajaa
omaisensa hoitamisessa. Olen valinnut tähän kaksi erilaista tutkimusjoukkoa, Mikkelin
ja Perhon. Tämä asetelma on sen vuoksi, että Mikkelissä on toteutettu VALOThankkeen myötä projekti, jossa on annettu niin omaishoitajille kuin terveydenhuollon
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toimijoillekin koulutusta omaishoitajuuteen. Haluan tässä työssä selvittää onko tällä
koulutuksella ollut vaikutusta omaishoitajien kuulemiseen ja omaishoitajuuden
tiedostamiseen ja sen jälkeen vertaan Perhosta saamiani tuloksia VALOT-hankkeen
tuloksiin. Tällä tavoin pystyn hahmottamaan millä tavoin koulutus on edesauttanut
tietoisuutta omaishoitajuuteen sekä pystyn tekemään johtopäätöksiä tulosten perusteella
ja samalla tekemään ehdotuksia, joista voisi olla apua omaisyhteistyötä rakennettaessa
terveydenhuollossa.
Tämän työni tarkoituksena on selvittää terveydenhuollon henkilöstön omaishoitajille
antaman tiedon laatu vastaanottotilanteessa sekä miten he kuuntelevat ja kuulevat
omaishoitajaa

tuossa

tilanteessa.

Tähän

pohjautuen

työni

tutkimustehtäviksi

muotoutuivat:
1. Miten terveydenhuollon henkilöstö antaa tietoa omaishoitajille omaisen hoitoon
liittyvissä käytännön asioissa?
2. Miten omaishoitajat kokevat tulleensa kuulluiksi ja ohjatuiksi läheisen

sairastuttua?
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6 TUTKIMUSMENETELMÄT
Fenomenologinen tutkimus on kiinnostunut ilmiöistä ja ilmiöiden tulkitsemisesta.
Tutkimuksen

kohteena

on

ihmisen

subjektiivinen

kokemus.

Tämän

vuoksi

fenomenologiaa pidetään pätevänä paradigmana, lähestymistapana tai metodina
ihmistieteissä, kuten terveystieteissä. (Flood 2010, 13; Metsämuuronen 2006, 94, 152–
153). Vaikka fenomenologiaa käytetään suppeammassa muodossa menetelmänä, on sen
ydinsisältöjen

tunteminen

Metsämuurosen

(2006,

152–153)

mukaan

tärkeää.

Laadullisen terveystieteellisen tutkimuksen ominaispiirteistä (Kylmä & Juvakka 2007,
22–31)

fenomenologisessa

tutkimusmenetelmässä

on

olennaista

nimenomaan

subjektiivisuus, sillä mielenkiinnon kohteena on yksilön kokemus todellisuudesta.

Keskeistä laadullisessa tutkimuksessa on induktiivinen päättely, jossa havainnot
yksittäisistä

tapahtumista

yhdistetään

laajemmaksi

kokonaisuudeksi.

Tällaisen

aineistolähtöisen analyysin lähtökohtana on kerätty aineisto ja tuloksena kuvaus
tutkittavasta ilmiöstä. Ominaispiirteistä korostuu tiedon kontekstiaalisuus, sillä tuotettu
tieto on sidoksissa tutkimukseen osallistujien elämäntilanteeseen, aikaan ja paikkaan,
kuten esimerkiksi heidän nykyiseen työtehtäväänsä ja työpaikkaansa sekä elinpiiriinsä.
Siinä korostuu Virtasen ja Stenvallin (2009) mukaan tutkijan oma ajattelukyky sekä
tapa millä hän hahmottaa saamansa tulokset sekä miten hän kiinnittää kaiken siihen
kokonaisuuteen, mitä hän tutkii ja toisaalta mitä hän itse edustaa. Tärkeäksi tekijäksi
muodostuu siis tutkijan taito hahmottaa asioiden taustatekijöitä sekä haastattelun
sisällön suhdetta siihen. Toisaalta Tuomi ja Sarajärvi (2012, 96–99) ottavat esille
näkökulman, jonka mukaan tutkimuksessa käytetyt käsitteet, tutkimusasetelma ja
menetelmät ovat tutkijan asettamia, joten niillä luodaan jo tietty mielikuva tutkittavaan
aiheeseen. Tämä asettaa tutkijalle perustavaa laatua olevan tutkimuksellisen
probleeman, että edetäänkö aineiston analyysissä tiedonantajien ehdoilla ja voiko tutkija
jättää omat ennakkoasenteensa analyysin ulkopuolelle.
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Laadullista tutkimusta käytetään silloin, kun ollaan kiinnostuneita tietynlaisista
tapahtumista, joita varten ei voida järjestää koetilannetta. Laadullisella tutkimuksella
halutaan myös saada tietoa tiettyihin tapauksiin liittyvistä asioista sekä ollaan
kiinnostuneita tapahtumissa mukana olevien yksittäisten toimijoiden merkityksestä
tutkittavalle ilmiölle. (Metsämuuronen 2006, 208.) Sisällön analyysissä nämä
haastattelun avulla saadut tiedot jäsennellään teemojensa mukaisiin kategorioihin, joita
sitten tarkastellaan tutkimuskysymysten pohjalta. Tutkimuksen aineisto kuvaa
tutkittavaa ilmiötä ja tällä kategorioinnilla pyritään saamaan selkeä ja tiivis paketti
aineistosta kadottamatta kuitenkaan aineiston sisältämää informaatiota. (Tuomi &
Sarajärvi, 2012, 103–113.) Laadullisen aineiston analysoinnin tarkoituksena on lisätä
aineiston informaatioarvoa sekä tehdä hajanaisesta aineistosta helpommin ymmärrettävä
ja selkeä kokonaisuus. Laadullisesta aineistosta tehdään päättelyn ja tulkinnan avulla
uusia loogisesti käsiteltäviä kokonaisuuksia. Laadullisen aineiston käsittelyssä aineistoa
analysoidaan tutkimuksen jokaisessa vaiheessa. (Tuomi & Sarajärvi, 2012 103–113.)

Norlykin ja Harderin (2010) mukaan fenomenologisesta tutkimuksesta ei tule
fenomenologista, jos pelkästään viitataan käytetyn kyseistä lähestymistapaa. Tarvitaan
tarkempia

perusteluja

fenomenologisen

filosofian

toteutumisesta

koko

tutkimusprosessin ajan.

Fenomenologisen tutkimuksen osallistujat valitaan Metsämuurosen (2006, 208) mukaan
tarkoituksenmukaisuuden perusteella. Myös Kylmä ja Juvakka (2007, 27) tähdentävät
valittavan sellaisia henkilöitä, joilla on kokemuksia tutkimuksen kohteena olevasta
ilmiöstä. Tutkimukseen osallistujia on yleensä pieni joukko (Polit & Beck 2008, 227;
Kylmä & Juvakka 2007,27). Periaatteessa kokemuksen kuvaus voitaisiin kirjoittaa vain
yhden vastaajan kokemuksen perusteella, kunhan varmistetaan laajemmalla aineistolla,
että koko kokemuksen kirjo on saavutettu tuon yhden vastauksen perusteella
(Metsämuuronen 2006, 171). Politin ja Beckin (2008, 70) mukaan laadullisessa
tutkimuksessa tiedonantajia on silloin riittävästi, kun aineisto alkaa toistaa itseään,
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toisin sanoen mitään uutta ei enää nouse esille. Heidän mukaansa siis pieni määrä,
korkeintaan kymmenen tiedonantajaa, on fenomenologisessa tutkimuksessa riittävä
määrä. Tässä työssä on jo haastatteluja suunniteltaessa tehty päätös haastateltavien
lukumärästä, joskin aineistoa kerättäessä tehtiin myös tämä havainto, että aineistosta
alkoi nousta järjestelmällisesti samat asiat esille eri tiedonantajien kohdalla.
Laadullisessa tutkimuksessa ei Tuomen ja Sarajärven(2012, 85) havaintojen mukaan
pyritäkään tilastollisiin yleistyksiin, vaan on tärkeää pyrkiä kuvaamaan jotakin
tapahtumaa tai ilmiötä sekä antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta niille.

Tässä tutkimuksessa käytettiin harkinnanvaraista otantaa tarkoituksenmukaisesta
perusjoukosta, joka oli
tutkimukseen

parhaiten

tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukaisin ja tähän
soveltuva

tiedonantajien

joukko.

Terveysaseman

vastaanottotoiminnassa mukana olevat lääkärit ja sairaanhoitajat ovat parhaita
asiantuntijoita

kuvaamaan

asiakkaan

kohtaamistilannetta

vastaanotolla

terveydenhuollon henkilöstön näkökulmasta. Omaishoitajat, jotka ovat joutuneet
käyttämään näitä terveydenhuollon vastaanottopalveluita, ovat omalta osaltaan parhaita
asiantuntijoita kuvaamaan näitä terveydenhuollossa saamiaan palveluita. Molemmat
ryhmät pystyvät erinomaisesti kuvailemaan tuntemuksiaan tuossa tilanteessa sekä
arvioimaan saamaansa palvelua. Vastaanotoilla työskentelee yleensä aina vähintään yksi
lääkäri sekä sairaanhoitaja, joissakin isommissa paikoissa useampiakin. Omaishoitajien
joukko taasen on runsaampi, joten sieltä omaishoidonohjaajan on ollut helppo valita
osallistujat mukaan tutkimukseen.

Tutkimusjoukon

henkilöiden

asuinpaikat

sijoittuvat

myös

hiukan

erilaisiin

kulttuuriympäristöihin, koska Mikkeli on keskisuuri kaupunki Etelä-Savossa ja Perho
pieni maalaiskunta Keski-Pohjanmaalla. Mikkelin tiedonantajat ovat sattumalta kaikki
muualta Mikkeliin siirtyneitä, korkeakoulutettuja ihmisiä, heistä omaishoitajat ovat
kaikki

eläkeikäisiä.

Perhossa

ainoastaan

terveydenhuollon

tiedonantajat

ovat

korkeakoulutettuja ihmisiä, omaishoitajat taas peruskoulun käyneitä, eläkkeellä olevia
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henkilöitä. Mikkeli on tyypillinen suomalainen keskisuuri kaupunki, jossa ihmiset
elävät omaa elämäänsä kovinkaan suuresti olematta tekemisissä toistensa kanssa.
Perhossa taas eletään tiiviissä yhteisössä, jossa suurin osa kuntalaisista tuntee toisensa,
sekä

ovat

jollakin

tavoin

tekemisissä

keskenään.

Perho

on

lisäksi

vahva

vanhoillislestadiolaisuuden alue, mikä lisää väestön yhteenkuuluvaisuutta. Myös
Annukka Klemola (2006) ja Eila Kujala (1988, 1996, 2003) ovat tutkineet väestöä
samalla alueella, joten niistä tutkimuksista saan vahvistusta omaan tutkimukseeni
väestöpohjan ja tulosten sekä asenneilmapiirin muodossa.

Haastateltavaksi valitsin Mikkelin seudulta terveydenhuollon henkilöstöä sekä
omaishoitajia, jotka ovat olleet mukana VALOT –hankkeen haastatteluissa. Hankkeen
projektipäällikön asiantuntemusta käytin hyväkseni mukaan otettavia haastateltavia
valitessani. Vertailtavaksi tutkimusjoukoksi valitsin Perhosta vastaavan määrän
terveydenhuollon henkilöstöä sekä omaishoitajia omaishoidonohjaajan avustuksella.
Henkilöitä otettiin tutkimukseen mukaan kaksi terveydenhuollon asiantuntijaa sekä
kolme omaishoitajaa niin Mikkelin kuin Perhon alueelta. Yhteensä tiedonantajia oli siis
viisi tutkimusjoukossa ja viisi vertailututkimusjoukossa. Pohdin myös saatavia tuloksia
käyttäen

vertailumateriaalina

VALOT

–hankkeessa

tuotettua

materiaalia.

Tarkoituksenani on ensin selvittää millä tavoin omaishoitajat kokevat kuulluksi
tulemisen

terveydenhuollon

piirissä

sekä

lisäksi

verrata

Perhosta

saatuja

haastattelutuloksia Mikkelin vastaaviin tuloksiin ja VALOT-hankkeen tuotoksena
tulleisiin johtopäätöksiin. Tämän perusteella pystyn tekemään johtopäätöksiä siitä onko
kuulluksi tulemisella eroja eri alueilla sekä onko Mikkelissä toteutettu hanke antanut
valmiuksia terveydenhuollolle kohdata omaishoitajia paremmin kuin ennen koulutuksen
toteuttamista.

Fenomenologisessa tutkimuksessa haastattelu on tärkein menetelmä tutkimusaineiston
keräämisessä (Flood 2010,11, Metsämuuronen 2006, 170). Perusehtona aineiston
hankinnassa on tutkijan avoin asenne ilman omia oletuksia ja tutkijan mahdollisimman
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vähäinen vaikuttaminen tutkittavan esiin tuomiin kokemuksiin (Norlyk & Harder 2010,
420; Metsämuuronen 2006, 170) Tutkijan tehtävänä on auttaa tutkittavia kuvaaman
kokemuksiaan johtamatta keskustelua (Polit & Beck 2008, 227) ja pyrkiä kuvailemaan
ja ymmärtämään tutkittavien subjektiivisia kokemuksia tutkittavasta ilmiöstä (Flood
2010, 10). Tämän tutkimuksen aineisto perustuu omaishoitajien ja terveydenhuollon
ammattilaisten kokemuksiin ja aineisto kerätään teemahaastattelun avulla. Haastattelut
toteutettiin kesäkuussa ja heinäkuussa 2013. Terveydenhuollon ammattilaisten
haastattelut toteutettiin heidän työpaikoillaan. Ilmapiiri niissä oli luottamuksellinen ja
vapautunut. Haastattelujen toteuttamisaika saatiin järjestettyä rauhalliseksi sekä
häiriöttömäksi,

eikä

keskeytyksiä

tapahtunut.

Omaishoitajien

haastattelut

pääsääntöisesti toteutettiin heidän kodeissaan yhtä lukuun ottamatta, joka toteutettiin
haastattelijan kotona. Kaikki nämä haastattelut saatiin toteutettua ilman keskeytyksiä ja
tunnelma oli luottavainen ja kiireetön.

Teemahaastattelu on Hirsjärven ja Hurmeen (2000, 47) teorian mukaan yksi
yleisimmistä

aineiston

keruumenetelmistä

laadullisessa

tutkimuksessa.

Teemahaastattelussa eli puolistrukturoidussa haastattelussa haastattelijalla on tukenaan
tukisanalista, ehkä myös muutama tarkentava kysymys, mutta pääasiassa haastattelun
kysymykset muotoutuvat omaan muotoonsa itse haastattelutilanteessa. Näkökohdat ja
teemat ovat sovittu ennakolta, mutta niiden järjestystä ja asioiden painotusta voidaan
muuttaa eri haastateltavien kyseessä ollen, kuten myös ilmenee Pirjo Lindforsin ym.
(2010, 8–22) julkaistusta tutkimuksesta, jossa he tutkivat teemahaastattelun avulla
kuntajohdon tulkintoja terveyden edistämisestä kunnissa.

Teemahaastattelun pyrkimyksenä on löytää merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen
tarkoituksen ja ongelman asettelun tai tutkimustehtävän mukaisesti. Haastattelijan on
toimittava tilanteen mukaan ja pyrittävä viemään haastattelua sujuvasti eteenpäin,
vaikka se vaatisi kysymysten esittämistä eri järjestyksessä, kuten myös Tuomi ja
Sarajärvi (2009, 73) tähdentävät ja sanovat, että teemahaastattelun etuna on, että

31

haastattelija voi kysyä lisäkysymyksiä haastateltavan antaman vastauksen pohjalta ja
käsitellä näin pinnalle noussutta uutta teemaa. Tärkeintä heidän mielestään on, että
saadaan mahdollisimman paljon tietoa tutkittavasta aiheesta esille. Tuomen ja
Sarajärven (2009, 73) mukaan olisi eettisesti perusteltua antaa kysymysteemat jo
etukäteen haastateltaville, kun taas Kanasen (2010, 56) mielestä näin ei tulisi tehdä,
koska

se

hänen

mielestään

vie

tutkijalta

mahdollisuuden

edetä

luovasti

haastattelutilanteessa, kun tiedonantajalla on jo jokin omassa mielessään lukkoon lyöty
mielikuva asiasta. Hän on toisaalta sitä mieltä, että jos tutkija haluaa saada asiasta
perustellun tiedon, niin olisi hyvä järjestää uusintahaastattelut jonkin ajan kuluttua
ensimmäisestä haastattelusta, jolloin saadaan asiasta syvällisempi kuva. Hän puhuu kuin
sipulin kuorimisesta kerros kerrokselta. (Kananen 2010, 55–57.)

Tätä työtä tehdessäni olen tehnyt haastattelut vain kertaalleen ja olen haastatteluajasta
sopiessani kertonut haastateltavaksi lupautuneille mitä aihetta haastattelu koskee, enkä
ole toimittanut heille haastatteluteemoja etukäteen. Polit ja Beck (2010, 372)
näkökulman mukaan tällainen haastattelumenetelmä on myös erityisen hyvä niissä
tilanteissa, jolloin tiedonantajalla on vaikeuksia ilmaista itseään ja ajatuksiaan muille
ihmisille, koska haastattelija voi täydentävillä kysymyksillä saada ajatuksia esille.
Omasta mielestäni tässä myös kysytään haastattelijan asiaan paneutumista ja
aktiivisuutta haastattelutilanteessa, koska mielestäni hyvä haastattelija voi saada
enemmän viestiä tiedonantajalta kuin flegmaattisesti toimiva haastattelija.

Aineistonkeruumenetelmänä käytin teemahaastattelua, jota Metsämuurosen (2006, 235)
mukaan voidaan nimittää myös puolistrukturoiduksi haastatteluksi. Hänen mukaansa
tätä haastattelutyyppiä käytetään silloin, kun halutaan selvittää intiimejä tai muutoin
arkoja aihealueita tai jos halutaan selvittää muutoin heikosti tiedostettuja asioita.
Tällaisia ovat arvostukset, ihanteet ja perustelut erilaisille asioille. Teemahaastattelussa
käytetään ennalta valittuja teemoja, mutta kysymysten muoto ja esittämisjärjestys ovat
vapaasti valittavissa. Tässä tutkimuksessa on tähän perustuen teemahaastattelu, koska
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selvitellään henkilökohtaisia, arkoja aihealueita ja selvitellään tutkittavien arvostusta
jotakin tiettyä palvelua kohtaan. Teemahaastattelun suoritin myös henkilökohtaisesti
itse sen vuoksi, että pyrin saamaan mukaan kuvaavia esimerkkejä, sekä haastattelun
kuluessa saatoin tehdä tarkentavia lisäkysymyksiä. Erittäin tärkeä näkökohta
haastattelujen suorittamiselle henkilökohtaisesti oli myös, että halusin kadon
tutkimusjoukossa jäävän mahdollisimman pieneksi. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 34;
Metsämuuronen 2006,233.)

Halusin myös havainnoida haastateltavia haastattelun aikana, jolloin oli mahdollista
saada esiin uudenlaisia merkityksiä asioille ja syvempää ymmärrystä vastauksille.
Tuomen ja Sarajärven (2009, 73) mukaan monet tutkijat kertovat käyttävänsä
havainnointia yhtenä tiedonkeruukeinona, mutta sitten ei kuitenkaan kerrota, millä lailla
havainnointi on vaikuttanut saatuihin tuloksiin. Havainnointi voi olla myös vahvuutena
haastattelun lisäksi, kun voidaan nähdä haastateltavien reaktiot, ilmeet ja eleet, eri
teemojen kohdalla. Toisaalta se voi olla myös heikkous, koska se voi viedä tutkijan
huomion pois esillä olevasta asiasta. (Polit & Beck 2010, 236.)

Fenomenologisessa tutkimuksessa tutkijan taustatiedot ja aikaisempi kokemus
vaikuttavat hänen esiymmärrykseensä tutkittavaa ilmiötä kohtaan (Flinck & ÅstedtKurki 2009). Minulla itselläni tutkijana on terveydenhuoltoalan koulutus ja aiemmin
olen työskennellyt lääkärin vastaanotolla. Viimeaikainen työtehtäväni kuitenkin on
sijoittunut sosiaalitoimeen ja olen työskennellyt omaishoidonohjaajana, joten tämän
pohjalta on olemassa esiymmärrys tutkittavasta ilmiöstä molemmista näkökulmista.
Myös Tuomen ja Sarajärven (2009, 96–98) mielestä kaikessa analyysissä on
tunnistettavissa aikaisemman tiedon vaikutus, joten uskon tämän oman taustani
työelämässä vaikuttavan tutkijan ymmärrystä lisäävästi ja sitä kautta tuovan lisäarvoa
tähän tutkimukseen. Toisaalta toimiessani myös oman kehitysvammaisen poikani
omaishoitajana täytyy minun suhtautua kaikkeen sillä tavoin kriittisesti, että tuon
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tiedonantajieni antaman tiedon totuudenmukaisesti esille, sekä selkeästi erottelen
tuloksista omat näkemykseni erilleen.

Haastattelukysymysten teemat noudattelevat VALOT –hankkeen kysymysten teemoja.
Näiden teemojen käyttöön olen saanut luvan VALOT –hankkeen projektipäälliköltä
Maarit Väisäseltä. Kysymys 5 omaishoitajille ja kysymys 6 terveydenhuollon
henkilöstölle, on lisätty sinne vain tätä tutkimusta varten antamaan tietoa VALOT –
hankkeelle heidän tutkimuksensa jälkeisen koulutuksen tuloksista. Tämä kysymys
esitetään vain Mikkelin alueella ja raportoidaan erikseen omana osionaan. Tarpeen
mukaan haastattelun edetessä voin käyttää joitakin aiheesta nousevia tarkentavia
kysymyksiä haastattelun eteenpäin viemiseksi. Käytetyistä kysymyksistä raportoin
tarpeen mukaan pohdinnan ja tulosten yhteydessä tarkemmin.
Omaishoitajia haastatellessani olen käyttänyt seuraavia teemoja:
1. Tiedon ja ohjauksen osuus terveydenhuollossa.
2. Omaisten ja ammattihenkilöstön välinen yhteistyö
3. Kotiutuksen suunnittelu
4. Millaisena arki kotiutuksen jälkeen näyttäytyi
5. Millaisista opinnoista koitte olleen eniten hyötyä ja mitä olisi tarvinnut lisää?
Terveydenhuollonhenkilökuntaa haastatellessani teemarunkoina käytän 1–3 kohtien
teemat kuten omaishoitajillekin ja sitten lisäksi
4. Hoito- ja palvelusuunnitelman päivitys
5.

Omaisen saama tuki kotona

6. Millaisista opinnoista koitte olleen eniten hyötyä ja mitä olisi tarvinnut lisää?
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7 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
7.1 Aineiston keruu

Tutkimuksen haastatteluaineiston keräsin teemahaastattelulla. Polit ja Beck (2010, 243–
245) ovat sitä mieltä, että tämä menetelmä soveltuu parhaiten silloin, kun halutaan saada
uutta näkökulmaa ja mahdollisimman havainnollista tietoa tutkittavaan ilmiöön.
Tutkimuksen aineisto muodostui neljän terveydenhuollossa työskentelevän asiantuntijan
sekä kuuden omaishoitajana toimivan henkilön yksilöhaastatteluista. Viisi näistä
haastatteluista toteutettiin Perhossa. Perholaisista haastateltavista kukaan ei ole ollut
aiemmin mukana vastaavanlaisissa tutkimuksissa. Viisi

haastatteluista tehtiin

Mikkelissä, koska haluan vertailla VALOT-hankkeesta nousseita johtopäätöksiä
Perhossa saatuihin tuloksiin. Yksilöhaastattelu on helposti hallittavissa koska sen aikana
haastattelija voi esittää tiedonantajalle tarkentavia, teemaan liittyviä kysymyksiä. (Polit
& Beck 2010, 227) Teemahaastattelu on perusteltu menetelmänä, koska aiempi tähän
näkökulmaan liittyvä tutkimus on vähäistä ja lisäksi hajanaista sekä erilaisesta
näkökulmasta toteutettua.

Haastateltavien valinta tutkimukseen lähtee tutkimuksen tarkoituksesta. Kylmä ja
Juvakka (2007, 79–81) tähdentävät tiedonantajien valinnassa näiden kokemuksia ja
tietoa tutkittavasta aiheesta sekä heidän halustaan keskustella tutkijan kanssa
tutkittavasta aiheesta. Terveydenhuollon henkilöstön ja omaishoitajien kohtaaminen on
vahvasti toimintaympäristöönsä sidoksissa oleva ilmiö. Tätä tutkimusta varten valittiin
terveydenhuollon henkilöstö tarkoituksenmukaisuuden ja sopivuuden perusteella niiden
työntekijöiden joukosta, jotka olivat itse halukkaita lähtemään haastateltaviksi.
Omaishoitajien keskuudesta valittiin myös ne halukkaat, jotka ilmoittautuivat
ensimmäisinä

mukaan

ja

täyttivät

valintakriteerit.

Kaikilla

mukaan

tulleilla

tiedonantajilla on kokemuksensa perusteella näkökulmaa tutkittavaan aiheeseen ja
koska he tulivat vapaaehtoisesti mukaan, niin oli odotettavissa että he haluavat myös
kertoa kokemuksistaan kattavasti. (Kylmä & Juvakka 2007, 80; Tuomi & Sarajärvi
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2009, 85–86; Polit & Beck 2010, 367.) Mikkeliläisten haastateltavien myös toivottiin
olleen mukana VALOT-hankkeeseen liittyvässä koulutuksessa.

Tutkimusluvat sain Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimesta sekä Perhon
perusturvan johtokunnalta. Saatuani nämä tutkimusluvat lähetin haastattelupyynnöt
(LIITE 1) omaishoidonohjaajan kautta perholaisille omaishoitajille sekä VALOT –
hankkeen projektipäällikkö Maarit Väisäsen kautta mikkeliläisille omaishoitajille.
Mikkelin perusterveydenhuoltoon lähetin haastattelupyynnön sähköpostitse vanhustyön
johtajalle osoitettuna. Perhon osalta sain neljä vastausta heti ja yhden sitten lisäpyynnön
esittämisen jälkeen. Mikkelin osalta vastauksia tuli myös neljä ensimmäisellä pyynnöllä
ja yksi sitten uusintapyynnön kautta. Aineistoon sain siten haluamani kymmenen (n=10)
haastattelua. Suostumuksen jälkeen kaikkiin tiedonantajiin otettiin yhteyttä puhelimitse
ja puhelimessa sovittiin haastatteluaika sekä kerrottiin haastatteluteemat. Samalla heille
myös kerrottiin haastattelun vapaaehtoisuudesta sekä kysyttiin jo alustavasti lupa
haastattelun nauhoittamiseen. Kukaan ei enää tässä vaiheessa kieltäytynyt haastattelusta.
Haastateltavien taustatietoja en raportoi tarkemmin, koska aineisto on pieni ja tällä pyrin
suojelemaan tiedonantajien yksityisyyttä.

Teemahaastattelurunko muodostui aiheesta aiemmin muodostuneen esiymmärryksen
pohjalta (Polit & Beck 2010, 392–394), mikä tuli Mikkelissä toteutetun VALOT –
hankkeen tulosten pohjalta. Sieltä nousivat haastattelussa käytetyt teema-alueet.
Haastattelussa käytetyt teemat olivat loogisesti eteneviä, siten, että aloitettiin
vastaanottotilanteesta,

siitä

suunnittelun

kautta

kotona

tapahtuvaan

hoitoon.

Tarkentavilla kysymyksillä pyrittiin saamaan täsmällisempää tietoa sekä viemään
haastattelua eteenpäin, jos tiedonantajalla ajatus lähti kulkemaan aiheesta sivuun.

Haastattelut toteutettiin Perhossa kesäkuussa 2013 ja Mikkelissä heinäkuussa 2013.
Haastattelut terveydenhuollon henkilöstön osalta toteutettiin heidän työpaikoillaan ja
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omaishoitajien osalta heidän kodeissaan lukuun ottamatta yhtä haastattelua, joka
toteutettiin haastattelijan kotona. Tämä siitä syystä, että tiedonantaja halusi
rauhallisemman paikan, kuin hänen oma kotinsa olisi ollut. Muut haastattelut saatiin
toteutettua rauhallisessa ja luottavaisessa ilmapiirissä. Kaikki haastattelutilanteet
aloitettiin sillä, että haastattelija kertoi ensin hiukan omasta taustastaan sekä yleisesti
kyseessä

olevasta

tutkimuksesta.

Näin

saatiin

luotua

levollisempi

ilmapiiri

haastatteluille sekä oman taustan kertomisella haluttiin luoda haastateltaville kuvan, että
haastattelijalla on olemassa tietynlainen esiymmärrys asiasta, koska tämäkin osaltaan
lisää

turvallisuuden

tuntua

haastattelutilanteessa.

Haastattelut

nauhoitettiin

sanelunauhurilla, josta ne sitten purettiin paperille myöhemmin. Nauhoitteisiin oli
myöhemmin myös mahdollisuus palata analyysin aikana. Haastattelujen nauhoittaminen
oli kerrottu kaikille haastateltaville heti alkuvaiheessa ja ennen haastattelun alkua vielä
asia tarkennettiin ennen sopimuksen (LIITE 2) allekirjoitusta. Haastattelun aikana
tutkijan tehtävänä oli viedä haastattelu loogisesti teemojen mukaan läpi, kuitenkin
ottaen huomioon tiedonantajan vastaukset ja niiden puitteissa rajata haastattelu pysymän
lähellä teemoja, mutta antaa kuitenkin tiedonantajien kertoa tarinaansa riittävän väljästi
teemojen sisällä. (Kylmä & Juvakka 2007, 93).

Haastattelut etenivät pääsääntöisesti suunniteltujen teemarunkojen mukaisesti. Aiheessa
pysyminen oli toisaalta helppoa etenkin terveydenhuollon henkilöstön kohdalla, koska
aihe oli tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti hyvin perusteltu ja ajankohtainen,
asiakeskeinen eikä kuormittanut heidän tunteitaan kovinkaan suuresti. Kylmä &
Juvakka 2007, 79–81) Toisaalta omaishoitajien kohdalla asia oli hiukan toinen, koska
joissakin kohdissa tunteet pääsivät pintaan ja kerronta jäi hetkeksi paikalleen tai liikkui
sivuun kyseessä olevasta teemasta. Tässä kuitenkin haastattelijan piti tarkasti kuunnella
ja ohjata tilanne määrätietoisesti takaisin aiheeseen. Hyvä kuuntelutaito on muutenkin
hyvän haastattelun perusedellytys. (Polit & Beck 2010, 400) Haastattelun kuluessa ei
ilmennyt kertaakaan mitään sellaista, että tiedonantaja olisi pyrkinyt välttämään
johonkin kysymykseen vastaamista. Tähän osaltaan varmaan oli syynä se, että
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osallistujat olivat mukana vapaasta tahdostaan sekä kokivat asian erityisen
ajankohtaiseksi sekä tarpeelliseksi tutkia.

7.2 Aineiston analyysi

Haastatteluaineisto

analysoitiin

sisällön

analyysin

avulla.

Nauhoitettu

haastatteluaineisto purettiin sanatarkasti mahdollisimman pian haastattelun tapahduttua,
yleensä haastattelupäivinä tai viimeistään seuraavana päivänä. Tällä tavoin voi vielä
tarkentaa niitä mielikuvia haastattelutilanteesta ja keskusteluista tiedonantajan kanssa
haastattelutilanteessa.

Haastattelut

kestivät

puolesta

tunnista

45

minuuttiin,

keskimääräinen haastattelun kesto oli noin 35 minuuttia. Aukikirjoitettua aineistoa
kertyi 41 sivua, käyttäen fonttina Times New Roman no 12 ja riviväli 1,0.

Fenomenologisessa tutkimuksessa tutkimusaineiston analyysimenetelmän tulee olla
yhtenäinen filosofisen perustan kanssa, joten analyysiä tehtäessä ei keskitytä siihen mitä
haastateltavat sanovat, vaan keskitytään itse ilmiöön. Tämän vuoksi suorien lainauksien
käyttäminen tutkimusaineistosta ei pääsääntöisesti kuulu fenomenologisen tutkimuksen
raportointiin. (Norlyk & Harder 2010, 430.) Polit ja Beck (2010, 516) tuovat puolestaan
esille, että jotkut fenomenologista tutkimusta tekevät käyttävät tuloksia raportoidessaan
mielikuvailmauksia tutkittavasta ilmiöstä helpottaakseen lukijan ymmärrystä asiasta.

Aineiston analyysi aloitettiin keräämällä aineistoa puolistrukturoidulla haastattelulla ja
kirjoittamalla haastattelut auki sanatarkasti, eli litteroimalla ne. Sen jälkeen aineistoa
luettiin

sekä

samalla

kuunneltiin

nauhoitteita,

jotta

saataisiin

muodostettua

kokonaisnäkemyksen aineistosta. Aineistoa luettaessa ja mietittäessä käytettiin niitä
haastattelujen yhteydessä tehtyjä havainnointeja haastateltavasta luomassa mielikuvaa
haastateltavan kertomasta asiasta kokonaisvaltaisesti. Pyrkimyksenä oli saada aineisto
antamaan kokonaiskuva tutkittavasta ilmiöstä, niin ettei anneta luonnollisten asenteiden
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tai ennakkokäsitysten vaikuttaa tutkijan käsityksiin (Metsämuuronen 2006, 175).
Seuraavaksi aineistosta etsittiin merkityksen sisältäviä yksiköitä eli haastateltavien
ilmaisuja tutkittavaan ilmiöön liittyvistä asioista. Ilmaisuja esiintyi seuraavasti:
omaishoitajaan kohdistuvasta ohjauksesta ja tiedonantamisesta vastaanottotilanteessa
68, omaishoitajan jaksamiseen liittyvistä ilmaisuista 69, kotihoitoon liittyvistä
ilmauksista 74, koulutukseen 25 sekä yhteistyöhön liittyvistä ilmaisuista 83
ajatuskokonaisuutta.

Jotkut

ilmaisut

sisälsivät

enemmän

kuin

yhden

ajatuskokonaisuuden, joten ne on silloin sijoitettu omien teema-alueidensa mukaisiin
luokkiin. Tällä pyrittiin siihen, ettei vielä tässä vaiheessa analyysia rajoiteta tulkintaa
liiaksi, eikä myös nostettu mitään asiaa toista tärkeämmäksi, sillä kuten Metsämuuronen
(2006, 177) asian ilmaisee, ei ole tutkijan asia nostaa mitään asiaa toista tärkeämmäksi.
Kokemukset saattavat kielellisesti kietoutua toisiinsa, joten kaikki ilmiön kannalta
oleellisen merkityksen omaavat ajatuskokonaisuudet otin mukaan. Tämän jälkeen
pelkistettiin teema-alueita edelleen ja nimettiin uudelleen sisältönsä edellyttämällä
tavalla. Lopulta tulokset sitten tiivistyivät tutkimuskysymysten mukaisesti keskeisiin
johtopäätösten mukaisiin teema-alueisiin. (LIITE 3)

7.3 Tutkimuksen eettiset kysymykset

Tutkimus on suoritettu tutkimuseettisiä ohjeita ja näkökulmia huomioiden sekä
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2013) ohjeita noudattaen. Laadullisen tutkimuksen
keskeisimmät eettiset kysymykset liittyvät siis tiedonantajien anonyyminä pysymiseen,
luottamuksen säilymiseen sekä tutkimuksessa mukana olevien tiedonsaantiin ja
oikeuksiin. Kuten Vehviläinen–Julkunen ja Paunonen (1998, 29) tähdentävät, tutkija ei
voi olla tutkimuskohteensa ulkopuolella vaan hänen on oltava osa sitä ja tarkasteltava
tutkimuksensa eettisiä kysymyksiä läpi koko tutkimusprosessin. Heidän mukaansa
tutkimus on parhaimmillaan tutkijan ja tutkittavan välistä vuorovaikutusta, jossa
tutkittavaa ei saa kohdella pelkästään passiivisena kohteena. Myös Politin ja Beckin
(2010, 190–191) mukaan eettiset kysymykset laadullisessa tutkimuksessa koskevat
koko tutkimusprosessia, kuten tutkijaa, aineistoa ja lähinnä sen laatua sekä sisältöä ja
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tulosten esittämistä sekä aineiston analysointia. Tutkijan täytyy myös noudattaa
tutkimusta tehdessään rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta sekä hyviä tieteellisiä
käytäntöjä (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2013, Polit & Beck 2010, 167.)

Haastattelijan tulee saavuttaa tutkimuksen tiedonantajien luottamus ennen haastattelua
ja ylläpitää se koko haastattelun ajan sekä myös ylläpitää sitä raportoinnin aikana, jotta
haastattelu olisi eettisesti hyväksyttävä (Kylmä & Juvakka 2007, 149–151). Tutkimusta
varten hain tutkimusluvat Perhossa Perusturvan johtokunnalta sekä Mikkelissä Mikkelin
kaupungin sosiaali- ja terveystoimesta. Tutkimuslupaa haettaessa oli kerrottu riittävän
laajasti tutkimuksen aihepiiristä sekä aiheen raportointitavasta ja aihe oli muutenkin
yleisellä tasolla oleva eikä millään tavoin liian arkaluontoinen, jolloin riittää
tiedonantajien henkilökohtainen suostumus. Laadullisessa tutkimuksessa ja varsinkin
tutkimusjoukon ollessa pieni, sekä jos jotenkin kajotaan tiedonantajien elämän piiriin,
niin silloin erityisesti korostuu tiedonantajien anonymiteetin suojaus (Kylmä & Juvakka
2007, 147). Tutkittaville kerrottiin vielä ennen haastattelun aloittamista tutkimuksesta,
sen suorittamisesta, raportoinnista ja annettiin mahdollisuus kysyä, jos he jostakin
halusivat lisää tietoa. Heille kerrottiin myös, että he voivat keskeyttää haastattelun ja
perääntyä siitä jos haluavat, kukaan ei kuitenkaan tässä vaiheessa perääntynyt
haastattelusta. Suullinen lupa vahvistettiin tässä vaiheessa kirjallisella luvalla. Tällä
menettelyllä turvattiin tutkittavien riittävään tiedonsaantiin perustuva tietoinen
suostumus tutkimukseen, kuten Polit ja Beck (2010, 178–180) asiaa tähdentävät.

Ennen varsinaista haastattelua haastateltaville ei ollut toimitettu haastatteluteemoja
etukäteen, joten ne selviteltiin ennen varsinaisen haastattelun alkua pääpiirteittäin.
Samoin koko haastattelun kulku ja mahdollisuus taukoon ja muut käytännön asiat
selviteltiin haastateltavien kanssa haastattelusuostumuksen kirjoittamisen yhteydessä.
Tiedonantajien anonymiteetin pyrin turvaamaan sillä, että heidän nimiään ja tarkkoja
taustojaan ei tuotu esille raportoinnin missään vaiheessa. (Tutkimuseettinen
neuvottelukunta 2013.)
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8 TUTKIMUKSEN TULOKSET
Fenomenologisen tutkimuksen tulosten tulisi rikastuttaa ihmisten kokemuksia
tutkittavasta ilmiöstä sekä auttaa näkemään tutkittava ilmiö eri tavalla lisäämällä
ymmärrystä. Selvitetään tiedonantajien kriittistä näkemystä todellisuudesta pohjautuen
heidän omiin kokemuksiinsa tapahtumista ja ilmiöistä. (Polit & Beck 2008, 227).
Omaishoitajien kokemukset kuulluksi tulemisesta sisältyvät vastaanottotilanteisiin
terveydenhuollossa, hoidettavan kotihoidon suunnitteluun ja kotihoitoon siirtymiseen
sekä hoitotilanteen tulevaisuuden suunnitelmiin. Lisäksi omaishoitajien kokemusten
ymmärtämistä kuulluksi tulemisesta syventää terveydenhuollon henkilöstön näkökulmat
samoista asioista.

8.1 Vastaanotolla ja osastolla

Haastatteluista ilmeni, että terveydenhuollon henkilöstön ja omaishoitajien kohtaamisia
vastaanottotilanteita on kolmenlaisia. Omaishoidettavat henkilöt käyvät vastaanotolla
yksinään hoitamassa omia asioitaan, sitten he käyvät vastaanotolla hoitajansa kanssa ja
vielä

kolmanneksi

omaishoitajat

käyvät

vastaanotolla

yksinään

hoitamassa

hoidettavansa asioita ja samalla myös omia asioitaan. Näiden lisäksi on vielä
kohtaamisia omaishoidettavan ollessa joko intervallijaksolla tai sairauden vuoksi
hoidettavana vuodeosastolla joko perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa.
(LIITE 3)

8.1.1 Hoidettava yksin

Useassa haastattelutilanteessa omaishoitajien osalta viitattiin tilanteeseen, jolloin
hoidettava on aina käynyt yksin vastaanotolla, niin hän edelleenkin haluaa näin tehdä.
Haastateltavien mukaan tulee kuitenkin koko ajan enemmän tilanteita, että tällaisen
vastaanottokäynnin jälkeen hoidettava ei muistakaan mitä ohjeita hänelle on
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vastaanotolla

annettu.

Tässä

tutkimuksessa

mukana

olleista

suurin

osa

oli

muistisairaiden hoitajia, joten hoidettavan asioiden hoitamisen onnistuminen oli ajan
myötä hiljalleen heikentynyt. Yhden haastateltavan kohdalla oli tullut eteen sellainen
tilanne, että hoitajan työssä ollessa, hoidettava oli alkanut jättää sovittuja vastaanotto- ja
laboratoriokäyntejä käymättä jolloin hoitajan oli ollut pakko puuttua tilanteeseen.

…Jäi lääkärikäyntejä käymättä, kun olin töissä ja en voinut hoitaa sillä
tavalla…

Muutamassa omaishoitajan haastattelussa ilmeni, että hoidettava halusi salata omia
asioitaan ja vaivojaan ja siksi halusi käydä yksin vastaanotolla. Hoitaja oletti tämän
johtuvan siitä, että hoidettava pelkäsi tämän vaikuttavan hänen kotona olemiseensa.
Hyvin pian hoitaja kuitenkin huomasi, että jotakin on vialla, kun asiat eivät tulleet
kunnolla hoidetuiksi. Yksi hoitaja toi tämän asian esille myös siinä mielessä, että
hoidettava haluaa manipuloida hoitajaansa salaamalla tiettyjä asioita omasta
terveydentilastaan. Kaksi omaishoitajaa toi esille hoidettavan itsemääräämisoikeuden,
jonka turvin nämä haluavat päättää omista asioistaan itsenäisesti, omaa etuaan ajatellen,
koska haluavat itse päättää oman hoitonsa järjestämisestä. Joissakin tilanteissa päätökset
eivät sitten kuitenkaan ole ihan järkeviä.

…Minä hoitajana en saanut muuta kuin määräykset ja käskyt kuinka
toimimattomia käsiä hoidetaan ja liikutetaan ja mitä niille pitää tehdä. ei
muuta….

Yhden haastatellun omaishoitajan kohdalla taas oli sellainen tilanne, että hoidettava ja
hoitaja eivät olleet keskenään sukulaisia, eivätkä eläneet parisuhteessa. Heidän
keskinäinen suhteensa oli ystävyyssuhde, kun muiden tähän tutkimukseen haastateltujen
omaishoitajien suhde oli kaikilla muilla sattumoisin aviopuoliso- tai avopuolisosuhde ja
yhdellä, jolla oli kaksi omaishoidettavaa, oli puolison lisäksi oma lapsi hoidettavana.
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Tämä haastateltava, jolla oli ystävyyssuhteeseen perustuva keskenään sovittu
hoitosuhde, kertoi, että hän ei oikeastaan missään vaiheessa ole ollut yhdessä
hoidettavansa kanssa lääkärin vastaanotolla. Tämän vuoksi sitten tulee isoja ongelmia,
kun hoidettava ei aina osaa kertoa, eikä aina edes muista mitä ohjeita annettiin ja mitä
suunniteltiin. Hoidettava ei siis täysin ymmärrä sairautensa vuoksi lääkärin kertomia
asioita eikä toiseksi ymmärrä senkään vuoksi, että lääkäri käyttää ammattitermejä
selittäessään asioita hoidettavalle. Hän ei myös oman kertomansa mukaan aina edes
uskalla kysyä, että voisiko hän mennä yhtä aikaa vastaanottotilanteeseen, kertoo
omaishoitaja. Hän toi esille tässä haastattelussa, että lääkärin pitäisi tarkemmin ottaa
huomioon tämä asia ja pyytää hoitaja myös kuuntelemaan mitä suunnitellaan. Hänen
haastattelussaan tuli esille myös sellainen seikka, että lääkärin selittäessä asioita
ammattikielellä ja kiireesti asiakkaalle, ei voi olla varmaa, että asia myös tavoittaa
hoidettavan. Asian perillemenoa ei siis millään tavoin hänen mukaansa kontrolloida.

…Olen minä siellä saattajana mukana. En ole ollut vastaanottotilanteessa
mukana, kun ei ole kutsuttu…

Haastattelun mukaan

omaishoitajat törmäävät erittäin usein terveydenhuollon

vaitiolovelvollisuuteen tilanteessa, kun hoidettava on käynyt vastaanotolla yksin.
Hoitajalle ei tiedoteta käynnistä mitään. Haastateltaessa terveydenhuollon henkilöstöä
he myös ottivat esille vaitiolovelvollisuuden, koska hoidettavan ehdoilla kuitenkin
toimitaan ja jos hoidettava ei huomaa sanoa, että hoitajalle saisi asioista kertoa, niin
niistä ei myös sitten kerrota.

…Minä en ole laillisesti omainen, joten ehkä siksi minulle ei niinkään ole
annettu tietoa vastaanotolla. Olen kuitenkin hoitaja…

Hoidettavan ollessa osastolla sairauden vuoksi, omaishoitajien on helpompi
haastateltujen mukaan saada tietoa ja ohjausta hoidettavansa suhteen. Osastohoidossa
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myös tämä ystävyyssuhteeseen perustuva omaishoitosuhde luokitellaan todelliseksi
omaishoitosuhteeksi ja silloin omaishoitajalla on kertomansa mukaan mahdollisuus
jutella hoitavan henkilökunnan kanssa hoidettavansa sairaudesta ja jatkohoidoista sekä
saada muutenkin asianmukaista tietoa hoidettavastaan. Haastateltava kertoi, että hänen
hoidettavansa on merkityttänyt papereihin hänet, hoitajansa, läheisekseen ja se toimii
niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidonkin vuodeosastolla. Kaikkien
haastateltavien puheenvuoroista nousi esille, että vuodeosastolla neuvonta ja
tiedottaminen ovat parempaa kuin avohuollossa vastaanottotilanteessa. Henkilökunnalla
oli haastateltavien mukaan enemmän aikaa keskustella niin hoidettavien kuin
omaishoitajienkin kanssa vuodeosastojakson aikana silloin kun omaishoitaja oli paikalla

…Sairaalassa kyllä olen sitten mukana ja sain diagnoosit ja pääsin
käymään sydänosastollakin. Siellä annettiin hyvin tietoa ja ohjeita…

Terveydenhuollon henkilöstöä haastateltaessa päällimmäisenä tuli esille kiire ja sen
aiheuttamat hankaluudet. Asiakas kuitenkin heidän kertomansa mukaan on pääasia sekä
hänen sen hetkinen ongelmansa, jonka vuoksi hän on tullut vastaanotolle. Asiakkaita
tulee niin tiuhaan tahtiin, että haastateltavien mukaan ei todellakaan ehdi paneutua
muuhun kuin juuri siihen asiaan, minkä vuoksi henkilö on tullut vastaanotolle. Ei ole
aikaa juurikaan keskustella kovin laajasti asiakkaan kanssa eikä tarkistaa, että menikö
kerrottu asia perille. Ohjeita kaikki haastateltavat kertoivat antavansa asiakkaalle sen
mukaan kuin kulloinkin hoidon kannalta on tärkeää. Kukaan heistä ei tiedota omaisille
asioista, jos asiakas käy yksin vastaanotolla. Aina vastaanottotilanteessa ei edes
huomaa, että kyseessä voisi olla omaishoidettava, joka istuu vastaanottohuoneessa,
kertovat haastateltavat. Heidän mukaansa ei aina vastaanottotilanteessa edes ehdi
havaita, että asiakkaan muistissa, huomiokyvyssä tai muussa toiminnassa voisi olla
toivomisen varaa. He kertovat, että lievästi muistamaton ihminen pystyy hämäämään
erittäin hyvin lääkäriä vastaanottotilanteessa, koska tilanne yleensä kestää vain pienen
hetken. Haastateltavista lääkärit totesivat, että joskus harvoin tulee kysyttyä, että onko
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siellä kotona joku joka huolehtii asioista, mutta kaikki asiakkaat eivät aina vastaa tähän
kysymykseen, joten asia jää kuin ilmaan ilman vastausta.

…Kieltämättä tulee vähän huonosti käytännössä otettua omaishoitoon
liittyvät asiat huomioon, tahtoo olla semmoinen kiire siinä painaa päälle
että tuota ehkä sitten ne ydinasiat sille omaiselle tuo esille. Ehkä siinä
sekin ongelma, että aina ei siinä edes ole sitä omaista mukana
vastaanotolla…Otan asian esille jos ehtii…

Hoitohenkilökunta kertoo pyrkivänsä antamaan ohjeet sairauden hoitoon sekä apujen
hakemiseen sellaisilla sanamuodoilla, että asiakkaat sen ymmärtäisivät. Kiireestä
johtuen, he kertoivat, että monta kertaa varmaan jää monia asioita kertomatta. Toisaalta
he sanoivat, että on paljon sellaisia asioita tuossa tukiviidakossa, josta heillä ei ole
minkäänlaista

tietoa.

Niissä

tapauksissa

he

pyrkivät

ohjaamaan

asiakkaan

sosiaalihoitajan tai kotisairaanhoitajan luokse, jonka he toivovat tietävän enemmän
asioista. Toisaalta he kyllä myönsivät, että jos asiakas ei osaa kysyä mieltä painavia
asioita, niin he eivät välttämättä kerro oma-aloitteisesti mitään. Toinen haastatelluista
lääkäreistä ja molemmat sairaanhoitajat myönsivät, että he eivät tiedä näistä
tukiasioista yhtään mitään, vaan ohjaavat asiakkaan aina muualle, lähinnä
sosiaalihoitajan luokse, saamaan tietoa. Toinen lääkäreistä kertoi hallitsevansa suurelta
osin kaikki tukiasiat mielestään keskimääräistä paremmin.

…Se on mörkö mulle nuo tukijärjestelmät. Siinä pitäisi hallita niin paljon
kaikennäköistä. Jos on jotakin kysyttävää, niin yleensä ohjaan sitten
kääntymään sellaisen ihmisen puoleen, joka tietää asiasta enemmän tai
olen itse sinne yhteydessä…
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Mikkeli – Perho

Näiden asioiden suhteen ei ollut sanottavammin eroavaisuuksia, olipa sitten kyseessä
Perho tai Mikkeli. Molemmissa omaishoidettavat halusivat toimia pääosin samoin. He
halusivat käydä vastaanotolla yksinään ja toimittaa asiansa itsenäisesti. Molemmissa oli
havaittavissa sama ilmiö, että asioiden hoitaminen ei kuitenkaan onnistunut ihan
loppuun asti. Perhossa omaishoidettavista kaksi olivat huonokuntoisempia kuin
Mikkelissä, joten heidän vastaanotolla käyntinsä ei itsenäisesti enää onnistunut.
Omaishoitajat kertoivat hoidettavien luopuneen hivenen vastahakoisesti itsenäisestä
vastaanotolla käynnistä ja käytännön pakosta halunneen puolisonsa seurakseen lääkärin
käynneille.

Molemmissa

haastatteluryhmissä

terveydenhuollon

henkilöstön

osalta

oli

päällimmäisenä sama asia, nimittäin kiire. Se tuntui haittaavan koko toimintaa tai sitten
työntekijät vain nimesivät sen ensimmäiseksi asiaksi, joka tuli esille. Kiireen taakse oli
toisaalta helppo piiloutua. Perhossa terveydenhuollon henkilökunta oli huonommin
perillä tukipalveluista ja niiden ohjaamisesta kuin Mikkelissä, jossa puolet sanoi
tuntevansa ohjaussysteemin erityisen hyvin. Kaikki haastatellut molemmissa ryhmissä
kuitenkin osasivat ohjata asiakkaan kysymään ohjeita sosiaalityöntekijältä. Perhossa oli
pienen paikkakunnan etu, että terveydenhuollon henkilöstö tuntee henkilökohtaisesti
suurimman osan asiakkaistaan, joten he pystyivät mikkeliläisiä paremmin tunnistamaan
omaishoitotilanteet ja muistiongelmien vaivaavat asiakkaat.

8.1.2 Hoitajan kanssa yhdessä

Asiakashan on tärkein vastaanottotilanteessa, vaikka useasti omaishoitajalla on ne
tarvittavat tiedot kotitilanteesta Haastateltujen omaishoitajien mukaan heidät otettiin
lääkärin vastaanotolle jos hoidettava antoi siihen luvan. Useimpien hoidettavien
kohdalla haastateltujen mukaan kysymys oli ehkä retorinen. Eräskin haastateltava totesi,
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että eihän hoidettavalla voinut olla siihen mitään sanomista, koska hoidettava ymmärsi,
että hänen oli hoidettava puolisonsa puolesta kaikki asiat. Kaikki omaishoitajat kertoivat
haastateltaessa, että heidän on vaikea kysellä lupaa mennä mukaan. Yleensä he
odottavat, että lääkäri pyytäisi heidät mukaan. Kuitenkin siinä tilanteessa, kun he sitten
ovat siellä vastaanotolla hoidettavansa kanssa, he kertoivat, että useasti heitä ei edes
huomata siellä vastanottohuoneen nurkassa. He, kertomansa mukaan, saivat istua ihan
rauhassa, he olivat kuin ilmaa lääkärille.

…Kyllä se vähän on niin, että minä olen sivullisena koko tilanteessa. Olen
siinä kuin auttajana, mutta en minään muuna…

Monet omaishoitajat kertoivat myös, että vaikka lääkäri joissakin tilanteissa kysyy
heiltä jotain, niin vastaus kuitenkin annetaan hoidettavalle. Heidät siis joka tapauksessa
sivuutetaan vastausta annettaessa. Haastateltavien mukaan vaatii erityistä sitkeyttä
saada tietoja ja ohjeistusta vastaanottotilanteessa ja ne tiedot mitä annetaan tulevat
kiireellä ja ovat erityisen suppeita. Koko ajan on sellainen tunne, että lisää ei saa kysyä.
Toisaalta omaishoitajat kertoivat, että eivät he aina edes uskalla kysellä, koska on
totuttu, että lääkäreillä ja hoitajilla on tietynlainen auktoriteetti siinä tilanteessa.
Pääsääntöisesti neuvoja annetaan vain kysyttäessä, he totesivat.

…Aktiivisesti ei annettu mitään tietoa, mutta kun kysyi, niin silloin
vastattiin…

Puolet omaishoitajista toteaa, että nykyisin alkaa olla sellainen tilanne, että
omaishoidettava ei enää lähde vastaanotolle ilman heitä, eikä ole aina halukas
lähtemään yhdessäkään. Toisaalta, silloin kun mennään yhdessä, niin hoidettava
kuuntelee erityisen tarkasti mitä hoitaja kertoo lääkärille. Omaishoitajat toteavat, että
useasti joutuu olemaan varuillaan sanomistensa kanssa, koska hoidettava voi
loukkaantua tai jopa suuttua siitä mitä vastaanotolla puhutaan.
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…Nämä tällaiset kyselyt yhtä aikaa esitettynä hoidettavan kuullen on
hankalaa. Hän voi kokea ne todella loukkaavina. Olisi mukava puhua niin,
että ei potilas kuule…

Joidenkin omaishoitajien kohdalla tuli esille, että lääkärien ja hoitajien suhtautuminen
heihin omaishoitajina on muuttunut hoidettavan kunnon mentyä huonompaan suuntaan.
He kertoivat, että on ollut jo tilanteita, joissa heitä on kuultu kuin hoidettavan tai
asiakkaan äänenä, kun on tullut selväksi, että hoidettava ei pysty ilmaisemaan itseään
riittävästi eikä ymmärrä lääkärin ja hoitajan sanomisia. Näissä tilanteissa haastateltavat
kertoivat, että heille tuli sellainen tunne, että he ovat kuin välttämätön ”paha”
vastaanotolla;

heitä

ei

sinne

välttämättä

haluttaisi,

mutta

ilman

heitä

terveydenhuoltohenkilökunta ei tule toimeen hoidettavan kanssa.

…Lääkäri hyväksyy ja ymmärtää, että minun pitää olla puolison kanssa
vastaanotolla, koska hän osaa tuottaa puhetta, niin että lääkäri
ymmärtäisi…

Omaishoitajat kertoivat, että vaikka he tietävät terveydenhuollon henkilöstöllä olevan
vaitiolovelvollisuuden hoidettavan sairauksien ja hoitojen osalta ja he myös ymmärtävät
mitä se tarkoittaa. Heille kuitenkin on annettu jonkin verran tietoa hoidettavan kunnosta
sekä hänen tarvitsemistaan hoidoista. Lääkäri on pyydettäessä kertonut sairaudesta sekä
hoidoista niiltä osin kun se on ollut tarpeellista.

…Aina, jos osaa kysyä jotakin, niin silloin paremminkin. Vaikeaa sanoa.
Ehkä minä en vieläkään kaikkea tiedä. Sitä pikku hiljaa vaan tulee sitä
tietoa enemmän…

Varsinkin nämä omaishoitajat, joilla on ollut mahdollisuus käydä jatkuvasti saman
lääkärin vastaanotolla, tähdensivät sitä, että heitä kuullaan hoidettavan ”äänenä” sekä
asioiden hoitajina. Heitä pidetään ikään kuin tasa-arvoisina hoitajina ja heitä
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arvostetaan hoitohenkilökunnan toimesta tässä roolissa. Heiltä jopa välillä kysellään
jaksamista ja jutellaan heidän kanssaan mahdollisista toiveista hoidon suhteen sekä
kysellään apuvälineiden tarvetta. He kertoivat, että on jossain vaiheessa jopa kehotettu
miettimään hoidettavan sijoittamista intervallihoitoon, jotta itse voisi levätä raskaan
hoitorupeaman lomassa.

…Kun itse olin sairas eikä hoidettava suostunut laitokseen, niin lääkäri
kysyi minulta, että menenkö itse intervalliin…

Haastateltaessa terveydenhuollon henkilöstöä, he toivat edelleen esille kiireen, joka
haittaa vastaanottotilanteessa. Henkilökuntaa ei ole riittävästi ja siksi yhdelle asiakkaalle
ei voi eikä pysty antamaan riittävästi aikaa. He kertovat, että asiakas on tärkein
hoitotilanteessa, mutta hoitaja on kullanarvoinen viestintuoja, kuten yksi haastatelluista
toi esille. Omaishoitaja voi kertoa lääkärille vastaanottotilanteessa monta sellaista asiaa,
joita he eivät huomaisi kysellä, koska omaishoitaja parhaiten tietää mitä kotona
tapahtuu, kertoivat haastateltavat. Kotitilanteista heidän mukaansa hoidettavat itse
harvoin kertoivat mitään oleellista, ainoastaan sellaista minkä ilmoittamisen hoidettava
itse kokee tärkeäksi. Haastateltavien mukaan silloin, jos omaishoitaja on paikalla yhtä
aikaisesti hoidettavan kanssa, niin lääkärin on helpompi kertoa asiat suoraan
omaishoitajalle,

jolloin

he

olettavat

tiedon

menevän

paremmin

perille.

Terveydenhuollon henkilöstö kertoi, että vaitiolovelvollisuudesta huolimatta he kertovat
hoidettavan sairauteen liittyvät ydinasiat omaishoitajalle. Sairauksia ja ennusteita heidän
kertomansa mukaan ehkä hiukan silotellaan ja kaunistellaan, mutta mitään väärää tietoa
ei anneta. He kertoivat myös, että joitakin asioita voidaan ehkä käytännön syistä jättää
vähemmälle kertomiselle tai jättää kokonaan kertomatta, ei kuitenkaan mitään sellaista,
joka haittaa hoidon toteuttamista.

…Varsinkin huonokuntoisen vanhuksen kanssa oleva kolmas osapuoli on
kullan kallis minulle. Se yleensä helpottaa tilannetta…
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….Kyllä minä ne ydinasiat sanon siitä, että mikä sairaus ja karkeasti mihin
se johtaa ja mikä ennuste surin piirtein on, mutta koitan vähän niin kuin
kaunistella….

Terveydenhuollon henkilöstö oli huomannut, näissä vastaanottotilanteissa yhden erittäin
merkityksellisen asian, nimittäin heidän haastatteluissaan tuli esille, että omaishoitajat
välttämättä eivät uskalla puhua hoidettavan kuullen heille tärkeistä asioista. Heidän
mielestään nuo tärkeät asiat, jotka jäivät puhumatta tai vähälle käsittelylle olivat juuri
omaishoitajan itsensä jaksaminen sekä hoidettavan hoitoon liittyvät asiat. Hoidettavan
hoitoon liittyvät asiat, mitkä haastateltavat kertoivat jäävän vähemmälle huomiolle,
olivat intervallijaksot ja niistä sopimiset, erilaiset kotiin haluttavat ja saatavat palvelut
sekä mahdollinen laitoshoitoon siirtyminen. Samoin tässä tilanteessa omaishoitajat
harvemmin kertovat hoidettavansa arjessa selviytymiseen liittyvistä asioista, kuten
syömisestä, kotikuntoilusta ja nukkumisesta.

…Omainenkaan ei uskalla sanoa sitten potilaan kuullen että hän ei jaksa
nyt. Minua ainakin vähän epäilyttää niin…

Hoitohenkilöstö mainitsi myös, että he yrittävät mahdollisuuksien mukaan tuoda esille
erilaisia tukipalveluita sekä apuja, minkä piiriin hoidettavalla ja omaishoitajalla on
mahdollisuus päästä tai hakeutua. Intervallijaksoista ja niiden toteuttamispaikoista sekä
hakumenettelyistä pyritään kertomaan ja kerrotaan myös omaishoitajalle, jotta jos hän
kokee uupumista, niin hän voi ottaa yhteyttä sosiaalihoitajaan tai tuttuun
kotisairaanhoitajaan. Terveydenhuollon henkilöstön haastatteluissa ilmeni myös, että he
ohjaavat omaishoitajat asiantuntijan luokse saamaan lisätietoa kaikista hoitamiseen
liittyvistä avuista ja muista toimenpiteistä.

…Kyllä se pistää miettimään, että jos näkee että on väsynyt siihen työhön,
niin ainakin puhun, että kyllä muitakin mahdollisuuksia on…
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Mikkeli – Perho

Perholaiset omaishoitajat kertoivat, että heillä on ollut pitkään samat lääkärit
hoitamassa, joten heitä kuullaan paremmin ja huomioidaan hyvin vastaanottotilanteessa
silloin kun he ovat siellä yhdessä hoidettavansa kanssa. Tämä on edelleen etu pienellä
paikkakunnalla, jossa työntekijöiden vaihtuvuus on pieni. Mikkelissä on kaupunki jaettu
alueisiin ja omaishoitajat kertoivat, että eri alueiden asukkaan ovat eriarvoisessa
asemassa. Kaksi omaishoidettavista asui sellaisella alueella, jossa lääkäri käy jostain
muualta pitämässä vastaanottoa. Heidän on vaikea päästä vastaanotolle ja useimmiten
sattuu olemaan eri lääkäri melkein joka kerralla. Asioiden hoitaminen on siten
melkoisen haasteellista, kun lääkäri ei tunne asiakasta eikä aina ehdi tutustua kaikkiin
potilaspapereihin eivätkä hoitajat aina ehdi ja muista kertoa kaikkea alusta asti. Yksi
omaishoitaja asui alueella, jossa on toimiva kotihoidon yksikkö, jonka lääkäri on
asiantuntija omaishoitoasiassa ja heidät otetaan paremmin huomioon, koska tietoa on
enemmän kuin muilla alueilla.

8.1.3 Hoitaja yksin

Omaishoitajat kertoivat käyvänsä myös yksin lääkärin vastaanotolla. Pääsääntöisesti he
silloin hoitavat asioitaan ja hoidattavat omia sairauksiaan. Kuitenkin jokaisella
vastaanottokäynnillä

jokainen

heistä

kertoi

säännöllisesti

kyselevänsä

myös

hoidettavaan ja hoidettavan sairauksiin liittyviä kysymyksiä. Kolme omaistaan kotona
hoitavista henkilöistä osoittautui haastattelujen perusteella olevan itsekin monisairaita
ihmisiä, jotka tarvitsivat säännöllistä lääkärin vastaanottoapua. Omaishoitajista kaksi
olivat paremmassa kunnossa, mutta hekin tarvitsivat ajoittain lääkärin hoitoa omien
vaivojensa vuoksi.
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…Tätä minä toivoisin, että olisi tämä aamuapu, kun minulla on itselläni
rytmihäiriö ja minulla on siihen kovat lääkkeet ja aamuisin oksettaa, siis
ihan tajuttomasti…

Omaishoitajien haastatteluista ilmeni, että heidän omien sairauksiensa hoitoa tai
terveyden ylläpitämistä joudutaan joissakin tilanteissa siirtämään siten, että esimerkiksi
hammaslääkäriajat siirretään useaan kertaan, oma kuntoutukseen ja hierontaa meno
siirretään, tai nämä kaikki jopa perutaan, koska hoidettava ei voi olla yksin kotona eikä
välttämättä ketään hoitajaa löydy sijaiseksi siksi ajaksi. Monet haastateltavista kertoivat,
että omien sairauksien hoito jätetään usein ihan tarkoituksella taka-alalle ja niihin
paneudutaan silloin, kun hoidettava on joko lyhytaikaishoidossa tai mahdollisesti lasten
luona vierailulla.

…Silloin, kun toinen on aivan pihalla systeemeistä, ei tiedä voitko jättää
kotiin ja lähteä kauppaan, hammaslääkäriin tai johonkin. On pitänyt välillä
peruutella…

Omaishoitajat toivat esille, että heidän kotona selviytymisestään sekä jaksamisestaan
kysellään pääsääntöisesti ainoastaan silloin kun he ovat yksin vastaanotolla. Tämäkään
ei kuitenkaan heidän mukaansa tapahdu joka vastaanottokerta vaan aina joskus harvoin.
Pääsääntöisesti heidän jaksamisensa tulee esille silloin, jos he valittavat väsymystä tai
ovat muuten uupuneen oloisia ja kyselevät samalla mahdollisista intervallihoidoista.
Yksi omaishoitaja kertoi, että lääkäri oli havainnut hänen uupumuksensa ja esittänyt
intervallijaksoa hoitajalle itselleen.

…Lääkäri kyllä kysyy myös että miten minä jaksan, mutta ei kuitenkaan
osaa antaa selvitystä, että mitä sitten jos en jaksakaan…
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Terveydenhuollon henkilöstön mielestä sellainen tilanne, kun omaishoitaja tulee yksin
vastaanotolle, on erittäin otollinen hetki keskustella hoitajan jaksamiseen liittyvistä
asioista. Lääkäri toi esille näkökannan, jonka mukaan olisi hyvä, jos omaishoitaja ja
hoidettava tulisivat yhdessä vastaanotolle, mutta heitä kuitenkin sitten pystyisi
jututtamaan erikseen, koska hänen mielestään molemmat kahlitsevat toistensa
sanomisia, kun ovat yhtä aikaa paikalla. Toisaalta myös terveydenhuollon henkilöstön
on hänen mielestään hankala haastatella kattavasti molempia samalla kertaa. Tähän
kuitenkin terveydenhuollon henkilöstön mielestä ei aina ole resursseja henkilökunnan
vähyyden ja ajan rajallisuuden vuoksi. toisin sanoen heidän mielestään kiire on tässäkin
tilanteessa haittaava tekijä.

…Asiakas on pääasia, mutta kyllä sitä joka toisella tai joka kolmannella
kerralla kysyy, että miten omainen jaksaa siinä. Pitäisi olla eri huone tai
eri henkilö kysymässä sitten…

Mikkeli – Perho

Mikkeliläisistä omaishoitajista kaikki kertoivat, että heidän on vaikea lähteä yksin
vastaanotolle. Kaksi heistä kertoi, etteivät voi jättää hoidettavaansa yksin kuin hetkeksi,
lähinnä kaupassa käynnin ajaksi. Ainoastaan yksi kertoi, että voi ihan rauhallisin mielin
käydä vastaanotolla yksin ja jättää hoidettavansa turvallisesti kotiin. Muut kaksi olivat
joutuneet välillä jopa perumaan kokonaan omia menojaan, kun hoidettavan tilanne oli
ajoittain ollut huonompi. He sanoivat, ettei koskaan voinut tietää mitä kotona tapahtuu
silloin kun he ovat poissa. Heidän lähiomaisensa asuivat sen verran kaukana, etteivät
voineet auttaa tässä tilanteessa ja ystävätkin olivat kaikonneet hoitotilanteen myötä.

Perholaisten kohdalla taas tämä pienen paikkakunnan etu oli, että sukulaisia ja ystäviä
asuu lähellä, joten tilapäishoidon järjestäminen omien sairauksien hoidon ja asiointien
ajaksi onnistuu paremmin. Aina ei tosin tule kysyttyä apua, kuten yksi omaishoitaja
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kertoi, vaan yrittää juosta kiireellä asiat ja palata kotiin mahdollisimman äkkiä. Kukaan
ei sanonut, että olisi joutunut jättämään omia pakollisia menoja käymättä sen vuoksi,
ettei saanut ketään hoitajaa puolisolleen.

8.2 Kotihoitoon

Hoitotilanne voi alkaa yllättäen joko puolison äkillisen sairastumisen jälkeen, sairaan
lapsen synnyttyä tai jonkin tapaturman seurauksena. Silloin monta kertaa joudutaan
siihen tilanteeseen, että sairastuneelle täytyy löytää hoitaja ja hoitopaikka. Pienelle
lapselle, olipa hän terve tai vammainen, koti ja vanhempien antama hoiva on kaikkein
paras mitä toivoa voi. Puoliso, tai muu läheinen, joka sairastuu, toivoo myös itselleen
parasta mahdollista hoitopaikkaa.

8.2.1 Suunnittelu

Haastateltavista kaikki olivat olleet tilanteessa, jolloin heidän hoidettavansa oli ollut
sairaalan vuodeosastolla hoidettavana. Kolmannes haastatelluista oli joutunut tähän
tilanteeseen puolison tai läheisen äkillisen sairastumisen vuoksi ja tämän seurauksena
läheiselle

sitten

alettiin

miettiä

jatkohoitopaikkaa

ja

jatkohoitotoimia.

Yksi

haastateltavista kertoi, että puolison ollessa sairaalassa sairaskohtauksen jälkeen,
ilmoitettiin, että kotiutustiimi tulee suunnittelemaan jatkohoitoa. Hän kertoi
odottaneensa innolla tiimiä, mutta tuli yksi henkilö, sinänsä asiansa osaava, mutta yksi
jonka kanssa hän sitten mietti puolison kotona selviytymistä ja tarvittavia
tukipalveluita. Omaishoitaja kertoi, että hänelle kerrottiin erilaisista tukipalveluista mitä
kunnalla olisi ollut tarjolla. Ne tukipalvelut eivät kuitenkaan heidän tilanteeseensa
sopineet. Toisaalta ne tukipalvelut joita hän itse ehdotti ja joista olisi ollut hyötyä
heidän tilanteessaan, niitä ei taas ollut tarjolla. Hänen mukaansa siis kysyntä ja tarjonta
eivät kohdanneet. Haastateltava kertoi sitten hankkineensa tarpeellisia tukipalveluita
yksityiseltä palveluntuottajalta.
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…Minä siis odotin tiimiä ja sieltä sitten tuli yksi henkilö. Ei siinä mitään,
hän oli ihan pätevä henkilö, mutta minä todellakin odotin monta ja odotin
jo silloin fysioterapeuttia tai jotain…

Samanlaisia kokemuksia oli kaikilla muillakin haastateltavilla. Kotihoitoa ei kovasti
suunniteltu etukäteen ja kotiin tarvittavista tukipalveluista keskusteltiin jonkin verran.
Tarjottiin sellaisia tukipalveluita kuin kunnalla yleensäkin oli tarjolla, mutta ei kovin
paljoa otettu huomioon mitä omaishoitajat tarvitsivat tai ehdottivat. Kotihoidon
kartoitus sekä kotiolojen selvitys ennen kotiutumista oli kaikkien haastateltavien
kohdalla heidän kertomansa mukaan jäänyt tekemättä. Samoin jokainen haastatelluista
kertoi, että heidän halukkuuttaan hoitaa sairastunutta omaistaan kotona ei kukaan
kysellyt. Heidän kertomansa mukaan oli ilmeisesti oletettu, että asia on selvä ilman
kysymistä.

…Ei kysellyt kukaan mitään. Ilmeisesti se oli vain selvä kaikille, että kun
kotona on joku, niin hän sitten hoitaa…

Sairaalajakson jälkeen oletettiin vain, että hoidettava palaa entiseen kotiinsa ja puoliso
alkaa häntä hoitaa siellä ilman mitään kysymisiä. Lähes kaikki omaishoitajat sanoivat,
että hoitaminen on joka tapauksessa selvää, koska he ovat sen aikakauden ihmisiä, että
hoitaminen ilman ehtoja kuuluu avioliittoon. Ainoastaan kaksi haastatelluista kertoi,
että hoidettavan laitoshoitoon sijoittaminen voisi olla mahdollista ja toinen heistäkin
sanoi harkitsevansa asiaa hyvin tarkkaan ennen lopullista päätöksen tekoa, toinen oli
valmiimpi sijoittamaan omaisensa laitoshoitoon milloin vain.

…Ei ollut mahdollisuutta kieltäytyä, enkä edes halunnutkaan, koska olen
sen luvannut alttarilla, että hoidan mieheni ihan itse…
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Omaishoitajista puolet oli sitä mieltä, että heillä ei ollut voimassaolevaa hoito- ja
palvelusuunnitelmaa. Ne joilla oli, kertoivat, että suunnitelmat ovat summittaisia eikä
heillä ole niistä kopioita olemassa. Kukaan ei tarkkaan tiennyt mitä heidän hoito- ja
palvelusuunnitelmissaan oli suunniteltuna. Kaikki sanoivat, että ne suunnitelmat mitä
mahdollisesti on tehty, koskivat vain hoidettavan kuntoutusta, kylvetysapua ja
mahdollista lääkkeenjakoa. Siitä, että merkitäänkö omaishoitajan työn osuutta hoito- ja
palvelusuunnitelmaan, ei kukaan haastatelluista osannut sanoa mitään. Suunnitelmia ei
omaishoitajien kertoman mukaan päivitetty ilman heidän itsensä pyyntöä, eivätkä he
kukaan osanneet sanoa, että seurattiinko hoito- ja palvelusuunnitelmien toteutumista
millään lailla.

…Ei sitä suunniteltu millään lailla etukäteen, vaan ainoastaan ilmoitettiin
että nyt saa hakea kotiin…

Kotihoitoa suunnitellaan terveydenhuollon henkilöiden kertoman mukaan kotihoidon,
lähinnä SAS-hoitajien ja kotisairaanhoitajien toimesta. SAS-hoitajat ovat hoitajia, jotka
suunnittelevat potilaiden jatkohoitopaikkaa ja lyhenne tulee sanoista: selvitä–arvioi–
sijoita. Lääkärin kertoman mukaan kotihoito selvittelee kotitilannetta ennen
kotiutumista

jonkin

verran

ja

kotiutumisen

tapahduttua

sitten

tarkemmin.

Haastateltavien mukaan lääkäritkin tekevät kotikäyntejä tarpeen niin vaatiessa.
Lääkärien kotikäyntien hidasteena on taas resurssipula, koska yhteen kotikäyntiin voi
kulua aikaa heidän mukaansa jopa 2–3 tuntia, mikä taas sitten pois muilta asiakkailta ja
muusta työstä. Kotihoitoa haastateltavien mukaan aletaan suunnitella periaatteessa jo
siinä vaiheessa, kun hoidettava tulee osastolle, koska osastojaksot pyritään pitämään
niin lyhyinä kuin vain hoidon vuoksi on mahdollista, jotta saadaan mahdollisimman
monta omaishoidettavaa käymään osastolla. Hiukan eri tilanne on tietenkin silloin jos
hoidettava on otettu osastolle sairauden vuoksi, eikä pelkästään jaksohoitoon tai siis
intervalliin.
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…Kyllä ne osastoltakin sitä selvittelee jo kohtuullisesti, mutta kyllä sa
painottuu sitten tänne kotihoitoon. Kotihoidon kautta hoitajat ne selvittelee
alkuun ja saattaa lääkärikin vähän ottaa siihen kantaa ja käy paikanpäällä.
Lääkäri tekee myös kotikäyntejä, mutta ne ovat niin aikaa vieviä ja
työllistäviä, kun on nämä sanelut ja kaikki…

Hoito- ja palvelusuunnitelmien teosta terveydenhuollon henkilöstö kertoi, että niitä
tehdään siinä määrin että lain kirjain täyttyy. Kotihoito tekee omansa ja lääkärit omansa
sekä SAS-hoitajillakin on oma kaavansa hoito- ja palvelusuunnitelmaa varten. Tämä tuli
esille haastateltavien kertomuksista. Heidän mukaansa kuitenkin tilanne on se, että
nämä suunnitelmat eivät kuitenkaan ole samanlaisia keskenään, joten ne eivät ”löydä”
toisiaan. Heidän kertomansa mukaan hoito- ja palvelusuunnitelmia tehdään ja niihin
merkitään hoidettavan tarvitsemat palvelut ja hoidettavan ja hoitajankin mielipiteitä
kirjataan ylös. Heidän mukaansa suunnitelmien toteuttaminen sitten vaihtelee
tapauksittain. Hoitajan tarvitsemia tukipalveluita ei pääsääntöisesti suunnitelmiin
kirjata. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa noudatetaan heidän kertomansa mukaan alussa,
mutta kiireestä johtuen ei niitä millään ehditä päivittämään ja hiljakseen niiden
noudattaminenkin hiipuu, kun eivät ole enää ajan tasalla. Haastateltavat kertovat, että
aikanaan nämä suunnitelmat sitten jäävät ikään kuin ”elämään omaa elämäänsä”.

…Valtaosin hoitajat tekee sen palvelusuunnitelman. Ei niitä tarkistella,
sanotaan näin, että sitten kun sattuu se tilanne tulemaan eteen. Se on
todellakin aikakysymys siinä…

Omaishoitajien

halusta

hoitaa

läheistään

ja

asian

selvittämisestä

kertovat

terveydenhuollon haastateltavat, että jos hoidettavan RAVA –pisteet on siinä
hoidettavuuden rajoilla, niin totta kai silloin hoidettavan mielipiteet otetaan huomioon.
He kertovat, että jos hoitaja jostain syystä kieltäytyy hoitamasta läheistään, niin silloin
järjestetään moniammatillinen palaveri, jossa kerrotaan hoidettavan omaiselle hoidosta
ja hoidettavan tilanteesta ja kyllä yleensä tällaisen palaverin jälkeen omainen on
suostunut hoitamaan läheistään. Tietenkin siinä palaverissa kartoitetaan muutkin
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hoitamisen mahdollisuudet, mutta yleensä päädytään kuitenkin siihen, että omainen
alkaa

hoitaa

läheistään

kotona,

kertovat

haastateltavat

terveydenhuollon

ammattihenkilöt. Omaishoitajaksi alkavan kuntoa ja terveydentilaa ei missään
vaiheessa selvitellä, ei myöskään hänen kykyään hoitaa omaistaan kotona.

…Jos RAVA –pisteet jää reippaasti, niin että pitäisi olla kotona
hoidettava, niin silloin isommat neuvottelut sitten pystyyn, että miten tämä
homma sitten oikein. Mistä tämä johtuu ja onko mitään muita
mahdollisuuksia sitten…

Mikkeli – Perho

Perhossa kotisairaanhoito pääsääntöisesti tekee kotiutussuunnitelmat haastateltavien
mukaan. Vastaanotolla niistä ei juurikaan tiedetty mitään. Lääkärit harvemmin tekevät
kotikäyntejä Perhossa kotiutustilanteessa, joissakin tilanteissa muuten kyllä. Perholaiset
haastateltavat kertoivat, että koskaan ei ole tullut eteen tilannetta, että omainen olisi
täysin kieltäytynyt hoitamasta läheistään sairastumisen jälkeen. Mikkelissä taas tällaisia
tilanteita oli tullut, joskin neuvottelun jälkeen oli päädytty aloittamaan hoitotilanne
kotona.
Kummassakaan haastatteluryhmässä ei tullut vahvasti esille, että hoitajien halukkuutta
hoitoon kyseltäisiin. Yksi haastateltavista Mikkelissä sanoi, että toivottavasti kysellään.
Samoilla linjoilla olivat myös perholaiset. Perhossa hoitohalukkuuteen vaikutti
haastateltavien vastauksista esille nouseva perhekeskeinen ja ehkä uskonnollinenkin
ideologia, jossa painotetaan lähimmäisestä huolehtimista. Samansuuntaista viestiä tuli
mikkeliläisten vastauksista, mutta ei niin vahvana kuin Perhossa.
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8.2.2 Hoitaminen

Yhdellä haastatelluista kotihoidon tilanne on sellainen, että joinakin päivinä hoidettavaa
ei uskalla jättää edes kauppareissun ajaksi yksin kotiin. Pääsääntöisesti kaikkien
omaishoitajien kohdalla muuten tilanne oli sellainen, että hoidettava saattoi olla pari
kolme tuntia kohtalaisen turvallisesti yksin kotona. Tuona aikana omaishoitaja saattoi
käydä asioilla kaupassa, hieronnassa, kampaajalla tai itse lääkärissä. Kuitenkin kaikki
kertoivat, että koko ajan on sellainen tunne, että kiirettä täytyy pitää koko ajan, koska ei
koskaan voi tietää mitä siellä kotona lopulta tapahtuu. Yhden omaishoitajan kohdalla oli
juuri nyt sellainen tilanne, että hoidettava saattoi nousta yöllä ylös ja alkaa tekemään
jotain ”kotiaskareita”. Sen vuoksi keittiöstä oli täytynyt irrottaa hellan sulakkeet sekä
ulko-ovi lukita siten, että hoidettava ei sitä saa auki tai jos saakin avattua, niin hoitaja
herää oven aukaisuääneen. Ovelle oli myös laitettu kello, joka kilisee, kun ovi
aukaistaan. Huonosti nukutun yön jälkeen omaishoitaja on usein väsynyt ja itkeskelee
päivisin, koska päivälläkään ei voi nukkua, koska silloin hoidettava on erityisen pirteä.

…Sitten minun on hoidettava tätä ”tervepäistä”, viisasta miestä, joka on
täysin avuton, minä koin sen aivan kamalana. Olisin tarvinnut itselleni
aikaa, että olisin saanut lepuuttaa ajatuksiani ihan rauhassa jossakin…

Tukipalveluita kotona hoitamisen avuksi omaishoitajat eivät kertomansa mukaan ole
saaneet riittävästi, eikä niihin aikoihin kuin olisi ollut tarvetta. Avut yleensä annetaan
kunnan aikataulun mukaan eikä siinä kovinkaan paljoa kysellä hoitajilta heidän
aikataulujaan ja mielipiteitään. Sovitut tukipalvelut voivat tulla sitten muuhunkin aikaan
kuin on alun perin sovittu, kuten yksi omaishoitaja kertoi, että pesijän oli pitänyt tulla
aamusta kun heidän suunniteltu menonsa oli keskellä päivää. Pesijä kuitenkin oli tullut
juuri siihen aikaan, hoitaja ja hoidettava olivat olleet lähdössä omalle sovitulle
menolleen. Hoitajan oli siis täytynyt suorittaa pesu itse. Toisaalta yksi omaishoitaja
kertoi taas, että tukipalveluiden antaminen voidaan lopettaa ilmoittamatta sekä samoin
jättää joku käynti käymättä eikä siitä ilmoiteta missään vaiheessa mitään.
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…Siis juuri ne avut mitä tarvitsen, niin niitä ei saa. Kylvetysapu luvattiin
miehelleni kaksi kertaa, yhdenkerran kylvettäjä kävi ja toista kertaa hän ei
ilmestynyt eikä tullut mitään tietoa, että miksi ei. Se siis loppui noin
vain…

Kaikki omaishoitajat kertoivat, että kunnallisia tukipalveluita ei ole riittävästi ja sellaisia
mitä juuri heidän tilanteessaan tarvitsisi, ei kunnalla edes ole tarjolla. Tästä syystä
kolmasosassa omaishoitoperheistä käytettiin joko kokonaan tai ainakin lisänä myös
yksityiseltä itse ostettuja palveluita. Yksityiset tukipalvelut ovat omaishoitajien mielestä
kohtuuttoman kalliita, joskin kunnalliset avutkin ovat maksullisia, mutta silti
edullisempia kuin yksityiset. Kaksi omaishoitajista kertoi, että he eivät ole
ajatelleetkaan vielä hankkia yksityisiä palveluita vaan yrittävät pärjätä itsekseen ilman
mitään apuja, kun eivät ole kunnallisia apuja saaneet.

…Noita kahvoja vessaan ja suihkuun ei millään saanut kaupungilta. Minä
sanoin, että ei se ole siitä kiinni, vaan kun tietäisin, että millaisia ja mihin
niin hankkisin itse. Ostin sitten yksityiseltä hoivapalvelulta sen palvelun ja
he kävi laittamassa ne paikoilleen…

Kaikki haastatellut omaishoitajat peräänkuuluttivat sitä, että mitä oikein loppujen
lopuksi kuuluu heidän oikeuksiinsa ja velvollisuuksiinsa hoitajina. Mistä asioista
heidän on selviydyttävä kotona ja mitä asioita he eivät ehdottomasti edes saisi
turvallisesti tehdä. Näitä asioita heille ei kukaan ole heidän kertomansa mukaan
selvittänyt. Myös hoitoketjujen toiminta oli asia mihin he kaikki kiinnittivät huomiota.
Heidän mukaansa hoidettavat vain jäävät kotiin eikä heitä oikeasti kukaan ulkopuolinen
aktivoi kuntoutukseen, intervallijaksoille eikä muillekaan kursseille. Heidän hoitajina
pitäisi itsenäisesti näitä selvitellä ja niihin hakeutua, mutta aika ja aktiivisuus eivät
tahdo riittää, kuten yksi omaishoitaja kertoi. Näistä mahdollisuuksista heidän mukaansa
harvemmin edes puhutaan, vain joskus ohimennen mainitaan.
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…Olisin odottanut, että joku olisi tullut neuvomaan mitä tämä kaikki
tarkoittaa. Mitä minun toimenkuvaani kuuluu, mitkä ovat minun oikeuteni
ja mitkä hoidettavan oikeudet. Sitten olisin halunnut tietää, että mistä me
voimme saada apua, kuka tulee auttamaan…

Terveydenhuollon henkilöstön haastatteluista ilmeni, että kotona hoitamista tuetaan
kotisairaanhoidon käynnein, joskin käynnit rajoittuvat vain niihin perheisiin, jotka
kuuluvat säännöllisen kotihoidon piiriin. Samoin he kertoivat, että tämä yksikkö johon
puolet haastatelluista kuului, on kotihoidon yksikkö ja siellä on lääkäri joka hoitaa vain
säännöllisen kotipalvelun asiakkaita. Muissa yksiköissä heidän kertomansa mukaan on
tilanne toisenlainen. Muiden hoidettavien on heidän käsityksensä mukaan selvittävä
itsenäisesti hoitamisesta, mihin kuuluu lääkkeenjaot ja lääkkeiden haku apteekista sekä
vastaanotolla ja laboratoriossa käynnit.

…Tilanteen mukaan kotisairaanhoito käy kotona. Tässähän meillä nyt
sitten organisaatio hieman poikkeaa siinä, että kotihoidon lääkäri hoitaa
vain niitä säännöllisen kotihoidon asiakkaita…

Terveydenhuollon henkilöstön mielestä hoitovastuu kokonaisuudessaan kotona ollessa
on omaishoitajalla. Kuten yksi haastateltavista asian ilmaisi, omaishoitajan varassahan
tämä

koko

homma

on.

Jos

omaishoitajia

ei

olisi,

niin

homma

kaatuisi

terveydenhuollolle. Terveydenhuolto ei enimmilläänkään avohuollon asiakkaita hoida
kuin korkeintaan kuusi tuntia päivässä ja kaikki loppu jää silloin omaishoitajan
vastuulle.

…Käytännössähän tilanne on vielä paljon, paljon enemmänkin omaiseen
korostuvaa, mutta tuota se on muistettava, että omaisen varassa tämä
homma on. Me vain pikkusen avustetaan tässä ihan vaikeimmissa
vaiheissa…
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Mikkeli – Perho

Tässä kohdassa molemmissa haastatteluryhmissä oltiin samoilla linjoilla paikasta
riippumatta.

Omaishoitajat

kokivat

epätietoisuutta

omista

oikeuksistaan

sekä

velvollisuuksistaan hoidon suhteen. Toisaalta terveydenhuollon henkilöstö molemmissa
paikoissa painottivat sitä, että omaishoitaja on erityisen tärkeä lenkki tässä
hoitoketjussa. Mikkelin ryhmässä tuli vahvemmin esille, että säännöllisen kotipalvelun
asiakkaat saavat palvelua paremmin ja laadukkaammin kuin muut omaishoidettavat.
Perhossa tätä jakoa taas ei kukaan varsinaisesti ottanut esille. Molemmissa
terveydenhuollon haastateltavat kertoivat, että omaishoitajaa ei niinkään huomioida
edes kotihoidon toimesta. He kaikki painottivat, että asiakas on hoidossa tärkein.

8.2.3 Arjessa selviytyminen

Omaishoitajista yksi kertoi, että kotona oleminen hoidettavan kanssa on aivan kamalaa.
Hoidettava on vaikeasti hoidettava, mutta ei kuitenkaan suostu menemään minnekään
edes intervallijaksolle ja hoitaja kertoi, että hänen oma jaksamisensa on aivan
äärirajoilla. Hoidettava manipuloi koko hoitotilannetta, eikä suostu ottamaan mitään
apuja ulkopuolisilta vastaan, ei edes omilta lapsiltaan. Tällaisia tilanteita oli muiden
omaishoitajien kohdalla, ei tosin ihan näin vaikeita. Kaksi omaishoitajista kertoi, että
jos kunta ei tarjoa tukipalveluita, niin he eivät niitä jaksa edes kysellä. He ovat
ajatelleet, että heidän on pakko jaksaa hoitaa puoliso itsenäisesti, koska nuoruudessa
alttarilla on tullut luvanneeksi jaksaa myötä- ja vastamäessä. Kaikilla haastatelluilla
omaishoitajilla oli tämä sama ideologia, jonka mukaan he puolisoaan hoitivat.

…Lääkäri on sanonut minulle, että on vain kestettävä ja kestänhän minä.
Sitten on tämä tieto, että tämä vaatii kauheaa sitkeyttä saada apua tänä
päivänä: pyydä, ano, soita, valita, mikä on minulle aika vaikeaa…
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Yhdellä

haastatelluista

omaishoitajista

oli

sairastuneen

puolisonsa

lisäksi

kehitysvammainen lapsi hoidettavanaan. Tätäkään asiaa ei kukaan ollut kysellyt häneltä
etukäteen hänen alkaessaan puolisonsa omaishoitajaksi, mutta hän kertoi, että arki on
opettanut selviytymään ja keksimään keinot arkipäivän pyörittämiseen. Hän kovasti
toivoi, kuten kaikki muutkin omaishoitajat, että olisi jonkinlaista koulutusta tähän
omaishoitajuuteen. Kaikki tähdensivät sitä, että pitäisi olla joku henkilö tai taho, joka
opettaisi hakemaan tukipalveluita ja muita apuja, täyttämään kaavakkeita sekä tekemään
sairaanhoidollisia toimenpiteitä. Lääkkeiden käytön opetus oli sellainen joka nousi
kaikkien haastateltavien kohdalla erityisesti esille.

…Minun terveydenhoitotaidoissani olisi kehittämisen varaa. Siihen tarvivi
jonkinlaista kurssia, lääkkeisiin ja hoitoon painottuvaa…

Oman jaksamisen tukemisen nostivat noin puolet haastatelluista esille ja siinä
nimenomaisesti sillä tavoin, että koska monelle arki kotona on sitä kokoaikaista
puurtamista ja päivästä toiseen selviytymisen kanssa tasapainoilua, niin pitäisi olla joku
taho, joka tukisi omaishoitajia arjessa. Yksi omaishoitaja kertoi, että hän oli ollut kaksi
ylimääräistä vuotta töissä ennen eläkkeelle jääntiä,, ennen kuin uskalsi jäädä kotiin
kokopäiväiseksi omaishoitajaksi. Järjestöt nousivat monen omaishoitajan vastauksissa
esille ja he kaikki kertoivat, että järjestöt tekevät koko ajan työtä heidän hyväkseen
järjestämällä erilaisia teema päiviä, vertaistukitapaamisia sekä kursseja, joille voi
mennä joko yksinään tai hoidettavan kanssa yhdessä. Yksinään meno luonnistuu silloin,
jos onnistuu saamaan hoidettavan sijaishoitoon tai hoitajan kotiin siksi aikaa kun itse on
poissa. He kertoivat, että jotkut järjestöt jopa järjestävät hoidettavalle apua siksi ajaksi
kun hoitaja on kurssilla. Eräs omaishoitaja kertoi, että oli erittäin stressaavaa saada jopa
siksi ajaksi hoidettava intervalliin, kun oli hoitajan oman isän hautajaiset toisella puolen
Suomea.
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…Oliko se nyt tiistai vai keskiviikko, kun saat tiedon siitä voitko
lauantaina lähteä isän hautajaisiin toiselle puolen Suomea. Se on kyllä
omalla tavallaan aika kuluttavaa…
…Ei terveydenhuollon puolella ole minun jaksamisestani kysytty yhtään
mitään. Ainoastaan tämä omaishoitoyhdistys ja sieltä kautta. Ei minun
jaksamiset terveydenhuoltoa kiinnosta…

Yksi erittäin tärkeä asia, mikä nousi kaikkien omaishoitajien vastauksista, oli oma
terveydentila, koska omaishoitajista suurin osa on melkoisen iäkkäitä, niin heilläkin
alkaa olla omia sairauksia. Yksi omaishoitaja kertoi, kuinka on vaikeaa aamuisin tehdä
hoitotoimenpiteitä hoidettavalle, kun oma vointi ei yön jäljiltä ole vielä tasaantunut.
Hoitajalla itsellään oli korkea verenpaine ja lääkitys siihen, mikä taas aiheutti rajua
pahoinvointia aamuisin verenpaineen muuttuessa sängystä nousemisen jälkeen. Hänen
kysyessään asiasta omalta lääkäriltä, oli ohjeeksi annettu, että kestä vain, kyllä se päivää
kohden tasaantuu.

…Mutta kun sinua oksettaa ja laitat toista, niin minusta olisi todella ihanaa
jos joku tulisi aamulla ja nostaisi hänet sängystä ja laittaisi valmiiksi…

Terveydenhuollon henkilöstö kertoi, että säännöllisen kotihoidon piirissä olevien
asiakkaiden luona käydään säännöllisesti noin kahden tai neljän viikon välein suurin
piirtein. Ne, asiakkaat jotka eivät kuulu säännöllisen kotihoidon piiriin jäävät
vähemmälle huomiolla ja siellä myös omaishoitajat heidän mukaansa joutuvat
selviytymään itsenäisesti. Niissä omaishoitoperheissä, joissa käydään säännöllisesti,
niin hoidettavan kuntoa seurataan systemaattisesti, mutta he kertovat, että omaishoitajan
kunnon ja jaksamisenseuranta on välillistä. Sitä siis seurataan vain ihan ohimennen, ei
edes kysytä omaishoitajan vointia joka käyntikerralla, sanovat terveydenhuollon
haastateltavat. Heidän mielestään omaishoitajalla itsellään on täysi vastuu omasta
voinnistaan ja jaksamisestaan.
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…Se riippuu siitä onko omaishoitajalla perussairauksia. Jos heillä on
perussairauksia, niin silloin toivottavasti tarkistetaan säännöllisesti, mutta
toisaalta jokaisella on taas omana itsenään vastuu, että käy
tarkastuksissa…

Terveydenhuollon

henkilöstö

kertoi

myös

kiinnittäneensä

huomiota

niihin

omaishoitopareihin, joissa molemmat puolisot ovat erityisen iäkkäitä ja huonokuntoisia.
He ovat kovin huolissaan jaksamisesta näissä perheissä, koska siellä kuitenkin täytyy
molempien olla ympäri vuorokautisesti seitsemän päivää viikossa yhdessä. Kuten
haastateltavana ollut lääkäri asian ilmaisi, niin tuntuu joskus kohtuuttomalta, jos
omaishoitaja joutuu hoitamaan hoidettavaansa kuin vauvaa, ympärivuorokautisesti, niin
silloin kyllä hoitajan jaksamiseen täytyy kiinnittää huomiota. Toisaalta hän myös
kertoi, että omaishoitajilla on joskus erittäin vahva vastarinta kaikkia tukipalveluita
kohtaan, periaatteella, että ei vieraita omaan kotiin. Näissä tilanteissa joskus tuntuu
haastateltavien mukaan erityisen haastavalta saada nämä tilanteet etenemään niin, että
ulkopuolista apua kuitenkin perheessä käytettäisiin.

…Vastarinnan murtaminen on vaikeaa. He saattavat alussa hyväksyäkin
avut, mutta sitten varsinkin kun tuodaan maksuasiat esille, niin silloin
mielipide kääntyy siinä. No oikeastaan muuta keinoa ei ole siinä, kuin että
vetoan siihen, että kyllä se vielä tulee halvemmaksi kotihoito kuitenkin,
kuin jos olis laitoksessa. Inhimillisyyteenkin vähän vetoan…

Mikkeli – Perho

Niin Perhossa kuin Mikkelissäkin omaishoitajista kaikki toivat esille sen, että on pakko
jaksaa hoitaa vaikka kuinka tekisi mieli luovuttaa. Kaikki omaishoitajat myös kertoivat
molemmissa kunnissa toiveensa ulkopuolisesta avusta, mutta eivät kuitenkaan olleet
valmiita ottamaan vastaan ihan millaista apua tahansa. Mikkelin omaishoitajat halusivat
enemmän koulutusta, kursseja sekä vertaistuellista toimintaa kuin perholaiset
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omaishoitajat. Perhossa haluttiin oikeastaan vain vapaamuotoista toimintaa, jonka
puitteissa saisi tavata muita samassa tilanteessa olevia.

Molempien kuntien terveydenhuollossa oltiin haastateltavien mukaan huolissaan
omaishoitajien jaksamisesta sekä heidän kunnostaan. Toisaalta kummassakaan kunnassa
ei kuitenkaan oltu mitään tekemässä asian suhteen. Mikkelissä oli toisaalta enemmän
pohdittu omaishoitajuutta ja siihen liittyviä asioita kuin Perhossa. Siellä paremmin myös
oli tiedostettu niitä ongelmia ja puutteita mitä omaishoitajuuden ympärille liittyi.

8.3 Tulevaisuuden suunnitelmia

Omaishoitajien,

hoidettavien

ja

terveydenhuollon

henkilöstön

näkemykset

tulevaisuudesta omaishoitoa ajatellen on erityisen tärkeä asia uusia toimintoja
suunniteltaessa. Liian harvoin toimintojen peruskäyttäjiltä kysytään mielipiteitä sekä
näkemyksiä tulevaisuutta suunniteltaessa.

8.3.1 Taloudellinen tuki

Kaikki omaishoitajat toivat esille tärkeimpänä omaishoidontuen rahallisen korvauksen
pienuuden. Heidän mielestään kuntien tulisi tarkasti miettiä budjetteja laatiessaan, että
laittaisivat lisää rahaa omaishoidontukeen. Omaishoitajien mielestä raha kuitenkin tulee
takaisin kunnalle muodossa jos toisessakin, joten se on heidän mielestään satsaus oman
kunnan toimintoihin kaiken kaikkiaan. Omaishoitajista suurin osa oli hyvin tietoisia,
siitä,

että

valtakunnallisesti

ollaan

juuri

suunnittelemassa

omaishoidontukeen

muutoksia. Puolet heistä oli sitä mieltä, että omaishoidontuen maksaminen pitäisi siirtää
Kelan maksettavaksi, koska kokivat, että kunta kohtelee omaistaan hoitavia
eriarvoisesti eri paikoissa. Yksi omaishoitajista oli jo ollutkin valtakunnan päättäjiin
yhteydessä asian tiimoilta.
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…Pikkuisen epäilen myös uutta omaishoitolakia ja siihen tulevia
muutoksia…

Eläkkeitä omaishoitajat yleensäkin moittivat myös liian pieniksi. Niihin heidän
mielestään valtiovallan tulisi satsata enemmän, toisaalta he ymmärsivät eläkkeen ja
ansiotulon yhteyden, mutta takaisin maksua he haluaisivat enemmän jokainen. Kaikki
kertoivat maksaneensa veroja runsaasti työssä ollessaan. Jokainen omaishoitaja otti
myös esille tukipalvelujen korkean hinnan, tässä he toivat esille niin kunnalliset
tukipalvelut kuin yksityisetkin. Molempien maksu asiakasta kohden oli heidän kaikkien
mielestä kohtuuton, kun vielä lääkkeet ovat kalliita ja kulkeminen maksaa, niin raha ei
heidän kertomansa mukaan tahdo riittää aina edes normaaliin elämiseen saatikka
virkistäytymiseen millään tavoin.

…Omaishoidontuki on liian pieni, mutta vero vie suuren osan. Tuettu
siivousapu on erittäin hyvä ja toivon sen jatkuvan. Eläkkeet saisivat olla
kaikki verottomia…

Kuntien resurssit tarjota kodinhoitoapua, lääkäripalveluita sekä muita apuja olivat
myös omaishoitajien mielestä melkoisen rajalliset. He kaikki toivat esille, että
tukipalveluita ei saa riittävästi ja puolet omaishoitajista oli sitä mieltä, että lääkäriin ei
pääse tarpeeksi nopeasti, vaan joutuu odottamaan kohtuuttoman pitkään. Jokaisen
omaishoitajan toivomuksena oli myös oman yhteyshenkilön tai jonkin vastaavan
nimetyn toimijan saaminen kuntaan, jotta tietäisi kehen ottaa yhteyttä jos ongelmia
ilmenee tai muuten on kysymistä omista asioista.

…Jonkun pitäisi herkemmin tulla kuulemaan ilman tarkkaa aikataulua heti
alkuvaiheessa, miten perheissä jaksetaan, koska monelle tilanteet ovat ihan
uusia ja varsinkin jos tulee tällainen äkillinen tilanne…
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Terveydenhuollon henkilöstö oli hyvin pitkälti samoilla linjoilla kuin omaishoitajat,
lähinnä omaishoidontuen pienuuden suhteen sekä tukipalvelujen saatavuuden osalta.
Heidän mielestään taas kaikki pääsevät vastaanotolle suhteellisen nopeasti ja asiat
hoidetaan heidän käsityksensä mukaan hyvin. Tukipalveluiden osalta terveydenhuollon
henkilöstö oli sitä mieltä, että niitä on tarjolla kohtalaisen runsaasti, mutta omaishoitajat
eivät halua käyttää niitä. Omaishoitajien lomasta heidän käsityksensä oli, että sitä ei
käytetä kovinkaan paljoa. Hekin ottivat esille oman yhteyshenkilön saamisen kuntaan,
jotta omaishoitajat paremmin saisivat asiansa hoidettua tukien osalta.

…Lomapäivien käyttö on todella niukkaa. Tarpeeseen ja siihen määrään
nähden käyttö on todella vähäistä…

Mikkeli – Perho

Omaishoidon taloudellisen tilanteen suhteen molemmilla alueilla oltiin melkoisen hyvin
samoilla linjoilla. Omaishoidontuen pienuutta moitittiin molemmilla alueilla, mutta
Mikkelissä omaishoitajat toivat esille sen, että kunnat kohtelevat eriarvoisesti
omaishoidontuen hakijoita. Perhossa tämä ei tullut esille, vaan tilanteeseen muuten
oltiin tyytyväisiä lukuun ottamatta tuen rahallista pienuutta. Molemmissa kunnissa
omaishoitajat valittivat kuntien tukipalveluiden vähiä resursseja ja Mikkelissä taasen
lääkäriin pääsyn hankaluutta. Perhossa omaishoitajat kertoivat pääsevänsä vastaanotolle
kohtuullisen lyhyessä ajassa ja Mikkelissä sen suhteen oli ongelmia. Terveydenhuollon
henkilöstön mielestä molemmissa paikoissa vastaanotolle pääsee hyvin ja tukipalveluita
on hyvin tarjolla, mutta niitä ei käytetä.
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8.3.2 Muut tukimuodot

Omaishoitajien mielestä kunnilla on perinteisten rahallisen avun ja kotiavun lisäksi aika
vähän mitään apuja tarjolla heille, sellaisia mitä he toivoisivat ja tarvitsisivat. Heidän
kokemuksensa intervallihoitoon pääsystä olivat sellaisia, että osa kertoi, ettei ole edes
kysellyt, koska hoidettava ei niihin halua. Näissä tilanteissa intervallijaksot toteutetaan
vanhainkodeissa ja palvelukeskuksissa, eikä hoidettava sellaisiin suostu menemään. Osa
omaishoitajista kertoi, että jonot ovat niin pitkät, ettei paikkaa niihin jaksa odotella.
Toisaalta osa ei ollut edes kysellyt intervallijaksoja, kun oli kuullut tuttavilta, ettei
niihin pääse.

…Hoidettavakin oli sitä mieltä, että hän ei mene mihinkään hoitokotiin
vaan ainoastaan kotiin…

Se mitä omaishoitajista kaikki kaipasivat, oli jonkinlaista virkistystoimintaa arjen
aherruksen keskelle. Se voisi heidän kertomansa mukaan olla vaikka jonkinlaisia
kerhoja, jossa voisi tavata muita omaishoitajia ja keskustella sellaisista asioista jotka
ovat kaikille tärkeitä. Yksi omaishoitajista sanoikin, että kerhot eivät tarvitsisi olla
mitään

virallisesti

toimivia,

vaan

hänen

mielestään

monta

kertaa

tällaiset

vapaamuotoisesti toimivat ryhmät olisivat ehkä tehokkaampia. Siinä saisi samalla myös
tällaista henkisempää pääomaa lisää, kuten hän asian ilmaisi. Henkinen tuki oli monen
muunkin omaishoitajan toivomuslistalla, he eivät kuitenkaan osanneet täsmällisesti
eritellä, mitä se voisi olla. Vertaistuki ja sen saaminen oli jokaisen omaishoitajan
toiveena. Yksi omaishoitaja kertoi lähteneensä järjestöjen järjestämille kursseille sen
vuoksi, että oppisi tuntemaan muita samassa tilanteessa olevia omaishoitajia ja voisi
myöhemmin olla heihin yhteydessä.

…Henkinen apu olisi erittäin tärkeä. Keskustelu olisi erittäin tärkeä, eikä
välttämättä mikään psykologi vaan joku…
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Puolet terveydenhuollon henkilökunnasta kertoi, että intervallipaikkoja on lisätty, koska
on huomattu että tarvetta sellaiselle on. He kertoivat myös, että kaikki intervallipaikat
täyttyvät jatkuvasti, oli niitä sitten minkä verran tahansa. Toisaalta heillä oli myös
tietona, että kaikki eivät halua tätäkään tukimuotoa käyttää, vaikka tarvetta olisi.
Terveydenhuollon henkilökunta toi myös esille sellaisen mahdollisuuden, että sekä
hoitajalle että hoidettava tulisi järjestää mahdollisuuksia kuntoutukseen. Tämä voisi
olla joko laitoksessa järjestettävää, jossa molemmat olisivat mukana, mutta toiminnot
olisivat eriytettyjä. Toisaalta, myös avokuntoutus olisi tarpeen, koska heillä oli se
näkemys, että kakki omaishoidettavat, kuten eivät myös hoitajat, eivät kuitenkaan
laitosjaksolle halua lähteä. Samoin yksi haastatelluista toi esille omaishoitajan ja
hoidettavan eriytetyt vastaanottokäynnit. He tulisivat yhdessä vastaanotolle, mutta osan
aikaa olisivat erikseen lääkärin ja hoitajan luona.

…Pitäisi olla eri huone tai eri henkilö kyselemässä omaishoitajalta ja
hoidettavalta…

Puolet terveydenhuollon toimijoista oli kiinnittänyt huomiota sellaiseen asiaan, että
kunnissa jotkut tukipalvelut ovat toisensa pois sulkevia. He olivat sitä mieltä, että näin
ei

saisi

olla.

Kaikkia

tarvittavia

tukipalveluita

tulisi

antaa,

vaikka

sitten

samanaikaisestikin, jos nämä avut kokonaisuuden kannalta ovat tarpeellisia. He olivat
sitä mieltä, että kotona hoitaminen kuitenkin on se kaikkein inhimillisen hoitamisen
muoto kaikkia osapuolia ajatellen.

…Omaishoidontuki ehkä verottomaksikin taikka sitä pitäisi ainakin nostaa
sitä tukea. Ja myös se rahallinen tuki ja se konkreettinen apu, koska
joissakin paikoissa ne ovat vähän niin kuin ehdollisia. Siis toisensa pois
sulkevia sitten…
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Mikkeli – Perho

Myös näihin muihin tukimuotoihin ja niiden toimivuuteen oli terveydenhuollon osalta
Mikkelissä paneuduttu enemmän kuin Perhossa. Siellä myös terveydenhuollon toimijat
tiesivät huomattavasti enemmän näistä tukipalveluista sekä olivat kiinnostuneempia
omaishoitajan jaksamisen tukemisesta kuin Perhon terveydenhuollon asiantuntijat.
Omaishoitajien osalta tilanne oli suurin piirtein samanlainen molemmissa kunnissa.
Kaikki

omaishoitajat

kaipasivat

vertaistukea

ja

intervallijaksoja

lisää

sekä

virkistystoimintaa. Erityisesti henkinen tuki tuli molemmissa haastatteluryhmissä
nimenomaan omaishoitajien parissa vahvasti esille. Omaishoitajat eivät niinkään
halunneet psykologin tai psykiatrin vastaanottoa vaan keskusteluja sellaisten
henkilöiden kanssa, joilla olisi tietoa ja ymmärrystä omaishoitoasiasta.

8.3.3 Koulutus

Kolmannes omaishoitajista toi erityisesti esille koulutuksen tärkeyden. Kaikki kuitenkin
sanoivat, etteivät ole sairaanhoitajia, joten heidän on vaikea tietää mitä tietyissä
tilanteissä täytyisi oikein tehdä. Monet sanoivat, että ovat joutuneet yrityksen ja
erehdyksen kautta opettelemaan erilaisia tapoja käsitellä huonosti liikkuvaa puolisoaan,
sekä puolisoa, jonka kädet eivät toimi. Tällaisiin käytännön asioihin, kuten pesuihin,
pukemiseen, nostamiseen sekä siirtämiseen sängystä pyörätuoliin he haluaisivat
opetusta. Monet omaishoitajista olivat iäkkäitä ja heillä oli oman selkänsä ja muunkin
tukielimistön kanssa ongelmia, he kertoivat, että olisi tärkeää tietää miten nostetaan
oikealla tavalla. He kertoivat myös, että lääkkeiden kanssa on joskus ollut ongelmia,
kun määrätään uusia lääkkeitä ja he hakevat ne apteekista ja sitten pitäisi jakaa
hoidettavan lääkeannostelijaan, eikä aina tunnista mikä lääke on kyseessä. Puolet
omaishoitajista huolehti itse koko hoidettavansa lääkehuollon, joten siinä oli heillä
sitten miettimistä, että miten toimitaan. Puolet oli halunnut, että kotisairaanhoito käy
jakamassa

lääkkeet

hoidettavalleen.

valmiiksi

ja

itse

vain

huolehtivat

lääkkeen

antamisen
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…Koulutusta ja opastusta pitäisi ilman muuta järjestää. Kunta pitäisi lailla
velvoittaa kouluttamaan, koska kunta kuitenkin meistä hyötyykin.
Käyttäisi kunta niistä rahoista koulutukseen, mitä se säästää
omaishoitajien kustannuksella…

Toinen

asia

hoidon

lisäksi

mihin

omaishoitajat

kiinnittivät

huomiota,

oli

tukihakemusten viidakko. Siihen he kertoivat haluavansa jonkin laista koulutusta. He
kertoivat, että tukiasioita ja hakemuksia on niin monenlaisia ja ne muuttuvat koko ajan
nopeassa tahdissa, niin silloin jos odotetaan heidän huolehtivan hakemuksista, niin
silloin kunnan pitäisi järjestää jonkinlaista koulutusta asiaan.

…Tukiasiat ovat epäselviä. Voihan toisaalta lääkärit osata, mutta en tiedä
siitä. Minulla on se käsitys, että selittävät mitä selittävät, mutta eivät
ainakaan katso, että meneekö se tieto perille…
…Minä en saanut mitään neuvoja omalta paikkakunnalta. Tai en siis
ymmärtänyt edes kysyä mitään, kun en edes ymmärtänyt että on
mahdollista saada jotain apua….

Tässäkin kohdin terveydenhuollon henkilöstö toi esille pitkälti samoja asioita kuin
omaishoitajat olivat tuoneet. Myös terveydenhuollon puolella on kannettu huolta siitä,
osaavatko omaishoitajat riittävästi jakaa lääkkeitä oikein ja onko heillä yleensäkään
tietoa lääkinnästä. Heidän mielestään kunnan tulisi järjestää jonkinlaista lääkinnällistä
koulutusta omaisiaan kotona hoitaville. Yksi lääkäri oli jopa sitä mieltä, että tällainen
kurssi tulisi olla pakollinen ennen omaishoitajuuden alkua.

…Siis pienimuotoista lääketieteellistä koulutusta omaishoitajille, kuten
pitäisi olla jotain pientä asiaa omaishoitajille lääkehoidosta…
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Mikkeli – Perho

Perhossa ja Mikkelissä kaikki omaishoitajat kaipasivat koulutusta lääkehoitoon ja
tukihakemusten tekoon. Toisaalta molemmissa he myös esittivät, että kunnassa olisi
joku henkilö jonka puoleen voisi kääntyä, kun hakemusten teko on aiheellista.
Sairaanhoidollista koulutusta lähinnä nostotekniikoissa ja hoidettavan käsittelyssä sekä
kunnon seuraamisessa toivottiin myös molemmissa haastatteluryhmissä.

Terveydenhuollon puolella etenkin Mikkelissä oltiin huolissaan omaishoitajien
osaamisesta lääkkeiden suhteen. Perhossa ei siihen kovinkaan paljoa terveydenhuolto
kiinnittänyt huomiota, vaan he olivat sitä mieltä, että kyllä kotisairaanhoito hoitaa
lääkeasiat, jos omaishoitajalla on hankaluuksia ja tiedonpuutetta niissä asioissa.

8.3.4 Jaksamisen tukeminen

Kaikki omaishoitajat olivat sitä mieltä, että omaishoitajan kuntoon tulisi kiinnittää
nykyistä enemmän huomiota. Yksi omaishoitajista kertoi, että hänen jäädessään
eläkkeelle, hän jäi tietenkin työterveystarkastusten ulkopuolelle ja siksi hänen
mielestään

kunnan

pitäisi

järjestää

omaishoitajille

omat

terveystarkastukset

säännöllisesti. Hän ei omaishoitajuudesta haluaisi jäädä sairauslomalle, vaan hän
haluaisi oikeasti tietää, onko hän kykenevä muidenkin mielestä hoitamaan puolisoaan.
Muutkin omaishoitajat toivat esille, että pitäisi olla paremmat mahdollisuudet päästä
lääkärin tutkimuksiin muutoin kuin vasta sitten kun todella sairastuu. Kaikki sanoivat,
että on vaikea ajatella tilannetta, että itse sairastuisi. Sellaisen ajatuksen jokainen
omaishoitaja halusi sysätä taka-alalle, eikä edes ajatella sellaista mahdollisuutta, koska
heillä ei oikeastaan ollut muuta vaihtoehtoa tuolle tilanteelle kuin hoitaa sairaana. Yksi
omaishoitaja kertoi, että hänen itsensä ollessa kovasti huonossa kunnossa ja joutuneensa
vuodeosastolle muutamaksi päiväksi, toinen ambulanssi vei hoidettavan samaan
sairaalaan samaksi ajaksi. Sitten kun hän tervehtyi ja pääsi kotiin, niin samalla kertaa
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myös hoidettava kotiutettiin. Hänelle itselleen ei jäänyt aikaa palautua sairaudesta
hetkeäkään.

…Minun jaksamistani ei siis ole missään vaiheessa selvitelty hoitamisen
suhteen. Ainut on, että minulle tuli niin paha tenniskyynärpää, niin kuin
liitännäisjuttuna ja minä käin yksityisellä ortopedillä ja hän pisti siihen
kortisonia…

Monet omaishoitajat kertoivat hakeneensa vertaistuen kautta apua jaksamiseensa.
Järjestöt ovat aktiivisesti toimineet tässä jaksamisen tukena, heidän mielestään
huomattavasti aktiivisemmin kuin kunnat. Jokainen omaishoitaja huomautti, että kunnat
voisivat kyllä paremmin huolehtia heistä, kun se tuotto heidän tekemänsä työn
tuloksista tulee suoraan kunnille. Kaikki olivat hyvin kriittisiä kuntien toimintaa
kohtaan tässä asiassa, he kaikki sanoivat, ettei kunta heistä välitä niin kauan kun he
tekevät työnsä. Vasta siinä vaiheessa kunnissa herätään, kun he eivät enää jaksa hoitaa
omaisiaan. Yksi omaishoitaja sanoikin, että miksi kunta ei voisi niillä säästyneillä
rahoilla järjestää jotakin virkistystoimintaa heidän jaksamisensa turvaamiseksi, tai
ehkä jotakin koulutusta.

…Nyt omaishoitajien piirit ovat niin antoisia nyt kun se on
vapaamuotoisempaa eikä niin virallista kuin aiemmin…
…Omaishoitajuudesta joka puolella aina puhutaan, mutta liekö pelkkää
puhetta. En tiedä. Kyllä ne järjestöt järjestää sitä toimintaa, mutta ei
kaupunki…

Yksi omaishoitajista kertoi, että siinä vaiheessa kun puolison hoitaminen alkoi ja vaati
enemmän hänen läsnäoloaan ja aikaansa, niin hänen oli pakko jättää omat
harrastukset, jotka aiemmin olivat olleet hänelle henkireikä sekä tuoneet toisenlaista
sisältöä elämään. Hän kertoi olleensa erityisen aktiivinen ja osallistuneensa erilaisten
järjestöjen toimintaan sekä myös poliittiseen toimintaan. Kaiken tuon hän oli joutunut
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jättämään. Samalla kun hän oli näistä harrastuksistaan joutunut luopumaan, niin samalla
olivat myös ystävät kaikonneet. Hän kertoi, että yksinkertaisesti ystävillä ei ollut enää
aikaa hänelle, koska ilmeisesti kaikki pelkäsivät hänen tuovan puolisonsa mukanaan
tapaamisiin ja se masensi häntä suuresti.

…Ei minulla ole katkeruutta tätä tilannetta kohtaan. Ollaan oltu sosiaalisia
ihmisiä ja vieraita on käynyt runsaasti ja olen tottunut että ihmisiä on
ympärillä. Olisi vieläkin mukavaa, kun olisi liikettä kovasti. Harmi vain,
kun kukaan ei enää käy…

Terveydenhuollon henkilöstö oli myös osaltaan kovasti huolissaan omaishoitajien
jaksamisesta. He kuitenkin kertoivat, että vaikka he tietävät että jaksaminen monen
kohdalla on aikamoista taiteilua, niin resurssit eivät kuitenkaan riitä edes omaishoitajien
tilanteen seuraamiseen. Kotikäyntien yhteydessä kotisairaanhoito heidän kertomansa
mukaan välillisesti seuraa hoitajien vointia, harvemmin missään tilanteessa sitä edes
kysellään omaishoitajilta suoraan. Terveydenhuollon haastateltavat kertoivat, että
omaishoitajille on annettu mahdollisuus ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon jos ongelmia
tulee, niin he olettavat että nämä myös ottavat tarvittaessa yhteyttä.

…Monta kertaa näkee, että omaishoitaja on väsynyt ja oirehtii ja sitä
kautta päätyy vastaanotolle ja varmaan se yleisin on sitten että miten sitä
taakkaa voitaisiin keventää ja sitä kautta mietitään, että mitä sille voitaisiin
tehdä…

Terveydenhuollon henkilöstöä haastateltaessa tuli kaikkien haastateltavien kohdalla
esille sellainen asia, että yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon välillä kangertelee ja
sen vaikutus heidän mielestään laskee suuresti omaishoitajien jaksamista sekä vähentää
arjessa selviytymistä. Heidän mielestään näiden sektoreiden välillä on kuin näkymätön
muuri, joka estää tietojen siirtymisen sektorilta toiselle. Osansa siinä tekee myös
vaitiolovelvollisuus, mutta varsinkin lääkärit sanoivat, että vaitiolovelvollisuuden
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noudattaminen ei ole se suurin este tässä asiassa. Heidän mielestään siinä on jokin muu
asia, mitä he eivät osanneet eritellä. He kertoivat, että yhteistyö mikä on olemassa,
toimii lähinnä terveydenhuollosta sosiaalitoimeen, mutta erityisen huonosti toisin päin.

…No joskus tuntuu, että onko meillä siinäkin jokin raja tai pitääkö olla.
Ollaanko niin eri sektoria, että emme saa tietää toisistamme tai näin.
Toimintoja saattaa olla sosiaali- ja terveystoimen osalla päällekkäin tai
saattaa olla että jää jotain puuttumaan, kun tuherramme omissa
nurkissamme…

Mikkeli – Perho

Omaishoitajien ongelmat jaksamisen suhteen olivat haastateltavien kertoman mukaan
hyvin samanlaiset sekä Mikkelissä että Perhossa. Omaishoitajalla ei ole kummassakaan
mahdollista sairastua ja sairastaa rauhassa, vaan hoidettava on koko ajan mukana
rinnalla. Sairaana hoitaminen on melkoisen tavallista molemmissa ryhmissä. Vaikka
Perhossa yhteisöllisyys oli vahvempaa kuin Mikkelissä, niin siltikin molemmissa tuli
esille, että ystävät kaikkoavat siinä vaiheessa, kun omaishoitotilanne syvenee. Järjestöt
olivat tärkeä osa molemmissa ryhmissä, koska järjestöjen kautta tuli oikeastaan se ainut
virkistystoiminta mitä kummassakaan kunnassa järjestetään.

Terveydenhuollossa oltiin lähinnä Perhossa huolissaan sosiaali- ja terveystoimen
yhteistyöstä. Se ei haastateltavien mukaan toiminut riittävän hyvin, joiltakin osin ei
ollenkaan. Perholainen haastateltava ilmaisi asian, että sektoreiden välillä on muuri, jota
ei voi rikkoa. Mikkelissä tämä asia ei edes tullut esille kenenkään puheenvuoroissa.
Vaitiolovelvollisuus tuli molemmista kunnista vahvasti esille. Se estää jonkin verran
kaikkien mielestä tiedonkulkua, mutta jokainen haastateltava oli sitä mieltä, että se ei
ole ongelma terveydenhuollossa. Toisaalta taas omaishoitajista kaikki olivat sitä mieltä,
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että vaitiolovelvollisuus haittaa toimintoja niin sosiaali- kuin terveydenhuollon kanssa
asioitaessa.

8.4 Tutkimustulosten yhteenveto

Haastateltavista omaishoitajat olivat toimineet omaisensa omaishoitajina keskimäärin
kaksi vuotta. He olivat kuitenkin hoitaneet tavalla tai toisella hyvinkin pitkään
omaistaan. Kaikki haastateltavat olivat eläkkeellä ikänsä puolesta, vanhin oli 85–vuotias
ja nuorin 67–vuotias. Kaikki olivat puolisonsa omaishoitajia sekä lisäksi yhdellä oli
puolison lisäksi myös kehitysvammainen lapsi hoidettavanaan ja tämä hoitosuhde oli
kestänyt 35 vuotta. Omaishoitajista neljä oli naisia ja kaksi oli miehiä.
Terveydenhuollon haastatelluista oli puolet miehiä ja puolet naisia. Heistä kaksi oli
työskennellyt alalla alle kymmenen vuotta ja kaksi yli 20 vuotta. Puolet haastatelluista
asuu Keski-Pohjanmaalla ja toinen puoli Etelä-Savossa.

Kaikille haastatelluille omaishoitoasia tuntui olevan läheinen ja he kantoivat siitä aidosti
huolta. Osalla tämä tuli omakohtaisen kokemuksen kautta ja osalla taas työnsä vuoksi.
Kaikilla omaishoitajilla oli tilanteestaan huolimatta valoisa elämänkatsomus, joskin
huomasi että synkkiäkin hetkiä on. Keskeisin, mikä nousi esille omaishoitajan arjessa,
oli yksinäisyys sekä jaksamisen pakko. Huoli omaisen hoitamisesta ajoi heidät
yrittämään välillä ehkä voimien äärirajoillakin toimien. He jaksoivat kaikki toivoa
parempaa tulevaisuutta ja ehkä heidän peruspositiivinen asenteensa elämään ja vankka
usko huomiseen auttoivat jaksamaan raskaiden päivien yli. Tämä positiivisuus näkyi
myös siinä, että vaikka he kritisoivat kunnan ja terveydenhuollon toimia, niin silti he
kertoivat palvelujen huonon saatavuuden syyksi asiantuntijoiden kiireen ja vähäisen
henkilöstömäärän.
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Kiire oli toinen erityisesti esille noussut asia kaikkien omaishoitajien haastatteluissa,
samoin toimintojen suunnittelemattomuus. Heistä suurin osa nimittäin nosti esille sen,
että toimintoja ei kunnolla suunnitella eikä seurata kuinka mahdolliset suunnitelmat
toteutuvat. He kertoivat myös kaikki, että heidän mielipiteitään ja toiveitaan ei oteta
huomioon omaisen hoidossa. Tämä heidän mielestään näkyi siinä, että hoidettavan
itsemääräämisoikeutta kunnioitettiin, mutta omaishoitajat itse peräänkuuluttivat heidän
itsemääräämisoikeuttaan sekä päätäntävaltaa hoitoon liittyvissä asioissa.

Kolmanneksi asiaksi nousi koulutus, jonka kaikki omaishoitajat jossain vaiheessa
mainitsivat. Lähinnä he toivoivat koulutusta erilaisista hoitajuuteen liittyvistä asioista,
koska heille kaikki hoitamiseen liittyvät asiat ovat uutta ja outoa. Koulutuksen myötä
esiin nousivat myös vertaistukiasiat, virkistystoiminta sekä henkinen tuki.

Terveydenhuollon asiantuntijodien haastatteluista kaikkein silmiinpistävin, mikä nousi
esille ensimmäisenä, oli ainainen kiire. Se tuntui heidän mielestään olevan syynä
kaikkiin muihin ongelmiin, mitä esille tuli, kuten hoito- ja palvelusuunnitelmien
tekemättömyys, seurannan puute, omaishoitajan huomioimattomuus sekä asioihin
perehtymättömyys. Toisaalta niissä puitteissa mitä terveydenhuollossa oli, he pyrkivät
toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla ja ottamaan niin omaishoitajat kuin
hoidettavatkin huomioon. Haastatteluista kuitenkin välittyi heidän aito huoli niin
hoidettavan kuin omaishoitajankin jaksamisesta. He kertoivat haastatteluissa jokainen
kuinka tärkeä omaishoitaja on yhteiskunnassa, koska omaishoitajan varassa on monen
kotona hoidettavan asiakkaan hoito. (LIITE 3)
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9 VALOT–HANKKEEN KOULUTUS
Mikkelissä on ollut meneillään Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n
hallinnoima ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama VALOT –hanke, jossa ovat
olleet mukana nämä organisaatiot, joista oli tutkimuksessa mukana viisi haastateltavaa.
Näistä viidestä kolme oli omaishoitajia sekä kaksi terveydenhuollon henkilöstöä.

9.1 Koulutuksesta saadut hyödyt

Kaikilla mukana olleilla oli periaatteessa olleet erilaiset motiivit lähteä mukaan
hankkeen tapahtumiin sekä toimintoihin. Yksi kertoi, että halusi oppia tuntemaan muita
samassa tilanteessa olevia. Osa selkeästi halusi tietoa asioista ja osa halusi oppia
tuntemaan kaupungit systeemit ja organisaatiot koska niistä ei ollut minkäänlaista tietoa.
Yksi taas selkeästi ilmoitti havainneensa ilmoituksen lehdessä ja silkasta uteliaisuudesta
lähti mukaan.

…Menin sinne, kun olen muuttanut tänne paikkakunnalle muualta ja
halusin ensinnäkin saada tutustua alan ihmisiin ja luoda kontakteja.
Toisekseen minä en tiedä kaupungin systeemejä muutenkaan, halusin
tietoa siitä, että kuinka osaa nykäistä mistäkin narusta että saa tarvittavia
apuja ja tietoja… (Omaishoitaja)

Haastateltavista neljä kertoi olleensa mukana hankkeessa ja tietävänsä mitä se tarkoitta,
yksi haastateltavista ei ollut kuullutkaan koko hankkeesta mitään, eikä näin ollen tiennyt
siitä juuri mitään. Haastatelluista kaikki kokivat, että hankkeen koulutus oli ollut
erityisen hyödyllinen. He kertoivat, että koulutuksen jälkeen he osaavat hahmottaa
paljon paremmin oman tilanteensa sekä ymmärtävät, että on muitakin samassa
tilanteessa olevia. Samalla he saivat sitä kaipaamaansa vertaistukea, mikä heidän
mielestään on ensiarvoisen tärkeää. He kertoivat, että nyt heillä on paljon
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puhelinnumeroita, joihin voi soittaa, kun harvoin kuitenkin edelleenkään pääsee omasta
kodista lähtemään toisia tapaamaan.

…No jonkun verran minä nyt tunnen puolisoita, kun oltiin tuolla
kurssilla… (Omaishoitaja)

Yksi omaishoitajista kertoi, että hän sai vasta hankkeen koulutuksessa kuulla, että myös
hänellä

on

oikeus

erilaisiin

etuuksiin,

kuten

esimerkiksi

hoitotukeen,

omaishoidontukeen ja kuljetuspalveluihin. Hän kertoikin, että kuusi vuotta on kuin
mennyt hukkaan sitä aikaa, jolloin hän olisi ollut niihin oikeutettu eikä edes
terveydenhuollossa niistä ollut kerrottu hänelle mitään. Koulutuksen jälkeen heillä
kaikilla oli tietoa, mihin seuraavan kerran ottaa yhteyttä, jos jotakin apuja tarvitsee.
Samoin he kaikki tiesivät koulutuksen jälkeen, kuka auttaa heitä kaavakkeiden täytössä.

…Vuosikausiin ei keneltäkään mitään ohjeita. Minulta meni kuuden
vuoden tuet kaikki sivu… (Omaishoitaja)

Kaikki koulutuksessa mukana olleet haastatellut kertoivat, että keskustelut noissa
koulutusryhmissä olivat olleet antoisia muutenkin kuin vain pelkän tiedonjanon osalta.
Siellä oli myös saanut kertoa omista tunnoistaan ja ajatuksistaan omaisen hoitamisen
suhteen sekä oli saanut kuulla muiden selviytymistarinoita. Yksi omaishoitajista kertoi,
että hän oli kuvitellut, että hänen hoidettavansa on helppo hoidettava. Hän oli itse
kehitellyt omia sovelluksia, jotta arkipäivässä selviää. Hankkeen koulutuksessa hän
kuitenkin havaitsi hoitavansa erityisen vaikeasti hoidettavaa henkilöä kotona. Toinen
taas kertoi, että siellä hän huomasi, että hänen hoidettavansa on helpoimmasta päästä,
mutta sairaus etenee nopeammin kuin muiden hoidettavien kohdalla.
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…Tällaista, ett alkoi tämän oman tilanteensakin hahmottaa paremmin, kun
joutui toisillekin sitä selittämään ja kertomaan… (Omaishoitaja)

Terveydenhuollon henkilöstöltä erityisesti tuli esille, että he olivat tuon kurssin jälkeen
valmiit ymmärtämään ja ottamaan huomioon paremmin omaishoitajia sekä hoidettavia
ja kuuntelemaan mitä heillä oikeasti on sanottavaa. Erityisesti nousi esille heidän
haastatteluistaan, että omaisen kuulemisella sekä hänen mielipiteensä huomioon
ottamisella on tärkeä osuus tässä prosessissa. He toivoisivat siihen vain enemmän aikaa,
että sitä voisi rauhassa toteuttaa.

…Ehkä se on merkittävin se omaisen kuuleminen ja omaisten mielipiteen
huomioon ottaminen… (Terveydenhuolto)

Negatiivisena kokivat kaikki sen, että koulutus oli erityisen lyhyt, vain muutamia
tunteja aina yhtä teemaa kohden. He olisivat toivoneet, että jaksot olisivat olleet
pidempiä, jota kaikkien kysymyksiin olisi ehditty vastailla edes jollakin lailla. Nyt
paljon kysymyksiä jäi vastauksia vaille ja osa kysymyksistä haastateltavien kertoman
mukaan jäi jopa kysymättä. Lisäksi oli huono asia, että järjestöt eivät olleet keskenään
kartoittaneet koulutuksien aikatauluja. Kaksi haastatelluista kertoi, että oli ollut
toinenkin heille suunnattu koulutus samoihin aikoihin, joten jos halusi molemmissa olla,
niin joutui valitsemaan, kummasta koulutuksesta sitten on vuorollaan päivän poissa.

…Kaikkihan jäi tietysti vähän suppeaksi, kun eihän niitä monta tuntia
ollut sitä koulutusta. Yhdestä aiheesta oli aina päivän teema ja sitä oli noin
neljä tuntia, niin suppeaksihan se jäi… (Omaishoitaja)
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9.2 Lisäkoulutustarve

Hankkeen koulutuksen aikana oli haastateltavien kertomusten mukaan fysioterapeutti
sairastunut, eikä toista ollut hankittu tilalle, joten se koulutus jäi toteutumatta. Se oli
yhden haastateltavan mukaan juuri sitä tietoa, mitä hän olisi erityisesti tarvinnut. Hän
toivoikin, että olisi mahdollisuus saada tähän uusi koulutusjakso jossain vaiheessa.
Muutenkin kaikki pitivät kurssia erityisen lyhyenä, jolloin se myös jäi erittäin suppeaksi
kaikilta osin. Monia asioita heidän kertomansa mukaan ehdittiin käsitellä vain päällisin
puolin.

Ne asiat mitkä haastateltavien mukaan fysioterapeutin koulutuksen lisäksi jäivät
kokonaan käsittelemättä, olivat sairaanhoidolliset asiat sekä lääkehoito. Näihin kaikki
haastateltavat toivoivat lisäpanostusta ja lisää opetusta. Erityisesti sairaanhoidollista
koulutusta he kaikki toivoivat siinä mielessä, että kykenisivät seuraamaan hoidettavansa
kuntoa sekä mahdollisia muutoksia siinä ja ymmärtämään hoidettavan käyttäytymistä
tietyissä tilanteissa. Suurin osa haastatelluista toi nimittäin esille sellaisen asian, että
monta kertaa aiheuttaa hämmennystä, jos hoidettava käyttäytyy tietyllä tavalla tai miksi
hoidettavan käyttäytyminen muuttuu ihan toisenlaiseksi kuin hän on aiemmin ollut.

Lääkehoidossa taas tulivat esille sellaiset lääkkeisiin liittyvät asiat kuin lääkkeiden
vaikutusmekanismit sekä lääkkeiden keskinäinen sopivuus. Haastateltavat kertoivat, että
eivät he halua ihan perusteellista lääkekurssia, vaan sellaisen, että hoidettavan kanssa
pärjää. He kertoivat kuitenkin käsittelevänsä monenlaisia lääkkeitä päivittäin ilman
koulutusta, kuten esimerkiksi insuliinia. Tähän tuli myös terveydenhuollon henkilöstön
osalta palautetta, että lääkehoidolliset asiat kuten myös muu sairaanhoidollinen koulutus
olisi tarvinnut enemmän aikaa koulutuksessa.
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…Nuo insuliiniasiat on yksi sellainen, mikä on vaikeaa. Diabeteshoitaja
kerran jo sanoikin, että sen vaikeampaa yhtälöä ei olekaan kuin
muistisairaus ja sokeritauti. Ja sen olen kyllä huomannut… (Omaishoitaja)

9.3 Ero Mikkelin ja Perhon välillä

Tutkimuksessani oli mukana sekä VALOT -hankkeeseen osallistuneita mikkeliläisiä,
että perholaisia, jotka eivät hankkeessa ole olleet mukana. Alkuolettamuksenani oli, että
hankkeen koulutus on antanut merkittäviä valmiuksia mikkeliläisille omaishoitajille ja
etenkin terveydenhuollon henkilöstölle. Omaishoitajat Mikkelissä olivat koulutuksessa
olleet mukana ja saaneet jonkin verran tietoa näissä tilaisuuksissa, mutta koulutus
heidän kertomansa mukaan oli ollut lyhyt ja tietoa tullut niukasti. Ainoastaan yksi
haastatelluista omaishoitajista kertoi, että hän sai huomattavasti apua koulutuksesta
tukipalveluiden hakemiseen. Toinen kertoi menneensä koulutukseen oppiakseen
tuntemaan kaupungin organisaatioita sekä asiantuntijoita. Haastattelujen perusteella
tietämys tukipalveluista ja saatavista avuista sekä hakumenettelyistä oli molemmissa
kunnissa kuitenkin tällä hetkellä ihan samalla tasolla. Hankkeen koulutus ei siis
ainakaan näille omaishoitajille ollut antanut tietoa merkittävästi lisää.

Vertaistuen osalta hankkeen koulutus Mikkelissä oli auttanut tutustumaan samassa
tilanteessa oleviin omaishoitajiin ja tämän he kokivat erittäin positiivisena asiana.
Toisten omaishoitajien kautta he kertoivat saaneensa apua jaksamiseen sekä
mahdollisuuden keskustella muiden samassa tilanteessa olevien kanssa mieltä
painavista asioista sekä vain saadakseen kuulla jonkun äänen. Perhossa vastaava
vertaistuellinen kokoontuminen on ollut aluksi Perhonjokilaakson Omaishoitajat ja
Läheiset ry:n kautta ja sittemmin jatkunut epävirallisina kokoontumisina omaishoitajien
toimesta. Pienen paikkakunnan etu kuitenkin on jälleen se, että ihmiset tuntevat toisensa
ja vertaistukea voi saada helpommin ottamalla yhteyttä naapuriin tai tietämäänsä toiseen
omaishoitajaan. Pienellä paikkakunnalla kuntalaiset hyvin pitkälti tuntevat toisensa ja
tietävät toistensa tilanteista jonkin verran, joten yhteydenotto naapurilta olisi
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mahdollinen herkemmin kuin kaupunkioloissa. Mikkelissä ainakin näiden haastateltujen
omaishoitajien kohdalla tilanne oli toinen, he eivät tunteneet ennalta toisiaan eivätkä
oikeastaan kaupungin organisaatioitakaan, joten siitä johtuen kaikenlainen yhteydenpito
muihin jäi tämän vuoksi vähäiseksi. Mikkeliläisistä haastatelluista kaikki olivat
muuttaneet muualta Mikkeliin kun taas Perhossa kaikki olivat Perhossa syntyneitä
ihmisiä. Kaikki haastatellut omaishoitajat olivat eläkkeellä olevia ihmisiä molemmissa
kunnissa, koulutustaso taas mikkeliläisillä oli kaikilla akateeminen tutkinto ja Perhossa
peruskoulu tai ammattikoulu. Koulutustasokaan ei siis osaltaan takaa tietojen hankinnan
helpottumista.

Terveydenhuollon henkilöstön tietämys omaishoitoon liittyvistä asioista Perhossa oli
melkoisen pieni, kun taas Mikkelissä puolet haastatelluista hallitsi asiat erityisen hyvin
ja osasi myös neuvoa omaishoitajia tukipalveluiden suhteen. Kaikki haastatellut
molemmissa kunnissa osasivat kuitenkin neuvoa omasta mielestään hyvin asiakkaat
hakemaan apua ongelmiinsa joko sosiaalihoitajalta tai kotisairaanhoitajalta.

Kaiken kaikkiaan näiden haastattelujen perusteella tulee sellainen loppupäätelmä, että
VALOT-hankkeen koulutus ei kuitenkaan ole näin lyhyellä ajalla antanut kovin
merkittävää lisää omaishoitajien ja terveydenhuollon tietämykseen tukipalveluista.
Koulutus ei ole antanut kovinkaan paljoa lisää valmiuksia terveydenhuollon
henkilöstölle tunnistaa omaishoitajuutta ja tukea omaishoitajaa arjessa. Valopilkkuna oli
kuitenkin, että terveydenhuollon henkilöstö oli huomannut, että omaishoitajia pitäisi
kuulla enemmän sekä ottaa heidän mielipiteensä paremmin huomioon ja antaa heille
enemmän aikaa. Ilmeisesti VALOT -hankkeen tulosta ei näin lyhyellä ajalla
koulutuksen jälkeen ole vielä havaittavissa. Toisaalta koulutuksen sisällöt olivat ehkä
liian suppeat sekä aikaa eri teemoille liian vähän ja koulutusta ei ollut riittävän tarkasti
suunniteltu vastaamaan mukana olleiden tarpeita.
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10 POHDINTA
10.1 Tutkimustulosten tarkastelua

Tutkimuksen tarkoituksena oli saada selville omaishoitajien kokemuksia kuulluksi
tulemisesta terveydenhuollossa asioidessaan omaisensa kanssa tai hänen asioitaan
hoitaessaan, sekä miten terveydenhuolto antaa tietoa ja ohjausta omaishoitajille näiden
asioidessa terveydenhuollossa. Tutkimuksessa on käytetty terveydenhuollon henkilöstön
näkemyksiä antamastaan ohjauksesta syventämässä omaishoitajien kokemuksia.

10.1.1 Terveydenhuollon henkilöstön näkemyksiä antamastaan ohjauksesta

Terveydenhuollon henkilöstön näkemys kokonaisuutena haastattelujen perusteella oli,
että ohjausta ja neuvontaa annetaan kohtuullisesti kaikille asiakkaille ja myös
omaishoitajille. Omaishoidettaville ohjausta annetaan myös silloin kun he käyvät
itsenäisesti vastaanotolla. Laki potilaan oikeudesta (Laki potilaan asemasta ja
oikeuksista 785/1992) saada laadultaan parasta mahdollista terveyden- ja sairaanhoitoa
määrittelee tältä osin myös terveydenhuollon ammatinharjoittajien toimia. Niin ikään
uudessa vanhuspalvelulaissa (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012) kerrotaan, että tämän juuri voimaan
tulleen lain tarkoituksena on parantaa iäkkäiden henkilöiden mahdollisuuksia saada
laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluita yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tämä uusi
vanhuspalvelulaki myös määrittelee, että palveluita tulisi antaa riittävän ajoissa sekä
antaa myös iäkkäälle mahdollisuuden vaikuttaa saamiinsa palveluihin, niiden sisältöön
ja määrään. Tältä osin tämä tutkimukseni tuo esille selvän puutteen, koska monissa
kohdin tuli esille terveydenhuollon toimijoiden mukaan alituinen kiire, joka aiheuttaa
sen, että neuvoja annetaan hiukan vajavaisesti ja vain osittain. Kiireeseen vedottiin
myös niissä tilanteissa, kun asiakkaan kuntoa ei ehditty tarkistamaan sekä varmistamaan
annettujen ohjeiden perillemenoa. Toisaalta voi olla myös mielestäni syytä pohtia, että
onko kiire vain yksi tekosyy, johon vetoamalla voidaan jättää joidenkin töiden
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tekeminen vähemmälle. Tätä tutkimuksestani esille noussutta näkemystä tukevat myös
Lipposen ym. (2006, 48) tutkimustulokset, jossa he tuovat esille, että omaisten
kokemukset vuorovaikutuksesta hoitohenkilökunnan kanssa ovat usein pinnallisia,
kiireisiä ja suunnittelemattomia, eikä hoitohenkilökunnalla juurikaan ollut aikaa
keskittyä juuri heidän asioihinsa. Osa henkilökunnasta suhtautuu omaisten ohjaamiseen
jopa kielteisesti (Lipponen ym. 2008).
Näkemykseni

mukaan

työntekijät

yrittivät

parhaan

taitonsa

mukaan

toimia

työskennellessään, mutta eivät todellakaan ehtineet paneutua asiakkaiden ongelmiin
riittävän perusteellisesti. Lisäksi heillä oli selvästi havaittava aukko tiedoissaan juuri
omaishoitajuuteen liittyvissä asioissa. Tukipalvelut, joihin kuuluu monenlaisia
sosiaalipalveluita, kuten kotipalvelu, kuljetuspalvelut, ateriapalvelut, sekä muita
palveluita joiden turvin iäkäs kotona asuva voi tuntea olonsa turvalliseksi,
merkitykselliseksi

ja

arvokkaaksi.

(Laki

ikääntyneen

väestön

toimintakyvyn

tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012). Vanhuspalvelulain
toteutuminen ei kuitenkaan yksistään ole terveydenhuollon vastuulla, vaan suurin osa
siitä on sosiaalitoimen työntekijöiden toimenkuvassa, jota tässä tutkimuksessa vain
sivuttiin siltä osin kuin se yhteistyön kannalta oli tarpeellista.

Uudessa vanhuspalvelulaissa (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta
sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012) on määritelty, että kuntien on
nimettävä vastuuhenkilö ikäihmisten palveluiden vastaavaksi vuoden 2015 alusta
alkaen. Tämä vastuuhenkilö on mielestäni erityisen merkityksellisessä asemassa juuri
näiden palveluiden tiedottamisen suhteen sekä myös hoito- ja palvelusuunnitelmien
tekemisen ja ajan tasalla pitämisen suhteen. Kuntien onkin erityisen tärkeää määritellä
tämän työntekijän toimenkuva sellaiseksi, että se palvelee kaikkia iäkkäitä
optimaalisella tavalla. Laissa ei toimenkuvaa ole määritelty, joten mielestäni tästä
tutkimuksestani nousee erityisen tärkeitä asioita, joiden pohjalta toimenkuva voidaan
määritellä erityisen hyvin palvelemaan vanhustenhuollon kokonaisuutta, jolloin saadaan
kokonaisnäkemys koko vanhusten huollon sektorista, omaishoidosta, tukipalveluista ja
jaksamisen tukemisesta. Tällä kaikella puolestaan saadaan selviä kustannussäästöjä
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kunnissa, kun voidaan aidosti puuttua päällekkäisiin toimintoihin, karsia toimintojen
pirstaleisuutta sekä tehostaa ikäihmisten kotihoitoa.

Liian vähäiset resurssit tulivat esille korostetuimmin hoito- ja palvelusuunnitelmista
puhuttaessa. Kaikki asiantuntijat kertoivat, että niitä tehdään, mutta niiden seuranta ja
etenkään päivitys ei toteudu, koska kukaan ei niitä ehdi tehdä. Uudessa
vanhuspalvelulaissa (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä
iäkkäiden

sosiaali-

ja

terveyspalveluista

980/2012)

tähdennetään,

että

palvelusuunnitelmassa on määriteltävä hoidettavan toimintakyvyn arvion perusteella se
sosiaali-

ja

terveyspalveluiden

kokonaisuus,

joka

tarvitaan

hänen

kotona

selviytymisekseen sekä palvelusuunnitelma on tarkistettava ilman aiheetonta viivytystä
aina, kun hoidettavan toimintakyvyssä tapahtuu muutoksia. Näin ei kuitenkaan tapahdu
tutkimuksen tulosten perusteella. Tätä päätelmää tukee myös Johanna Kallion (2010,91)
tutkimus, jossa hän toteaa että kuntien on tiukentuneen taloustilanteen vuoksi pakko
säästää, niin silloin priorisoidaan sellaiset toiminnot, jotka ovat päättäjiä itseään lähellä.
Hänen tutkimuksessaan nostetaan esille, että vaikka vanhuspalvelut ovat tärkeä asia,
niin nuoret päättäjät mieluummin panostavat lapsiperheiden hyvinvointiin kuin
vanhuspalveluihin. Tämä näkyy omankin tutkimukseni perusteella, mutta aiheuttaa
ristiriitaa uuden, juuri voimaantulleen vanhuspalvelulain kanssa. Toisaalta pohdintaa
aiheuttaa mielestäni se, että vanhuspalvelulaissa määritellään että kunnan on
järjestettävä

kotiin

erilaisia

hoivapalveluita

tarpeen

mukaan,

mutta

kaikissa

valtakunnallisissa raporteissa vain summittaisesti sanotaan, että on järjestettävä
tarpeellisia palveluita, ei kuitenkaan sen tarkemmin yksilöidä näitä palveluita. (STM
raportti 2012:2, 38–39, STM julkaisu 2013:11, 35–39).

Liian paljon mielestäni välittyi terveydenhuollon haastatteluista olettamus, että joku
toinen ammattiryhmä tekee jonkin toiminnon. Lääkäri kertoi, että luultavasti SAShoitajat tekevät suunnitelmia hoidon suhteen ja hoitajat taas kertoivat, että luultavasti
lääkäri antaa ohjeita. Kumpikaan ammattikunta ei kuitenkaan ollut ottanut selvää
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toistensa

tekemisistä,

eikä

yhteisiä

toimintamalleja

ollut

luotu.

Jokaisella

ammattikunnalla oli esimerkiksi oma hoito- ja palvelusuunnitelma, jota he sanoivat
toteuttavansa, mutta niitä ei ollut yritetty millään tavoin saada toimimaan yhdessä.
Uudessa vanhuspalvelulaissa (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta
sekä

iäkkäiden

sosiaali-

ja

terveyspalveluista

980/2012)

todetaan,

että

palvelusuunnitelman tekijällä on oltava laaja-alainen asiantuntemus kaikista tarjolla
olevista palveluista ja hänen on toimittava yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa,
kuten myös hoidettavan ja hänen edustajansa kanssa. Samoin velvoitetaan (STM
raportti 2012:2, 38–39) että tällä työntekijällä tulee olla laaja-alaista osaamista
vanhuspalveluista sekä sosiaalipalveluista. Tutkimukseni osoitti erityisen vahvasti, että
palvelusuunnitelmien tekemiseen, toteuttamiseen ja seurantaan tulee kiinnittää entistä
enemmän huomiota. Tuloksista välittyi, että hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään,
koska se on tehtävä, mutta sitten ei ole mitään merkitystä toteutetaanko sitä ja
pidetäänkö se ajan tasalla.

Terveydenhuollon kaikkien haastateltujen puheenvuoroista nousi esille useita kertoja
toteamus, että asiakas on tärkein ja hänen ehdoillaan toiminnot toteutetaan. Tähän liittyy
siis asiakkaan itsemääräämisoikeus ja vaitiolovelvollisuus, mitä monet asiantuntijoista
korostivat. Lakien (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992, Laki sosiaalihuollon
asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000) mukaan asiakkaalla on hoitonsa suhteen
itsemääräämisoikeus, mutta sosiaalihuoltolaki (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta
ja oikeuksista 812/2000) sanoo myös, että jos asiakas ei sairauden tai muun vajavuuden
vuoksi pysty itse vastaamaan asioistaan, on hänen omaistaan tai läheistään kuultava
hoitoja ja häntä itseään koskevia asioita suunniteltaessa ja toteutettaessa. Nämä lait
kumoavat siis myös tuon terveydenhuollon henkilöstön vaitiolovelvollisuuden joiltakin
osin, koska laissa potilaan oikeuksista (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992)
sanotaan, että asiakkaalla ja hänen asioidensa hoitajalla on oikeus saada hoidossa
tarvittavat tiedot vaitiolovelvollisuudesta huolimatta. Siinä tilanteessa kun hoidettava ei
sitten pystykään ratkaisemaan itseään koskevia asioita on tärkeää ottaa huomioon, kuka
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on se henkilö, jonka hoidettava haluaa päättämään itseään koskevista asioista, kuten
Vilkko ym. (2010, 50) ottavat esille.

Tässä on aiheellista pohtia, että miksi terveydenhuolto pitää erityisen tarkasti kiinni
vaitiolovelvollisuudesta omaishoitotilanteessa. Tosiasia on, että tietoja ei tarpeettomasti
saa levitellä asiaankuulumattomille henkilöille ja laissa (Laki potilaan asemasta ja
oikeuksista 785/1992, Terveydenhuoltolaki 1326/2010) on säädökset asianmukaisesta
tietojen

antamisesta

sekä

salassapitovelvollisuudesta

salassapidosta.

eikä

Toisaaltahan

salassapito-oikeudesta,

koska

tässä

on

kyse

salassapidolla

ei

myöskään saa vaarantaa asiakkaan hoitoa. Vaitiolovelvollisuutta on tutkittu vähän
omaishoitajan näkökulmasta, terveydenhuollon näkökulmasta kylläkin Seppänen (2008,
9, 11–12) on omassa julkisoikeuden pro gradu –tutkielmassaan tutkinut tietojen
luovutukseen ja tietosuojaan liittyviä asioita ja siinä hän tuo esille, että tietoja voidaan
luovuttaa

yli

tutkimuksessaan

sektorirajojen,
on

kun

kuitenkin

hoidetaan
kyse

samaa

asiakasta.

terveydenhuollon,

Tässä

hänen

sosiaalihuollon

ja

valtionhallinnon yksiköistä. Omaishoitajan kohdalla taas on kyse maallikosta, joka ei
kuulu näihin yksiköihin.

Toisaalta, omaishoitaja ei missään suhteessa ole ulkopuolinen tai asiaankuulumaton
henkilö, koska hän on kuitenkin viime kädessä se henkilö, jonka on vastattava
asiakkaan hoidosta kotona ympärivuorokautisesti. Monta kertaa vaitiolovelvollisuuden
ja tietojen huonon saatavuuden vuoksi omaishoitaja joutuu hoitamaan läheistään hyvin
vähäisillä tiedoilla. Toisaalta, jos jotain oleellisia tietoja jätetään antamatta, on hänen
erityisen vaikea ymmärtää hoidettavaa ja hänen tilaansa. Tässä voisi jopa kriittisesti
ajatella, että kyseessä voisi olla heitteillejättö, koska hoidettava annetaan maallikon
hoitoon ilman riittäviä ohjeita ja tietoja sairaudesta. Sama asia on sosiaali- ja
terveydenhuollon organisaatioiden välillä, koska ilmeni kaikkien haastateltavien
kohdalla, että tieto ei riittävästi siirry näiden sektoreiden välillä, vaikka kyseessä on
yhteinen asiakas. Terveydenhuoltolaissa (Terveydenhuoltolaki 1326/2010, § 32) on
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maininta, että sosiaali- ja terveystoimen on tehtävä yhteistyötä riittävässä määrin, jotta
hoidettavien hoidon- ja palveluiden saanti on turvattu. Tässä on siis selvästi sellainen
asia, jonka keskusteluun ottaminen tulevaisuudessa on erityisen tärkeä juuri
omaishoitajuuden valtavan lisääntymisen vuoksi ja siinä etenkin hoidettavan
turvallisuuden huomioiminen.

Yksi erityisen mielenkiintoinen asia, mikä tuli esille terveydenhuollon asiantuntijoiden
haastatteluissa oli omaishoitajien hoitohalukkuuden selvittely. Laissa omaishoidontuesta
(Laki omaishoidontuesta 937/2005) kerrotaan ainoastaan, että omaishoitajaksi alkavan
kanssa tehdään sopimus, josta selviää hoitopalkkion määrä ja vapaapäivien
järjestäminen sekä muut tarpeelliset asiat. Siinä ei millään lailla määritellä, kuinka
asiantuntijoiden

tulisi

selvittää,

haluaako

joku

henkilö

aloittaa

läheisensä

omaishoitajana. Monta kertaa siihen tilanteeseen vain ajaudutaan, kuten Merja
Purhonen (2011,20) sanoo, tai sitten yhteiskunta vain olettaa, että perheenjäsenet
hoitavat toisensa olipa tukea tai ei. Haastattelujen perusteella kannattaa pohtia sitä, ehkä
hiukan pelottavaakin asiaa, joka nousi esille terveydenhuollon sektorilta. Haastateltavat
kertoivat, että jos omainen on hiukan epävarma hoitamisen suhteen, niin silloin
järjestetään moniammatillinen palaveri, jossa keskustellaan erilaisista vaihtoehdoista
hoidon suhteen. Haastatteluista sai sen kuvan, että kaikki muut vaihtoehdot olivat vain
pelkkiä mahdollisuuksia, ainoastaan kotona hoitaminen oli varteen otettava vaihtoehto.
Mielestäni tällaisessa tilanteessa omaiselta vaaditaan aika vahvaa luonnetta, että
omainen voi asettua tuollaista asiantuntijaryhmää vastaan ja perustella, miksi hän ei
halua alkaa omaishoitajaksi. Kuten yksi haastatelluista asiantuntijoista sanoi:

Kyllä ne yleensä sitten lupautuvat hoitamaan omaistaan kun palaveri on
pidetty.

Tämä väittämä saa tukea myös Merja Salanko-Vuorelan ym. (2006) tekemästä
selvityksestä, jossa tutkittiin kuntien omaishoitokäytäntöjä. Siellä kuntapäättäjiltä ja
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myös omaishoitajilta tuli johtopäätös, että hoitaahan ne joka tapauksessa maksetaan
hoitajalle palkkiota tai ei. Tämä myös on uuden vanhuspalvelulain (Laki ikääntyneen
väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
980/2012) mukaisen vastuuhenkilön aluetta. Hänen tulee olla omaishoitajan ja
hoidettavan tukena näissä suunnitelmien teoissa sekä palavereissa sekä selvittelemässä
aidosti hoitajan hoitohalukkuutta omaisensa hoitoon.

Haastatteluista terveydenhuollon asiantuntijoiden osalta kuitenkin nousi esille
positiivisena aito huoli omaishoitajan arjessa jaksamisesta sekä selviytymisestä
hoidettavansa kanssa. Kaikki kertoivat olevansa huolissaan hiljaisista omaishoitajista,
jotka nöyrästi hoitavat läheisensä, eivätkä suuria asioita pyydä. Terveydenhuollon
henkilöstö kuitenkin tutkimukseni mukaan omasta mielestään antoi parhaan
mahdollisen

hoidon

ja

tiedon,

sekä

ottivat

huomioon

omaishoitajuuden

vastaanottotilanteissa siinä määrin kuin se nykyisten resurssien puitteissa ja heidän
nykyisillä tiedoillaan on mahdollista.

10.1.2 Omaishoitajien kokemuksia ohjauksesta sekä kuulluksi tulemisesta
terveydenhuollossa

Kunnan hoitovastuu asukkaistaan perustuu lakeihin, kuten sosiaalihuoltolakiin
(Sosiaalihuoltolaki 710/1982), perustuslakiin (Suomen perustuslaki 731/1999) sekä
useisiin muihin erityislakeihin jotka ohjaavat toimintoja kunnan organisaatioissa.
Omaishoitajat kokivat tutkimuksen valossa oman osallistumisensa omaisen hoitoon
erityisen tärkeäksi. Tutkimuksen mukaan kuitenkin lähes kaikki omaishoitajat kokivat,
että terveydenhuollossa heidät oli pääsääntöisesti ohitettu hoidettavan asioita
järjesteltäessä. Omaishoitotilanteen alkaessa hoidettava oli suoranaisesti vain lähetetty
kotiin ja oletettu, että omainen hoitaa läheisensä. Oli osalla omaishoitajista hyviäkin
kokemuksia kotiutustilanteesta, jolloin he olivat saaneet keskustella hetken lääkärin
kanssa ja silloin oli kysytty heidän jaksamistaan. Tämän kysymyksen he kuitenkin
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kokivat vain retorisena, koska se ei avannut jatkokeskustelua, vaan lääkäri siirtyi
kiireesti seuraavan asiakkaan luokse. Tätä tukee myös Riikka Lämsän (2013, 81)
havainto väitöstutkimuksessaan, jossa kerrotaan potilaan kotiutuksesta huolimatta siitä
että kyseinen omaishoitaja ei kykene kävelemään vielä, niin hänen pitää kotona hoitaa
vaimoaan. Sosiaalityöntekijän kotiutustilanteessa oli tavannut ja hänen kanssaan
keskustellut vain yksi haastatelluista ja tämäkin keskustelu oli järjestynyt hoitajan
useiden kyselyjen jälkeen. Pohdintaa aiheuttaa näiden tutkimusten valossa tilanne, että
vastaanottotilanteessa omaisten kanssa keskustellaan ja ohjataan heitä kaikkien
haastateltujen

mukaan

huomattavasti

vähemmän

kuin

osastohoitotilanteessa.

Periaatteessa henkilökunnalle molemmissa tilanteissa on käytettävissään samat tiedot ja
taidot sekä aikaresurssit. Kuitenkin osaston henkilökunta huomioi haastateltavien
mukaan myös omaishoidettavat vastaanoton henkilökuntaa paremmin.

Annikki Pursiainen (2010, 173) on tutkimuksessaan verrannut Twiggin mallia, jossa
omaishoitajat jaotellaan neljään viitekehykseen. Siinä omaishoitajia käsitellään
resurssina joka hoitaa läheistään, melkein tasavertaisena yhteistyökumppanina
terveydenhuollon

henkilöstölle,

kanssa-asiakkaana

sekä

omaishoitosuhteesta

irrotettavana henkilönä. Lisäksi Pursiainen (2010, 173) on löytänyt oman
tutkimuksensa

tuloksena

vielä

yhden

viitekehyksen,

nimittäin

omaishoitajan

mitätöinnin. Verratessani omia tutkimustuloksiani Pursiaisen (2010, 173) tutkimukseen
näen, että oman tutkimukseni tuloksista löytyvät ainoastaan resurssi, jolloin
terveydenhuolto käsittelee omaishoitajaa selkeästi resurssina, eikä silloin kovinkaan
paljoa kysellä hoitajalta halua hoitamiseen vaan oletetaan, että asia on sanomattakin
selvä. Resurssina käsiteltiin tutkimukseni perusteella lähes kaikkia omaishoitajia.
Toiseksi löytyi yhteistyökumppanuus, jolloin joiltakin osin terveydenhuolto käsitteli
omaishoitajaa tasavertaisena hoitajana, mutta näitä oli omaishoitajista vain joka neljäs.
Kolmanneksi löytyi mitätöinti, jolloin terveydenhuolto pääsääntöisesti teki oman
suunnitelmansa mukaan suuremmin välittämättä omaishoitajan mielipiteistä. Tämän
kohtasivat tutkimukseni perusteella kaksi kolmesta omaishoitajasta. Todennäköisesti
nämä

kanssa-asiakkuus

ja

omaishoitosuhteesta

irrottaminen

jäivät

tästä

92

tutkimustuloksesta pois, koska mukana olleet omaishoitajat olivat kuitenkin
keskimääräistä nuorempia ja suhteellisen hyväkuntoisia.

Silloin kun omaishoitajia kohdellaan resurssina, heidän oletetaan hoitavan omaisensa
kotona ilman suurempia kyseenalaistuksia. Kaikki omaishoitajat kertoivat, että heiltä ei
ollut kyselty missään vaiheessa heidän halukkuuttaan alkaa hoitaa läheistään.
Tutkimuksessa selvisi, että edes palaveria ei olut järjestetty edeltäkäsin omaisen
kotiutuessa sairastumisen jälkeen. Myös kotiutustiimin toimintaa kritisoitiin, kaksi
omaishoitajista sanoi tiimin olleen yhden ihmisen muodostama ja tämä oli suoranaisesti
heidän mielestään sanellut ne tukipalvelut mitä on mahdollista saada. Vaihtoehtoja ei
ollut annettu eikä omaishoitajan mielipidettä otettu huomioon. Lopputulos oli, että kun
tarjotut palvelut eivät olleet soveltuvia, niin sitten ei mitään palveluita tullut.
Lääkehoidot, hoidettavan kuntoutus kotona ja muut hoitotoimenpiteet, näistä hoitajan
tuli vain selviytyä kotona tavalla tai toisella. Tutkimus osoittaa, että näihin ei juurikaan
ohjausta annettu eikä kyselty kuinka hoitaja näistä aikoo selvitä tai on selvinnyt.
Ennaltaehkäisevän työn tärkeys tulisi ottaa mietintään tässä yhteydessä ja panostaa
siihen, jolloin voitaisiin perustellusti tuottaa niitä palveluita sekä koulutusta, joista on
hyötyä kotihoidossa eniten. Kuntien päättäjät suhtautuvat erityisen kriittisesti usein
ennaltaehkäisevään työhön tehtävään panostukseen, kuten omassa tutkimuksessaan
osoittaa myös Koivula (2013, 46). Ennaltaehkäisevään työhön tehtävä panostus pidetään
hänen mukaansa matalana ja rahallisesti vähäisenä, koska tämän työn tuloksellisuutta on
varmuudella hankala ennustaa.

Uuden vanhuspalvelulain (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012) mukaan hoidettavalle on tehtävä
asiantuntijan toimesta hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka yhteydessä on kattavasti
selviteltävä millaisissa asioissa hoidettava tarvitsee apua selviytyäkseen päivittäisissä
toiminnoissa turvallisesti kotihoidossa. Omaista ja lähinnä hoitajaa on lisäksi kuultava
suunnitelmaa tehtäessä. Asiantuntijan, joka suunnitelman tekee, on käytettävä
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luotettavia arviointivälineitä tilannetta kartoittaessaan. Arvioinnissa on lain (Laki
ikääntyneen

väestön

toimintakyvyn

tukemisesta

sekä

iäkkäiden

sosiaali-

ja

terveyspalveluista 980/2012) mukaan otettava huomioon hoidettavan fyysinen,
kognitiivinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky. lisäksi suunnitelma on aina
viipymättä tarkistettava, kun hoidettavan kunnossa tapahtuu muutoksia. Nykyisin
kunnissa on käytössä RAVA-mittaristo, jonka avulla hoidettavan toimintakykyä
kartoitetaan. Tämä on kuitenkin siinä mielessä puutteellinen mittari, koska se ei testaa
lainkaan hoidettavan sosiaalista toimintakykyä, jolloin saadaan liian matalat pistemäärät
tutkimuksessa, jolloin hoidettavan palvelujen tarve määritellään liian matalaksi kuin
hänen tilanteensa oikeasti on.

Tällä hetkellä käytössä oleva RAVAtm –mittaristo on Suomen Kuntaliiton omistama
mittari, jonka kunnat voivat ostaa käyttöönsä koulutuksen kautta. tunnuksia ei
työntekijä saa, jos ei ole koulutusta käynyt. Mittarista kerrotaan, että sen arvot ovat
viitteelliset, mutta niitä yleisesti käytetään ja varsinkin päättäjät tekevät päätöksiä liiaksi
tämän mittarin tuloksiin luottaen. Mielestäni tämä mittari ja sen antama tulos on kovin
puutteellinen, koska sieltä puuttuu vanhuspalvelulain (Laki ikääntyneen väestön
toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012)
mukaisia osa-alueita kokonaan. Tärkeimpänä näistä puuttuvista on sosiaalisen
toimintakyvyn mittaaminen. Lisäksi se on tarkoitettu vain yli 65-vuotiaiden
testaamiseen eikä myös sovellu mielenterveysasiakkaille eikä kehitysvammaisille, joita
kuitenkin suuri osa omaishoidettavista on.

Tutkimuksen tuloksena tuli esille myös, että omaishoitajat kokivat ongelmaksi sen, että
eivät

tienneet

omia

itsemääräämisoikeutensa

oikeuksiaan,

velvollisuuksiaan

omaishoitoasiassa

on.

eikä

millainen

heidän

Itsemääräämisoikeutta

peräänkuulutettiin nimenomaan siinä tilanteessa, kun he alkavat omaishoitajaksi. He
kokivat, että heillä on velvollisuus hoitaa läheisensä, ikään kuin yhteiskunnan suunnalta
tuleva velvoite hoitamiseen. Monet heistä kyllä sanoivat avioliittolupauksen olleen kuin
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sanattoman hoitosopimuksen. Uuden vasta voimaan tulleen vanhuspalvelulain (Laki
ikääntyneen

väestön

toimintakyvyn

tukemisesta

sekä

iäkkäiden

sosiaali-

ja

terveyspalveluista 980/2012) mukaan kunnan on nimettävä iäkkäälle henkilölle, kuten
myös omaishoitajalle, vuoden 2015 alusta alkaen oma vastuutyöntekijä, joka auttaa
siinä tilanteessa, jos hän tarvitsee apua tukipalveluiden hankkimisessa sekä kaikkien
muiden palveluiden yhteensovittamisessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon he kokivat
käyttäytyvän juuri siten, että tuo sopimus on loppuelämän kestävä. Heidän mielestään
sitä ei viranomaispuolelta sen kummemmin kyseenalaistettu eikä välttämättä edes
kysytty. Jos he vastustivat, niin heidän vastarintansa murennettiin joka tapauksessa.
Tässä tilanteessa siis viranomaistoimijat kuuntelivat hoitajaa mutta oikeasti eivät
kuulleet tai eivät ainakaan toimineet sen mukaan mitä hoitaja sanoi. Tässä pitäisi pohtia
hyvin kriittisesti omaishoitajan omia oikeuksia, omaa itsemääräämisoikeutta sekä sitä,
että onko läheisen hoitaminen hänen velvollisuutensa vaikka hän ei haluaisikaan.
(Paasivaara 2003, 46).

Omaishoitajaa kohdeltaessa yhteistyökumppanina terveydenhuollon asiantuntijat
ohjaavat ja opastavat omaishoitajaa sekä välillä kyselevät hoitajan jaksamista. Tähän
tutkimukseen osallistuneista joka neljäs oli saanut hiukan ohjeistusta kotona
hoitamiseen. Tämä oli lähinnä ergonomisiin nostotekniikoihin ja joitakin tukipalveluita,
kuten pesuapua oli annettu. Kuitenkaan kenellekään ei ollut koulutusta järjestetty ennen
omaishoidon alkua, eikä kenellekään ollut kerrottu mitä omaishoitajuus oikeastaan
tarkoittaa. Monelle oli tullut yllätyksenä, että omaishoitajuuden myötä ystävät
kaikkoavat, elämänpiiri kapenee, koska omaishoitaja joutuu jättämään omat harrastukset
sivuun,

kuten

tuloksissa

näkyi.

Omaishoitajan

jaksamiseen

tämä

vaikutti

huolestuttavasti, koska tulokset osoittivat, että omaishoitaja jää hoidettavansa kanssa
totaalisen yksin. Yksi omaishoitajista, joka itse on sotaveteraanin puoliso, sanoi, että
veteraaneilla on olemassa sanonta: ”kaveria ei jätetä”. Hän kuitenkin totesi lyhyesti
”Kyllä ne jättää!”. Hoitajan jaksamisesta ei ollut kyselty kuin yhdeltä omaishoitajalta.
Hänkin kertoi, että sitä oli kysytty vain ihan ohimennen eikä ollut edes odotettu
vastausta.
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Tutkimuksesta välittyi kuitenkin mielikuva, että omaishoitajat ovat hiljaisen tyytyväisiä
saamiinsa palveluihin, vaikka he niitä kritisoivatkin. Kritiikki kohdistuu lähinnä
tukipalveluiden liian vähäiseen saantiin, sekä ostettavien palveluiden hintaan, joka
eläkkeen saajalle tuntui joissakin tilanteissa kohtuuttoman suurelta. Toinen paljon
kritiikkiä omaishoitajilta saanut asia oli hoitajien ja lääkärien sekä kotihoidon
työntekijöiden alituinen ajan puute. Tutkimus osoittaa, että kiire mainittiin kaikkein
yleisimmin kaikkien ryhmien haastatteluissa. Omaishoitajien osalta tutkimus osoittaa,
että kiire aiheuttaa sen, että tietoja ja neuvoja ei edes uskalleta kysellä, koska pelätään
sen hidastavan asiantuntijoiden työntekoa. Tätä olettamusta vahvistaa myös Sirpa
Salinin (2008, 24) tutkimus, jossa hän toteaa, että hoitohenkilökunta kiireen kohdatessa
vähentää kommunikointia asiakkaan omaisten kanssa ensimmäisenä. Toisaalta kiire voi
olla syy olla sitoutumatta asiakkaaseen, jolloin työntekijä keskittyy pelkkiin tehtäviin ja
toimenpiteisiin mieluummin kuin huomioi asiakasta tarpeeksi. (Syvänen 2003, 184).

Tässä kohdin on erityisen iso pohdinnan paikka, koska mielestäni kaikki kiire, miten se
tutkimustuloksista välittyi, ei välttämättä ole sellaista jota ei voitaisi organisoinnilla tai
työtapojen muuttamisella poistaa, koska vähenevien resurssien myötä täytyy
taloudellisia tekijöitä myös miettiä. Omaishoitajan jaksaminen on myös sellainen asia,
mihin tulee erityisesti kiinnittää huomiota, koska kuten tuloksista ilmenee, kaikki
haastatellut arvostavat omaishoitajien työtä, tässä tutkimuksessa jopa omaishoitajat
itsekin kertoivat tekevänsä arvokasta työtä.

Omaishoitajien mitätöinti nousi tutkimuksessa myös esille. Suurin osa omaishoitajista
koki tulleensa mitätöidyiksi joissakin tilanteissa. Tutkimus osoitti että kahdelta
muistisairasta omaistaan hoitavan hoidettavalta oli kysytty lupa, että omainen sai olla
mukana vastaanottotilanteessa. Sitä omaishoitajat hiukan kyseenalaistivat, koska
hoidettava ei kuitenkaan muista mitään niistä ohjeista ja neuvoista. Osa omaishoitajista
oli myös kokenut, että hoitajaa koskevia asioita oli päätetty pelkästään hoidettavan ja
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lääkärin välisessä neuvonpidossa. Asiakkaalla on itsemääräämisoikeus niin perustuslain
(Suomen perustuslaki 731/1999) nojalla, kuten myös oikeus päättää itse omista
asioistaan terveydenhuollossa eri terveydenhuoltoa ja sosiaalihuoltoa säätelevien lakien
nojalla. Toisaalta terveydenhuollolla on vaitiolovelvollisuus terveydenhuoltolain
(Terveydenhuoltolaki 1326/2010) perusteella, jossa säädetään asiakkaan tietojen
käsittelystä sekä niiden jakamisesta. Tutkimuksessa tuli useiden omaishoitajien
kertomana esille, että hoidettavan terveydentilaa koskeva tieto annetaan pääsääntöisesti
vain hoidettavalla. Kuitenkin omaishoitajien on kotona hoidettava läheistään joskus
hyvinkin vähäisillä tiedoilla vaikka kyseessä saattoi olla erilaisia hoitotoimenpiteitä
vaativa sairaus.

Tiedon tarve oli se tärkeä asia mikä nousi isona asiana tutkimuksessa esille. Tietoa
haluttiin

kaikenlaisista

hoitamiseen

liittyvistä

asioista,

kuten

oikeanlaisesta

lääkehoidosta, ergonomisista nostoasennoista, virkistystoiminnasta sekä tietenkin
hoidettavalle kuuluvista tukipalveluista. Tietoa saadakseen täytyi olla sinnikäs,
määrätietoinen ja välillä jopa hiukan röyhkeäkin saadakseen sen tiedon mitä halusi.
Annettava tieto toivottiin myös saatavan selkokielellä, eikä pelkillä ammattitermeillä.
Tässä kohdin tulisikin pohtia tarkemmin tiedon saantia, koska tutkimuksen mukaan sen
saaminen tuntui erityisen vaikealta joissain tilanteissa. Lisäksi tieto oli melkoisen
pirstaleisena eri puolilla sosiaali- ja terveystointa, joten omaishoitajalta vaadittiin
kovasti aktiivisuutta, jotta hän löysi sen hakemansa tiedon. Tässä yhteydessä on
mielestäni

tarpeellista

ottaa

myös

pohdittavaksi

terveydenhuollon

vaitiolovelvollisuuden käyttö hoitotilanteissa sekä kotona tapahtuvia hoitotilanteita
varten. Tutkimustulosten perusteella tuli joissakin kohdin sellainen tunne, että joskus
asiantuntijat piiloutuvat vaitiolovelvollisuuden taakse ja jättävät kertomatta jopa jotain
oleellista omaishoidettavan hoitoon liittyvää. Tässä tilanteessa voisi ajatella heidän
jättävän asiakkaan heitteille, kun omaishoitaja jätetään kotiin hoitamaan omaistaan liian
vähäisillä tiedoilla.
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Omaishoitajat haluaisivat tulosten perusteella koulutusta erilaisiin asioihin. Näistä
tärkeimmät ovat lääkehoidollinen sekä yleensäkin hoidollinen koulutus, jota kaikki
kaipasivat. Sitten nousi esille arjen hallinnan ohjaus, koska kaikille omaishoitajille oli
tullut isona yllätyksenä se, kuinka paljon läheisen hoitaminen sitoo ja kuinka runsaasti
siitä on vastuuta. Henkisesti raskaaksi hoitamisen koki kaksi omaishoitajaa, koska he
joutuivat selviytymään kaikesta lähes itsenäisesti ja jaksaminen alkoi olla äärirajoilla.
Tutkimuksen perusteella kokonaisvaltainen jaksamisen tukeminen olisi erittäin tärkeä
asia koko omaishoitotyössä. Suurin osa omaishoitajista sinnittelee ilman minkäänlaista
ulkopuolista apua, lasten joskus auttaessa, kun ehtivät. yleisesti kannattaa tulosten
perusteella pohtia myös tätä jaksamisen tukemista, koska omaishoitajat ovat kuitenkin
kunnan taloudelle melkoisen iso kantava tekijä. Omaishoitajien jaksamisen loppuessa
kunnan talouteen tulee aikamoinen lisä, jos kolmas osakaan hoidettavista joudutaan
siirtämään kunnan välittömään hoitovastuuseen. STM:n (2013:11, 42) ennusteen
mukaan olisi jopa 20 000 hoidettavaa kuntien palveluiden piirissä ilman omaishoitajien
työpanosta.

Tutkimuksen tulos osoitti, että suurin osa omaishoitajista oli tullut kohdelluksi pääosin
resurssina, joka on kotona odottamassa hoidettavan kotiutumista ja jonka turvin voidaan
olettaa, että hoidettava tulee hoidetuksi parhaalla mahdollisella tavalla. Omaishoitajan
jaksamista oli huomioitu vain joskus sivumennen, tämä oli kaikkien yhteinen kokemus.
Kaikki

omaishoitajat

kokivat

yleisen

mielipiteen

tulleen

myönteisemmäksi

omaishoitajuudelle, niin myös terveydenhuollossa, mutta suurin osa sanoi sen olevan
vain juhlapuheisiin liittyviä kliseitä. Jotkut omaishoitajista olivat kokeneet myös
yhteistyökumppanuutta terveydenhuollon taholta, mutta vielä enemmän mitätöinnin
tunnetta, jolloin asiat oli suurin piirtein päätetty heidän puolestaan heidän todellista
mielipidettään kuuntelematta.
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10.1.3 Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelua

Tieteellisen tutkimuksen pyrkimyksenä on tuottaa mahdollisimman luotettavaa tietoa
tutkittavasta ilmiöstä. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan Kylmän ja
Juvakan (2007, 127–130) mukaan arvioida uskottavuuden, vahvistettavuuden,
refleksiivisyyden ja siirrettävyyden kriteereillä. Uskottavuus tarkoittaa tutkimuksen ja
tutkimustulosten totuuden osoittamista tutkimuksessa. Vahvistettavuus tarkoittaa, että
tutkimusraportti on kirjoitettu niin, että toinen tutkija voi seurata tutkimusprosessin
etenemistä pääpiirteissään. Refleksiivisyys edellyttää, että tutkija tiedostaa omat
lähtökohtansa koko tutkimusprosessin ajan. Hänen on arvioitava kuinka omat
lähtökohdat vaikuttavat tutkimusprosessin etenemiseen sekä kuvattava lähtökohdat
riittävän tarkasti. Siirrettävyydellä tarkoitetaan tutkimuksen tulosten siirrettävyyttä
toiseen

vastaavaan

tilanteeseen.

Tutkijan

on

kuvattava

riittävän

tarkasti

tutkimusympäristöä jotta lukija voi paremmin arvioida tulosten siirrettävyyttä muuhun
ympäristöön.

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta tutkijan täytyy tarkastella tutkimusprosessin
joka vaiheessa. Juha Perttulan luotettavuuden kriteerit ovat sovellettavissa erityisesti
fenomenologisesti suuntautuneeseen tutkimukseen (Metsämuuronen toim.2006, 201–
204).

Tutkimusprosessin

johdonmukaisuus

ilmenee

tutkittavan

ilmiön,

tutkimusaineiston ja sen hankintatavan, teoreettisen lähestymistavan, analyysivaiheen ja
tutkimustulosten raportoinnin välisenä loogisena yhteytenä.

Olen käyttänyt fenomenologista lähestymistapaa tässä tutkimuksessani sekä pyrkinyt
huomioimaan sen prosessin eri vaiheissa. Käyttämäni menetelmä sopii erityisen hyvin
kokemusten tutkimiseen (Polit & Beck 2008, 227) eikä etukäteen ole asetettu
teoreettisia

sitoumuksia.

Olen

pyrkinyt

tutkimusprosessin eri vaiheissa riittävässä määrin.

perustelemaan

tekemäni

valinnat
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Aineiston luotettavuutta ehkä vähän heikensi se, että terveydenhuollon henkilöstöä
joutui hiukan etsimään haastatteluihin, koska neljä ensimmäistä kieltäytyi erinäisin syin
tulemasta mukaan tutkimukseen. Toisaalta laadullisuutta ja eettisyyttä taas lisää, että
tiedonantajien kieltäytymistä tutkimukseen osallistumisessa kunnioitettiin (Kylmä &
Juvakka 2007, 27), vaikka toisaalta tutkimuksen avulla oltiin kehittämässä heidän
työtään. Kuusi omaishoitajaa ja neljä terveydenhuollon asiantuntijaa oli täysin riittävä
määrää tiedonantajia, koska materiaalia kuitenkin tuli runsaasti ja se saturoi hyvin.
Laadullisessa tutkimuksessa aineiston riittävyyttä voidaan tarkastella sillä, että se alkaa
saturoitumaan. (Polit & Beck 2008, 70; Kylmä & Juvakka 2007, 27) Asiaa osaltaan
auttoi, että mukaan lähteneet tiedonantajat olivat asiasta kiinnostuneita sekä paneutuivat
haastatteluun innolla. Toisaalta fenomenologisessa tutkimuksessa tavoitteena ei ole
yltää päätelmiin tai abstrakteihin teorioihin, vaan kuvata ainoastaan tiedonantajien
kokemuksia tutkittavasti ilmiöstä (Flood 2010, 7). Koska tiedonantajat on tässä
tutkimuksessa valittu tarkoituksenmukaisuuden perusteella, oli mielestäni erityisen
tärkeää valita sellaiset tutkittavat, jotka aidosti olivat halukkaita kertomaan
kokemuksistaan

ja

näin

sain

sitten

rikkaamman

aineiston.

Haastattelu

tutkimusmenetelmänä oli tuttu vain osalle, mutta se ei millään lailla vähentänyt
tutkimuksen luotettavuutta. Haastatteluun varattu aika käytettiin tehokkaasti jokaisen
haastateltavan kohdalla ja aikataulut toimivat hyvin.

Aineiston

uskottavuutta

ja

vahvistettavuutta

olisi

voinut

lisätä

useiden

tutkimusmetodien yhdistäminen, mutta en nähnyt sitä tarpeelliseksi aineiston luonteen
vuoksi. Autenttiset lainaukset lisäävät uskottavuutta, mutta toisaalta pienen aineiston
vuoksi käytin niitä sillä tavoin, että tiedonantajien tunnistettavuutta ei kyseenalaistettu,
eikä anonymiteettiä vaarannettu. Tiedonantajien tunnistettavuuden ja anonymiteetin
suojaamiseksi sekä aiheen arkaluonteisuuden vuoksi jätin koodaukset lainauksista pois.
Kylmän ja Juvakan (2007, 128) mukaan luotettavuutta lisäisi se, että tutkimustuloksista
keskusteltaisiin tai luetettaisiin tulokset tiedonantajilla tutkimuksen kestäessä, taikka
sitten käytettäisiin vertaistuellista arviointia. En ole luettanut tuloksia tiedonantajilla,
mutta olen luettanut tuloksia vastaavaan ryhmään kuuluvilla henkilöillä, kuten
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tiedonantajat ovat, omaishoitajilla ja terveydenhuollon asiantuntijoilla, jotka ovat
arvioineet tulosten mahdollista oikeellisuutta. Kylmän ja Juvakan (2007, 128) mukaan
tutkijan olisi hyvä olla tekemisissä myös tutkittavan aiheen kanssa riittävän kauan, jotta
hän ymmärtäisi aiheen sisällön. Tässä koen, että tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että
tutkijana olen erityisen hyvin perehtynyt aiheen sisältöön työskentelemällä vuosia asian
parissa työssäni omaishoidon ohjaajana sekä olemalla oman lapseni omaishoitajana
koko hänen elämänsä ajan. Lisäksi olen työurani eräässä vaiheessa työskennellyt myös
lääkärin vastaanotolla perusterveydenhuollossa, joten ymmärrän sen toiminnan.
Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa katsotaan tutkijan olevan oman työnsä subjekti
eli miten tarkasti tutkija on reflektoinut, analysoinut ja raportoinut aihetta tutkimuksen
eri vaiheissa (Metsämuuronen toim. 2006, 203). Toisaalta aina ei kuitenkaan voi ihan
täysin jättää omaa taustaa huomioimatta, joten se jää lukijan arvioitavaksi miten olen
tässä asiassa onnistunut.

Tutkimuksen tiedonantajien anonymiteetin olen mielestäni pystynyt hyvin tarkasti
säilyttämään. Olen analysoinut eri paikkakunnilla tehdyt haastattelut erillisinä, mutta
tuloksia raportoidessani, olen yhdistänyt materiaalit, koska muuten anonymiteetti olisi
kärsinyt huomattavasti. Tuloksista olisi muussa tapauksessa ollut helppo tunnistaa
henkilöitä. Tämä tehtiin myös sen vuoksi, että muutamat tiedonantajat vielä haastattelun
lopuksi varmistivat sen, että heidän anonymiteettinsä varmasti säilyy. Havainnointia
olen käyttänyt vahvistamaan haastattelun kuluessa syntyneitä mielikuvia asioista, tässä
havainnointi on lähinnä olut kehon kielen seuraamista sekä äänenpainojen ja mielialan
seuraamista haastattelun kuluessa. Paikkakuntien nimet olen puolestaan säilyttänyt sekä
tuonut esille aineiston vertailtavuuden mahdollistamiseksi.

Haastatteluaineistoa

kertyi

41

sivua,

aineiston

nauhoittaminen

ja

tarkka

aukikirjoittaminen vahvistivat aineiston alkuperäisenä säilymistä. Kylmän ja Juvakan
(2007, 110) mukaan aineiston puhtaaksikirjoittaminen ja käsittely on erityisen tärkeä ja
tarkka vaihe, koska siinä täytyy saada koko haastattelutilanteen moniulotteisuus

101

käännetyksi kirjoitetulle kielelle. Aloittelevana tutkijana se oli erityisen haasteellista ja
epäilin pystynkö löytämään aineistosta olennaiset asiat ja jääkö jotakin olennaista
ottamatta huomioon. Lisäksi koin haasteellisena, että pystynkö riittävässä määrin
pitämään omat tulkinnat tuloksista erillään sekä saanko raportin loogisesti ja
luotettavasti kirjoitettua (Metsämuuronen toim. 2006, 203).

Ensimmäisenä analysoin aineiston sisällönanalyysin avulla. Sisällönanalyysi perustui
kirjallisuuskatsauksessa luotuun viitekehykseen, joka sitten toimi aineistonkeruun ja
analyysin runkona. VALOT –hankkeen tuloksena tuotettu BIKVA –raportti (2011)
vahvisti viitekehyksen luotettavuutta. Analyysiyksiköiden valinta oli tutkijan oman
harkinnan tulos ja ne nousivat aineistosta. Toiset tutkijat eivät samallakaan laadullisella
aineistolla välttämättä tulisi samaan lopputulokseen, koska tutkijan näkemys on aina
subjektiivinen. (Metsämuuronen 2006, 182–189)(LIITE 3)

Tulosten siirrettävyyden arviointia pohdin siitä näkökulmasta, että tiedonantajista
asiantuntijat työskentelivät kahdessa täysin erilaisessa toimintaympäristössä, samoin
omaishoitajat,

keskisuuressa

eteläsavolaisessa

kaupungissa

ja

pienessä

keskipohjalaisessa maalaiskunnassa. Saatua tutkimustulosta ei voi yleistää, joskin
uskon, että se edustaa keskimääräistä mielipidettä omaishoitajien kuulluksi tulemisesta
terveydenhuollossa. Luotettavuutta mielestäni lisää, että tiedonantajat ovat eri
asuinaluilta ja erilaisesta perinnekulttuurista, joten tutkimukselle saadaan sillä tavalla
vahvempi pohja asenteiden ja mielipiteiden sekä elämänpiirin osalta.

Tulosten luotettavuutta parantaa se, että olen käyttänyt lähdemateriaalina myös muiden
tieteenalojen kirjallisuutta. Tutkimustulokset ovat laadullisessa tutkimuksessa tutkijan
tulkinnan tuloksia, koska tulkinta on yksi laadullisen tutkimuksen päämenetelmiä.
Tulkinta on keskeinen menetelmä, etenkin kun tutkitaan yksittäisten henkilöiden
kokemusmaailmaa (Metsämuuronen 2006, 206). Toinen tutkija olisi todennäköisesti
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saanut samasta aineistosta erilaisen tutkimustuloksen, eivätkä nämä erilaiset tulkinnat
merkitse, että luotettavuudessa olisi ongelmaa, vaan ne toisaalta lisäävät ymmärrystä
tähän tutkittavaan ilmiöön.

Tutkimusprosessin haasteellisin alue oli analyysin tekeminen, koska aloittelevalle
tutkijalle ja yksin tehden runsaan aineiston hallinta kunnioittaen sen sisältöä antoi oman
haasteensa. Kuitenkin uskon, että tällä tavoin työskennellessäni olen tutustunut perin
pohjin kaikkeen lähdekirjallisuuteen ja sieltä saanut vastauksia kysymyksiini. Aineiston
vahvistettavuuden arviointi oli vaikeaa, koska kuten myös Kylmä ja Juvakka (2007,
129) korostavat vahvistettavuutta, jolloin tutkittavuuden, totuusarvon ja soveltuvuuden
varmistaminen on tärkeää. Tutkimuksessa kaikki tiedonantajat olivat omien alueidensa
asiantuntijoita ja viitekehyksellisenä pohjana käytän VALOT –hankkeen BIKVA –
raporttia, joka antaa tutkimukselle tieteellisen perustan. Oma taustani tutkijana oli
yhteneväinen niin terveydenhuollon asiantuntijoiden kuin omaishoitajien kanssa, joten
minulla oli yhteinen kieli molempien ryhmien kanssa. Myös pitkäaikainen
työkokemukseni sosiaali- ja terveysalalla lisää tutkimuksen luotettavuutta sekä tämän
myötä säilyi tutkijan subjektiivinen ote tutkimustuloksiin.
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11 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ TUTKIMUKSESTA
Poimin tähän mielestäni tärkeitä, tutkimuksen perusteella esille nousseita johtopäätöksiä
ja haasteita terveydenhuollolle, sekä mahdollisia jatkotutkimusehdotuksia.

Kiire

oli

ensimmäinen

johon

kannattaa

paneutua

ja

tutkia

sen

olemusta

terveydenhuollossa. Onko kiire olemassa oleva vai onko se tehty asia, jonka varjolla
voidaan välttyä kohtaamasta asiakasta asianmukaisesti hoitotilanteessa. Tämä oli
mielestäni jatkotutkimuksen arvoinen asia, koska aika resurssina vie toiminnoilta
tehokkuutta ja sitä kautta lisää kustannuksia niin terveydenhuoltoon kuin mahdollisesti
puutteellisesti ohjatun omaishoitajan kautta myös koko yhteiskuntaan.

Hoito- ja palvelusuunnitelman tekeminen ja käyttäminen arkipäivän työssä on asia,
johon tulee paneutua. Lain mukaan hoito- ja palvelusuunnitelma on tehtävä ja pidettävä
ajan tasalla. Kuitenkin osoittautui, että se tehdään huonosti ja sitä noudatetaan huonosti
sekä sitä pidetään ajan tasalla huonosti. Tämä on mielestäni ajanhaaskausta kaikilta
työntekijöiltä tehdä omalla laillaan turhaa työtä. Turhan ja huolimattoman työn
tekeminen lisää kustannuksia, kuluttaa aikaa ja lisää kiirettä. Myös hyvä aihe
jatkotutkimukselle, jolloin voisi selvittää miten hyvin tehty hoito- ja palvelusuunnitelma
toimii esimiehellä johtamisen välineenä ja voidaanko sen avulla laskea hallinnollisia
kustannuksia yksikössä tehostuneen työn muodossa.

Kunnan tukipalveluista säädetään lailla, mutta siellä jätetään melkoisen iso
liikkumavara kunnille, kun sanotaan että pitää järjestää hoivapalveluita tarpeen mukaan.
Kuntien taloudellisen tilanteen heikentyessä on aivan varmaa, että tämä on sellainen
kohta, jossa säästetään ja annetaan vain minimi palvelut. Tämä vaikuttaa oleellisesti
omaishoitajien hoitohalukkuuteen ja ennen kaikkea jaksamiseen. Tällä hetkellä kuntien
henkilöstötilanne on kohtalaisen hyvä ja pienissäkin kunnissa on asiantuntijoita saatu
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palkattua riittävästi. Jatkossa kuntien resurssien heikentyessä voi olla mahdollista, että
varsinkin pieniin yksiköihin ei koulutettuja työntekijöitä saadakaan enää samalla tavoin,
joten on ehkä mahdollista, että tulevaisuudessa joudutaan yksiköitä suurentamaan ja sitä
myöden miettimään uudelleen palveluiden tarjottavuus.

Jaksaminen on erityisen merkittävä asia omaishoitajuudessa. Jos omaishoitajan
jaksamiseen

koulutuksen,

vertaistuen,

virkistystoiminnan

ja

ennen

kaikkea

tukipalveluiden saatavuuden sekä tietenkin omaishoidontuen rahallisen korvauksen
määrän muodossa ei panosteta, on yhteiskunnalle siirtymässä aikamoinen hoitovastuu
tulevien sukupolvien aikana. Jaksamiseen vaikuttaa myös yleinen asenneilmapiiri
omaishoitajuutta kohtaan, sitä pitäisi saada kohotettua ja keinoja siihen tulisi miettiä.

Omaishoitajan hoitohalukkuus tulisi selvittää aidosti ennen omaishoitajuuden alkua.
Tämä omalta osaltaan vaikuttaa omaishoitajan jaksamiseen sekä hoitoon sitoutumiseen
tulevina vuosina. Tällä osoitettaisiin myös kunnioitusta omaishoitajalle ihmisenä ja
hoitajana sekä erityisesti arvokkaan työn tekijänä. Omaishoitajaa tulisi myös aidosti
kuunnella sekä myös kuulla häntä ja hänen hoidettavaansa koskevissa asioissa. Tämä
tutkimus osoittaa selkeästi, että omaishoitajat kokevat, että heitä kuunnellaan mutta ei
kuulla terveydenhuollossa. Jatkotutkimuksena voisi pyrkiä selvittämään, miksi
terveydenhuolto

toimii

tällä

tavoin,

eikä

aidosti

huomioi

omaishoitajia

yhteistyökumppaninaan eikä työparina vaan käsittelee resurssina jota voi komennella
omien tarpeiden mukaan.

Ohjaus ja koulutus ovat asioita joihin täytyy panostaa, jotta omaishoitajuus onnistuu
toivotulla tavalla. VALOT –hankkeen myötä on Mikkelissä koulutettu niin
omaishoitajia kuin terveydenhuollon henkilöstöäkin. Tutkimus kuitenkin osoitti, ettei
ainakaan näin lyhyellä ajalla ole toivottuja tuloksia tullut, koska eroa Mikkelin ja
Perhon välillä ei ollut havaittavissa tiedon tasossa omaishoitajuuteen ja tukipalveluihin
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nähden. Toisaalta koulutuksen ja omaishoitajuuden esilletuomisen etu oli havaittavissa
Mikkelin terveydenhuollossa myönteisempänä asenteena omaishoitajuuteen kuin
Perhon terveydenhuollossa. Tämä tuli esille haastattelutilanteita sovittaessa, kun
Perhossa terveydenhuollon henkilökunta ei lähtenyt niin innolla mukaan tutkimukseen
kuin Mikkelissä. Tässä olisi mielestäni. jatkotutkimusaihe, jolla voisi selvittää, että
millainen koulutus, millä aikavälillä sekä millaisille ryhmille olisi erityisen hyvä ja
tuloksellinen Lisäksi siinä tulisi tutkia, että millaisia asioita täytyy koulutuksessa olla,
jotta ne palvelevat koulutuksen tarvitsijoita. Tällä koulutuksella mielestäni saataisiin
jopa kustannussäästöjäkin aikaan tehokkuuden ja omaishoitajien paremman jaksamisen
muodossa.

Vaitiolovelvollisuus on tässä yhteydessä mielenkiintoinen asia. Käytetäänkö sitä oikein,
vai onko se jonkinlainen muuri asiantuntijoiden ja maallikoiden välillä. Samoin sillä
voidaan estää tiedon siirtyminen myös asiantuntijoiden kesken, kun eri organisaatiot
hoitavat samaa asiakasta, mutta vetoavat vaitiolovelvollisuuteen, jotta voivat jättää
tiedot antamatta. Omaishoitotilanteessa voidaan mielestäni jopa puhua asiakkaan
heitteillepanosta, kun tarpeellisia hoitotietoja ei riittävästi anneta omaishoitajille.
Erityisen ajankohtainen ja tärkeä jatkotutkimusaihe, jolloin voidaan tutkia miten
vaitiolovelvollisuutta käytetään terveydenhuollossa mahdollisena manipulointikeinona
ja miten vaitiolovelvollisuus haittaa hoitotyötä vai haittaako se. Samalla voidaan tutkia
onko vaitiolovelvollisuuden noudattaminen näissä tilanteissa aiheuttanut vaaratilanteita
sekä onko ollut taloudellisia vaikutuksia, kuten mahdollisia potilasvahinkoja.

Vuoden 2015 alusta kuntien on määrättävä vastuuhenkilö, joka ottaa huolehtiakseen
myös omaishoitajien yhteyshenkilönä toimimisen. Tämä on erittäin tervetullut asia
omaishoitajien kannalta. Kunnille tulee ehkä lisää haastetta, kun vastuuhenkilön tulee
omata laaja-alaiset tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalveluista sekä kaikesta
siihen liittyvästä. Nykyään kaikki nämä ovat erityisen pirstaleisena kunnan eri
yksiköiden hoidettavana. Tämän vastuuhenkilön tehokkaalla toiminnalla saadaan
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toimintoja tehostettua sekä sitä kautta kustannussäästöjä ikäihmisten palvelusektorilla
aikaiseksi.

Laissa ei määritellä vastuuhenkilön toimenkuvaa, joten tässä tutkimuksessa esille tullut
tieto on ensiarvoisen tärkeää mietittäessä vastuuhenkilön toimenkuvaa. Olen sitä mieltä,
että tämän työntekijän tulisi omata riittävä päätäntävalta, jotta hän pystyy toimimaan
sektorillaan. Hänen siis tulisi olla suoraan perusturvajohtajan tai terveysjohtajan
alaisuudessa. Hänen tulisi huolehtia työssään kaikista ikäihmisten tukipalveluista ja
siihen liittyvistä toiminnoista. Erityisesti hänelle tulisi kuulua omaishoidontukiasiat sekä
hänen vastuullaan olisivat silloin hoito- ja palvelusuunnitelman teko ja ajan tasalla
pitäminen sekä noudattamisen seuraaminen. Tämän vastuuhenkilön tulisi huolehtia, että
siinä vaiheessa, kun omaishoitoselvityksiä aletaan tehdä, niin hoitajaksi aikovalle
tehdään

riittävän

laaja

terveydentilan

tarkastus

laboratoriokokeineen

sekä

lääkärintarkastus. Vasta tämän jälkeen voitaisiin omaishoitosopimus allekirjoittaa.
Lisäksi vastuuhenkilö huolehtisi jatkossa niin omaishoitajien kuin kaikkien muidenkin
ikäihmisten terveydentilan seurannasta ja tiedottaisi asioista mitä ikäihmisten tulee lain
mukaan tietää. Vastuuhenkilön virka tulisi olla tämän tutkimuksen johtopäätösten
perusteella itsenäinen virka, jolloin hän voisi täysin huolehtia ikäihmisten palveluista,
jaksamisesta ja kunnosta kunnassa.
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Hyvä omaishoitaja

Olen terveystieteiden maisterivaiheen opiskelija Perhosta. Opiskelen
Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa terveystieteiden
koulutusohjelmassa, pääaineenani on terveyshallintotiede. Olen
tekemässä pro gradu -tutkielmaa terveydenhuollon henkilöstön ja
omaishoitajien välisen tiedonkulun merkityksestä sekä omaisyhteistyön
alkamisen havaitsemisesta sekä ohjauksesta. Tutkin asiaa sekä
terveydenhuollon henkilöstön että omaishoitajien näkökulmasta.
Yhteistyötä teen VALOT-hankkeen projektivastaavan Maarit Väisäsen
kanssa. Tässä tutkimuksessa tutkin vertaillen VALOT-hankkeessa saatua
tietämystä omaishoitotilanteen alkamisesta. Toinen tutkimusryhmäni on
Perhon kunnan sosiaali- ja terveystoimessa.
Pro gradu –työni ohjaajana sekä vastaavana opettajana on Marjo Suhonen,
yliopistonlehtori, terveystieteiden tohtori.
Kutsun Teidät osallistumaan tähän tutkimukseen antamalla arvokasta
tietoa omaishoitajana olemisesta tällä hetkellä. Haastattelut kestävät noin
1–1 ½ tuntia ja ne nauhoitetaan raportointia varten. Nauhat säilytetään
lukitussa tilassa, eikä niihin pääse minun lisäkseni muut käsiksi, Hävitän
nauhat raportoinnin jälkeen asianmukaisesti.
Pyydän Teitä täyttämään yhteystietonne oheiselle lomakkeelle sekä
lähettämään mukana seuraavassa kirjekuoressa minulle. Otan sitten Teihin
yhteyttä ja sovin haastattelun ajankohdasta. Nämä pyynnöt jaetaan
Mikkelin Omaishoitajat ja Läheiset ry:n kautta ja saan Teidän
henkilöllisyytenne tietooni vasta, kun itse otatte minuun yhteyttä.
Mukaantulo on vapaaehtoista, mutta työni ja omaishoitajuuden
tutkimuksen kannalta erityisen tärkeää. Pyydän mahdollisimman pikaista
vastausta.
Vuokko Möttönen
TtK, TtM–opiskelija
Oulun yliopisto, terveystieteiden laitos
vuokkomo@mail.student.oulu.fi

LIITE 2
SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN

Olen saanut tietoa omaisyhteistyöstä terveydenhuollon henkilöstön ja omaishoitajien
kesken koskevasta tutkimuksesta. Ymmärrän oikeuteni haastateltavana ja suostun
haastateltavaksi.

Päiväys _________ / ________ 2013

_________________________________
Allekirjoitus
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VASTAANOTOLLA JA OSASTOLLA
Omaishoitajat:

Terveydenhuollon henkilöstö
HOIDETTAVA YKSIN

muistiongelmat
salaaminen
tiedotus ei mene perille
manipulointi
hoitajalle ei tiedoteta

asiakas ei osaa kysyä
ei tietoa tukiasioista
asiakas ei muista ohjeita
hiukan tietoa tuista
asiakkaan todellista tilannetta ei
tiedoteta hoitajalle

hoidettavan itsemääräämisoikeus
vaitiolovelvollisuus
tietoa ja ohjausta
asiat esitetään ammattikielellä

HOITAJAN KANSSA YHDESSÄ
hoitaja sivuutetaan vastaanotolla
hoitaja huomioidaan jollakin
lailla
tasa-arvoinen hoitaja
asiakas tärkein
asiakas tärkein
lääkärillä kiire
jaksamisen kysyminen
kullanarvoinen viestintuoja
hoitaja asiakkaan ”ääni”
hoitaja ei uskalla puhua
hoitaja välttämätön ”paha”
ohjaus asiantuntijan luo
vaati erityistä sitkeyttä saada tietoja
ohjeita annetaan
neuvot ja ohjeet suppeita
ohjeita vain kysyttäessä

HOITAJA YKSIN
omat sairaudet hoidetaan
omia käyntejä siirretään
voi kysellä myös hoidettavasta
hoidettava ei pärjää yksin kotona
vaitiolovelvollisuus
jaksamista kysellään harvoin
oleelliset asiat kerrotaan

helpompi kysyä hoitajan vointia
helpompi keskustella asiakkaan
tilanteesta
kiire rajoittaa

LIITE 3(2)
KOTIHOITO
Omaishoitajat

Terveydenhuollon henkilöstö

SUUNNITTELU
kotiutustiimin toiminta
kotiolojen selvittely
kuulluksi tuleminen
kotihoidon kartoitus
hoitohalukkuus
tukipalveluita
hoito- ja palvelusuunnitelma
suunnitelmien toteutus
suunnitelmien päivitys

SAS-hoitajien ja lääkärien osuus
hoidettavan mielipiteet
hoito- ja palvelusuunnitelma
suunnitelmien toteutus
suunnitelmien päivitys
hoitohalukkuuden selvitys
lääkärin kotikäynnit
hoitajien terveydentila

HOITAMINEN
omaishoitajan oikeudet ja velvollisuudet
turvallisesti yksin
hoitoketjujen toiminta
hoitajan jaksaminen
tukipalvelut kunta/yksityiset
kunnan aikataulut

hoitovastuu kotona
tuki hoitajalle
omaisen varassa koko hoito

ARJESSA SELVIYTYMINEN
jaksamisen pakko
terveydestään
vastuuhenkilö
intervallit
tuki hoitajalla
tukiavut
järjestöt
koulutus
oma terveys
omaishoitosopimus = avioliittolupaus

hoitajan vastuu omasta
hoitajan jaksaminen
välillinen seuranta
hoitajan jaksaminen
lupa pyytää apua jos ei jaksa
vastarinta
säännöllinen kotihoito

LIITE 3(3)

TULEVAISUUS

Omaishoitajat ja terveydenhuollon henkilöstö
TALOUDELLINEN TUKI
omaishoidontuki
eläkkeet
turvapalvelujen maksullisuus
resurssit kodinhoitoon ja lääkäreiden virkoihin
oma yhteyshenkilö kunnassa
eriarvoisuus
omaishoitajan loma
MUUT TUKIMUODOT
intervallit
vastaanotot hoitajalle ja hoidettavalle erikseen
virkistystoiminta
henkinen tuki
vertaistuki
kuntoutus
KOULUTUS
Erilaiset teemapäivät
sairaanhoidollinen koulutus
lääkehoitoon liittyvät asiat
tukihakemusten teko

JAKSAMISEN TUKEMINEN
terveystarkastukset omaishoitajille
vertaistuki
järjestöjen osuus
lepo
virkistystoiminta
vaitiolovelvollisuus

