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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla monilääkittyjen ikäihmisten kokemuksia 

lääkehoidosta, osallistumisesta lääkehoidon suunnitteluun sekä ajatuksia lääkehoitoon 

liittyvän palvelun kehittämisestä kotihoidon kontekstissa. 

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena eräässä neljän kunnan kuntayhtymässä. 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Tutkimuksessa haastateltiin 

puolistrukturoidun haastattelulomakkeen avulla kymmentä (n = 10) kotihoidon asiakasta, 

joilla oli merkittävä monilääkitys. Aineisto analysoitiin induktiivisella 

sisällönanalyysillä. 

Tässä tutkimuksessa monilääkittyjen ikäihmisten kokemuksia lääkehoidosta kuvattiin 

neljällä ulottuvuudella: vointi, lääkkeisiin liittyvät kokemukset, lääkehoidon ohjaus ja 

neuvonta sekä lääkekustannukset. Monilääkityt ikäihmiset eivät osanneet yhdistää 

erilaisia oireita ja tuntemuksiaan lääkkeisiin liittyviksi haittavaikutuksiksi vaan pitivät 

oireita ikääntymiseen tai sairauksiin liittyvinä. Ikäihmisillä ei ollut riittävästi tietoa 

käyttämiensä lääkkeiden vaikutuksista ja haittavaikutuksista, jotta he olisivat voineet 

yhdistää oireita lääkkeisiin. Kotihoidossa lääkeinformaation antaminen ei ollut riittävää 

ja asiakkailla ei ollut todellisia mahdollisuuksia osallistua lääkehoitonsa suunnitteluun. 

Lääkekulut koettiin kohtuuttoman suuriksi. Ikäihmiset toivovat saavansa enemmän tietoa 

lääkkeiden käyttötarkoituksesta ja vaikutuksista. Säännöllinen lääkehoidon tarkistus 

nähtiin tarpeellisena.  

 

Tutkimus on tuonut uutta tietoa ja ymmärrystä merkittävän monilääkityksen  

vaikutuksesta ikäihmisten elämänlaatuun ja arjessa selviytymiseen.  Tuloksia voidaan 

hyödyntää ikäihmisten lääkehoidon suunnittelussa ja terveydenhuollon 

ammattihenkilöiden ohjausosaamisen kehittämisessä.  Kotihoidon työn organisoinnissa 

tulisi kiinnittää huomiota resursseihin ja hoidon jatkuvuuteen, mikä mahdollistaisi 

lääkehoidon tarkistuksen, seurannan ja asiakaslähtöisemmän hoidon.  
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The purpose of this study was to describe the experiences with the medication treatment 

of the elderly people with polypharmacy, their participating in the planning of the 

medication and thoughts about developing the service in home care context. 

The study was conducted as a qualitative study in an area of four municipalities. The 

research method was a thematic interview. Ten clients (n = 10) in home care with 

significant polypharmacy were interviewed in the study. The material was analyzed using 

an inductive content analysis. 

In this study the experiences of the elderly people with polypharmacy were described in 

four different dimensions: the health condition, experiences with the medicines, guidance 

and advice concerning the medication and the costs of the medication. The elderly people 

who had many medicines did not connect different symptoms and feelings to the side 

effects of the medicines but considered them as symptoms due to their age or illness. The 

elderly people did not have enough knowledge about the effects and side effects of the 

medicines in order to be able to connect the symptoms to the side effects. The amount of 

the information on the medicines was not sufficient in home care, and the clients did not 

have real possibilities of planning their medical care. The costs of medication were 

considered excessively high. The elderly people hoped to get more information on the 

purposes and effects of the medicines. Regular checking of the medication was seen 

necessary. 

The study has brought more information and understanding of the influence of the 

polypharmacy on elderly people’s quality of life and coping with their everyday lives. 

The results can be utilized in planning the medication elderly people and developing the 

guidance of the professional employees in health care. When organizing home care, the 

attention should be paid to the resources and the continuity of the care, which would 

enable to check and control the medication, and as a result to have a more customer-

oriented approach. 

 

Keywords:  polypharmacy, medication, home care client, customer-oriented approach 
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1   JOHDANTO 

 

Terveydenhuollossa monilääkitys ja sen tuomat ongelmat ovat lisääntyneet ikääntyneillä 

(Huupponen & Hartikainen 2011) ja kuormittavat terveydenhuoltojärjestelmäämme. 

Lääkitykseen liittyvät ongelmat ovat syynä noin 24 - 41 prosentissa tapauksista, jolloin 

ikääntynyt joutuu sairaalahoitoon (Kelo ym. 2015). Siksi tarvitaankin lisää tutkimusta 

monilääkitykseen johtavista tekijöistä (Jyrkkä 2011, Jokanovic ym. 2015) sekä 

monilääkityksen aiheuttamista kustannuksista asiakkaalle ja yhteiskunnalle (Jyrkkä 2011, 

Kiiski ym. 2015). 

 

Ikäihmisillä monilääkitys on yleistynyt (Jyrkkä ym. 2006, Lampela ym. 2007, Jyrkkä 

2011, Huupponen & Hartikainen 2011, Riker & Setter 2012).  Hoitohenkilöstön 

kouluttaminen iäkkäiden monilääkityksen tunnistamiseen olisi tarpeen, jotta lääkkeiden 

haitta- ja yhteisvaikutukset havaittaisiin paremmin (Linjakumpu 2004, Dierich 2011), ja 

etenkin sairaanhoitajilla on tärkeä rooli valvoa ja havaita lääkehaitat (Frazier 2005). 

Monilääkitykseen kohdistuva tutkimus voi näyttää tulevaisuudessa suuntaviivat, miten 

ongelmaa ehkäistäisiin (Frazier 2005). Monilääkityksen haitta- ja yhteisvaikutukset 

näkyvät ikäihmisille myös palvelutarpeen lisääntymisenä (Kivelä & Vaapio 2011). 

Toisaalta hallitulla ja tarkoituksenmukaisella lääkehoidolla voidaan parantaa iäkkäiden 

toimintakykyä ja elämänlaatua sekä pidentää kotona asumista (Hartikainen & Ahonen 

2014).  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa kehittämisohjelmassa KASTE 2012-2015 on 

ollut johtavina periaatteina osallisuus ja asiakaslähtöisyys. Ikäihmisillä terveyttä 

edistävien palvelujen osuutta sekä vaikutusmahdollisuuksia omaan elämäänsä ja sitä 

koskeviin päätöksiin on pyritty lisäämään. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012.) 

Tarvittaisiin vielä enemmän gerontologista osaamista sosiaali- ja terveyspalveluiden 

toimintaympäristössä, jotta iäkkäät huomioitaisiin kokonaisvaltaisesti ja painopiste 

siirtyisi ennaltaehkäisevään palveluun (Voutilainen &Tiikkainen 2008). 

 

Nykyinen hallitusohjelma korostaa vanhuspalvelulain tavoitetta kehittää iäkkäiden 

henkilöiden palveluja niin, että yhä suurempi osa saisi tarvitsemansa palvelut kotiin. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisella valvontaohjelmalla vuosille 2016–2019 
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tuetaan kotiin annettavan palvelun saatavuutta ja seurataan iäkkäiden laitoshoidossa 

olevien määrän vähentämistä. Kotiin annettavien palvelujen valvonnassa seurataan muun 

muassa lääkityksen toteutumista ja palvelujen saatavuutta tarvetta vastaavaksi. (Sosaali- 

ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 2015.)  

 

Iäkkäiden lääkehoitoa tulisi tarkastella moniammatillisesta näkökulmasta 

terveydenhuollossa, koska siihen yhdistyy eri tieteenaloja kuten lääketiede, farmasia ja 

terveystieteet (Kivelä & Vaapio 2011). Tulevaisuudessa tarvittaisiin enemmän myös 

poikkitieteellistä tutkimusta iäkkäiden tarkoituksenmukaisen lääkehoidon löytämiseksi. 

Monilääkityksestä on tehty paljon kotimaisia ja kansainvälisiä lääketieteellisiä 

tutkimuksia, ja niissä on raportoitu lääkkeiden lisääntyneestä käytöstä iäkkäillä ihmisillä.  

Myös monilääkityksen haitta- ja yhteisvaikutusten aiheuttamista ongelmista on tehty 

kattavia tutkimuksia. (Linjakumpu 2004, Pitkälä ym. 2006, Jyrkkä ym.2006, Lampela 

ym. 2007, Hartikainen ym. 2007, Jyrkkä 2011, Dimitrow ym. 2011, Jakonovic ym. 2015.) 

    

Farmasian alalla on tutkittu iäkkäiden lääkehoitoa ja tutkimuskohteena ovat olleet 

väitöstutkimuksissa iäkkäiden monilääkitys (Jyrkkä 2011) sekä iäkkäiden lääkehoidossa 

vältettävät lääkkeet ja yhteisvaikutukset (Ahonen 2011). Farmasian pro gradu-

tutkielmissa on tutkittu muun muassa kaatumisvaaraa lisäävien lääkkeiden havaitsemista 

(Huikari 2015), iäkkäiden kokemuksia ja käsityksiä lääkkeistä (Kauppinen 2014), 

iäkkäiden psyykelääkkeiden (Lipsanen 2009) ja särkylääkkeiden käyttöä (Karvonen 

2006) sekä geriatrisen lääkehoidon koulutustarpeita perusterveydenhuollossa (Seikola 

2011). Ikäihmisten lääkkeiden käyttöön liittyviä käsityksiä on tutkittu terveystieteen 

väitöstutkimuksessa (Lumme-Sandt 2002).  

 

Ikäihmisten lääkehoidon järjestämistä moniammatillisena yhteistyönä ovat selvittäneet 

Leikola (2012) ja Kiiski ym. (2016). Lääkehoidon järkeistämiseen tulisi Kiisken ym. 

(2016) mukaan kehittää Suomessa toimintamalleja, joissa lääkäri, farmasian asiantuntija 

ja sairaanhoitaja tekisivät yhteistyötä iäkkään lääkehoidon toteuttamiseksi. Tärkeää olisi 

sopia työnjaosta, miten lääkehoitoa seurataan käytännössä (Kiiski ym.2016). Gerlander 

ym. (2012) ovat tutkineet potilaan osallistumista lääkehoidosta keskustelemiseen 

viestinnän näkökulmasta.  Tutkimuksessa potilaat kokivat erityisesti keskustelut 

lääkkeiden haittavaikutuksista ja vaikutustavasta puutteellisiksi. Keskustelussa tulisi 

luoda turvallinen ilmapiiri, jossa olisi tilaa keskustella lääkehoitoon liittyvistä peloista ja 
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huolenaiheista. (Gerlander ym. 2012.) Vanhuksen vaikuttamismahdollisuuden 

näkökulmasta on tehty oikeustieteellinen väitöstutkimus, jossa tarkastellaan omiin 

palveluihin vaikuttamista tai vaikutusmahdollisuuksien puuttumista (Karvonen-Kälkäjä 

2012).  

 

Terveyshallintotieteellinen paradigma voidaan jäsentää hallintotietteellisesti ja terveys- 

ja lääketieteellisesti. Terveyshallintotieteessä teoriaa kehitetään terveys- ja hallintotieteen 

kontekstissa, mutta samanaikaisesti potilaiden diagnoositieto ohjaa hoidon johtamisen 

tutkimusta. (Vuori 2005.) Tämä tutkimus kuuluu terveyshallintotieteen alaan ja kohdistuu 

asiakkuuteen. Kirjallisuushaun perusteella iäkkäiden monilääkityksestä asiakkaan 

näkökulmasta ei ole tiettävästi tehty terveystieteellisiä tutkimuksia, joten tämä tutkimus 

tuo uutta tietoa ja on siten tärkeä ja ajankohtainen terveyshallintotieteen 

tutkimuskentässä.  Terveyshallintotieteessä asiakas on palvelujärjestelmän ytimessä ja 

hänen kokemuksensa ja näkemyksensä ovat tärkeitä. Sosiaali- ja 

terveydenhoitopalveluiden tulisi rakentua molemminpuoliseen kunnioitukseen ja 

sellaiseen vuorovaikutukseen, jolla voitaisiin edistää hyvän palvelun, hoidon ja hoivan 

toteutumista (Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta 2011).  

 

Tämä tutkimus on laadullinen tutkimus, ja siinä kuvaillaan kotihoidon monilääkittyjen 

ikäihmisten kokemuksia ja käsityksiä, jotka liittyvät lääkehoitoon ja siihen liittyvän 

palvelun kehittämiseen. Haastattelemalla kotihoidon asiakkaita saadaan ikäihmisten ääni 

paremmin kuuluviin. Tämä tutkimus kohdistuu asiakkaisiin, joilla on merkittävä 

monilääkitys eli asiakas käyttää kymmentä tai yli kymmentä lääkettä.  Lääkehoitoa 

tarkastellaan myös palvelun näkökulmasta, joka sisältyy lääkehoidon suunnitteluun, 

ohjaukseen ja neuvontaan.  Ikäihmisellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa henkilöä, joka 

on yli 65-vuotias ja oikeutettu vanhuuseläkkeeseen (Laki kansaneläkelain muuttamisesta 

2016/84, 10§). 

 

Opinnäytetyön teoreettiseen viitekehykseen on haettu kirjallisuutta ja tutkimuksia  

kotimaisista ja ulkomaisista tietokannoista systemaattisella  tiedonhaulla Medic, Cinahl 

ja Scopus -tietokannoista. Nämä tietokannat ovat keskeisiä terveystieteiden 

viitetietokantoja, ja Scopus -viitetietokanta sisältää koko Medline -tietokannan. 

Tutkimuksessa pääkäsitteinä ovat monilääkitys, lääkehoito, kotihoidon asiakas ja 

asiakaslähtöisyys. Hakusanoina kansainvälisissä tietokannoissa olivat polypharmacy, 
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drug interaction, home care or home services sekä aged or aging or older adults.   Cinahl 

-tietokannassa rajauksena olivat ikä 65+ ja vertaisarvioidut englanninkieliset artikkelit.  

Asiakaslähtöisyyttä käsitteleviä tutkimuksia haettiin hakusanoilla customer orientation or 

client centered ja lääkehoidosta ja lääkehoidon ohjauksesta hakusanoilla medication or 

drug therapy and patient education. Tiedonhaussa ei ole tehty aikarajausta. 

Tutkimuskirjallisuutta haettiin myös manuaalisesti tutkimusten ja opinnäytetöiden 

lähdeluetteloista. 
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2   MONILÄÄKITYT IKÄIHMISET KOTIHOIDON ASIAKKAINA 

 

2.1   Kotihoidon palvelut osana sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää 

 

Kotihoito on palvelukokonaisuus, joka koostuu kotiin annettavasta sosiaali- ja 

terveyspalvelusta (Hietala ym. 2012), ja se määritellään Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) 

kotipalvelun ja kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaksi kokonaisuudeksi. 

Kotipalvelulla tarkoitetaan muun muassa asumiseen ja henkilökohtaiseen hoivaan ja 

huolenpitoon kuuluvien tehtävien suorittamista tai avustamista sekä muuta kotona 

selviytymistä tukevaa palvelua (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, Hietala ym. 2012). 

Kotihoitoon liittyy tukipalveluja, joita ovat ateriapalvelu, vaatehuolto, siivous, kuljetus- 

ja saattajapalvelut, kauppa- ja muut asiointipalvelut sekä sosiaalista kanssakäymistä 

edistävät palvelut. Ne voivat olla joko kunnan tuottamia tai ostopalveluja. (STM.) 

 

Kotisairaanhoitoa, joka on terveyden ja sairaanhoidon palvelua, annetaan asiakkaalle 

hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti tai tilapäisesti potilaan asuinpaikassa, kotona 

tai siihen verrattavassa paikassa moniammatillisesti toteutettuna (Terveydenhoitolaki 

1326/2010). Lääkehoito kuuluu osana asiakkaan kotihoitoa, ja sen toteuttamisessa 

noudatetaan terveydenhuoltoa koskevia säädöksiä (Ikonen 2013).  Kotisairaanhoidon 

henkilöstö on koulutukseltaan pääasiassa sairaanhoitajia, joilla on laaja lääkehoidon 

koulutus, ja he toteuttavat lääkehoitoa monipuolisesti. Kotihoidon henkilöstö on 

pääasiallisesti lähihoitajia, ja heidän ammatilliseen koulutukseensa sisältyy lääkehoidon 

opintoja, joiden perusteella myös he voivat toteuttaa lääkehoitoa rajoitetusti. (STM.) 

 

Kotihoitopalvelujen avulla tuetaan ikäihmisten selviytymistä kotona tai 

palveluasumisessa. Palvelujen saanti perustuu tarveperiaatteeseen, jossa lähtökohtana on 

oikeudenmukainen ja tasavertainen kohtelu palvelutarjonnassa. Nykyään tarveharkinta 

on kuitenkin tiukentunut ja kriteerit perustuvat enemmän lääketieteellisen toimintakyvyn 

arviointiin (Van Aerschot & Valokivi 2012). Kotihoidon palveluja voi saada 

heikentyneen toimintakyvyn, sairauden tai vammaisuuden perusteella. Palvelun saajat 

ovat usein ikäihmisiä, joilla on pitkäaikaissairauksia ja terveysongelmia (Ikonen 2013). 

Tilastojen mukaan lähes puolet kotihoidon asiakkaista on 75 - 84 -vuotiaita ja yleisin syy 
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tulla säännöllisen kotihoidon piiriin on fyysisen toimintakyvyn aleneminen (Luoma & 

Kattainen 2007).  

 

Kotihoidolla on merkittävä rooli sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuudessa. 

Ikäihmisten palvelujen kysyntä kasvaa, sillä väestöennusteen mukaan vuoteen 2040 

mennessä yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä lähes kaksinkertaistuu (Groop 2014). Vuonna 

2016 yli 75-vuotiaita oli Suomessa yli 500 000, ja vuonna 2040 heitä on ennusteen 

mukaan jo yli 920 000 (Suomen virallinen tilasto 2016). Samaan aikaan työssä käyvien 

osuus väestöstä pienenee. Kotihoidon tulisi kuitenkin vastata tulevaisuudessa kasvavaan 

asiakastarpeeseen, vaikka hoitohenkilökunnan saatavuus vähenee (Groop 2014).  Väestön 

ikääntyminen, ikäihmisten palvelutarpeen lisääntyminen ja terveydenhoitojärjestelmien 

muutokset tulevat lisäämään geriatrisen terveydenhoitohenkilöstön tarvetta. Tällainen 

kehitys johtaa kansainvälisesti tarkasteltuna tulevaisuudessa terveydenhoitoalalla 

työvoimapulaan. (Cohen 2009.) 

 

Sosiaalipolitiikkamme tavoitteena on ollut laitospaikkojen vähentäminen ja ikäihmisten 

kotona asumisen tukeminen (Voutilainen 2013). Laitoshoidon tilalle on tullut tehostettua 

palveluasumista, jota tuetaan avohuollon palveluilla (Kehusmaa 2014).  Säännöllisen 

kotihoidon asiakkaita oli vuonna 2015 yli 73 000, joista naisia oli 66 prosenttia.  

Tilastojen mukaan sellaisten asiakkaiden osuus on kasvanut, joiden luokse tehdään 

kotikäyntejä yli 60 kertaa kuukaudessa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015). 

Lisääntynyt avuntarve kertoo siitä, että kotihoidon asiakkaat ovat yhä 

huonokuntoisempia. Ikääntyneiden ja monisairaiden lisääntyminen ja 

palvelujärjestelmän pirstaleisuus tuovat haasteita kotihoidon organisoinnille. Tarvitaan 

toiminnan uudelleenarviointia ja palveluiden organisointia, jotta asiakkaat saisivat 

tarvitsemansa avun. (Hietala ym. 2012.) 

 

Genet ym. (2011) ovat tutkineet Euroopan eri maiden kotihoitoa; vertailussa oli 15 eri 

maata.  Englannissa, Irlannissa ja Skandinavian maissa yksityisen kotihoidon tarjonta oli 

lisääntynyt. Suomessa ja Ruotsissa on kehittymässä uusi suunta, jossa kotihoidon palvelut 

suunnataan eniten hoitoa tarvitseville. Useissa Välimeren maissa kotihoidon palvelut 

kohdennettiin köyhempään väestöön. Maissa, joissa oli hyvin erilainen 

kotihoitojärjestelmä, oli kehitetty hyvin pitkälle itsehoitoa tukeva järjestelmä. Tähän 

olivat mahdollisesti vaikuttamassa taloudelliset paineet. (Genet ym. 2011.) 
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Ikääntymispolitiikkamme tavoitteena on tuottaa erilaisia hyvinvointipalveluja 

ikääntyneelle väestölle. Erilaisten tavoitteiden, strategioiden, suositusten ja 

lainsäädännön avulla on parannettu ikääntyneiden hyvinvointia ja asemaa. (Niemelä ym. 

2010.) Ikääntyneiden palvelujen parantamiseksi on säädetty vanhuspalvelulaki, joka on  

nimeltään Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- 

ja terveyspalveluista. Lain tavoitteena on, että ikäihmiset saisivat riittävän ajoissa 

tarpeittensa mukaista ja yksilöllistä hoitoa ja huolenpitoa yhdenvertaisesti ja kattavasti 

koko maassa. Ikäihmisille tulisi tehdä palvelutarpeen arviointi monipuolisesti ja 

viivytyksettä. Lain 12§:ssä on mainittu myös hyvinvointia edistäviä palveluita kuten 

ikäihmisille suunnatut terveystarkastukset, kotikäynnit, monialainen kuntoutus ja 

turvallista lääkehoitoa koskeva ohjaus. (Vanhuspalvelulaki 980/2012.) Myös uusi 

sosiaalihuoltolaki (1301/2014) painottaa hyvinvoinnin edistämistä (Valvira 2015). 

 

Ikäihmisten palvelujen kehittämiseksi on annettu laatusuositus jo vuosina 2001 ja 2008. 

Vuonna 2013 on tullut voimaan uudistettu ikäihmisten palvelujen laatusuositus, jonka 

keskeisenä tavoitteena on ollut mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen 

ikääntymisen turvaaminen koko väestölle sekä vanhuspalvelulain toteutuminen. Hoidon 

ja huolenpidon turvaamisessa on tärkeää riittävä ja osaava henkilöstö sekä 

johtamisosaaminen. Toimintaa pyritään johtamaan niin, että luodaan edellytykset 

ikäihmisten palveluille kunnissa (STM 2014) ja huomioidaan kuntouttava työnote sekä 

yhteistyö eri ammattiryhmien ja viranomaisten välillä (Vanhuspalvelulaki 980/2012). 

Viime kädessä kunnan päättäjät ja johto ovat olleet vastuussa toiminnallisista linjauksista 

sekä voimavarojen osoittamisesta ikäihmisten palveluihin (Karvonen - Kälkäjä 2012).  

 

Uudistetussa ikäihmisten palvelujen laatusuosituksessa painopiste on siirtynyt terveyttä 

edistävien palvelujen lisäämiseen ja iäkkäiden vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen. 

Kuntien terveydenhuollossa tulisi huolehtia siitä, että ikäihmisten lääkitys tarkistettaisiin 

vähintään puolivuosittain ja lääkityksen arviointikäytäntöjä parannettaisiin ottamalla 

käyttöön iäkkäiden lääketietokanta ja THL:n turvallisen lääkehoidon ohjeet. Myös 

KASTE-ohjelmassa 2012-2015 painotettiin iäkkäiden turvalliseen lääkehoitoon liittyviä 

asioita (STM 2012).  
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Ikäihmisten palveluiden laatusuosituksessa on myös tavoitteena kohdentaa voimavaroja 

terveydenhuollossa pitkäaikaisia sairauksia sairastavien ikäihmisten palveluiden 

kehittämiseen (STM 2012). Manderbackan ym. (2015) tutkimuksen mukaan 

sairaalahoitojaksoja voitaisiin vähentää tehostamalla omahoidon tukea ja 

hoitosuositusten mukaista hoitoa kroonisten sairauksien hoidossa. Hoidon jatkuvuutta 

tulisi myös kehittää (Manderbacka ym. 2015). Ennaltaehkäisevillä palveluilla ja hoidon 

kohdentamisella voitaisiin mahdollisesti välttää kotihoidon asiakkaiden 

epätarkoituksenmukaista ohjautumista päivystykseen ja sairaalahoitoon. 

 

Lakisääteisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yleinen suunnittelu, valvonta ja ohjaus 

kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle ja palveluiden järjestämisvastuu kunnille 

(Mattila 2011, Karvonen-Kälkäjä 2011).  Jo 1860-luvulta saakka on Suomessa 

kunnallinen itsehallinto toteuttanut julkista terveydenhuoltoa ja valtio on osallistunut 

kustannuksiin. Kansainvälisesti tarkasteltuna kunta on pieni toimintayksikkö 

toteuttamaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa. (Mattila 2011.) 

 

Tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen myötä sosiaali- ja 

terveyspalvelujen järjestäminen siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnille, jotka 

ovat suurempia itsehallintoalueita (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 2016).  Nykyisessä 

palvelujärjestelmässämme on hoidon saatavuudessa ja laadussa sosioekonomisesta 

asemasta riippuvia eroja ylempien sosiaaliryhmien hyväksi ja haavoittuvat ryhmät ovat 

heikoimmassa asemassa (THL 2016). Poliittisiin päätöksiin kuten nykyiseen SOTE-

uudistukseen liittyy aina eettinen vastuu. Päätöksenteon on pohjauduttava sellaiseen 

tutkimustietoon, jota saadaan vertailtaessa palveluja ja väestön terveyden ja hyvinvoinnin 

tilaa ja toimintamalleja kansallisesti sekä kansainvälisesti. (ETENE 2011.) 

 

2.2   Kotihoidon asiakkuus 

 

Suomalainen sosiaali- ja terveydenhoitojärjestelmä on muuttunut vuosikymmenten 

aikana ja palvelun käyttäjän roolia on alettu korostaa.  Palvelujen käyttäjästä puhutaan 

asiakkaana (customer, client), potilaana (patient) ja jopa kuluttajana (consumer). Potilas 

ja asiakas - termit ovat yleisimmin käytössä. (Valkama 2009, Virtanen ym. 2011.) Potilas 

terminä kuvastaa hoitavan henkilöstön ammatillista vastuuta potilaan edun valvojana. 
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Asiakastermi taas korostaa asiakkaan päätösvaltaa sekä asiakkaan ja ammattihenkilön 

välistä tasavertaisuutta. (ETENE 2011.) 

 

Sosiaalihuollon asiakaslain määritelmän mukaan asiakkaalla tarkoitetaan sosiaalihuoltoa 

hakevaa tai käyttävää henkilöä (812/2000). Sosiaalipalvelua, johon kotihoito kuuluu, 

voivat saada sairaat, vammaiset, lapsiperheet ja ikäihmiset (Sosiaalihuoltolaki 710/1982). 

Asiakkuus alkaa yksilöllisellä palvelutarpeen arvioinnilla, joka tehdään yhdessä 

asiakkaan kanssa ja jossa on tarvittaessa mukana omainen tai läheinen. Kunta myöntää 

sosiaalipalveluja yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Palvelusuunnitelma 

tulisi tehdä viivytyksettä. (STM.) Kotihoidon asiakkaalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa 

henkilöä, jolla on voimassa oleva palvelu- ja hoitosuunnitelma ja joka saa kotihoitoa, 

johon voi sisältyä kotipalvelua tukipalveluineen ja kotisairaanhoitoa. (STM & Kuntaliitto 

2013).  

 

Palvelutarpeen arvioinnissa toiminatakykyä tulisi arvioida fyysisen, psyykkisen, 

kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ulottuvuuksina, joiden pohjalta luodaan 

yksilöllinen palvelusuunnitelma (Karvonen - Kälkäjä 2012). Palvelusuunnitelma on 

tärkeä työväline, jossa on kartoitettu kaikki kotihoidon asiakkaan avuntarpeen ja 

hyvinvoinnin kannalta tarpeelliset asiat (STM & Kuntaliitto 2013). Suunnitelma koostuu 

yksilöllisestä palvelun ja kuntoutuksen tarpeista, yhdessä suunnitelluista tavoitteista sekä 

keinoista niiden saavuttamiseksi (Ikonen 2013). Palvelusuunnitelma luo ikäihmiselle 

edellytykset   toimia itsenäisesti ja turvallisesti omassa kodissaan ja mahdollisuudet 

päättää omista asioistaan niin pitkälle, kuin se vain on mahdollista (Karvonen-Kälkäjä 

2012). Tutkimuksen mukaan maassamme on kolmanneksella toimintayksiköistä käytössä 

luotettava ja moniulotteinen toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi (THL 2014).  

 

Palvelu voi koostua monien eri palveluntuottajien palveluista kuten esimerkiksi kunnan 

kotihoidosta, yksityisestä siivouspalvelusta sekä ateriapalvelusta (Aerschot & Valokivi 

2012). Jotta eri palvelut voidaan integroida asiakkaalle hänen tarpeitaan vastaavaksi 

kokonaisuudeksi, tarvitaan eri toimialojen yhteistä vastuuta (Heinola 2007). Kotihoidon 

asiakkailla voi olla vaikeuksia hahmottaa palvelukokonaisuutta, kun palvelut 

näyttäytyvät monen toimijan hajanaisena palveluvalikoimana (Karvonen-Kälkäjä 2012). 

Suomessa monitoimijamalli on yleinen tapa järjestää kotihoitoa (Heinola 2007). 
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Kotihoito tapahtuu asiakkaan kodissa, jolloin kodilla on aivan kuin kaksoisrakenne. Se 

on osa hoitotyön julkista järjestelmää ja toisaalta palvelua saavan yksityistä aluetta, jota 

hän voi itse määrätä. (Karvonen-Kälkäjä 2012). Palvelutoiminta on asiakasta varten, ja 

sitä ohjaavat eettiset periaatteet, lainsäädäntö, asetukset ja suositukset (Heinola 2007). 

 

Ihmisarvon kunnioittaminen on sosiaali- ja terveysalan toiminnan eettinen perusta, ja 

siihen sisältyvät ihmisen perusoikeudet: ihmisoikeudet, itsemääräämisoikeus ja 

valinnanvapaus. Oikeudenmukaisuus on yksi tärkeimpiä eettisiä periaatteita. 

Oikeudenmukaisuus edellyttää samojen periaatteiden noudattamista hoidettaessa 

asiakkaita, joilla on samanlainen hoidon tarve. Oikeus asianmukaiseen hoitoon ja 

ihmisarvoiseen kohteluun eivät saa riippua asiakkaan sosiaalisesta asemasta, iästä, 

sukupuolesta, äidinkielestä, asuinpaikasta, etnisestä taustasta, kulttuurista, sukupuolisesta 

suuntautuneisuudesta tai vakaumuksesta. (ETENE 2001.) 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan oikeuksia on vahvistettu eri laeilla. Jokaisella on 

perustuslain mukaan oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin (Suomen 

perustuslaki 731/1999). Itsemääräämisoikeus ja oikeus vaikuttaa saamiinsa palveluihin 

pohjautuu perustuslakiin henkilökohtaisesta vapaudesta (Perustuslaki 731/1999).  

Palveluntuottajan neuvontavelvollisuus perustuu hallintolakiin (2003/434). Laki potilaan 

asemasta ja oikeuksista (785/1992) turvaa potilaan oikeudet saada hyvää terveyden- ja 

sairaanhoitoa ja siihen liittyvää kohtelua. Tärkeimmät kotihoitoa ohjaava lait ovat 

sosiaalihuoltolaki, terveydenhuoltolaki ja kansanterveyslaki (Ikonen 2013). 

 

2.3   Asiakaslähtöisyyden parantaminen kotihoidossa 

 

Asiakaslähtöisyyttä voidaan määritellä monella tavalla.  Se on palvelun käyttäjän 

monipuolista   huomioimista hänen omista lähtökohdistaan (Karvonen-Kälkäjä 2012) ja  

hyvää yksilöllistä hoitoa ja palvelua (Hartikainen & Lönnroos 2008). Asiakaslähtöinen 

hoito- ja palveluprosessi perustuu asiakkaan tarpeisiin, voimavaroihin ja 

toimintaympäristön monipuoliseen arviointiin. Sekä asiakkaalla että hänen omaisellaan 

tulisi olla mahdollisuus osallistua palvelun suunnitteluun. (STM & Kuntaliitto 2008.) 

Hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää yhteistyö omaisten ja läheisten kanssa 

(Hautsalo ym. 2016). 
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Asiakaslähtöisyys voidaan nähdä myös itsemääräämisoikeutena, osallisuutena ja 

tiedonsaantina (Järnström 2011).  Itsemääräämisoikeus eli autonomia tarkoittaa, että 

ikäihmisillä on oikeus tehdä valintoja ja päätöksiä palveluistaan ja hoidostaan (Kivelä & 

Vaapio 2011) ja asiakkaan mielipide huomioidaan päätöksenteossa (Virtanen ym. 2011, 

Järnström 2011).  Ikäihmisille on tärkeää, että he saavat tukea ja apua valintatilanteessa 

ja päätösten tekemisessä, jotta itsemääräämisoikeus säilyy (Kivelä & Vaapio 2011). 

 

Ikäihmisen näkökulmasta osallisuus merkitsee osallistumista omien palvelujensa 

suunnitteluun, oman asiansa käsittelyyn sekä palvelujen laadun arviointiin.  

Toimintakyvyn heikentyessä osallisuuden tulisi säilyä.  (STM & Kuntaliitto 2013.) 

Hoitotyössä asiakkaalle tulisi antaa mahdollisuus osallistua voimavarojensa mukaan  

tavoitteiden määrittelyyn ja hoitoon (Voutilanen & Tiikkainen 2008).  

 

Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 5§:ssä painotetaan potilaan 

tiedonsaantioikeutta. Potilaalle on annettava selvitys hänen terveydentilastaan, hoidon 

merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista. Terveydenhuollon 

ammattihenkilön tulee antaa selvitys niin, että potilas ymmärtää sen sisällön. (785/1992.)  

Kotihoidon lääkärillä on velvollisuus kertoa hoitovaihtoehdoista ja myös hoidosta 

kieltäytymisen seurauksista (Kivelä & Vaapio 2011). 

 

Asiakkaiden kokemuksien palvelun laadusta tulisi olla kulmakivenä terveydenhuollon eri 

organisaatioiden johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä (Valkama 2009, Tiainen 

2015).  Asiakas toivoo saavansa tarvitsemansa avun ja myös hyvää palvelua ja kohtelua 

(Nikkilä & Paasivaara 2007). Asiakkaat odottavat, että terveydenhuollon henkilöstöllä 

olisi kykyä olla läsnä sekä kiinnostusta, kuuntelutaitoa ja auttamishalua (Lindahl ym. 

2010). Luottamus, vuorovaikutus ja kohtaaminen ovat asiakkaalle merkityksellisiä asioita 

(Virtanen ym. 2011).  

 

Ikäihmisten kuvaamia kotihoidon laatutekijöitä, jotka voidaan nähdä myös 

asiakaslähtöisenä palveluna, ovat oikea-aikaiset ja tarpeenmukaiset palvelut, asiakkaan ja 

työntekijän välinen hyvä vuorovaikutus, palvelun toimivuus sekä työntekijän hyvä 

ammattitaito ja turvallisuudentunne, joka tarkoittaa yhteyden ja avun saamista. Samoina 

pysyvät hoitajat ovat tärkeitä hoidon jatkuvuuden kannalta. (Heinola 2007.) 
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Hoitotyön kehittäminen asiakaslähtöiseksi ja voimaannuttavaksi kumppanuudeksi olisi 

tärkeää, sillä hoitokulttuurilla on merkittävä vaikutus asiakkaan terveyteen ja 

hyvinvointiin (Hall & MacWilliam 2006).  Kotihoidon palvelu on hyvin pitkälle 

organisaatiolähtöistä, jossa asiakkaan näkemyksiä ja mielipiteitä ei huomioida. 

Kotihoidon käytännöt noudattavat toimintafilosofiaa ”tehdään asiakkaan hyväksi”, mikä 

tarkoittaa päivittäisiä rutiinitoimintoja kuten mekaanista lääkehoidon toteuttamista ja 

päivittäisissä toiminnoissa avustamista. Tällainen hoitofilosofia ei kuitenkaan vastaa 

siihen tarpeeseen, että palvelulla edistettäisiin kotona asumista ja vahvistettaisiin 

asiakkaan voimavaroja. (Turjamaa ym. 2014.)  

 

Kotihoitoon kohdistuneissa tutkimuksissa toiminnan organisoinnista nousee esiin 

kehittämiskohteita, jotka liittyvät toimintatapoihin, rakenteeseen ja toimintakulttuuriin 

(Groop 2014).  Hautsalon ym. (2016) mukaan kotihoidossa keskitytään pääasiallisesti 

asiakkaan fyysisen terveyden tukemiseen ja psyykkinen tuki jää vähälle.  Hoitajien 

vaihtuvuus, kotikäyntien sopiva ajoitus, hoitajien kiire kotikäynnillä ja vähäinen 

psyykkinen ja sosiaalinen tuki nousivat kehittämiskohteiksi Hautsalon ym. (2016) 

kyselytutkimuksessa.  Heinolan (2007) mukaan asiakkaat toivovat, että hoitajat  

ulkoiluttaisivat asiakkaita ja kävisivät  yhdessä asiakkaan kanssa asioilla sekä auttaisivat 

sosiaalisten suhteiden ylläpidossa. Paljajärven (2012) mukaan julkista kotihoitoa on 

arvosteltu tarjonnan supistumisesta ja rajoittuneisuudesta. Kotihoidon apu painottuu 

lääkehoitoon, hoitotoimenpiteisiin ja keskusteluihin asiakkaan kanssa, kun taas siivous, 

asiointiapu ja vaatehuolto ovat palveluista lähes loppuneet (Paljajärvi 2012). Kotihoidon 

tehtävistä on siirretty pois sellaiset palvelut, jotka tukevat asiakkaan itsenäistä 

selviytymistä ja parantavat elämänlaatua. Kuntouttavaa työnotetta käytetään vähän, koska  

henkilöstöä ei ole riittävästi.(Valtiontalouden tarkastusvirasto 2010.) 

 

Hietalan ym. (2012) mukaan jatkuva kiire kotihoidossa vaikuttaa hoitajien työn 

mielekkyyden häviämiseen. Kiire asiakaskäynnillä vaikuttaa myös asiakkaan 

kohtaamiseen. Jos asiakkaan kanssa ei ehdi keskustella tai kuulla häntä, asiakas kokee 

itsensä hoitotilanteessa epävarmaksi, yksinäiseksi ja ulkopuoliseksi (Swanström 2013). 

 

Puhutaan myös hoitoyksinäisyydestä, jolloin hoitosuhde on toimimaton ja asiakas jää 

ilman yksilöllistä ymmärrystä ja apua. Hänellä ei ole mahdollisuutta jakaa kokemuksiaan 

ja tuntemuksiaan hoitavan ihmisen kanssa, eikä dialogista kohtaamista tapahdu. 
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Hoitoyksinäisyys on kipeä kokemus, jossa asiakas tuntee olevansa hylätty ja unohdettu. 

(Kare 2017.) 

 

Kotihoidossa hoitajien työnkuva on laaja. Kotihoidon vastuulla on hoitotyö ja asiakkaan 

perustarpeista huolehtiminen. Lisäksi työhön kuuluu lääkehoitoa, hoitotarvikkeista ja 

näytteenotosta huolehtimista, asiakkaan toiminta- ja liikkumiskyvyn ylläpitämistä sekä 

ohjausta ja koordinointia muiden palvelujen käyttöön. Palvelujen tuottamisessa on usein 

mukana myös muita palveluntarjoajia sekä omaisia. Palvelukokonaisuuden organisointi 

on hoitajien näkökulmasta hankalaa.  Haasteena on hoitotyön osien hallinta, 

yhteensovittaminen ja ajan riittäminen, kun resursseja on niukasti. (Hietala ym. 2012.) 

 

Jotta ikäihminen voisi elää kotonaan mahdollisimman pitkään, on hoidossa huomioitava 

asiakkaan voimavarat, tarpeet ja toiveet. Hoidossa tulisi huomioida asiakkaan kannalta 

merkitykselliset asiat. Tarvitaan keskustelua siitä, miten kotipalvelua kehitettäisiin  

asiakkaan voimavaroja tukevaksi asiakaslähtöiseksi palveluksi. (Turjamaa ym. 2014.) 

Tulevaisuudessa on tärkeää luoda yhtenäinen näkemys asiakaslähtöisyydestä, kun 

julkinen, yksityinen ja kolmas sektori ovat yhdessä palveluntarjoajina (Virtanen ym. 

2011). 

 

Julkisissa terveyspalveluissa asiakaan rooli on edelleenkin enemmän palvelujen   

kohteena kuin aktiivisena toimijana olemista. Valinnan vapautta lisäämällä asiakkaan 

rooli voi muuttua aktiivisemmaksi ja osallistuvammaksi. (Kaseva 2011, Tiirinki 2014.) 

Asiakkaan valinnanvapauden korostaminen voi toisaalta olla ongelmallista 

sosioekonomista taustaa vasten. Vaihtoehtojen kasvaessa maksukykyiset ja 

toimintakyvyltään vahvat ikäihmiset voivat saada enemmän ja laadukkaampia palveluja, 

kun taas iäkkäät, yksin asuvat, pienituloiset ja monisairaat voivat olla vaarassa jäädä tuen 

ja avun ulkopuolelle. (Van Aerschot & Valokivi 2012.) 

 

Hietala ym. (2012) ehdottavat, että integroinnin ja koordinoinnin avulla voitaisiin 

kotihoidon palvelujärjestelmän toimintaa parantaa yhtenäisemmäksi palveluverkostoksi. 

Tarvitaan järkevää työnjakoa ja vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä. Vastavuoroinen 

tuki, arvostus ja keskinäinen luottamus sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ja 

päättäjien välillä auttaa löytämään eettisesti kestävät ratkaisut ja tarjoamaan asiakkaille 

parempaa hoitoa ja palvelua. (ETENE 2011.)  
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2.4   Monilääkitys ikäihmisillä 

 

Termiä monilääkitys eli polyfarmasia (polypharmacy) käytetään kuvaamaan useiden 

lääkkeiden samanaikaista käyttöä. Suomessa lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Fimea määrittää monilääkityksen yli viiden lääkkeen samanaikaiseksi käytöksi. (Fimea 

2015.) Monilääkitys voidaan jakaa lievään ja merkittävään niin, että lievässä 

monilääkityksessä asiakas käyttää 6 - 9 lääkettä ja merkittävässä monilääkityksessä  

kymmentä tai yli kymmentä lääkettä (Hartikainen ym. 2007, Ahonen 2011, Jyrkkä  2011).  

Tässä tutkimuksessa monilääkitytys, lievä ja merkittävä monilääkitys määritellään näillä 

kriteereillä.  

 

 Kansainvälisissä tutkimuksissa monilääkityksen rajana pidetään yli 5-6  lääkkeen käyttöä 

(Chiang - Hanisko 2012, Sino ym. 2014,Gomez ym. 2015, Jokanovic ym. 2015). Myös 

silloin voidaan puhua monilääkityksestä, kun käytetään tai määrätään lääkkeitä enemmän 

kuin on kliinisesti aiheellista (Riker & Setter 2012). Maailman terveysjärjestön (World 

Health Organization, WHO) suosittelema lääkemäärä ikäihmisille on neljä 

lääkevalmistetta. Jos ikääntynyt käyttää useampaa kuin neljää eri lääkevalmistetta, 

kyseessä on monilääkitys WHO:n mukaan. (Pitkälä ym. 2010, Kelo ym. 2015.)  

 

Tutkimusten mukaan monilääkitys lisää lääkehaittojen ja lääkeinteraktioiden eli 

yhteisvaikutusten mahdollisuutta (Fimea 2015). Suomessa joka kymmenes 75 vuotta 

täyttänyt käyttää vähintään kymmentä eri reseptilääkettä samanaikaisesti (Fimea 2014). 

Tutkimusten mukaan Suomessa iäkkäiden monilääkitys ja merkittävä monilääkitys ovat 

huomattavasti lisääntyneet. Kotona asuvilla ikäihmisillä on jopa 40 prosentilla 

monilääkitys, jos lasketaan resepti- ja käsikauppalääkkeet (Pajala 2016). Kymmentä ja 

useampaa lääkettä samanaikaisesti käyttävien osuus on huolestuttavan suuri 85 vuotta 

täyttäneiden naisten keskuudessa (Jyrkkä ym. 2006). 

 

Pohjoismaittain vertailtuna vuonna 2005-2015 lääkekulutus oli suurinta Suomessa 

useimpien lääkeryhmien kohdalla. Näitä lääkeryhmiä olivat sydän- ja 

verenkiertoelimistön, diabetes-, dementia- ja hengitystiesairauksien lääkkeet. Etenkin 

dementialääkkeiden kulutus Suomessa oli moninkertainen muihin Pohjoismaihin 

verrattuna (Nordic Medico-Statistical Commitee 2015). Vaikka lääkkeiden hintoihin on 
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pyritty vaikuttamaan Suomessa eri keinoin, lääkekustannukset ovat kuitenkin kasvaneet 

vuosittain. Maassamme vuonna 2013 lääkemyynti oli 2,8 miljardia euroa, josta 

avohuollon reseptilääkkeet olivat 2 miljardia euroa eli 71 prosenttia koko lääkemyynnistä 

(Fimea 2016). Vincentin ja Velkoffin (2010) tutkimuksessa Yhdysvalloissa väestöstä  yli 

65- vuotiaita oli 13 prosenttia mutta heidän osuutensa kaikista reseptilääkekuluista oli 

lähes kolmasosa  (Riker & Settler 2012).   

 

 2.4.1   Monilääkitykseen johtavia syitä 

 

Monilääkityksen yleisyyteen vaikuttaa se, että hoitokulttuurimme on lääkemyönteinen ja 

hoitosuosituksissa painotetaan lääkehoidon merkitystä; viime aikoina myös sairauksia 

ehkäisevä lääkehoito on lisääntynyt (Kivelä & Vaapio 2011, Kelo ym. 2015). Lääkkeiden 

käytön lisääntymisen syynä voivat olla myös lääkkeiden määräyskäytännöt ja sairauksien 

diagnosointi. Markkinoille tulleet lääkeaineryhmät vanhusten tyypillisiin sairauksiin 

kuten esimerkiksi Alzheimerin tautiin ja osteoporoosiin ovat voineet olla vaikuttamassa 

monilääkityksen lisääntymiseen (Jyrkkä ym. 2006). 

 

Jyrkän (2011) tutkimuksessa naissukupuoli ja korkea ikä olivat yhteydessä merkittävään 

monilääkitykseen. Astma tai COPD, sydänsairaudet, diabetes, kipu ja masennus ovat  

sairauksia tai oireita, jotka ovat yhteydessä monilääkitykseen tai merkittävään 

monilääkitykseen (Jyrkkä 2011).  Monisairaiden kohdalla on vaikea välttää 

monilääkitystä, koska jo diabetesta, sydänsairautta ja kipuja hoidettaessa lääkemäärä 

nousee kymmeneen (Pitkälä ym. 2006). Yksinäisyys ja ikääntyneen huonoksi koettu 

terveys lisäävät monilääkityksen riskiä (Kelo ym. 2015). Jos ikäihminen käy usealla eri 

lääkärillä, jotka eivät tiedä toistensa määräyksistä ja asiakkaan kokonaislääkemäärästä, 

voi kokonaislääkitys kasvaa suureksi (Pitkälä ym. 2006). 

 

Monisairaille ja vajaakuntoisille vanhuksille ei ole tehty hoitotutkimuksia, joilla 

lääkehoidon vaikuttavuutta olisi arvioitu. Vain harvoja markkinoilla olevia lääkkeitä on 

tutkittu monisairaiden ja iäkkäiden hoidossa (Dimitrow ym. 2011, Riker & Setter 2012). 

Kuitenkin iäkkäillä on käytössä lääkkeitä, jotka on pääsääntöisesti tutkittu keski-ikäisillä 

aikuisilla (Jyrkkä ym. 2006). Myös Käypä hoito -suositukset perustuvat tutkimuksiin, 

jotka on tehty keski-ikäiselle väestölle. Erillisiä geriatrisia eli vanhusväestöön 

kohdennettuja hoitosuosituksia on erittäin vähän. Tulevaisuudessa olisikin tärkeää laatia 
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vanhustenhoitoon omat suositukset. Suositusten puuttuminen myös heikentää geriatrisen 

hoidon kehittämismahdollisuuksia. (Kivelä & Vaapio 2011.) 

 

2.4.2   Ikäihmisten tarkoituksenmukainen lääkehoito ja sopimattomat lääkkeet  

 

Monet ikäihmiset sairastavat yhtä tai useampaa sairautta, ja heillä lääkehoito on usein 

runsasta, koska jokaiseen pitkäaikaissairauteen voi mahdollisesti olla oma lääkkeensä. 

Monisairaiden ja toimintakyvyn menettäneiden potilaiden kohdalla onkin kritsoitu 

yksittäisten sairauksien näyttöön perustuvaa hoitostrategiaa, jolloin lääkkeiden määrä 

nousee helposti yli kymmeneen. Tällöin lääkkeiden haittavaikutus- ja 

yhteisvaikutusongelmat voivat kasvaa hallitsemattomiksi eikä hoidon 

kokonaisvaikuttavuudesta ole näyttöä. (Kivelä & Räihä 2007, Scot ym. 2012.) 

 

Kotona asuvien ikäihmisten lääkkeiden vähentäminen saattaa olla vaikeaa vastoin heidän 

tahtoaan (Pitkälä ym. 2010). Lääkkeiden vähentäminen ei ehkä onnistu pysyvästi. 

Tutkimuksessa, jossa pyrittiin lääkkeiden määrän vähentämiseen yhteistyössä iäkkäiden 

asiakkaiden kanssa, osalla asiakkaista lääkkeiden määrä palautui vähennystä edeltävälle 

tasolle jo kolmen kuukauden kuluttua. Siksi olisikin tärkeää lääkettä ensi kertaa 

määrättäessä miettiä, hyötyykö asiakas lääkkeestä. (Pitkälä ym. 2006.) Monilääkitystä on 

myös onnistuttu purkamaan ja sen eduista on jo paljon tutkimusnäyttöä (Heikura ym. 

2007, Halvorsen ym. 2010, Riger & Setter 2012, Timonen 2015, Kiiski ym. 2016).   

 

Viime vuosina on kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnitetty huomiota iäkkäiden 

tarkoituksenmukaiseen lääkehoitoon. Eri maissa on kehitetty moniammatillisia 

toimintamalleja iäkkäiden lääkehoidon järkeistämiseksi (Halvorsen ym. 2010, Kiiski ym. 

2016). Lääkehoidon järkeistäminen tarkoittaa, että tunnistetaan asiakkaan lääkkeisiin 

liittyvät ongelmat, tehdään tarvittavat lääkitysmuutokset ja pyritään ennaltaehkäisemään  

ongelmia (Kiiski ym. 2015).  

    

 Farmaseuttisen toimintamallin, jossa oli mukana farmasian asiantuntija, on havaittu 

auttavan iäkkäiden lääkehoidon järjestämisestä tarkoituksenmukaisemmaksi. Mallia 

kokeiltaessa asiakkaiden hoitoon sitoutuminen parani ja myös lääkekustannukset 

pienenivät ja tarpeeton monilääkitys väheni. (Brulhart & Wermeille 2011, Kiiski ym. 
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2016.) Kiiski ym. (2016) mukaan Suomessa tulisi lisätä farmasian ammattilaisten ja 

hoitajien osallistumista iäkkäiden asiakkaiden lääkehoidon järkeistämiseen. 

 

Iäkkäällä lääkehoidossa ongelmana voi olla sekä alilääkitys että sopimaton lääkitys. 

Lääkkeiden alikäyttöä saattaa esiintyä kivun sekä sairauksia ehkäisevässä hoidossa ja  

muistisairauksien hoidossa (Kelo ym. 2015). Jos lääkehoidon aloittamisen jälkeen tulee 

uusia oireita, on muistettava, että ne eivät johdu vanhuudesta vaan mahdollisesti uuden 

lääkkeen haittavaikutuksista (Raivio 2011). Esimerkiksi voimakas väsymys ja sekavuus 

eivät kuulu ikääntymiseen vaan oireet voivat olla mahdollisesti keskushermostoon 

vaikuttavien lääkkeiden haittavaikutuksia (Leikola 2012). Uuden lääkkeen aloittamisen 

jälkeen on tärkeää kysyä asiakkaalta haittavaikutuksista kohdennetusti juuri kyseiseen 

lääkkeeseen liittyen (Klaukka ym. 2007). 

 

Lääkkeitä voidaan myös määrätä liikaa tai turhaan, esimerkiksi poistamaan toisen 

lääkkeen aiheuttamia haittavaikutuksia. On myös tilanteita, joissa kuuriluontoiset 

lääkkeet voivat jäädä pitkäaikaiskäyttöön. Potilaat saattavat myös käyttää useaa samaa 

vaikuttavaa ainetta sisältävää lääkettä yhtä aikaa, kun lääkkeillä on eri kauppanimi. 

(Kivelä 2004, Taam-Ukkonen & Saano 2014.) Jos lääkkeelle ei löydy perusteltua 

käyttötarkoitusta, lääke on syytä poistaa käytöstä (Hartikainen & Lönnroos 2008). 

 

Lääkeaine määritellään sopimattomaksi iäkkäälle, jos sen haittavaikutukset ovat 

suuremmat kuin siitä saatavat hyödyt ja turvallisempia lääkevaihtoehtoja on olemassa   tai 

jos sen tehoa ei ole tieteellisesti osoitettu (Raivio 2011, Dimitrow ym. 2013). 

Sopimattomien lääkkeiden käyttö näyttää lisääntyvän. Tutkimuksen mukaan kotona 

asuvista 65 vuotta täyttäneistä vajaalla 15 prosentilla ja kotihoidon asiakkaista 19 

prosentilla on käytössä epäsopiva lääke (STM & Suomen kuntaliitto 2013). 

 

Euroopan eri maissa on yleistä, että kotihoidon iäkkäillä asiakkailla on käytössä 

sopimattomia lääkkeitä, mutta erot ovat suuria eri maissa.  Erot johtuvat maiden 

erilaisesta lääkepolitiikasta, sosioekonomisesta eriarvoisuudesta, terveyseroista ja 

erilaisista sääntelytoimenpiteistä.  Euroopan Unionissa on ollut tavoitteena 

yhdenmukaistaa lääkepolitiikkaa ja tärkeänä painopistealueena on ikäihmisille 

sopimattomien lääkkeiden käytön vähentäminen (Fialova ym. 2005). Tutkimusten 

mukaan myös Japanissa (Jakonovic ym. 2015) ja Yhdysvalloissa (Riker & Setter 2012)  
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kotihoidon asiakkailla on käytössä ikäihmisille sopimattomia lääkkeitä, joten ongelma on 

laajasti tunnistettu eri maissa. 

 

Eurooppalaisessa vertailussa suomalaisessa kotihoidossa iäkkäät käyttivät keskimääräistä 

enemmän sopimattomia lääkkeitä (Pitkälä ym. 2006). Kansainvälisessä vertailussa sekä 

kotona että laitoshoidossa asuvat suomalaiset ikäihmiset käyttivät psyykelääkkeitä 

enemmän kuin muissa maissa ja unilääkkeiden käyttö oli runsasta.  Ruotsissa 

sopimattomien lääkkeiden kriteereissä tulehduskipulääkkeitä ja unilääkkeitä ei suositella 

iäkkäille pitkäaikaiskäyttöön. (Pitkälä ym. 2010). 

 

Näyttöön perustuvien lääketieteellisten tutkimusten mukaan oikein suunnitellulla 

lääkehoidolla, joka on hallittua ja tarkoituksenmukaista, voidaan ehkäistä ja parantaa 

ikäihmisten sairauksia, lievittää oireita ja parantaa toimintakykyä (Linjakumpu 2004, 

Hartikainen & Ahonen 2014).  Tavoitteena tulisi olla, että lääkehoidoilla saadaan aikaan 

hyötyjä ja haitat jäisivät vähäisiksi. Jos jokaiselle lääkkeelle on selkeä käyttöaihe ja 

käytettyjen lääkkeiden yhteis- ja haittavaikutukset ovat hallinnassa, ei monilääkitys 

muodostu iäkkäälle ihmiselle ongelmaksi. (Hartikainen 2002.) Tarkka seuranta ja 

saumaton yhteistyö asiakkaan, hoitohenkilökunnan ja omaisten välillä ovat keskeisiä 

keinoja lääkehoidon onnistumiselle (Kivelä & Räihä 2007).  

 

Yksi näkökulma monilääkitykseen on pyrkimys hallittuun monilääkitykseen, jolloin    

lääkkeiden vähentäminen ei olisi itseisarvo.  On tärkeää, että monilääkityllä ikäihmisellä 

on hoitava lääkäri, jolla on riittävästi tietoa asiakkaan tilanteesta ja lääkehoidon 

kokonaisuudesta. Hoitavan lääkärin tulisi tarkistaa asiakkaan lääkitys säännöllisesti, 

ainakin vuosittain ja monisairaiden kohdalla useammin. (Pitkälä ym. 2010.) Lääkkeiden 

lukumäärä ei ole välttämättä hyvä mittari arvioitaessa niistä saatavaa hyötyä; 

ennemminkin yksittäisten lääkeryhmien merkitystä tulisi arvioida kriittisesti (Strandberg 

2016). Esimerkiksi keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet aiheuttavat ongelmia 

iäkkäiden hoidossa muun muassa sedatiivisten vaikutusten sekä lisääntyneen 

kaatumisriskin vuoksi (Jyrkkä ym. 2006).  
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2.4.3   Monilääkitykseen liittyvät ongelmat ikäihmisillä 

 

Vanheneminen muuttaa kehon koostumusta siten, että veden ja lihaskudoksen osuus 

vähenee, rasvakudos lisääntyy ja perusaineenvaihdunta pienenee. Ikääntyminen ja 

sairaudet vaikuttavat lääkkeiden imeytymiseen ja jakautumiseen sekä elimistöstä 

poistumiseen. (Pitkälä ym. 2010, Nurminen 2011, Aro ym. 2012, Kiiski ym. 2016.) 

Iäkkäiden monet sairaudet saattavat monimutkaistaa lääkehoidon toteuttamista ja 

vaikuttavat lääkityksen tehoon ja turvallisuuteen.  Ikääntyessä elimistön haavoittuvuus 

lisääntyy, mikä lisää sivuvaikutusten riskiä.  Iäkkäillä sivuvaikutusten todennäköisyys on 

2 - 3 kertainen nuorempiin verrattuna, ja siksi iäkkäiden lääkehoidossa on tärkeää 

varovaisuus (Pitkälä ym. 2010, Leikola ym. 2010). Joka neljäs iäkäs saa merkittäviä 

lääkehaittoja (Kiiski ym. 2016). 

 

Tyypillisiä iäkkäillä esiintyviä lääkkeiden haittavaikutuksia ovat huimaus, kaatumiset ja 

niistä aiheutuvat vammat, sekavuus, ummetus, suolistovuodot, hypoglykemia ja 

hypotensio, muistin heikkeneminen sekä dementiaa sairastavilla käytösoireet (Pitkälä 

ym. 2010, Nurminen 2011). Puolet lääkehaitoista olisi vältettävissä lääkeannoksen 

säädöllä (Pitkälä ym. 2010). 

 

Ikääntyminen vaikuttaa munuaisten ja maksan toimintaan. 65-vuotiaalla munuaisten 

toiminta on heikentynyt jo 30 prosenttia ja 80-vuotiaalla on jäljellä enää puolet 

munuaiskapasiteetistä (Sinisalo & Paakkari 2012).  Kun munuaistoiminta heikkenee, voi 

lääke kumuloitua elimistöön ja aiheuttaa monenlaisia haittoja (Mäkelä & Saha 2015). 

Maksan kyky hajoittaa lääkeaineita huononee. Aliravitsemuksen seurauksena maksan 

toiminta voi muuttua jopa 20-40 prosenttia (Sinisalo & Paakkari 2012). Lääkkeiden 

annostelussa tulisi ottaa huomioon iän vaikutus ja annostusta tulisi pienentää (Ahonen 

2011) niin, että vanhuksen lääkeannoksen tulisi olla puolet työikäisen lääkeannoksesta 

(Raivio 2011). 

 

Monilääkityillä ikäihmisillä esiintyy ravitsemusongelmia ja aliravitsemusta. 

Terveydenhuollossa olisi erityisen tärkeää kiinnittää huomiota monilääkittyjen   

iäkkäiden asiakkaiden ravitsemustilaan, toimintakykyyn ja kognitioon silloin, jos 

kyseessä on merkittävä monilääkitys. (Jyrkkä ym. 2011.)  
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Monilääkityillä ikäihmisillä tulisi kiinnittää enemmän huomiota ravinnon laatuun ja 

suojaravinteiden saantiin, sillä ravintoköyhä ruokavalio on ikäihmisten keskuudessa 

suurin terveysriski (Ruopeng 2015). Kotipalvelussa olevista iäkkäistä 3-7 prosenttia on 

vajaaravittuja ja jopa lähes 50 prosentilla on riski vajaaravitsemukseen (Suominen 2011). 

Kotihoidossa ikääntyneen heikentynyt ravitsemustila tunnistetaan vielä huonosti 

(Suominen ym. 2012), koska asiaan ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Ikääntyessä 

energiantarve vähenee, mutta suojaravintoaineiden tarve ei juurikaan muutu (Sinisalo & 

Paakkari 2012).  

 

Monilääkityksessä lääkkeiden keskinäisten vaikutusten tai haittavaikutusten vuoksi  

ravintoaineiden hyväksikäyttö saattaa huonontua. Ravinnon kivennäisaineet tai kuidut 

voivat muodostaa lääkeaineen kanssa imeytymättömän kemiallisen yhdisteen, jolloin 

sekä ravinnon että lääkeaineen hyväksikäyttö heikkenee. Ruoansulatuskanavassa 

lääkeaineet voivat muuttaa tarpeelliset entsyymit epäaktiiviseen muotoon. Antasidit tai 

hapon eritystä estävät lääkkeet muuttavat mahan pH:n siten, että tiettyjen ravintoaineiden 

(kalsium, rauta, sinkki ja B12-vitamiini) imeytyminen voi heikentyä. Iäkkäillä on  

käytössä paljon lääkkeitä, jotka kiihdyttävät suolistossa ruokasulan etenemistä kuten 

ummetukseen käytettävät lääkkeet. Nämä voivat nopeuttaa ravinnon läpikulkua niin, että 

ravintoaineita jää imeytymättä, kun imeytymiskohta tulee ohitettua liian nopeasti 

(Sinisalo & Paakkari 2012).  

  

Tutkimusten mukaan monilääkityt ikäihmiset kuuluvat kaatumistapaturmien 

riskiryhmään (Kivelä & Vaapio 2011). Jo kolmen lääkkeen yhteiskäyttö voi lisätä 

iäkkäillä kaatumis- ja murtumavaaraa, ja lääkkeiden määrän lisääntyessä riskit kasvavat. 

Yli kymmentä lääkettä käyttävällä on kahdeksan kertaa suurempi alttius saada 

lonkkamurtuma verrattuna henkilöön, joka käyttää vain yhtä lääkettä. (Hartikainen ym. 

2007.)    

 

Monilääkityksen on todettu johtavan elämänlaadun huononemiseen kuten liikkumisen 

vaikeutumiseen, sairaalahoidon lisääntymiseen, huonovointisuuteen, aliravitsemukseen 

ja muistisairauksiin (Riker & Setter 2012, Frazier 2005). 
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Taulukko 1. 

____________________________________________________________________ 

 Ikääntyneet lääkehoidon erityisryhmänä (mukailtu Pitkälä ym. 2010) 

____________________________________________________________________ 

Useita lääkkeitä 

Useita sairauksia  

Aliravitsemuksen yleistyminen 

Ikääntymismuutokset lääkkeiden imeytymisessä, jakautumisessa ja poistumisessa 

elimistöstä 

Fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn heikkeneminen 

Fyysiset ja kognitiiviset ongelmat lääkehoidon toteuttamisessa 

Haitta- ja yhteisvaikutusten yleistyminen 

Lääketutkimuksia on tehty vähän iäkkäillä 

Monilääkitys lisää hoitoriskejä - pitäydytään tehottomista hoidoista 

Sekaannukset lääkkeiden otossa 

Sopeutuminen nopeisiin muutoksiin vaikeaa 

Vältettävien lääkkeiden käytön yleistyminen 

Yksilölliset erot lääkevasteessa suuria 

Monet krooniset vaivat eivät helpotu lääkkeillä 

____________________________________________________________________ 

 

2.4.4   Lääkehoidon tarkistus ja kokonaisarviointi  

 

Lääkkeiden turvallisessa käytössä korostuu moniammatillinen yhteistyö. Ikäihmisten 

kohdalla säännöllinen lääkehoidon tarkistus tulisi olla normaali hoitokäytäntö 

(Linjakumpu 2004, Hartikainen & Ahonen 2014) etenkin silloin, kun asiakas on iäkäs, 

hänellä on runsas tai epäselvä lääkitys, voinnissa tapahtuu muutoksia tai lääkitykseen 

lisätään uusi lääke (Hartikainen ym. 2006). Kotihoidossa hoitajilla on suuri vastuu  

asiakkaan lääkehoidon ja voinnin seurannassa ja kokonaistilanteen arvioinnissa (Jokinen 

2008).  

 

Lääkehoidon kokonaisarviointi (LHKA) tehdään moniammatillisesti niin, että siihen 

osallistuu lääkäri, farmasian ammattilainen tai muu pätevä ammattihenkilö (Heikura ym. 

2007). Arviointi perustuu aina asiakkaan kokonaisvaltaiseen tutkimiseen ja haastatteluun, 

jossa kuullaan asiakkaan kokemuksia ja tuntemuksia ja tarvittaessa myös läheistä. 

Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa on käytössä asiakkaan ajantasainen lääkelista. 

(Leikola ym. 2010, Inkinen ym. 2015.)  Monisairaiden iäkkäiden kohdalla lääkehoitoa 

tarkastellaan kokonaisuutena eikä vain yhden sairauden näkökulmasta (Leikola ym. 

2010). Lääkitysongelmiin liittyviä asioita voidaan parhaiten selvittää kotikäynnin 

yhteydessä, jolloin nähdään myös asiakkaan toimintakyky.  Kotisairaanhoitaja on tärkeä 
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tiedon välittäjä lääkehoidon toimivuudesta asiakkaalla ja mahdollisten haitta- ja 

yhteisvaikutusten esiintymisestä. (Inkinen ym. 2015.)  

 

Lääkäri tekee päätöksen lääkehoidon kokonaisarvioinnista ja mahdolliset muutokset 

lääkehoitoon, mutta hoitaja, asiakas tai omainen voivat olla aloitteen tekijöitä.   

Lääkehoidon kokonaisarviointia tehdään myös sairaala-apteekeissa ja lääkekeskuksissa. 

(Leikola ym. 2010.) Nykyään sairaaloissa ja avoterveydenhoidossa erityiskoulutetut 

farmasian ammattilaiset ovat ammattiryhmä, joka tekee lääkehoidon kokonaisarviointia 

(Heikura ym. 2007).  

 

Kokonaisarvioinnin avulla voidaan selvittää lääkkeiden päällekkäisyydet ja 

yhteisvaikutukset, mahdolliset haittavaikutukset sekä tarpeettomat lääkkeet (Heikura ym. 

2007, Leikola ym. 2010). Lisäksi voidaan selvittää hoitotavoitteeseen nähden sopimaton 

tai riittämätön lääkitys tai potilaan vaikeudet käyttää lääkkeitään oikein (Leikola ym. 

2010). 

 

Monissa maissa on havaittu, että lääkehoidon kokonaisarvioinnin avulla voidaan ratkaista 

lääkehoidon ongelmia ja parantaa lääkehoidon tarkoituksenmukaisuutta. Arviointien on 

havaittu vaikuttavan positiivisesti potilaiden hoitotuloksiin; haitta- ja yhteisvaikutuksia 

on voitu vähentää. Lisäksi terveydenhoitokulut ovat pienentyneet ja kustannussäästöjä on 

saatu aikaan (Halvorsen ym. 2010). Etenkin moniammatillisesti toteutettu lääkehoidon 

kokonaisarviointi voi iäkkäillä vähentää lääkehoitoon liittyviä ongelmia (Halvorsen ym. 

2010, Leikola 2012, Kiiski ym. 2016). 

 

Lääkehoidon kokonaisarvioinnilla voidaan parhaiten seurata ja hallita monilääkitystä 

(Jokinen 2008). Lääkehoidon kokonaisarvioinnin taloudellisesta vaikuttavuudesta on 

vielä erittäin vähän tutkimustietoa, joten tarvitaan lisää tutkimusta, jolla selvitetään 

erilaisten toimintamallien vaikuttavuutta (Kiiski ym. 2016). 

 

Lääkehoidon arviointi vie paljon aikaa, mutta siitä saatava hyöty on kiistaton, koska 

sopimattoman lääkehoidon seurauksena syntyy monenlaisia ongelmia kuten 

toimintakyvyn heikkenemistä ja kaatumistapaturmia. Nämä johtavat usein hoidon ja 

hoivan tarpeen lisääntymiseen kotihoidossa tai ovat syynä sairaalahoitoon joutumiseen. 

(Hartikainen 2002.) 
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Lääkehoidon arviointiin ja seurantaan on kehitetty tietoteknisiä ratkaisuja, jotka tuovat   

lisäapua monilääkityksen hallintaan (Jokinen 2008). Lääkealan turvallisuus- ja 

kehittämiskeskus Fimea on julkaissut iäkkäiden lääkityksen tietokannan (Lääke 75+-

tietokanta), joka tukee lääkehoitoa koskevaa päätöksentekoa iäkkäiden kohdalla. Se on 

kehitetty suomalaisen terveydenhuollon tarpeisiin ja pohjautuu osittain kansainvälisiin 

suosituksiin (Fimea 2017). Käypä hoito -suositukset sekä Terveysportti-tietokanta ja 

sen erityistietokannat, kuten lääkkeiden interaktio- ja hintatietokannat ovat 

ammattilaisten käyttöön tarkoitettuja lääkehoidon tietokanavia (STM 2011). 

 

Tulevaisuudessa Käypä hoito - suosituksien päivityksissä tulisi huomioida nykyistä 

paremmin geriatrinen näkökulma (Dimitrow ym. 2013). Vielä ei ole kehitetty 

yhteisvaikutustietokantaa, joka olisi tarkoitettu erityisesti iäkkäille ihmisille (Hartikainen 

& Ahonen 2014).  

 

2.4.5   Lääkehoito ja asiakkaan ohjaus ja neuvonta 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeilla ja suosituksilla sekä lainsäädännöllä ohjataan  

turvallisen lääkehoidon toteuttamista. Lääkelain (395/1987) tarkoituksena on ylläpitää ja 

edistää lääkkeiden turvallista ja tarkoituksenmukaista käyttöä sekä varmistaa lääkkeiden 

asianmukainen valmistus ja saatavuus maassamme. Terveydenhoitoalan 

ammattihenkilöiden koulutus ja lupakäytännöt lääkehoitoa koskevissa asioissa säädellään 

tarkasti. Sosiaali- ja terveydenhoitoyksiköiden on myös laadittava oma 

lääkehoitosuunnitelmansa (THL 2016).  

 

Geriatrisessa hoitotyössä tulisi tuntea iäkkäiden lääkehoidon erityispiirteistä, jotta 

lääkehoito olisi turvallista.  Terveydenhuollon ammattihenkilöiden edellytetään tietävän 

lääkkeiden vaikutuksista, yleisimmistä haitta- ja yhteisvaikutuksista sekä annostelusta ja 

säilytyksestä, jotta asiakkaan ohjaaminen onnistuu ja lääkehoitoa voidaan toteuttaa 

laadukkaasti ja turvallisesti. Asiakkaan voinnin seuranta on tärkeää. ( Kivelä & Vaapio 

2011.)  

 

Tutkimuksissa on havaittu, että terveydenhuollossa lääkkeiden haittavaikutusten 

tunnistamisessa on   puutteita (Kivelä & Vaapio 2011). Asiakkailla ei myöskään ole 
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riittävästi tietoa omista lääkkeistään. Iäkkäät eivät osaa yhdistää haittavaikutuksia 

lääkkeisiin vaan pitävät oireita ikääntymiseen liittyvinä. Siksi lääkäreiden tulisi kertoa 

haittavaikutuksista, vaikka asiakas ei itse osaa kysyä.  (Lampela ym. 2007.) Lääkkeen 

turvalliseen käyttöön liittyy asiakkaan ja hoitohenkilökunnan välinen vuorovaikutus niin, 

että uskalletaan ottaa puheeksi myös ongelmakohtia (Varhiala 2014). Asiakkaita tulisi 

rohkaista kertomaan kokemuksistaan ja ongelmistaan sekä siitä miten he käyttävät 

lääkkeitään (THL 2016). 

 

Asiakkaalla tulee olla lääkehoitosuunnitelma, johon hoito perustuu. Asiakaskohtainen 

lääkehoitosuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan kanssa, ja hoitava lääkäri vastaa siitä. 

Käytännössä se tarkoittaa ajantasaista lääkityslistaa. Jos kyseessä on pitkäaikainen 

lääkehoito, tulisi suunnitelmaan kirjata, kuka seuraa lääkehoidon vaikutuksia ja miten 

niitä seurataan ja mihin potilas voi olla yhteyksissä lääkehoitoon liittyvissä 

ongelmatilanteissa. (THL 2016.) 

 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista turvaa potilaan oikeudet tiedonsaantiin  

(1992/785,5§.)   Asiakasta tai hänen edustajaansa tulisi informoida ja neuvoa lääkehoitoa 

koskevissa asioissa, jotta asiakas voi osallistua lääkehoitonsa suunnitteluun, 

toteuttamiseen ja arviointiin (STM 2005). Lääkehoitoprosessissa asiakkaan ja hänen 

läheistensä lääkeneuvonta ja ohjaus kuuluvat kaikille terveydenhuollon ja farmasian 

ammattilaisille. Jos asiakas tarvitsee lisätietoa, on tärkeää ohjata häntä käyttämään 

luotettavia tietolähteitä. (THL 2016.)  

 

Lääkeinformaatiolla (drug information) tarkoitetaan lääkkeitä ja lääkehoitoja koskevaa 

tietoa, joka on kuluttajan ja terveydenhuollon ammattilaisen saatavilla eri tietolähteistä.  

Lääkeinformaatiota tuottavat esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaiset (Käypä hoito-

suositukset), viranomaiset, lääketeollisuus ja potilasjärjestöt. Lääkevalmistetta koskeva 

informaatio perustuu myyntiluvan myöntämisen yhteydessä hyväksyttyyn 

valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen. Lääkeneuvonta (patient counselling, 

medication counselling) tarkoittaa terveydenhuollon ammattilaisen ja asiakkaan välistä 

neuvottelua, jossa asiakkaan henkilökohtaiset tarpeet ja tilanne huomioidaan niin, että 

asiakas saa tukea lääkehoitoonsa liittyvissä asioissa. Apteekin antama lääkeneuvonta 

koskee usein lääkkeiden käyttöä ja vaikutusta. (Järvinen ym. 2013.)  

 



25 

 

 

 

Lääkehoidon ohjauksella tarkoitetaan näyttöön perustuvan luotettavan tiedon välittämistä 

asiakkaalle. Ohjauksen tavoitteena on antaa asiakkaalle tietoa lääkkeiden oikeasta, 

turvallisesta, ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Ohjaukseen sisältyy myös tiedon 

antaminen lääkkeiden vaikutuksesta sekä keskeisimmistä haitta- ja yhteisvaikutuksista. 

Ohjausprosessissa on tärkeä tunnistaa asiakkaan tiedon tarpeet, yksilöllisyys, yhteinen 

päätöksenteko ja kahdensuuntainen vuorovaikutus sekä asiakkaan kyky ottaa vastaan 

ohjausta. (Heikkinen 2013.) Informointia ja neuvontaa käytetään usein ohjauksen 

synonyyminä, mutta käsitteissä on eroja keston, tavoitteiden ja osallistujan aktiivisuuden 

suhteen. Ohjaaminen on suunnitelmallisempaa ja asiakas on aktiivisempi. 

Potilasohjauksella pyritään lisäämään asiakkaan tietoa ja ymmärrystä sekä itsenäistä, 

tietoon perustuvaa päätöksentekoa. (Kyngäs ym. 2007.) 

 

Kotihoidossa lääkehoidon ohjauksen avulla pyritään lisäämään turvallisuutta 

reseptilääkkeiden ja itsehoitolääkkeiden käytössä (Ikonen 2013). Kivelä (2004) mukaan 

ikäihmisiä tulisi informoida lääkkeiden vaikutuksista, haittavaikutuksista sekä muista 

hoitovaihtoehdoista. Lääkehoidon ohjauksen tulee olla yhdenmukaista ja ristiriidatonta, 

jotta asiakkaan sitoutumista lääkehoitoonsa voidaan edistää (Inkinen ym. 2015). 

Ohjauksessa on tärkeää käyttää yhteisiä tietolähteitä (THL 2016). Tutkimusten mukaan 

lääkehoitoon sitoutuminen on usein puutteellista: noin 50 prosenttia ihmisistä ottaa heille 

määrätyt lääkkeet annettujen ohjeiden mukaisesti (Pitkälä ym. 2010, Brown & Bussell 

2011). Haittavaikutuksista keskusteleminen ei vaikuta haitallisesti asiakkaan 

lääkehoitoon sitoutumisessa (Tarn ym. 2007). 

 

Pasinan ym. (2014) mukaan monilääkitty ikäihminen ei sitoudu lääkehoitoonsa silloin, 

jos hän ei tiedä lääkkeittensä käyttötarkoitusta. Jos sairaalahoidossa lääkehoito muuttuu 

ja lääkkeitä tulee lisää, ei kotiutuva ikäihminen tunne enää lääkkeitään eikä ymmärrä 

lääkehoitonsa tarkoitusta. Tässä tilanteessa lääkehoitoa tulisi yksinkertaistaa ja  

terveydenhuollon ammattihenkilön perustella, miksi lääkkeitä tulisi käyttää. (Pasina ym. 

2014.) Hoitoon sitoutumista voi parantaa myös se, että asiakas saa osallistua 

lääkehoitonsa järkeistämiseen, tällöin voidaan puuttua todellisiin syihin, jotka   ovat 

lääkehoidon epäonnistumisen taustalla (Kiiski ym. 2016). 

 

Lääkehoidon ohjaus sairaalasta kotiuttamisen yhteydessä on erityisen tärkeää, jotta 

vältytään lääkitysvirheiltä (Jokinen 2008, Rieker & Setter 2012). Asiakasta tulisi myös 
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neuvoa, miten ongelmatilanteissa toimitaan (Jokinen 2008). Lähettävän yksikön on 

huolehdittava asiakkaan ajantasaisen lääkehoitoa koskevan tiedon siirtymisestä toiseen 

hoitopaikkaan (Inkinen ym. 2015).  

 

Ching - Haniskon ym. (2012) tutkimuksessa tarkasteltiin ikäihmisten monilääkitykseen 

liittyviä asioita uuden hoitostrategian näkökulmasta. Hyvien käytäntöjen 

implementoinnin ja jatkuvan koulutuksen avulla voitaisiin parantaa ikäihmisten 

turvallista lääkehoitoa. Tämän tutkimuksen mukaan monilääkityksen havaitsemiseen ja 

ennaltaehkäisyyn liittyy neljä osa-aluetta, joita tulisi kehittää: 1) asiakkaan informointi 

niin, että asiakas saisi enemmän tietoa farmakologiasta; 2) hoitajan pätevyys, jolla 

asiakkaan lääkehoidon hallinta paranisi; 3) turvallisuus, jolla hyvien ja turvallisten 

lääkehoidon menetelmien käyttöönottoa edistettäisiin ja 4) potilasohjaus. (Ching-

Hanisko ym. 2012.) 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä lääkehoidon kokonaisvastuu on lääkärillä, mutta 

vastuu lääkehoidon toteuttamisesta on hoitotyöntekijöillä ja etenkin sairaanhoitajilla. 

Hoitotyössä tarvitaan hyvää lääkehoidon osaamista (Kelo ym. 2015). Nykyään 

maassamme sairaanhoitajien lääkehoidon osaaminen varmistetaan verkko-opetuksen ja 

tentin avulla (Sneck 2016). Tutkimuksen mukaan sairaanhoitajat arvioivat lääkehoidon 

osaamisensa hyväksi (Sneck 2016, Luokkamäki 2016), ja myös tenttitulosten perusteella 

osaaminen oli STM:n suositusten mukainen. Sairaanhoitajat arvioivat myös lääkehoitoon 

liittyvän ohjaamisen ja opetuksen taitonsa hyviksi (Sneck 2016). Lääkehoidon 

osaamisessa heikoimpia osa-alueita olivat farmasia ja farmakologia (Sneck 2016) sekä 

lääkkeiden yhteis- ja haittavaikutukset (Luokkamäki 2016). 

 

THL:n turvallisen lääkehoidon ohjeissa (Inkinen ym. 2015,58) kuvataan avohuollon 

asiakkaiden lääkeneuvontaa seuraavalla tavalla: 

Lääkkeitä avohuollon apteekista ja sivuapteekista toimitettaessa   

farmaseuttisen henkilökunnan on pyrittävä varmistumaan lääkeneuvonnan 

avulla siitä, että lääkkeen käyttäjä on selvillä lääkkeen oikeasta ja 

turvallisesta käytöstä. Apteekin on huolehdittava myös annosjakelulla  

lääkkeet saavien potilaiden lääkeneuvonnasta, vaikkei sitä voida aina antaa 

lääkkeiden toimittamisen yhteydessä. Apteekissa annettava lääkeneuvonta 

voidaan joutua välittämään potilaalle hoitoyksikön henkilöstön kautta. 

Potilaalla pitää olla mahdollisuus saada myös kirjallista tai sähköistä 

lääkeneuvonnan materiaalia.  



27 

 

 

 

 

 
Annosjakelupalvelun tarkoituksena on tukea tarkoituksenmukaista lääkkeiden käyttöä ja 

vähentää lääkehoidon kustannuksia. Annosjakelun avulla voidaan ehkäistä myös 

lääkepoikkeamia. STM on julkaissut vuonna 2016 oppaan ”Lääkkeiden potilaskohtaisen 

annosjakelun hyvät tavat ”. (STM 2016.) 

  

Asiakkaat haluavat mahdollisimman paljon tietoa lääkkeistään, joita käyttävät:  

käyttötarkoituksesta, sivuvaikutuksista, mahdollisista lääkehoitoon liittyvistä 

elintapamuutoksista ja lääkkeiden hinnoista. Olisi tärkeää määritellä, kenen vastuulla on 

lääkeinformaation antaminen uudesta lääkkeestä. Onko se lääkärin vai farmasian 

ammattilaisen tehtävä? Yleensä ikäihminen   toivoo, että lääkäri kertoo uudesta 

lääkkeestä. (Tarn ym. 2009.) Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa lääkkeen 

määräämisestä (1088/2010) on ohjeena, että lääkehoidosta tulisi päättää 

yhteisymmärryksessä potilaan kanssa ja lääkkeen määrääjän tulee antaa potilaalle 

riittävät tiedot lääkkeen käyttötarkoituksesta ja käytöstä.  

 

STM :n (2011) lääkepolitiikan linjauksessa mainitaan, että lääkkeettömiä hoitomuotoja, 

kuten terveellisiä elintapoja tai elintapamuutoksia ei tulisi tarpeettomasti korvata 

lääkehoidolla. Myös sairauksien hoidossa tarvitaan lääkehoidon lisäksi lääkkeettömiä 

hoitomuotoja kuten ravitsemushoitoa ja psykososiaalisia hoitomuotoja, kuntoutusta ja 

terveysliikuntaa. Näillä voidaan edistää psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. 

(Kivelä & Vaapio 2011.)  Neuvonnassa olisi tärkeää laaja-alainen ja kokonaisvaltainen 

näkemys ikäihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Neuvonnan rinnalla tulisi 

tarjota ikäihmisille terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluja.  (Vilkko ym. 2010.) 

Lääkkeettömien vaihtoehtojen esilletuominen on tärkeä osa lääkehoitoon liittyvää 

ohjausta ja neuvontaa (Kelo ym. 2015).  

 

Lääkkeettömien hoitojen myönteisistä vaikutuksista on tutkimusnäyttöä yli 75 vuotiaiden 

hoidoissa (Kivelä & Räihä 2007). Esimerkiksi ikääntyvien voimaharjoittelulla ja 

kuntoliikunnalla on suuri merkitys liikkumis- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä, ja 

harjoittelulla voidaan lisätä lihasvoimaa vielä vanhanakin (Hartikainen & Lönnroos 2008, 

Stenroth 2016). Riittävä liikkumiskyky on tärkeä itsenäisen toimintakyvyn säilymisessä, 

ja sen ylläpitäminen yksilöllisten hoito- ja kuntoutusmenetelmien avulla on edullista ja 
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tehokasta. Liikunta lievittää myös kipua ja on keskeinen lääkkeetön menetelmä 

ikääntyvillä. (Lihavainen m. 2011.)  

 

2.5   Yhteenveto teoreettisista lähtökohdista 

 

Teoreettisessa viitekehyksessä monilääkityn ikäihmisen kontekstina on kotihoito, joka on 

merkittävä osa sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää.  Monilääkitty ikäihminen on 

kotihoidon palvelun keskiössä, jossa lääkehoitoa ja palvelua ohjaavat sosiaali- ja 

terveydenhuollon lait, asetukset sekä kansalliset suositukset. Monilääkittyjen ikäihmisten 

osallistuminen lääkehoitoonsa on tärkeää, ja heidän antamansa palaute on kulmakivi 

hoidon, palvelun ja johtamisen kehittämisessä.  Seuraavassa kuviossa tiivistettynä 

tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat ja käsitteiden väliset suhteet. 

 

 

Kuvio 1. Kotihoidon monilääkityt ikäihmiset sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä. 
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3   TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

3.1  Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustehtävät 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä ja tietoa monilääkityistä iäkkäistä 

kotihoidon asiakkaista. Pyrkimyksenä on kuvailla monilääkittyjen ikäihmisten arkea: 

millaisia kokemuksia monilääkityillä asiakkailla on lääkehoidosta, millä tavalla 

asiakkaan osallisuus lääkehoidon suunnittelussa tulee esiin, ja mitä ikäihmiset ajattelevat 

lääkehoitoon liittyvän palvelun kehittämisestä?  

 

 Lääkehoito on kotihoidon palveluista yksi osa-alue, jolla on suuri vaikutus asiakkaan 

toimintakykyyn. Tutkimus kohdistuu tähän osa-alueeseen. Tavoitteena on tuottaa uutta 

tietoa monilääkityn ikäihmisen näkökulmasta ja kuulla näin asiakkaan ääntä. Palvelujen 

käyttäjän kuuleminen voi synnyttää asiakaslähtöisempää palvelukulttuuria, kun tiedetään 

enemmän asiakkaan arkikokemuksista, ajatuksista ja toiveista. Tässä tutkimuksessa 

pyritään vastaamaan kolmeen tutkimustehtävään: 

 

1. Millaisia kokemuksia kotihoidon monilääkityillä ikäihmisillä on lääkehoidosta? 

2. Millaisia kokemuksia kotihoidon monilääkityillä ikäihmisillä on osallistumisesta 

lääkehoitonsa suunnitteluun? 

3. Millaisia lääkehoitoon liittyviä kehittämistarpeita kotihoidon monilääkityt 

ikäihmiset tuovat esiin? 

 

3.2   Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 

 

Peruskysymykset, miten tutkija ymmärtää tutkimuskohteen ja millä keinoin hän hankkii 

tietoa, ohjaavat tutkimuksen kulkua ja metodologisia valintoja. Tässä tutkimuksessa 

tutkittavaa ilmiötä lähestytään laadullisella tutkimusmenetelmällä. Tutkimuksessa 

metodologisena lähestymistapana on tulkitseva tutkimusperinne eli hermeneutiikka. 

Hermeneutiikka tulee kreikan sanasta ”hermeneutike” ja tarkoittaa kääntää tai tulkita. 

Hermeneuttisessa tulkinnassa tutkija pyrkii omalla kielellään tulkitsemaan kuvaustason 

kieltä avaamalla merkitysrakenteita. (Tuomi & Sarajärvi 2011,103). Gadamer korostaa, 
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että hermeneutiikassa ei ole tarkoitus kehittää menetelmää ymmärtämiseen vaan selvittää 

olosuhteita, jossa ymmärtäminen tapahtuu (Schwandt 2000, 196). 

 

Aineiston analyysissä puhutaan hermeneuttisesta kehästä, jolloin haastattelutekstiä useita 

kertoja läpikäytäessä, ymmärrys asiasta lisääntyy. Yksityiskohtien tulkinta vaikuttaa 

kokonaistulkintaan ja lisää yhä enemmän ymmärrystä tutkimuskohteesta. Tulkintaan 

vaikuttaa historiallinen, kulttuurinen, ja kielellinen konteksti. (Kuckartz 2014,19-20.) 

Haastattelutekstissä erilaiset ilmaisut sisältävät merkityksiä ja näitä merkityksiä voidaan 

lähestyä ymmärtämällä ja tulkitsemalla (Laine 2015). Tulkinnallisuus on keskeinen tapa 

rakentaa kokemuksia ja on siten lähtökohtana kokemusten tutkimisessa. (Perttula 2011). 

 

Laadullisessa tutkimuksessa on pyrkimyksenä kuvata tutkimuskohdetta ja ymmärtää 

asioita tutkittavien näkökulmasta, ja myös tulkita tutkimuskohteena olevien 

kokemusmaailmaa ja todellisuutta kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti (Paunonen & 

Vehviläinen-Julkunen 2006, Hirsjärvi ym. 2007, Polit & Beck 2008). 

Kokemusmaailmaksi voidaan kutsua sitä, mitä elämäntilanne tutkittavalle tarkoittaa 

(Perttula 2011).  Tutkittavan esittämiä ajatuksia voidaan paremmin ymmärtää siinä 

kontekstissa, missä hän niitä esittää (Creswell 2007). 

 

Tässä tutkimuksessa metodiksi valittiin haastattelu, koska se antoi haastateltaville 

vapauden kertoa omin sanoin itsestään ja kokemuksistaan eikä haastateltaville asetettu 

etukäteen määrättyjä kysymysvaihtoehtoja. Ikäihmiset suostuivat mielellään 

haastatteluun, ja heillä oli myös siihen aikaa (Hirsjärvi & Hurme 2006). 

Yksilöhaastatteluissa ikäihmiset saivat kertoa lääkehoitoon liittyvistä kokemuksistaan ja 

antaa näin oman kuvauksen ja merkityksen asioille. Haastateltavat kokivat tärkeäksi, että 

saivat kertoa kokemuksiaan suorassa vuorovaikutustilanteessa, ja tutkija oli kiinnostunut 

heidän mielipiteistään (Lumme-Sandt 2005).  

  

Kokemusten tutkimisessa taustasitoumuksena on tutkijan käsitys tutkittavasta kohteesta, 

mikä on ontologisia peruskysymyksiä. Tämä tutkimus nojaa sosiokulttuuriseen 

vanhuskäsitykseen, joka korostaa vanhenemisen moninaisuuttaa. Vanhuus voidaan nähdä 

jopa uutena mahdollisuutena, jolloin vanhenemisesta nousee esiin erilaisia vahvuuksia ja 

voimavaroja kuten pitkä elämänkokemus ja sen tuoma viisaus. Vanheneminen voi 
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merkitä kasvua ja kehitystä, eikä vain heikkenevää ja alenevaa suuntaa (Koskinen 2004) 

ja ikäihminen voi aktiivisesti olla mukana hyvinvointinsa edistämisessä. 

 

Tämän haastattelututkimuksen ikäihmiset olivat terveydentilansa puolesta hyvin 

erilaisissa elämäntilanteissa. Oli niitä, jotka olivat hyväkuntoisia ja toimeliaita. Toisilla 

oli jo toimintakyvyn vajetta ja palveluntarve oli suuri.  Haastateltaville oli kuitenkin 

yhteistä se, että he halusivat vielä osallistua ja vaikuttaa asioihinsa, ja heiltä löytyi vielä 

tarmokkuutta.  

 

 

3.3   Kohderyhmä 

 

Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat Pohjois-Suomessa sijaitsevan kuntayhtymän 

säännöllisen kotihoidon asiakkaat (n = 10). Kuntayhtymässä kotihoidon palvelunsaajat 

kuuluivat joko tilapäisen tai säännöllisen kotihoidon piiriin. Säännöllisen kotihoidon 

asiakkaita ovat ne asiakkaat, joilla on voimassa oleva palvelu- ja hoitosuunnitelma tai  

jotka saavat säännöllisesti vähintään kerran viikossa palveluja (STM & Kuntaliitto 2008). 

Kohdeorganisaatiossa kotihoidon palvelut oli järjestetty asiakkaille laaditun palvelu-, 

hoito- ja kuntoutumissuunnitelman mukaisesti. 

 

Tutkimukseen osallistuneet kotihoidon asiakkaat valittiin harkinnanvaraisella otannalla 

kuntayhtymän neljästä eri kunnasta. Harkinnanvaraisella otantamenetelmällä 

tarkoitetaan, että henkilöt valitaan sopivuuden perusteella (Polit & Beck 2008). 

Tutkimushaastatteluun osallistuneet valittiin ennalta määrättyjen kriteereiden perusteella.  

Mukaanottokriteereinä olivat: 1) asiakkaalla oli merkittävä monilääkitys eli käytössä 

kymmenen tai yli kymmenen lääkettä; 2) asiakas oli yli 65- vuotias, eikä hänellä ollut 

todettu muistisairautta; 3) asiakas oli kyvykäs haastatteluun ja ymmärsi tutkimukseen 

osallistumisen ja 4) asiakas oli säännöllisen kotihoidon piirissä.  

 

Tutkimuksen kohteena olivat merkittävään monilääkitykseen liittyvät asiat, jotka ovat 

ikäihmisillä yleistä. Lähes kolmasosalla 75 vuotta täyttäneistä on käytössä vähintään 

kymmenen lääkevalmistetta (Timonen 2015).  Asiakkaat, joilla oli muistisairaus, rajattiin 

tässä tutkimuksessa pois, koska muistisairaus voi heikentää kommunikaatioita ja 

vaikeuttaa kysymysten ymmärtämistä (Elo & Isola 2008, 217) sekä asioiden mieleen 
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palauttamista. Tutkimuksessa selvitettiin myös lääkehoitoon liittyvän palvelun 

kehittämistarpeita, ja siksi tiedonantajina olivat säännöllisen kotipalvelun asiakkaat.  

 

3.4   Aineiston keruu 

 

Tutkimusta varten haettiin tutkimuslupa kuntayhtymän johdolta (Liite 4). 

Tutkimuskysymysten luonteen vuoksi ei sairaanhoitopiirin eettiseltä toimikunnalta 

tarvittu lausuntoa. Ensin tutkija oli yhteydessä sähköpostitse ja puhelimitse neljän eri 

kunnan palveluesimiehiin ja antoi tarvittavat tiedot tutkimuksesta sekä suullisesti että 

kirjallisesti (Liite 5). Tämän jälkeen palveluesimiehet selvittivät omassa 

organisaatiossaan kotisairaanhoitajien halukkuutta valita tutkimukseen sopivat 

haastateltavat. Tutkimus herätti kiinnostusta, ja kotisairaanhoitajat, jotka parhaiten 

tunsivat asiakkaansa, valitsivat tutkimusjoukon.  Kotisairaanhoitajat antoivat 

valitsemilleen asiakkaille kotikäynnin yhteydessä tiedotteen, jossa kuvattiin tutkimuksen 

kulku ja eettiset kysymykset (Liite 6). Tiedotteessa oli tutkijan yhteystiedot, jos 

haastateltava halusi tehdä lisäkysymyksiä.  Kotisairaanhoitajat ottivat haastatteluun 

lupautuneilta allekirjoituksen kirjalliseen suostumuslomakkeeseen (liite 7). Ennen 

haastattelua tutkija vielä varmisti, että haastateltavilla oli kaikki tarvittava tieto 

tutkimuksesta.  

 

Haastattelu oli todennäköisesti ainutkertainen kokemus haastateltaville, ja siksi oli 

tärkeää, miten haastattelu eteni (Kallinen ym. 2015). Tutkijan on tärkeää olla haastattelun 

aikana hyvä kuuntelija eikä vain paljon äänessä oleva puhuja (Creswell 2007). 

Laadullisessa tutkimuksessa on tavoitteena, että haastattelun keinoin saadaan 

monipuolinen kuvaus tutkittavasta ilmiöstä (Kylmä & Juvakka 2007), joka tässä 

tutkimuksessa oli monilääkittyjen lääkehoitoon ja siihen sisältyvään palveluun liittyvät 

yksilölliset kokemukset. Tutkijan oma mielenkiinto aiheesta ja työkokemus vanhustyöstä 

sekä perehtyminen monipuolisesti tutkimustietoon antoivat esiymmärrystä ja auttoivat 

hahmottamaan monilääkittyjen ikäihmisten kokemusmaailmaa. 

 

Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluna. Tutkija sopi puhelimitse haastateltavien  

kanssa sopivan ajankohdan, jolloin haastattelu toteutettiin tutussa ympäristössä  

haastateltavan omassa kodissa.   Haastattelu eteni tiettyjen teemojen mukaan väljällä 

teemahaastattelulla puolistrukturoidun haastattelurungon avulla. Haastattelurungon (liite 
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8) neljä teema-aluetta pohjautuivat teoreettiseen viitekehykseen ja tutkimuskysymyksiin 

(Tuomi & Sarajärvi 2011). Keskeisinä teemoina olivat kokemukset monilääkityksestä ja 

osallistumisesta sekä näkemykset palvelun kehittämisestä. Teemahaastattelurungon 

kysymyksiä laadittaessa oli apuna Gerlanderin ym. (2013) tieteellinen artikkeli ”Potilaan 

osallistuminen lääkehoidosta keskustelemiseen”. 

 

Haastattelussa teemojen avulla varmistettiin aiheiden pysyvyys eli jokaisen tutkittavan 

kanssa käytiin läpi samat teemat. Jokaisessa teema-alueessa oli useita tarkentavia 

kysymyksiä, jotka olivat keskustelun tukena, mutta tärkeintä oli keskustelun eteneminen 

vapaasti teemojen mukaan (Hirsjärvi & Hurme 2006, 48) ja kysymyksiä muotoiltiin 

haastattelutilanteessa.  Teemahaastattelurunkoa käytiin läpi joustavasti aina sellaisessa 

järjestyksessä, joka sopi luontevimmin haastattelutilanteeseen (Hirsjärvi & Hurme 2006, 

104). Haastattelun alussa kysymykset suunnattiin neutraaleihin asioihin sekä kuulosteltiin 

haastateltavan senhetkistä vointia, jotta keskustelu saatiin käyntiin. 

 

Haastattelurungon toimivuutta testattiin esihaastattelulla. Esihaastattelun pohjalta lisättiin 

yhteen teema-alueeseen tarkentava kysymys. Koska haastateltava kuului 

tutkimusjoukkoon ja haastattelurukoon ei tehty oleellisia muutoksia, esihaastattelu voitiin 

ottaa mukaan aineistoon. Kahdessa haastattelussa oli omaishoitaja ja yhdessä puoliso 

mukana haastateltavan suostumuksella. Kun omainen osallistui haastatteluun aktiivisesti, 

oli tutkijan kyettävä saamaan haastateltavan ääni kuuluviin (Elo & Isola 2008) ja siinä  

myös onnistuttiin. Toisaalta läheisen läsnäolo rikastutti keskustelua ja toi esiin uusia 

näkökulmia. 

 

Haastattelut tehtiin tammi-maaliskuussa 2016 ja yksi haastattelu myöhemmin 

toukokuussa. Haastatteluajat vaihtelivat 15 - 48 minuuttiin, ja muutamaan haastatteluun 

tuli pieniä taukoja haastateltavista johtuvien keskeytysten vuoksi. Kaikki haastattelut 

nauhoitettiin, ja äänitallentimen käyttöä ikäihmiset pitivät luonnollisena haastatteluun 

kuuluvana asiana. Aineiston analyysiä varten äänitetty haastatteluaineisto litteroitiin eli  

kirjoitettiin sanatarkasti tekstimuotoon  pian haastattelun jälkeen.  Tekstiaineistoa syntyi 

56 sivua fontin ollessa 12 ja rivivälin 1,5. 
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3.5   Aineiston analyysi 

 

Analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä, joka on yleisesti käytetty menetelmä 

terveystieteessä laadullisen aineiston analysoinnissa. Tällä menetelmällä voidaan 

systemaattisesti ja objektiivisesti kuvailla tutkittavaa ilmiötä. (Elo ym. 2014.) Aineiston 

analyysissä on tavoitteena tiivistää ja abstrahoida aineistoa niin, että se kuvaa tutkittavaa 

ilmiötä, eli haastatteluaineisto muutetaan teoreettiseksi kuvaukseksi (Kylmä & Juvakka 

2007, 66). 

 

Sisällönanalyysissä aineisto pilkotaan pienempiin osiin, pelkistetään ja nimetään sisältöä 

kuvaavaksi, minkä jälkeen pelkistetty aineisto ryhmitellään eri luokkiin (Polit & Beck 

2008,517-518). Laadullisessa sisällönanalyysissä on kolme vaihetta: Ensin on 

valmisteluvaihe, jolloin valitaan sopiva aineistonkeruumenetelmä, sopiva otos ja  

analyysiyksikkö, joka voi olla sana, lause tai lauseen osa tai ajatuskokonaisuus. 

Seuraavaksi aineisto järjestellään luokittelemalla ja abstrahoimalla sekä tekemällä 

tulkintaa, ja lopuksi raportoidaan tutkimustulokset. (Elo ym. 2014.)  

 

Laadullisen aineiston analyysissa voidaan käyttää induktiivistä eli aineistolähtöistä tai 

deduktiivistä eli teorialähtöistä sisällönanalyysiä. Tässä tutkimuksessa aineisto 

analysoitiin induktiivisesti. Tavoitteena oli luoda laajasta ja hajanaisesta 

haastatteluaineistosta looginen kokonaisuus, jossa informaatio on tiivistetty 

abstrahoinnin avulla tutkimuskohteen kuvaukseksi (Tuomi & Sarajärvi 2011). 

Aineistolähtöisyydessä on tärkeää, että aineiston annetaan kertoa tutkittavasta ilmiöstä 

(Kylmä & Juvakka 2007,113). 

 

Aluksi haastatteluaineistoa käytiin läpi moneen kertaan huolellisesti, jotta saatiin 

kokonaiskuva aineistosta. Haastattelut numeroitiin, jotta alkuperäisilmaisuihin pääsi 

palaamaan tarvittaessa myöhemmin. Tässä analyysiyksiköksi valittiin ajatuskokonaisuus, 

joka oli joko lauseen osa, lause tai useita lauseita asiakokonaisuudesta riippuen. 

Analyysissä teemoitettiin aineistosta nousevia aiheita etsien vastausta  

tutkimuskysymyksiin. Tutkimuskysymykset ja tutkijan tulkinnat vaikuttivat siihen, mihin 

aineistosta nousseet teemat tässä tutkimuksessa pohjautuvat. (Hirsjärvi & Hurme 2006.) 

Teeman sisällä aineistoa analysoitiin pelkistämällä ja ryhmittelemällä ne ala- ja 

yläluokkiin sekä pääluokkiin. Aineistosta nostettiin esiin tutkimuskysymysten kannalta 
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olennaisimmat asiat (Tuomi & Sarajärvi 2011). Haastateltavien kokemukset 

lääkehoidosta tyypiteltiin samankaltaisuuksien pohjalta neljään ryhmään: vointi, 

lääkkeisiin liittyvät kokemukset, lääkehoidon ohjaus ja neuvonta sekä lääkekustannukset. 

Myös poikkeavia tapauksia nostettiin esiin ja niitä analysoitiin (Eskola & Suoranta 2008).  

Esimerkit aineiston analyysistä tutkimuskysymyksittäin on esitetty liitteissä 1-3. 

  

Taulukko 2. Esimerkki aineiston analyysistä.   

Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 

Tuonne kaatuminen 

johtu siitä, että mulla 

on ollut sitä 

huimausta niin    

pitkään. 

 

 

Huimauksen vuoksi 

kaatuminen 

 

 

Huimaus 

 

Se on levähtämistä 

enin osa päivästä.  

 

Päivät levähtämistä Toimintakyvyn 

heikkeneminen 

 

Vointi 

Minä aina ihimettelen 

tuota suun kuivumista 

ja se on varsinkin 

yöllä. 

 

Suun kuivuminen  

öisin 

 

Suun kuivuminen 
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4   TUTKIMUSTULOKSET 

 

4.1   Haastateltavien taustatiedot 

 

Haastatteluun osallistuvien kotihoidon asiakkaiden (n = 10) ikä vaihteli 70 - 90 vuoden 

välillä ja keski-ikä oli 81,9 vuotta. Haastateltavista naisia oli yhdeksän ja miehiä yksi. 

Tutkimukseen osallistuvilla oli säännöllisesti käytössä 11 - 31 eri lääkevalmistetta.  

Keskimääräinen lääkemäärä oli 19 lääkevalmistetta, ja mediaani oli 17,5 lääkettä. 

Tutkimushaastattelussa ei kysytty tarvittavien lääkkeiden määrää eikä asiakkaiden 

sairauksia. Tutkimukseen osallistuneiden kotihoidon asiakkaiden lääkehoito toteutui 

apteekin annosjakeluna, ja kotisairaanhoitaja toimitti lääkkeet asiakkaille kotikäynnin 

yhteydessä kahden viikon välein. Kahdelle asiakkaalle jaettiin lääkkeet dosettiin ja 

lääkkeiden jakamisen suoritti omaishoitaja. 

 

Kaikki haastateltavat olivat säännöllisen kotihoidon, piirissä ja he saivat kotiapua 

vähintään kerran viikossa; kahden haastateltavan luona käytiin 2 - 3 kertaa päivässä. 

Yhden asiakkaan luona kävi ainoastaan kotisairaanhoitaja kahden viikon välein. Kahdella 

haastateltavalla oli omaishoitaja. 

 

Haastateltavien selviytyminen päivittäisistä toiminnoista oli hyvin vaihtelevaa. Yhtä 

haastateltavaa lukuun ottamatta kaikki saivat kerran viikossa sauna- tai suihkuapua. 

Kolme haastateltavaa valmisti ruoan itse, neljälle omainen valmisti ruoan, ja kolmella oli 

ateriapalvelu käytössä. Kaikilla haastateltavilla oli liikkumisen apuvälineenä rollaattori, 

vain yksi haastateltava liikkui ilman rollaattoria. Huimaus oli syynä rollaattorin käyttöön  

yli puolella haastateltavista. 

 

Haastateltavilta kysyttiin myös, olivatko he olleet viimeisen vuoden aikana 

sairaalahoidossa tai käyneet lääkärissä. Seitsemän vastanneista oli ollut sairaalahoidossa.  

Lähes kaikilla vastanneista oli lääkärissä käyntejä viimeisen vuoden aikana tai   

kotisairaanhoitaja oli konsultoinut lääkäriä asiakkaan lääkehoitoa tai terveydentilaa 

koskevissa asioissa.  Kaksi vastanneista oli joutunut sairaalahoitoon huimauksesta 

johtuvan kaatumisen vuoksi. 
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4.2   Kokemuksia lääkehoidosta 

 

Lääkehoitoon liittyviä kokemuksia tarkastellaan neljän ulottuvuuden kautta: iäkkäiden 

vointi, lääkkeisiin liittyvät kokemukset, lääkehoidon ohjaus ja neuvonta sekä 

lääkekustannukset.  

 

4.2.1   ”Vointi heikko, johtuuko lääkkeistä vai parantaako ne?” 

 

Haastateltavat kuvailivat päivittäisistä toiminnoista selviytymistä monella tavalla. Vointi 

vaihteli päivittäin, oli parempia ja huonompia päiviä.  Kotona selvittiin kotiavun tai 

omaishoitajan turvin ja erilaisiin toimintakykyä rajoittaviin asioihin oli pikkuhiljaa 

totuttu. Erilaiset pienemmät vaivat kuten polvikulumat, olkapäiden liikerajoitukset, 

vapina ja särkytilat eivät tuntuneet haittaavan toimintakykyä niin paljon kuin näön 

heikkeneminen. Omassa kodissa tutussa ympäristössä liikkuminen ja arkiaskareet 

kuitenkin onnistuivat. Näön heikkeneminen aiheutti rajoituksia asioille ja harrastuksiin 

pääsyssä ja lääkehoidon toteuttamisessa. Erilaisten apuvälineiden ja kekseliäisyyden 

avulla päivittäisistä toiminnoista vielä selvittiin. Kotiaskareet ja käsityöt koettiin 

toimintakykyä ylläpitäviksi ja elämään tarkoitusta tuoviksi asioiksi. 

 

Pitää keksiä keinoja, ei auta, pitää keinotella…minä vain tiskipöyälle 

toisella käellä nostelen. 

 

Kun vain vähän helpommin pääsis pois kotoa jonnekin…harrastuksiin. 

 

Päivät oon yksin. Minä oon vielä pärjännyt sen aikaa. Näkökin on mennyt 

huonoksi. 

 

Liikkuminen oli monilla haastateltavilla rajoittunutta. Postilaatikolle asti käveleminen oli 

riittävän pitkä päivittäinen kävelymatka monien haastateltavien kohdalla. Ulos 

pääseminen muutamien haastateltavien arjessa oli harvinaista, se tapahtui vain lääkärissä 

käynnin tai sairaalahoitoon joutumisen yhteydessä tai vain kesäisin. Jollekin korkeat 

kynnykset olivat esteenä ulos pääsylle. Sellaisten haastateltavien kohdalla, jotka olivat 

kaatuneet kotona useita kertoja, kaatumispelko rajoitti elämää. Kotiavulla ei ollut aikaa 

kävelyttämiseen, kun lyhyen kotikäynnin tarkoituksena oli päivittäisissä toimissa 

avustaminen. Jos kuntoa ylläpitävää toimintaa tai kuntoutusta ei ollut mahdollista saada 

liikkumisesta saatettiin luopua lähes kokonaan ja toimintakyky heikkeni. 
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Se on levähtämistä enin osa päivästä.  

 

Ulkona oon ollut sen verran, kun olin lääkärireissulla. 

 

Kuusi haastateltavaa toi esiin huimauksen tuomia ongelmia. He eivät kuitenkaan liittäneet 

huimausta lääkehoidon haittavaikutukseksi vaan oireeksi, joka kuului heidän elämäänsä 

ja vanhenemiseen. Kaatumisten aiheuttamat vammat olivat muutamille haastateltaville 

normaaleja arkielämään liittyviä asioita, eivätkä he olleet vaatineet lisätutkimuksia tai 

hoitoa vammoihinsa vaan tyytyivät tilanteeseen. 

 

 Päivittäisessä liikkumisessa rollaattori oli välttämätön apuväline, ilman sitä liikkuminen 

oli monille lähes mahdotonta. Sisätiloissa liikkuminen oli haastateltaville rollaattorin 

avulla mahdollista, vaikka huimaus teki kävelyn epävarmaksi ja rajoitti arjen 

toiminnoissa.  

 

Lääkkeiden haittavaikutuksia nousi esiin haastatteluissa, mutta haastateltavat eivät aina 

tienneet, mikä oli syynä erilaisiin tuntemuksiin tai oireisiin. Ummetus, suun kuivuminen, 

heikko olo, huimaus, vatsa- ja lihaskivut ja verenvuoto mainittiin haastatteluissa. 

Muutamat haastateltavista yhdistivät ummetuksen lääkkeen haittavaikutukseksi.  

 

Minua huimas ja kaaduin. Tuossa ovenpielessä, että mää tuohon   

kynnykseen löin tuon alaselekäni ja ovenpieleen…. ja ovenpielethän on 

terävät. Ovenpieleen löin sitten pääni ja tänne tuli hirviä mutti (näyttää 

päätään). 

 

Tässäkin on näin pitkä haava, kun oon kaatunut. Ja sormi meni. Lääkäri 

sano, että tämmöseksi se jääkin. Siinä ei oo tuntoa. Ja se on tämä säärikin 

tullut, kun oon kaatunut. Se vain kaataa minut, sille ei voi mittään. Minä en 

muuten liikukkaan, kun vain, kun on tuo rollaattori.  

Tuonne kaatuminen johtu siitä, että mulla on ollut sitä huimausta niin    

pitkään. 

Vointi on nykyään heikentynyt. Niin… tullee sellainen väsynyt olo ja 

semmonen heikko. En tiiä johtuuko se sitten lääkkeistä vai parantaako ne 

nuo lääkkeet. 

 

Minä aina ihimettelen tuota suun kuivumista ja se on varsinkin yöllä. Se 

oikein pakottaa ja tahtoo tulla semmonen paha olokin. . Onko se sitten 

lääkehaitta vai mikä? 
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4.2.2   Tottumista monilääkitykseen 

 

Haastateltavista osa kuvaili, kuinka he olivat tottuneet käyttämiinsä lääkkeisiin, kun 

lääkkeet olivat lisääntyneet vähitellen sairauksien myötä. Lääkehoitoon tuli aina uusi 

lääke toisensa jälkeen.  Monilääkityllä lääkkeet ovat usein kertyneet vuosien kuluessa. 

Joillekin oli aloitettu kerralla useitakin lääkkeitä, kun he olivat sairastuneet vakavasti. 

Yhden haastateltavan mukaan lääkkeiden vaikutusta oli vaikea arvioida, koska niillä ei 

ollut mitään vaikutusta vointiin.  

 

  Siihen aika lailla tottuu, kun on joutunut niitä kauan nauttimaan. 

Kyllä ne kerta ryssäyksellä meleko paljon tuli  …… 

Ei ne vaikuta sen kummemmin. Ei tuu semmosta tunnetta, ei oo semmosia 

lääkkeitä, jotka vaikuttas, että on parempi olo. En oo huomannut 

huonompaakaan. 

 

Monet haastateltavat ihmettelivät lääkkeiden paljoutta mutta ajattelivat, että lääkehoito 

on lääkärin vastuulla ja lääkäri on asiantuntija. Kun oli monia sairauksia ja jokaiseen 

sairauteen oma lääke, lääkkeiden lukumäärä nousi korkeaksi. Haastateltavat kokivat, että 

tähän asiaan heidän oli vaikea puuttua. Vuosikymmenet sitten iäkkäillä lääkehoito ei ollut 

samanlaista kuin nykyään, vaan selvittiin vähillä lääkkeillä; vanhuutta ei tuolloin 

medikalisoitu. 

 

Se on sellainen juttu, kun niitä on niin paljon, …lautasellinen nuita 

lääkkeitä. Niitä on niin paljon. Ja kaapit on täynnä tarvittavia lääkkeitä. 

Ja voi…kai ne pakko on olla ne lääkkeet, tai muuten… Minähän sanon, että 

minä oon se liikkuva laboratorio (naurua). 

Mun isähän eli kaheksankymmen kaheksan vuojen ikäiseksi ja hällä ei ollut 

muuta kuin Nitroja. 

 

Lääkkeet koettiin tärkeänä sairauksien hoidossa.  Kotisairaanhoitajan ohjeiden tarkka 

noudattaminen nousi esiin haastatteluissa, mikä kuvastaa vastuuntuntoista asennetta 

lääkehoitoa kohtaan. Lääkehoitoon haluttiin sitoutua, vaikka lääkkeiden paljous mietitytti 

monia. Niille, joilla sama lääkehoito oli ollut jo pitkään, olivat lääkkeet tulleet tutuiksi ja 

he olivat myös tyytyväisiä eivätkä halunneet mielellään vaihtaa lääkkeitään. Erityisesti 

sellaisten sairauksien hoidossa lääkkeiden merkitys korostui, joissa oireita voitiin lievittää 
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niin, että kotona asuminen vielä onnistui. Moni mainitsi kipulääkityksen tärkeyden ja 

merkityksen arjessa selviämisessä.  

En mää tuu toimeen ilman vakituisia lääkkeitä. 

Minä oon tähän lääkitykseen hyvin tyytyväinen, kun minulla ei oo 

esimerkiksi närästystä ollenkaan, ennen oli aina ja nyt ei oo sitä ollenkaan. 

Ja näitten vaivojen kanssa oppii tulemaan kerrassaan toimeen. Tähän 

lääkitykseen oon tottunut, enkä halua sitä vaihtaa. 

Mutta minä oon tosi hyvillään, että lääkkeet auttaa niin, että oon kotona 

pystynyt olemaan. 

 

4.2.3   Lääkehoidon ohjaus ja neuvonta riittämätöntä  

 

Haastateltavista suurin osa sanoi tuntevansa ulkonäöltä lähes kaikki lääkkeensä tai 

ainakin osittain ja tietävänsä, mihin sairauksiin ne oli määrätty. Lääkkeiden nimiä oli 

vaikea muistaa, ja muistamista vaikeutti myös se, että apteekilla oli käytössä 

rinnakkaisvalmisteita. Särkylääkkeet oli helpompi tunnistaa. 

  

Piän selevillä, että tunnen ne lääkkeet, että mihin vaivaan saan sen lääkkeen. 

 

Tässä aamulääkkeissä on lääkkeet, jotka siihen veren koostumukseen 

vaikuttaa. Siinä on natriumi, kaliumi ja magnesiumi. Sitten on sydänlääke, 

huimauslääke ja särkylääke. 

 

Huonon näön vuoksi jonkun oli vaikea erottaa annosjakelupussin pientä tekstiä ja nähdä 

lääkkeiden nimet. Tällöin lääkkeet otettiin tietämättä, mitä lääkkeitä annospussi sisälsi. 

Koska lääkkeet tulivat apteekista annosjakelupusseissa, ei asiakas saanut lääkkeistä 

mitään kirjallista informaatiota esimerkiksi lääkkeen käyttötarkoituksesta tai 

yleisimmistä haittavaikutuksista. Voimassaoleva lääkelista oli ainoa kirjallinen 

dokumentti, joka asiakkaalla oli kotona lääkehoitonsa seuraamisessa. 

 

Ei minulla ole niistä lääkkeiden nimistäkään, kun minä saan annospussin, 

niin en saa siitä selvää, mitä lääkkeitä siinä on. 

 

Kokemukset lääkkeisiin liittyvästä tiedonsaannista ja lääkehoidon ohjauksesta olivat 

vaihtelevia. Vastaajien mukaan kotisairaanhoitaja oli antanut lääkeohjausta uusista 

lääkkeistä, lääkemuutoksista sekä sellaisista lääkkeistä, joiden kohdalla oli jotain erityistä 

huomioitavaa, mutta suullinen ohjaus ei aina pysynyt muistissa. Lähes puolet vastasi, että 
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kotisairaanhoitajalla oli aikaa keskustella lääkehoitoon liittyvistä asioista. Kolmasosa 

haastateltavista kertoi, että hoitajat kertovat vähän lääkkeistä tai eivät lainkaan.  

Kyllä ylleensä kerrotaan, vaan ei taho ennää pysyä mielessä. 

No, Marevan-lääke kun tuli, niin siitä kerrottiin. 

 

Tietoa lääkkeiden vaikutuksista tai haittavaikutuksista oli haastateltavien mukaan annettu 

jonkin verran mutta melko vähän. Kolme vastaajista sanoi, ettei heille ole kerrottu mitään. 

Oli myös kokemus, että haastateltava ei osannut yhdistää oiretta lääkkeen 

haittavaikutukseksi, kun lääkettä määrättäessä ei kerrottu mahdollisista 

haittavaikutuksista. Jonkun mielestä lääkkeistä oli keskusteltu kauan sitten, mutta nyt, 

kun lääkehoito oli pitkään pysynyt samana, tarvetta keskusteluun ei ollut. Vastausten 

perusteella lääkkeiden haittavaikutuksista keskusteleminen oli monelle aihe, josta he 

eivät olleet tottuneet keskustelemaan, ja kaikki eivät osanneet vastata kysymykseen. 

Ei semmosesta oo puhuttu, että maailmassa semmosia (haittavaikutuksia) 

onkaan.  

 Niistä tuli lihaskipuja, sellaisia, mitä ei tajunnut, että mistä ne johtuu. 

 

Haastattelusta nousi esiin se, että moni vastaajista halusi keskustella lääkkeistä 

mieluummin lääkärin kuin hoitajan kanssa ja lääkeinformaation antaminen koettiin 

lääkärille kuuluvaksi tehtäväksi. Kotihoidossa lääkehoitoa toteuttaa koko kotihoidon 

henkilöstö, johon kuuluu eri ammattiryhmiä.  Kotisairaanhoitaja konsultoi tarvittaessa 

lääkäriä ja tekee lääkemuutokset. Yhden vastaajan mielestä hoitajat eivät ota kantaa 

lääkeasioihin, jos tulee ongelmatilanteita. Tätä vastausta olisi pitänyt pohtia enemmän 

haastateltavan kanssa, jotta olisi saanut vastauksen, mitä haastateltava tällä tarkoitti.  

 Eihän ne (kotihoidon henkilökunta) vaikuta lääkkeisiin. 

 Voihan sitä kysyä lääkäriltä, jos saa puhelinlinjan, että voi soittaa. 

 Minä itse katson ne lääkkeet. Ja lääkäriltä kuulen. 

Omaishoitajat, jotka jakoivat omaisen lääkkeet dosettiin, saivat apteekista tai 

lääkepakkauksista tarvittavan tiedon, ja heille apteekki oli luonnollinen 

informaatiokanava. He toivoivat kuitenkin, että kotisairaanhoito antaisi enemmän 

lääkeneuvontaa, kun lääkehoidon toteuttaminen oli heidän vastuullaan. 
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Moni haastateltava oli itse aktiivisesti etsinyt tietoa lääkkeistä soittamalla apteekkiin tai 

kysymällä omaiselta, jolla oli hoitoalan koulutus. Terveyslehdet, tuttavat, lääkeoppaat, 

reseptit, lääkepakkaukset ja internet olivat myös tietolähteitä, joista haastateltavat olivat 

hakeneet lääketietoa. Asiakkaat eivät tienneet, että terveydenhoitoalan ammattilaisilla on 

ohjausvelvollisuus lääkehoitoon liittyvissä asioissa. 

Minä oon semmonen, että minä soittaa hurautan apteekkiin ja kysyn ja sieltä 

saa neuvoja monessakin asiassa. Kyllä apteekki on minun käytössä aika 

paljon, minä oon turvautunut apteekkiin. 

   

Lääkehoidon rinnalla voidaan käyttää myös lääkkeettömiä hoitomuotoja ja niillä pyritään 

parantamaan monilääkittyjen ikäihmisten elämänlaatua. Haastateltavista ei monikaan 

muistanut, että olisi keskustellut hoitajien kanssa lääkkeettömistä vaihtoehdoista, kuten 

liikunnasta, terveellisestä ravinnosta, kuntoutuksesta tai fysioterapiasta, mutta kuitenkin 

ne kuuluivat monen arkeen.  Neljän haastateltavan luona kävi hieroja tai jalkahoitaja, 

joten palvelu oli heille tuttua, ja se oli järjestynyt lääkärin lähetteellä, 

veteraanikuntoutuksena tai omaisten toimesta. 

Terveellinen ja monipuolinen ruokavalio ja runsas veden juonti mainittiin haastatteluissa.  

Useilla haastateltavista oli tietoa oikean ruokavalion noudattamisesta tietyissä 

sairauksissa kuten kihdissä tai diabeteksessa. Liikunta, vaikka vain sisätiloissa, koettiin 

tärkeänä, ja siitä oli ollut keskustelua kotisairaanhoidon kanssa. Erilaiset vaivat olivat 

joidenkin kohdalla liikkumisen esteenä. 

Me pyritään syömään monipuolisesti, on kasviksia ja marjoja. Se on kans 

aika ravinto-opillisesti oikein se tuontiruokakin. Sekin on aika lailla 

monipuolista. 

Minulla on rautaset maksa ja munuaiset, kun kestävät tuollaisen 

lääkityksen. Minä kyllä juon vettä hirviästi, kaksi litraa päivässä. 

Niin, sanotaanhan sitä, että pitäs liikkua enempi, mutta kun ei pysty niin ei 

pysty. 

 

4.2.4   Kohtuuttomat lääkekustannukset 

 

Yhtä lukuun ottamatta kaikki haastateltavat pitivät lääkekustannuksia liian suurina. 

Kansaneläkelaitoksen vuosiomavastuu eli lääkekatto, joka oli 610,37 euroa 

kalenterivuodessa (KELA 2016), tuli haastateltavilla vuosittain täyteen, joillakin jo 
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vuoden alkupuoliskolla. Vuosiomavastuun ylityttyä lääkkeiden hinta halpeni, mikä 

kompensoi kustannuksia. 

 

Moni kuvaili lääkehoidon kustannuksia kohtuuttomiksi, ja rahaa elämiseen ei paljon 

jäänyt. Toisaalta haastatteluista heijastui iäkkäiden voimakas tahto selviytyä itsenäisesti 

asioidensa hoitamisesta kuten lääkekustannusten maksamisesta. He olivat kokeneet pula-

ajan ja olivat oppineet tarkoiksi.  Eläke ei aina edes riittänyt apteekkilaskuun, vaan oli 

käytettävä säästöjä, jos niitä vielä oli. Etenkin silloin lääkekustannukset olivat suuret, jos 

asiakas osti kolmen kuukauden lääkkeet yhdellä kertaa. Haastateltavien 

lääkekustannukset olivat nousseet edellisestä vuodesta. Diabeetikoilla oli tullut vuoden 

alusta 50 euron omavastuu lääkkeisiin, mikä tuntui suurelta korotukselta.  

 

Ne ei oo lähellekkään kohtuulliset. Viime vuonna tuli se katto täyteen se 

kuussattaa omavastuuosuus, kuus ja puolisattaa se on. Se tuli jo ennen 

kesäkuuta täyteen. 

Kaikki on liikaa. Palio niistä mennee…eläke mennee joka eurolle. 

Kyllä ne menee yli äyräitten. Aivan hirviää. Jää vain kahdeksan kymppiä 

kuukaudessa rahaa. 

 

4.3   Osallistuminen lääkehoidon suunnitteluun vaihtelevaa  

 

Ikäihmisen osallistuminen lääkehoitonsa suunnitteluun tarkoittaa hänen  mielipiteensä 

huomioimista eri valintatilanteissa.  Esimerkiksi kivunhoidon valinta, sopivan 

lääkeannoksen löytäminen ja keskustelu lääkkeen tarpeellisuudesta tai lääkehoitoon 

tehtävistä muutoksista ovat tilanteita, joissa ikäihmistä olisi tärkeä kuulla ja antaa hänelle 

riittävästi tietoa. 

Suurin osa haastateltavista kertoi voivansa vaikuttaa lääkehoitoonsa. Nykyinen käytäntö 

toimi hyvin ja asiakkaita kuultiin lääkehoitoon liittyvissä asioissa. Heille oli kerrottu 

uuden lääkkeen aloittamisesta tai lääkkeen vaihdosta ja se oli myös perusteltu. Jos 

haastateltava oli kertonut lääkärille tai hoitajalle haittavaikutuksista, asia huomiotiin ja 

tarvittaessa lääke vaihdettiin toiseen. Jotkut kertoivat, että lääkehoidon tarkistuksia oli 

tehty heidän omasta pyynnöstään, proviisorin toimesta tai sairaalahoidon yhteydessä. 

Lääkkeiden vähentämisessä oli joidenkin kohdalla tyydyttävä vain hyvin pieniin 
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muutoksiin.  Ikäihmisten vahva kunnioitus ja luottamus lääkärin asiantuntemukseen nousi 

esiin haastatteluista - lääkärin auktoriteettia kunnioitettiin. 

  

Kyllä varmasti kuullaan, että niin passaako se ja onko siitä haittavaikutuksia 

tai sillä lailla. Se on sellaista yhteispeliä sen lääkärin ja niijen kans.  

Kyllä minua on kuultu. Ei voi moittia. 

  

Eihän me yhtään tiiä, me vain syömme lääkkeitä, kun lääkäri määrää. Me 

luotamme niihin lääkäreihin liikaa, me piämme niitä, kun niillä on 

valakonen takki, niin viisaana. 

 

Haastateltavat kertoivat avoimesti myös huonommista kokemuksistaan, jolloin heitä ei 

ollut informoitu riittävästi tai heitä ei huomioitu. Lääkemuutoksia oli tehty niin, että he 

eivät tienneet muutoksista. Uusi lääke oli ilmestynyt annosjakelupussiin, ja he joutuivat 

itse selvittämään, mikä lääke oli kyseessä. Tai haastateltavalle oli kerrottu, että on tehty 

lääkemuutoksia mutta ei ollut perusteltu asiaa tarkemmin eikä kerrottu, millaisia 

lääkemuutoksia oli tehty. Oli myös kokemus, että lääkärin vastaanotolla lääkkeitä ei 

vähennetty, vaikka haastateltava sitä pyysi. Haastateltava ei ollut saanut vastausta 

kysymykseen, miksi hänellä oli käytössä niin paljon lääkkeitä. Haastattelussa ilmeni 

myös kokemus, että lääkeasioissa asiakkaan mielipiteellä ei ole merkitystä. 

 

Annoslääkkeissä ei tuu tuoteselostetta, niin kun mulle tuli se 

sydämenvajaatoiminta lääke niin se vain ilimesty annoslääkkeisiin, niin en 

tiennyt, mikä lääke se on. Niin mää tuttavalta kuulin, että hällä on se ja se 

on vajaatoiminnan lääke. Hoitajalta oon sitten kysynyt ja hän on kertonut. 

Ei se taija se mun puhheeni vaikuttaa. 

 

4.4   Asiakaslähtöisyyttä palveluun  

 

Kotihoidon toimintaa kuvattiin hyvänä ikäihmisten palveluna. Lääkehoito toteutettiin 

apteekin annosjakeluna, ja siihen oltiin tyytyväisiä. Kotisairaanhoitajat toimittivat 

asiakkaille annosjakelulääkkeet kotiin, ja asiakkaat ottivat ne itse tai kotihoidon 

työntekijät auttoivat lääkkeiden ottamisessa. Tämä koettiin toimivaksi ja selkeäksi 

käytännöksi. Kahden haastateltavan lääkehoidosta vastasi omaishoitaja, joka jakoi 

lääkkeet dosettiin ja avusti omaistaan tarvittaessa lääkkeenotossa. Näille asiakkaille 

kotisairaanhoitaja jakoi vain erillisjaossa olevat lääkkeet.  



45 

 

 

 

Omaishoitajien mielestä hoitajien kanssa lääkehoidosta keskustelu oli vähäistä. 

Kotisairaanhoitajalta sai kyllä vastauksen kysyttäessä, mutta omaishoitajat kaipasivat 

terveydenhoitoalan ammattilaisilta tietoa ja myös tukea lääkehoidon toteuttamisessa. 

 

Kotikäyntejä kuvattiin eri näkökulmista; asiakkaan ja hoitajan välinen hyvä ja toimiva 

vuorovaikutus oli tärkeää. Sellaiset hoitajat koettiin ammattitaitoisiksi, jotka kiireestä 

huolimatta kohtasivat asiakkaansa kokonaisvaltaisesti ja kiireettömästi, huomioiden 

asiakkaan tarpeet. Oli myös kokemus siitä, ettei saanut apua kotisairaanhoitajilta, kun 

heillä ei ollut aikaa kuulla asiakasta, kun oli jo kiire seuraavan asiakkaan luokse. Jos 

hoitajalla oli kiire, oli asiakkaalla korkea kynnys esittää omia toiveitaan tai kysymyksiä. 

Lääkkeistä keskustelemiseen ei aina jäänyt aikaa, kun hoitajalla oli tietyt kotikäyntiin 

liittyvät rutiinitehtävät. 

 

 Sellaisille hoitajille kiitosta, jotka ei näytä kiirettään. 

 ….että kotisairaanhoitajista ei oo mitään apua. Pakko sanua näin. 

Kun niillä on niin kiire, noilla tyttöillä, että ei taho hirvetä kysyä. 

 Ne on vain ne arkirutiinit, jotka käyään läpi. 

 

Hoitajien ja lääkäreiden vaihtuvuus kotisairaanhoidossa ja terveyskeskuksessa toi 

epävarmuutta haastateltavien arkeen ja ylimääräistä huolta. Kotihoidossa oli välillä 

sijaisia, joille asiakkaat olivat vieraita, ja asiakas joutui itse valvomaan lääkehoidon 

toteutumista. Kotihoidon asiakaskäynteihin ei ollut aina riittävästi henkilöresursseja, 

mikä näkyi kotikäyntien ajoituksessa; käyntiajat vaihtelivat. Lääkärityö koettiin 

hajanaiseksi, ja sillä oli vaikutusta hoidon laatuun.  Kotisairaanhoidolla ei ollut aina omaa 

lääkäriä ja hoitavat lääkärit vaihtuivat, jolloin koettiin, että hoito ei ollut kenenkään 

vastuulla.   

Ja monestikin tulee hoitaja jostakin muualta, X:ltäkin, niin joutuu 

valvomaan, että hoitaja antaa oikeat lääkkeet. 

Ja tuota mää joskus ajattelen, mutta se on aivan luonnollista, että kun saa 

oottaa niin kauan. Sitä oottaa ja oottaa, kun ei tiiä, tuleeko aamusta vai 

iltapäivästä. Mutta aina on tullut, kun on sovittu. Heillä on varmaan niin 

kuin heille linjat passaa. 

Kun sairaanhoitaja vie asiaa lääkärin puhutteluun, niin siellä on aina 

 eri lääkäri ollut sitten asialla. Ei oo mittään omalääkäri hommaa. 
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Lääkeasiat askarruttivat muutamien haastateltavien mieltä, ja he toivoivat, että 

kotisairaanhoidon lääkäri tekisi kotikäyntejä, jolloin olisi helpompi keskustella 

lääkehoitoon liittyvistä asioista. Ikäihminen tarvitsee riittävästi aikaa, jotta saa asiansa 

kerrottua, ja siksi lääkärin kotikäynnit loisivat turvallisen ja luottamuksellisen 

asiakassuhteen.  Toivottiin myös, että palveluesimies kävisi asiakkaiden luona, jotta hän 

näkisi asiakkaan elämäntilanteen ja avuntarpeen paremmin. Iäkkään elämäntilanne tulee 

usein todeksi vasta sitten, kun hänet kohdataan omassa elinympäristössään. 

 Kuinka se olis asiallista, että lääkäri kävis vaikka kotona ja sais näin 

 vappasti kahen kesken tämmöstä asiaa puhua. Niin se varmasti palio

 tämä asia koriavus.  

…että eikö tämä X (palveluesimies) voi lähtiä mukkaan, katsomaan    

päivittäin potilaita. 

 

Lääkehoidon tarkistus nousi esiin haastatteluista useita kertoja eri yhteyksissä.  Toivottiin 

enemmän lääkeneuvontaa, etenkin uusista lääkkeistä. Haastateltavista osa pohti, olivatko 

kaikki lääkkeet tarpeellisia, ja toivoi siihen hoitohenkilökunnalta vastausta.  

Haastatteluissa monet vastaukset tukivat sitä käsitystä, että lääkeneuvonta ja lääkkeistä 

keskusteleminen oli vähäistä kotihoidossa; neuvontaa sai silloin, kun asiakas itse oli 

aktiivinen ja otti asian puheeksi. Haastattelussa tuli esiin annosjakeluun liittyviä puutteita 

kuten se, että asiakas ei saa kirjallista lääkeinformaatiota käyttämistään lääkkeistä 

lääkelistaa lukuunottamatta. 

 

Joo se, että lääkkeet tarkistettais, että onko ne kaikki tarpeellisia, kun niitä 

on niin paljon. Joo, että aika ajoin tarkistettais. Lääkkeistä pitäs kertua 

enempi asiakkaalle, mihin ne mikin vaikuttaa ja minkälainen vaikutus niillä 

on. Että siihen ja siihen sairauteen. Eikö se olis kaikista tärkein?  

Mutta nehän tullee niissä pusseissa ne lääkkeet. Enhän minä saa niistä 

mittään tietoa. 

 

KELA-korvauksista ja lääkkeiden hinnoista toivottiin enemmän tietoa, koska  

apteekkilaskussa nämä tiedot eivät näkyneet, jos asiakas maksoi laskun 

suoraveloituksena. Ohjaustarve yksittäisten lääkkeiden käytössä nousi esiin muutamassa 

haastattelussa. Nitron ja Marevanin käytössä oli puutteita ja epävarmuutta. Asiakkailla, 

joilla oli Marevan-hoito, oli tarvetta ohjaukseen oikeasta ruokavaliosta ja eri lääkkeiden 

yhteisvaikutuksesta tähän hoitoon. Unilääkkeiden käytöstä toivottiin lääkeohjausta. 
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Lääkkeiden rinnakkaisvalmisteet aiheuittivat joidenkin kohdalla sekaannusta.  

Ongelmatilanteita oli syntynyt sairaalassa, kun asiakas ei tunnistanut lääkkeitään 

rinnakkaisvalmisteiden vuoksi. Tällöin olisi tärkeää kertoa asiakkaalle 

rinnakkaisvalmisteista ja tarkistaa lääkehoito yhdessä asiakkaan kanssa. 

…. minä en tiedä, kuinka monta kertaa sen Nitron saa ottaa. 

No ne iltalääkkeet, kun ne on niin tärkeitä unen kannalta. Niistä olis hyvä 

tietää.   

Niinkö siellä  X:ssä tuli riita sen lääkärin kanssa, kun minä en suostunut 

ottamaan sellaisia lääkkeitä, mitä minä en tuntenut ja ne oli samoja 

lääkkeitä, mutta eri firman tekemiä siellä yliopiston sairaalassa kuin mitä 

ne käyttää täällä meillä kotona. 

 

Yhteyden saaminen kotihoidon työntekijöihin on tärkeää, jos asiakkaalla on avuntarvetta 

tai lääkehoitoon liittyviä kysymyksiä. Kaikilla haastateltavilla oli yhteystiedot kotihoidon 

työntekijöihin ja mahdollisuus soittaa hoitajalle, jos oli tarvetta. Tämä koettiin tärkeäksi 

ja lisäsi turvallisuuden tunnetta kotona asumiseen. 

  

Minä saan soittaa hälle, mulla on suora numero hänen kännykkään. Hän on 

antanut sen minulle ja minä saan soittaa, jos tulee kysymistä.  

 

Haastateltavat kokivat saavansa hyvää hoitoa kotihoidossa. Lääkehoidon toteuttamisessa 

luotettiin vahvasti terveydenhuollon ammattihenkilöihin ja lääkärin määräämään hoitoon, 

eikä haastateltavista monellakaan ollut parannusehdotuksia lääkehoitoon liittyvissä 

asioissa sitä kysyttäessä. Mutta eri teemojen yhteydessä nousi esiin asioita, joihin 

toivottiin muutosta. Toisaalta haastateltavilla oli suhteellisen vähän tietoa arvioida 

lääkehoitoon liittyviä kehittämiskohteita; lääkehoito koettiin erityisosaamista vaativana 

ammattilaisille kuuluvana alueena. Tutkimusaineistossa oli kuitenkin eri yhteyksissä 

useita viittauksia siihen, että toivotaan lääkehoidon tarkistusta, lisää lääkeneuvontaa ja 

pysyvyyttä hoitohenkilökuntaan. 
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5   POHDINTA 

 

5.1   Tutkimustulosten tarkastelua  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä ja tietoa monilääkityistä iäkkäistä 

kotihoidon asiakkaista lääkehoitoon liittyvissä teemoissa. Kolmeen tutkimustehtävään 

haettiin vastausta haastattelemalla kymmentä monilääkittyä kotihoidon asiakasta.  

Ensimmäisessä tutkimustehtävässä kysyttiin monilääkittyjen ikäihmisten kokemuksista 

lääkehoidosta ja toisessa osallistumisesta lääkehoidon suunnitteluun. Kolmantena 

tutkimustehtävänä oli selvittää monilääkittyjen ikäihmisten käsityksiä lääkehoitoon 

liittyvän palvelun kehittämistarpeista kotihoidon kontekstissa. Tutkimustuloksia 

tarkastellaan tässä luvussa tutkimustehtävien mukaan niin, että huomio on 

merkittävimmissä tuloksissa. 

 

Alussa monilääkityt ikäihmiset kuvasivat päivittäisistä toiminnoista selviytymistä, mikä  

toi esiin myös  heidän senhetkistä vointiaan ja toimintakykyään. Monet olivat tottuneet 

monilääkitykseen ja vointiin oltiin suhteellisen tyytyväisiä, vaikka olikin terveyden 

vajavuutta.  Huomattavaa oli se, että huimaus oli ongelmana yli puolella haastateltavista. 

Tässä kuten Lampela ym. (2007) tutkimuksessa iäkkäät eivät osanneet yhdistää erilaisia 

oireita ja tuntemuksiaan lääkkeisiin liittyviksi haittavaikutuksiksi vaan pitivät oireita 

ikääntymiseen liittyvinä tai sairauksien seurauksena. Haastateltavilla ei ollut tämän 

tutkimuksen mukaan riittävästi tietoa käyttämiensä lääkkeiden haitta- ja 

yhteisvaikutuksista, jotta he olisivat voineet yhdistää oireet ja tuntemukset lääkkeisiinsä. 

Yhden haastateltavan toteamuksessa voidaan havaita omiin lääkkeisiin liittyvän tiedon 

vähäisyys: ”Niin… tullee sellainen väsynyt olo ja semmonen heikko. En tiiä johtuuko se 

sitten lääkkeistä vai parantaako ne nuo lääkkeet?”  Ikäihmisillä lääkkeisiin liittyvät 

oireet saattavat esiintyä hyvinkin epämääräisinä ja erilaisina kuin työikäisillä, ja siksi 

haittavaikutusten tunnistaminen on vaikeaa (Kivelä 2004, Kelo ym. 2015). Lumme-

Sandtin (2002) tutkimuksessa iäkkäät tunnistivat vain lievät lääkehaitat. 

 

Aiemmissa tutkimuksissa on todettu monilääkittyjen ikäihmisten kuuluvan 

kaatumistapaturmien riskiryhmään (Kivelä 2004, Kivelä & Vaapio 2011, Riker & Setter 

2012). Tässä tutkimuksessa haastateltavilla oli merkittävä monilääkitys ja heidän 

keskimääräinen lääkemääränsä oli 19 lääkevalmistetta ja mediaani 17,5 lääkettä, mikä on 
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huomattavan suuri määrä. Merkittävää oli se, että useampi oli kaatunut kotona liikkuessa 

ja kaksi oli joutunut sairaalahoitoon viimeisen vuoden aikana kaatumisen vuoksi.  

Kaatumisten ja monilääkityksen välisestä yhteydestä ei tässä tutkimuksessa voida tehdä 

päätelmää, mutta jo kolmen lääkkeen yhteiskäyttö voi lisätä iäkkäillä kaatumis- ja 

murtumavaaraa (Hartikainen ym. 2007). Muutamien kohdalla merkittävän 

monilääkityksen lisäksi vielä näön ja lihasvoiman heikentyminen lisäsi kaatumisvaaraa. 

Tutkimuksen mukaan kotona asuvista yli 80-vuotiaista joka toinen kaatuu ainakin kerran 

vuodessa. Tärkeintä olisikin selvittää kaatumisen syy, koska kaatumiset 

moninkertaistavat riskiä joutua laitoshoitoon. (Jäntti 2008.) Ikääntynyt alkaa myös 

kaatumisen pelosta vähentää liikkumistaan (Jäntti 2008), kuten tässä tutkimuksessa 

joidenkin haastateltavien kohdalla oli käynyt. 

 

Useimmat haastateltavista kertoivat liikkuvansa huimauksen vuoksi sisällä vain vähän ja 

ulkona liikkuminen oli rajoittunutta. Apuvälineen turvin liikkuminen vielä onnistui. 

Usein liikkumattomuus johtaa noidankehään: kun   yleiskunto laskee, toimintakyky 

heikkenee ja terveysongelmat lisääntyvät. Monilääkittyjen ikäihmisten liikunta- ja 

toimintakykyyn tulisikin kiinnittää enemmän huomiota terveydenhuollossa ja 

kotihoidossa. Lääkehoidon tarkistuksilla voitaisiin puuttua iäkkäille sopimattomien 

lääkkeiden käyttöön, etenkin sellaisten lääkkeiden, jotka vaikuttavat keskushermostoon 

ja heikentävät toimintakykyä. Monilääkitystä tulisi tarkastella kriittisemmin niiden 

iäkkäiden kohdalla, joilla on toimintakyvyn vajausta. 

 

Tässä tutkimuksessa seitsemän haastateltavaa oli ollut sairaalahoidossa viimeisen vuoden 

aikana ja lääkärissä käyntejä oli jokaisella useita. Yksi lääkepoliittinen päätavoite vuoteen 

2020 mennessä on lisätä väestön hyvinvointia rationaalisen lääkehoidon ja hyvän 

lääkitysturvallisuuden avulla. Näin voitaisiin vähentää terveydenhuollon kustannuksia ja 

parantaa kansanterveyttä. (STM 2011.) Sopimattomien lääkkeiden käytön vähentämistä 

on tutkittu monilääkityillä vanhuksilla interventiotutkimuksessa, ja sairaalahoidon tarve 

väheni, kun lääkkeiden määrää vähennettiin (Juola ym. 2013). Ikäihmisten lisääntyvä 

monilääkitys on jo kansanterveydellinen ongelma. Monilääkityksen aiheuttamista 

ongelmista on paljon tutkimustietoa, kuinka se johtaa ikäihmisillä toimintakyvyn 

heikkenemiseen, kaatumisiin ja hoidon tarpeen lisääntymiseen (Hartikainen 2002, Kivelä 

2004, Frazier 2005, Riger & Setter 2012, Hartikainen & Ahonen 2014). Myös tämä 

tutkimus tuo esiin monilääkityksen ongelmia. 
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Tässä tutkimuksessa ne ikäihmiset, joiden toimintakyky oli jo heikompi, olivat olleet 

pitkiä jaksoja sairaalahoidossa ja kotona pärjääminen oli vaikeaa. Kuitenkin he selvisivät 

tehostetun kotiavun turvin vielä omassa kodissaan, mutta elämä oli jo hyvin rajoittunutta 

ja elämänlaatu heikentynyt. Liikunnalla ja etenkin ulkona liikkumisella on tutkimuksen 

mukaan erittäin suuri merkitys iäkkään terveyteen, hyvinvointiin ja elämänlaatuun. 

Liikkuminen on ihmisen perustarve. (Rantakokko 2011.) Kun fyysinen toimintakyky 

alenee, elämänlaatu ja psyykkinen hyvinvointi heikkenevät (Vaarama 2010).  Iäkkäillä 

toimintakyvyn häiriöt pahenevat nopeasti, jos fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä ei 

ylläpidetä.  

 

Asiakkaan riittävä ohjaus ja neuvonta lääkehoidossa, lääkehaittojen tunnistaminen ja 

lääkehoidon seuranta ovat turvallisen lääkehoidon kulmakiviä ja kotisairaanhoidon 

perustehtäviä. Terveydenhuollon ammattilaisilla on neuvonta- ja ohjausvelvollisuus 

lääkehoitoa koskevissa asioissa. On myös tärkeää varmistaa, että asiakas on ymmärtänyt 

annetun ohjauksen. Turvallisen lääkehoito-ohjeen mukaan asiakkaalle annetaan 

riittävästi lääkeinformaatiota ja kerrotaan aina myös lääkehoidosta aiheutuvista 

haittavaikutuksista. (STM 2005.)  

 

Tässä tutkimuksessa haastateltavat olivat melko tyytyväisiä kotisairaanhoitajan antamaan 

lääkeohjaukseen, joka liittyi uusiin lääkkeisiin tai lääkemuutoksiin. Kysyttäessä 

tiedonsaantia lääkkeiden vaikutuksista tai haittavaikutuksista vastaajista vain pieni osa 

oli saanut tietoa. Kysymys koettiin vaikeaksi ja sitä tutkijan oli avattava. Tämä kuvastaa 

sitä, että iäkkäät eivät olleet tottuneet keskusteluun lääkkeiden vaikutuksista tai 

haittavaikutuksista. Tässä kuten aiemmassa tutkimuksessa (Gerlander ym. 2013) 

keskustelut hoitotyön ammattilaisen kanssa lääkkeiden haittavaikutuksista ja 

vaikutustavasta koettiin vähäisiksi. 

 

Vaikka tutkimukset osoittavat, että sairaanhoitajien lääkeosaaminen on hyvällä tasolla 

sekä testien että heidän oman arvionsa mukaan (Sneck 2016, Luokkamäki ym. 2016) ja  

sairaanhoitajat arvioivat myös lääkehoitoon liittyvän ohjaamisen ja opetuksen taitonsa 

hyviksi (Sneck 2016), ikäihmiset eivät saa riittävästi tietoa lääkkeistä. Lääkehoidosta 

keskusteltaessa asiakas ei voi tuoda esiin omia näkemyksiään, jos hänellä ei ole riittävästi 

tietoa. 
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Kotihoidon toimintaympäristö on haasteellinen, koska asiakaskäynnit ovat lyhyitä ja 

niihin sisältyy ennalta suunnitellut toiminnot, jolloin aikaa lääkkeistä keskustelemiseen 

on vähän. Aikaisemmissa kotihoitoa koskevissa tutkimuksissa työntekijöiden kiire on 

ongelma, joka tuodaan yhä uudelleen esiin (Paljajärvi 2012, Groop 2014, Hautsalon ym. 

2016) jo 1990-luvulta lähtien (Paljajärvi 2012). Tässä tutkimuksessa monet haastateltavat 

kokivat hoitajan kiireen vaikuttavan siihen, että he eivät halunneet vaivata hoitajaa omilla 

kysymyksillään. Lyhyillä ja kiireisillä kotikäynnillä lääkehoidon ohjaukseen ja 

neuvontaan jäi vähän aikaa.   

 

Haastatteluista nousi esiin myös havainto siitä, että iäkkäillä ei ollut riittävästi tietoa 

lääkkeistään. Tämä tulos oli saman suuntainen kuin Sinon ym. (2014) tutkimuksessa, 

jossa todetaan, että kun ikäihmisillä on enemmän kuin viisi lääkettä eli monilääkitys, 

heiltä puuttuu usein tietoa käyttämistään lääkkeistä ja taitoja itsenäisesti hallita omia 

lääkkeitään. Tässä tutkimuksessa haastateltavat tunnistivat lääkkeensä ulkonäöltä ja osa 

tiesi myös lääkkeidensä käyttötarkoituksen.  Moni ei kuitenkaan tiennyt omista 

oikeuksistaan saada riittävästi tietoa lääkkeisiin liittyvistä asioista, ja oltiin vähään 

informaatioon tyytyväisiä. Osalla haastateltavista ei ollut tarvetta tiedonsaantiin, koska 

he luottivat terveydenhuollon ammattihenkilöiden osaamiseen ja luovuttivat vastuun 

heille. Tutkimuksessa nousi esiin monilääkittyjen ikäihmisten lääkkeisiin liittyvän tiedon 

puute ja siitä johtuva vähäinen vaikuttamismadollisuus lääkitykseensä. 

 

Klaukkala ym. (2007) korostavat lääkäreiden vastuuta ottaa esiin lääkkeiden vaikutukset  

ja haittavaikutukset asiakkaan kanssa uusien lääkkeiden aloituksen jälkeen tai lääkitystä 

arvioitaessa. Lääkäreillä on velvollisuus lääketiedon välittämiseen, ja heillä tulisi olla 

aikaa vastata asiakkaan esittämiin kysymyksiin (Krank 2014).  Tässä kuten Tarn ym. 

(2009) tutkimuksessa osa asiakkaista halusi, että mieluummin lääkäri kuin hoitaja antaa 

tietoa lääkkeistä. Luokkamäen ym. (2016) tutkimuksen mukaan sairaanhoitajilla on 

lääkehoidon osaamisessa kehitettävää ja sairaanhoitajat toivovat saavansa lisäkoulutusta 

lääkkeiden yhteis-, sivu- ja haittavaikutuksista sekä yleensä   farmakologisessa 

osaamisessa. Terveydenhuollon ammattilaisten perus- ja täydennyskoulutuksessa tulisi 

huomioida paremmin iäkkäiden lääkehoidon erityispiirteet (Ahonen 2011), jotta 

käytännön työssä osattaisiin antaa ikäihmisille sellaista tietoa, jota he tarvitsevat. 

Kotihoidon asiakkaat tapaavat harvoin lääkäriä, jolloin hoitajien vastuu lääkeneuvonnan 

antamisesta korostuu.  
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Yksi keskeinen tulos tässä tutkimuksessa oli, että monilääkityt ikäihmiset kokivat 

lääkekustannuksensa liian suuriksi.  Kelan maksukatto (610 e vuonna 2016) tuli täyteen 

kaikilla ennen vuoden loppua ja monilla jo vuoden alkupuoliskolla. Lääkekustannukset 

olivat nousseet edellisvuodesta monien kohdalla. Lääkekuluihin toi helpotusta se, että 

maksukaton ylityttyä asiakas maksoi jokaisesta korvattavasta lääkkeestä vain 2,50 euron 

omavastuuosuuden (Kela 2015). Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaan 

lääkettä määrättäessä olisi kiinnitettävä huomiota erityisesti lääkityksen tarpeellisuuteen 

sekä valittavan lääkkeen tehoon, turvallisuuteen ja hintaan (1088/2010). Lääkeitä 

määrättäessä olisi tärkeää keskustella asiakkaan kanssa myös lääkkeiden hinnasta ja 

kysyä, onko asiakkaalla vara kalliisiin lääkkeisiin (Krank 2014). Lääkkeistä 

keskusteltaessa lääkkeettömien vaihtoehtojen esille tuominen on osa asiakasneuvontaa 

(Kelo ym. 2015). Tämän tutkimuksen mukaan lääkkeettömistä vaihtoehdoista oli ollut 

jonkinlaista keskusteltua asiakkaan kanssa, mutta keskustelu oli vähäistä. 

 

Tutkimuksessa haastateltavat pitivät lääkekuluja niin suurina, että rahaa 

elinkustannuksiin jäi liian vähän ja toimeentulo oli niukkaa. Huolestuttavaa on se, että 

monilääkitty ikäihminen joutuu mahdollisesti tinkimään monipuolisesta ravinnosta 

lääkekulujen vuoksi. Suomisen ym.   (2012) mukaan kotihoidossa tunnistetaan vielä 

huonosti vajaaravitsemusvaarassa oleva ikäihminen. Tässä tutkimuksessa ei selvitetty 

ruokatottumuksia tarkemmin, mutta ateriapalvelua käytti vain vajaa kolmasosa ja loput 

valmistivat itse ruoan tai omainen auttoi ruoan valmistuksessa. Monilääkityillä 

ikäihmisillä esiintyy Jyrkän ym. (2011) mukaan jo lähtökohtaisesti aliravitsemusta ja 

ravitsemusongelmia.  Erityisesti heille monipuolisella ravinnolla olisi suuri merkitys 

terveyden edistämisessä. Ikäihmisten ravitsemussuosituksissa painotetaan, että hyvä 

ravitsemustila nopeuttaa sairauksista toipumista, parantaa elämänlaatua ja tukee kotona 

asumisen mahdollisuutta (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010).   

 

Asiakkaan osallistuminen ja hänen mielipiteensä kuuleminen ja huomioonottaminen ovat 

tärkeitä lääkehoidon onnistumiselle (Kelo ym. 2015). Tässä tutkimuksessa suurin osa 

koki voivansa vaikuttaa jollakin tavalla lääkehoitoonsa.  Uuden lääkkeen aloittaminen, 

lääkkeen vaihtaminen haittavaikutusten vuoksi, annostuksen pienentäminen tai 

lääkityksen tarkistus olivat tilanteita, joissa asiakasta oli kuultu. Pienissäkin asioissa 

vaikuttaminen oli   haastateltaville tärkeää ja se vahvisti heidän tunnettaan hallita omaa 
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lääkehoitoaan ja itsenäistä elämää. Ikäihmisillä on voimakas tarve säilyttää itsenäisyys 

suhteessa omaan hoitoonsa (Pitkälä ym. 2006).   

 

Tutkimuksessa sellaiset haastateltavat kokivat osallistumis- ja vaikutusmahdollisuutensa 

lääkehoidon suunnitteluun vähäisiksi, joita ei ollut riittävästi informoitu heidän 

lääkehoitoonsa liittyvissä asioissa: uudesta lääkkeestä tai lääkemuutoksista ei kerrottu, 

muutoksia ei perusteltu eikä asiakas tiennyt lääkkeidensä käyttötarkoitusta.   

Monilääkityn ikäihmisen on myös vaikeaa sitoutua lääkehoitoonsa, jos hän ei tiedä 

lääkkeittensä käyttötarkoitusta (Pasina ym. 2014). Riittävä tieto sairauden hoidosta ja 

hoitopäätöksistä mahdollistavat ikäihmisen osallistumisen hoitoonsa (Kivelä & Vaapio 

2011). Asiakkaalla on myös oikeus saada tietoa hoidostaan ymmärrettävällä tavalla 

(785/1992).  Vuorovaikutustilanteissa ikäihmisten positiivinen erityiskohtelu hoitotyön 

ammattilaisten taholta edistää yhdenvertaisuutta. Tällä tarkoitetaan keinoja, joilla 

edistetään ikäihmisten tosiasiallista yhdenvertaisuutta (Karvonen-Kälkäjä 2012) kuten 

tasapuolista lääkehoitoon liittyvää informointia muihin ikäryhmiin verrattuna. 

 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin myös monilääkittyjen ikäihmisten käsityksiä 

lääkehoitoon liittyvän palvelun kehittämisestä. Tutkimusaineistosta nousi esiin 

kehittämistarpeita, jotka liittyivät asiakaskäynteihin, hoitohenkilöstöön ja lääkehoitoon. 

 Asiakaskäynneillä hoitajan kiire vaikutti asiakkaan ja hoitajan väliseen 

vuorovaikutukseen. Lyhyt kiireinen asiakaskäynti ei antanut tilaa asiakkaan tarpeille ja 

asiakas koki, ettei saanut tarvitsemaansa apua. Kiireetön ja kokonaisvaltainen 

kohtaaminen koettiin hyväksi. Lyhytkin keskustelu lääkehoidosta koettiin riittäväksi, jos 

asiakas sai vastauksen kysymyksiinsä tai tarvitsemansa neuvon tai avun.  Paljajärven 

(2012) mukaan kotihoidossa hoitajien kiire ja asiakkaalle annetun ajan riittämättömyys 

olivat pysyneet ennallaan koko 15 vuoden seurantatutkimuksen ajan vuosina 1994 - 2009. 

Asiakkaat, omaiset ja hoitajat kuvasivat kiirettä ja asiakasajan niukkuutta (Paljajärvi 

2012). Tutkimusaineiston perusteella voidaan päätellä, että lyhyellä ja kiireisellä 

asiakaskäynnillä ei lääkehoidon kysymyksiin ehditty aina paneutua, mutta asiakkaat  

olivat kuitenkin melko tyytyväisiä.  

 

Kotihoidon työntekijöiden ja kotisairaanhoidon lääkäreiden vaihtuvuus vaikutti hoidon 

jatkuvuuteen ja aiheutti haastateltavissa epävarmuutta ja epätietoisuutta. Monilääkityillä 

ikäihmisillä olisi tärkeää olla hoitava lääkäri, joka tuntisi asiakkaan kokonaistilanteen, 
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jotta vältyttäisiin lääkitykseen liittyviltä ongelmilta (Pitkälä ym. 2010). Hoidon jatkuvuus 

voi myös ehkäistä sairaalahoitojaksoja (Manderbacka ym. 2015). Lääkehoidon seurannan 

kannalta on tärkeää, että hoitajat eivät vaihdu. Sairaanhoitajilla on tärkeä rooli valvoa ja 

havaita lääkehaitat (Frazier 2005), ja suomalaisessa kotihoidossa asiakkaiden voinnin 

seuranta on kaikkien kotihoidon työntekijöiden vastuulla. Kotisairaanhoidon jatkuvuus 

on heikentynyt vuosien kuluessa (Paljajärven 2012), mikä vaikuttaa myös hoidon laatuun. 

Palvelujen pirstaleisuus vaikeuttaa tiedon kulkua ja hoitohenkilöstön sitoutumista 

lääkehoidon seurantaan ja järkeistämiseen (Timonen 2015). Hyvän lääkäri -

potilassuhteen luomiseksi toivottiin hoitavan lääkärin kotikäyntejä, jolloin asiakas voisi 

tutussa kotiympäristössä keskustella hoidostaan ja lääkkeistään. 

 

Lääkehoitoon liittyvän palvelun kehittämisessä haastateltavat toivoivat saavansa 

enemmän tietoa lääkkeistä ja että lääkehoitoa tarkistettaisiin.  Haastatteluaineistosta nousi 

eri teemojen yhteydessä vahvasti esiin lääketiedon lisäämisen tarve. Tämä tutkimus 

osoittaa, että lääkehoidosta keskusteltaessa olisi tärkeää kiinnittää huomiota keskusteluun 

lääkkeiden haittavaikutuksista ja lääkkeiden vaikutuksen selittämiseen kuten Gerlanerin 

ym. (2013) tutkimus osoittaa. Chiang-Hanisko ym. (2012) korostaa monilääkityn 

asiakkaan informoinnin lisäämistä. Riittävän lääketiedon valossa asiakas osaisi kertoa 

paremmin mahdollisista lääkehaitoista hoitohenkilökunnalle, ja lääkehoidon seuranta 

paranisi. Tässä kuten Tarnin ym. (2009) tutkimuksessa ikäihmiset halusivat tietoa 

lääkkeidensä käyttötarkoituksesta, vaikutuksista ja hinnasta. 

 

Annosjakelussa olevista lääkkeistä apteekki ei voi antaa asiakkaille lääkeneuvontaa, ja se 

jää kotihoidon henkilöstön välityksellä annettavaksi (Inkinen ym. 2015). Haastateltavista 

muutamat kokivat jäävänsä ilman lääketietoa, kun lääkkeet tulivat annosjakelupusseissa. 

THL:n turvallisen lääkehoidon ohjeen mukaan asiakkaalla tulisi olla mahdollisuus saada 

kirjallista ja sähköistä lääkeneuvonnan materiaalia (Inkinen ym. 2015).  Annosjakelua 

toteutettaessa ei kirjallisen lääkeinformaation toimittaminen asiakkaalle ole kuitenkaan 

yleinen tapa. Annosjakelussa oleville on turvattava tiedonsaanti, mikä on lakisääteinen 

oikeus (785/1992). 

 

Tässä tutkimuksessa lääkehoidon tarkistaminen oli useamman haastateltavan toive ja 

nousi merkittäväksi tulokseksi. Lääkityksen tarkistukselle tulisi antaa enemmän 

painoarvoa terveydenhuollossa, koska sillä on suuri merkitys monilääkitylle ikäihmiselle 
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inhimillisinä ja terveydellisinä hyötyinä. Tarkistus voi tuoda asiakkaalle myös 

merkittäviä kustannussäästöjä. (Niskanen 2014.) Monilääkitys on usein hoitojen 

kertymää vuosien varrelta, ja asiakas tarvitsee riittävästi tukea lääkäriltä, hoitajilta ja 

omaisilta lääkitystä vähennettäessä (Hartikainen 2002). Vähentäminen onnistuu, jos asia 

perustellaan tarkasti (Hartikainen 2002), kuunnellaan asiakasta ja seurataan vointia (Kelo 

ym. 2015, Kiiski ym. 2016). Iäkkäiden kohdalla on tärkeää, että lääkehoito olisi 

yksinkertaista ja helppoa toteuttaa käytännössä. Lääkehoidon tulisi tukea toimintakyvyn 

säilymistä vähentämällä sairauden oireita, kärsimystä ja kipuja (Hartikainen & Ahonen 

2014).  

 

Tutkimustuloksissa on nostettu esiin monilääkitysongelmat ikäihmisten toimintakyvyn 

näkökulmasta, koska toimintakyvyllä on vaikutusta kotona selviytymiseen ja   

sairaalahoidon tarpeeseen. Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksessa 

palvelujärjestelmämme tärkeimmäksi tavoitteeksi on asetettu ikäihmisten kotona 

asumisen edistäminen ja tukeminen sekä ennaltaehkäisevien palvelujen järjestäminen 

(STM 2008). Monilääkityksen järkeistämiseen tulisi suunnata tulevaisuudessa 

voimavaroja, jotta ikäihmiset saisivat lääkehoidosta kaiken hyödyn ja haitat jäisivät 

vähäisiksi, ja toimintakyky säilyisi pitkään. Se toisi myös kustannussäästöjä 

sairaalahoidon tarpeen vähenemisenä.  Terveydenhuollossa tarvitaan lääkehoitoon 

liittyvää arvokeskustelua, joka loisi pohjan hyville toimintatavoille.  Monilääkitys on 

heijastumaa myös kulttuurisista arvovalinnoista. 

  

Tämä tutkimus on lisännyt tietoa monilääkitykseen liittyvistä ongelmakohdista 

yksilötasolla ja lisännyt ymmärrystä merkittävän monilääkityksen vaikutuksesta 

ikäihmisten elämänlaadulle ja arjessa selviämiselle. Kotihoidossa riittävillä resursseilla 

ja hoidon jatkuvuudella voidaan mahdollistaa lääkehoidon tarkistaminen ja ohjaus, 

asiakkaan voinnin seuranta sekä asiakaslähtöisempi hoito. Näitä tuloksia voidaan 

hyödyntää ikäihmisten lääkehoidon suunnittelussa ja terveydenhuollon 

ammattihenkilöiden ohjausosaamisen kehittämisessä.  

 

Tulevaisuuden terveyspalveluja suunniteltaessa puhutaan yksilön aktiivisesta 

osallistumisesta ja vastuusta terveydestään, ja terveyden edistäminen nähdään tärkeänä 

arvona (Törmänen 2011). Ikäihmisten terveyden edistämiseen tulisi kuulua myös  

lääkehaittojen vähentäminen, lääkehoidon järkeistäminen ja lääketiedon lisääminen.  
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5.2   Tutkimuksen eettisyys  

 

Tässä tutkimuksessa pyrittiin noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä. 

Tutkimusprosessin eri vaiheissa noudatettiin yleistä huolellisuutta, tarkkuutta ja 

rehellisyyttä (Hirsjärvi ym. 2007).  Tutkimuksessa noudatettiin eettisiä ohjeita  

tutkimukseen osallistuneiden suojaa koskevissa kysymyksissä Helsingin julistuksen 

(1964) mukaisesti (Lääkäriliitto 2014). Tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmissä 

sovellettiin tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia käytäntöjä, ja tutkimustulokset   

raportoitiin rehellisesti, avoimesti ja vastuullisesti. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 

2012.) Koko tutkimusprosessin ajan on pyritty säilyttämään haastateltavien anonymiteetti 

( Polit & Beck 2008, 180-181). 

 

Tutkimusta varten haettiin tutkimusluvat kuntayhtymästä.   Tutkimuslupahakemuksen 

yhteyteen liitettiin saatekirje, jossa kerrottiin tutkimuksesta ja sen tarkoituksesta. 

Eettisestä toimikunnasta varmistettiin lupamenettely. Tässä tutkimuksessa 

haastattelukysymykset eivät puutu ihmisen psyykkiseen koskemattomuuteen, joten 

eettisen toimikunnan ohjeen mukaan lausuntoa ei tarvittu tutkimuksen toteuttamiseen. 

 

Tutkija lähetti sähköpostitse neljän eri kunnan palveluesimiehille tiedotteen, jossa 

kerrottiin tutkimuksesta sekä sen taustasta ja tarkoituksesta. Palveluesimiehiä pyydettiin 

tiedottamaan kotisairaanhoitajia suullisesti ja kirjallisesti tutkimuksesta ja siitä, että 

vapaaehtoiset kotisairaanhoitajat tekisivät haastateltavien valinnan. Valinta tehtiin 

sopivuuteen perustuen ennalta määritellyillä kriteereillä eri kuntien kotisairaanhoidon 

asiakkaiden joukosta.       

 

Kotisairaanhoitajat kertoivat asiakkaille tutkimuksesta ja antoivat heille kirjallisen 

tiedotteen, jossa oli tietoa tutkimuksesta, osallistujien yksityisyyden suojasta, 

anonymiteetistä, osallistumisen vapaaehtoisuudesta sekä tietojen luottamuksellisesta 

käsittelystä (Clifford  2000,138-140, Kankkunen & Vehviläinen - Julkunen 2013). 

Kirjeessä oli tutkijan yhteystiedot, jotta vastaajat voisivat tarvittaessa ottaa yhteyttä 

tutkijaan (Polit & Beck 2008). Tutkittavilla oli mahdollisuus kieltäytyä osallistumisesta 
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ja keskeyttää se halutessaan (Hirsjärvi ym. 2007, Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 

2013).  

 

Tietoon perustuva suostumus (informed consent) sisälsi tiedotteen tutkimuksesta ja 

allekirjoitettavan suostumuslomakkeen (Kylmä & Juvakka 2007). Tietoinen suostumus 

koostui kahdesta asiasta; informaatiosta ja suostumuksen antamisesta. Perehtyneisyys 

(informed) tarkoittaa sitä, että tutkittavalle kerrotaan kaikki tärkeät asiat siitä, mitä 

tutkimuksessa tulee tapahtumaan tai mitä saattaa tapahtua tutkimuksen kuluessa. Tiedon 

saamisen lisäksi tutkittavan on myös ymmärrettävä tieto. Suostumuksella (consent) 

tarkoitetaan sitä, että henkilö on kykenevä antamaan suostumuksensa ja tekemään 

rationaalisia päätöksiä. Suostumuksen tulee olla vapaaehtoinen. (Hirsjärvi ym. 2008, 25, 

Polit & Beck 2008,178-179.)  Kotisairaanhoitajat antoivat informaation ja  

suostumuslomakkeen allekirjoitettavaksi tutkimukseen vapaaehtoisesti lupautuneille. 

Ennen haastattelua tutkija kertasi vielä kaikki tärkeät eettisyyteen liittyvät asiat ja 

tutkimuksen toteuttamisen haastateltavien kanssa. Näin meneteltiin organisaation 

ehdotuksesta, koska se koettiin luontevana tapana toimia kotihoidon iäkkäiden 

asiakkaiden kohdalla. Tietoisella suostumuksella pyrittiin myös kunnioittamaan 

haastateltavien itsemääräämisoikeutta.  

 

Tutkimuksen kaikissa vaiheissa säilytettiin tutkittavien anonymiteetti, jotta heitä ei 

voitaisi tunnistaa tutkimusaineistosta. Aineistosta nostetut suorat lainaukset on valittu 

niin, että niistä ei voida henkilöitä tunnistaa. Tutkimuseettisten periaatteiden mukaan 

tutkimuksessa on suojeltava erityisesti haavoittuvaan ryhmään kuuluvia, joita ovat 

monisairaat vanhukset. Yksityisyyden suojan vuoksi kohdeorganisaation nimeä ei 

myöskään mainita tutkimuksessa. 

 

Tutkimusaiheen valinta on aina eettinen valinta. Tällä tutkimuksella halutaan lisätä tietoa  

monilääkityistä ikäihmisistä, jotta heidän ongelmiin ja hyvinvoinnin lisäämiseen 

löydetään uusia ratkaisuja.  Aihe on myös yhteiskunnallisesti ajankohtainen: turvallinen 

lääkehoito ja lääkehoidon säännöllinen tarkistaminen on nostettu esiin ikäihmisten 

palvelujen laatusuosituksessa, vanhuspalvelulaissa sekä KASTE 2012 – 2015 -

ohjelmassa. Ikäihmisten kotona asumisen tukemisessa, palvelurakenteiden 

uudistamisessa ja palvelujen laatua kehitettäessä asiakkaan kuuleminen on tärkeää. 
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 Luotettavan informaation tuottamisessa on edesauttanut tutkijan aito kiinnostus 

tutkittavasta ilmiöstä ja paneutuminen aiheeseen (Pietarinen 2002). Myös 

vuosikymmenten työkokemus monilääkittyjen ikäihmisten hoidosta terveydenhuollon eri 

sektoreilla on laajentanut näkökulmaa tutkimusilmiön tarkastelussa.  

 

 

5.3   Tutkimuksen luotettavuus 

 

Luotettavuuden arviointi laadullisessa tutkimuksessa kohdistuu sekä tutkimusprosessiin 

että tutkimusaineistoon. Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan tutkimusaineiston 

laadun, analyysin ja raportoinnin osalta. (Kankkunen & Vehviläinen - Julkunen 2013.) 

Tutkimusta tulisi arvioida myös kokonaisuutena, jolloin sisäinen johdonmukaisuus 

painottuu (Tuomi & Sarajärvi 2011). Tässä tutkimuksessa luotettavuutta arvioidaan 

uskottavuuden (credibility), vahvistettavuuden (confirmability), siirrettävyyden 

(transferability) ja seuraamuksellisuuden (dependability) näkökulmasta (Polit & Beck 

2008,196).  

 

Tutkimusmenetelmän valinnassa on ollut tärkeää se, että tutkimusilmiötä tarkasteltaessa 

on saatu tutkittavien ääni kuuluviin ja tutkittavat itse kertovat heitä koskevasta asiasta. 

He ovat myös asiantuntijoita kertomaan siitä. Haastattelun avulla on voitu tuoda 

kuuluville sellaisten ihmisten äänet, jotka helposti jäävät kuulumattomiin (Coffey 2004, 

Creswell 2007). Monilääkityksestä ikäihmisten omasta näkökulmasta on niukasti 

tutkimustietoa, ja siksi on ollut haasteellista käydä vuoropuhelua teorian ja aineiston 

välillä. Tässä tutkimuksessa kotihoidon monilääkityt ikäihmiset halusivat mielellään 

kertoa kokemuksistaan ja ajatuksiaan palvelun kehittämisestä. Laadullinen 

lähestymistapa ja haastattelu sopivat hyvin tutkimusmenetelmäksi, koska tutkimusilmiötä 

on tutkittu vähän monilääkittyjen ikäihmisten näkökulmasta. 

 

Haastattelu toteutettiin teemahaastatteluna eli puolistrukturoituna haastatteluna, joka on 

yleisimpiä aineiston keruumenetelmiä laadullisessa tutkimuksessa. Aihepiirit oli 

määritelty etukäteen ja haastattelu eteni teemojen mukaan. (Hirsjärvi & Hurme 2006.) 

Haastattelemalla saatiin monipuolinen ja rikas aineisto, jota täydensivät vielä kahden 

omaishoitajan mukanaolo. Haastateltavien määrä oli kymmenen, joka tässä 

tutkimuksessa osoittautui riittäväksi määräksi. Aineiston riittävyys tuli esiin 
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kyllääntymisenä eli saturaationa, jolloin uudet haastattelut alkoivat toistaa itseään, 

eivätkä tuoneet esiin enää tutkimusongelman kannalta uutta tietoa (Eskola & Suoranta 

2008, Polit & Beck 2008, 70-71). 

  

Uskottavuuteen liittyy haastateltavien valinta (Hirsjärvi & Hurme 2006). Tässä 

tutkimuksessa on pyritty saamaan tutkimusilmiön kannalta relevantti aineisto.  

Haastateltaviksi valittiin harkinnanvaraisella otannalla henkilöt, jotka vapaaehtoisesti 

halusivat osallistua ja täyttivät ennalta määrätyt kriteerit. Kriteerien avulla saatiin 

tutkimustehtävän kannalta tarkoituksenmukainen tutkimusjoukko. Kotisairaanhoitajat 

valitsivat haastateltavat, koska tunsivat parhaiten asiakkaansa, jotka sopivat 

haastatteluun. Uskottavuutta voi heikentää se, että haastatteluun valikoitui keskivertoa 

virkeämpiä ja aktiivisia ikäihmisiä. Monilääkityksen on todettu olevan iäkkäillä naisilla 

yleisempää kuin miehillä; tässä tutkimuksessa lähes kaikki haastateltavat olivat naisia. 

 

Haastatteluaineiston luotettavuutta voi heikentää se, että haastateltavat saattoivat antaa 

sosiaalisesti hyväksyttäviä vastauksia. Tutkimusaineistosta löytyy myös kuvauksia, jotka  

eri teemojen yhteydessä kuvataan eri tavalla eli käsitykset asioista vaihtelivat haastattelun 

aikana ja vastauksissa esiintyi ristiriitaisuutta (Hirsjärvi & Hurme 2006). Koska 

tavoitteena ei ollut löytää totuutta vaan kuvata asiakkaan kokemuksia ja näkemyksiä, 

eivät nämä ristiriitaisuudet vaikeuttaneet analyysiä, mutta voivat heikentää luotettavuutta. 

Tässä tutkimuksessa haastattelut tehtiin vain kerran ja haastateltavat eivät saaneet 

haastatteluteemoja etukäteen. Joidenkin vastausten kohdalla olisi ollut tarpeellista 

syventyä aiheeseen enemmän, jotta asiasta olisi saanut syvällisempää tietoa ja tulkinta 

olisi ollut luotettavampi.  

 

Luotettavuutta vahvistettiin esitestaamalla haastattelukysymykset ennen varsinaista 

haastattelua. Tämän pohjalta tehtiin pieni lisäys täydentämään yhtä haastattelukysymystä, 

jotta haastatteluaineistolla saatiin vastattua tutkimuskysymyksiin (Ronkainen ym. 2011). 

 

Tässä tutkimuksessa uskottavuutta on pyritty vahvistamaan sillä, että tutkimuksen eri 

vaiheet on kuvattu mahdollisimman tarkkaan (Polit & Beck 2008).  Aineiston analyysi ja 

tulokset kuvataan niin selkeästi kuin mahdollista, jotta lukija voi seurata, miten analyysi 

on tehty. Analyysiprosessin kuvauksessa nostetaan esiin haastattelutekstistä autenttisia 

lainauksia, jotta lukija voi seurata paremmin tulkintoja ja yhteyttä alkuperäisaineistoon.  
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Näin lukija voi nähdä, miten tuloksiin on päädytty, ja vastaako tulkinta haastateltavien 

ajatuksia. (Kankkunen & Vehviläinen - Julkunen 2013.) Riittävän pitkillä 

aineistolainauksilla on varmistettu, että asia pysyy kontekstissaan (Mäkinen 2005).  

 

Vahvistettavuus liittyy tutkimusprosessin eri vaiheisiin. Aineiston avulla pyritään 

kuvaamaan, miten on päädytty tuloksiin ja johtopäätöksiin.  Laadullisessa tutkimuksessa 

hyväksytään se, että todellisuuksia voi olla monia eli tutkijasta riippuen voi 

tutkimuskohteesta olla erilaisia tulkintoja. (Kylmä & Juvakka 2007.) Tutkimusraportti on 

tutkijan tulkinnallinen ajatusrakennelma (Kiviniemi 2015,86) ja persoonallinen näkemys, 

jossa ovat mukana hänen tunteensa ja intuitionsa (Berger 2015).  Jokaiselle tulkinnalle on 

olemassa myös vaihtoehtoja. Tärkeää onkin johdonmukainen kuvaus. Tässä 

tutkimuksessa on pyritty lisäämään tulosten vahvistettavuutta esimerkkien avulla, joilla 

kuvataan, miten tiettyyn tulkintaan on päädytty.  Liitteenä on esimerkkejä aineiston 

analyysistä, ja ne on esitetty tutkimuskysymyksittäin ( Liite 1-3). 

  

Siirrettävyydellä tarkoitetaan tulosten siirrettävyyttä muihin vastaaviin konteksteihin. 

Tässä tutkimuksessa pyritään antamaan riittävästi tietoa tutkimukseen osallistuneiden  

monilääkittyjen ikäihmisten valinnasta sekä lääkehoidosta ja kotihoidon asiakkuudesta.  

Tutkimusaineiston ja analyysiprosessin monipuolisella kuvauksella on pyritty siihen, että 

lukija voi päätellä, voidaanko tutkimuksen tuloksia yleistää muuhun ympäristöön.  

(Kylmä & Juvakka 2007, 129, Polit & Beck 2008,539.)  

 

Seuraamuksellisuus liittyy raportointiin. Tässä tutkimuksessa on pyritty  

totuudenmukaistesti kuvaamaan tutkittavan ääntä eikä tutkijan motiiveja, 

ennakkoasennetta tai näkökulmaa. Tutkija on pyrkinyt objektiivisuuteen koko 

tutkimusprosessin ajan niin, ettei ole antanut ainakaan tietoisesti omien kokemusten tai 

ennakkoasenteiden vaikuttaa tuloksiin ja tavoitteena on ollut objektiivisen todellisuuden 

kuvaaminen. (Polit & Beck 2008, 15 ja 539.)  
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5.4   Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

 

Tämän tutkimuksen perusteella on päädytty seuraaviin johtopäätöksiin: 

 

1. Monilääkittyjen ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyyn tulisi kiinnittää 

enemmän huomiota terveydenhuollossa. Monilääkitystä tulisi tarkastella 

kriittisemmin niiden iäkkäiden kohdalla, joilla on merkittävä monilääkitys ja  

toimintakyvyn vajausta. 

2. Monilääkityt ikäihmiset eivät osaa yhdistää erilaisia oireita ja tuntemuksiaan 

lääkkeisiin liittyviksi haittavaikutuksiksi vaan pitävät oireita ikääntymiseen tai 

sairauksiin liittyvinä. Heillä ei ole riittävästi tietoa käyttämiensä lääkkeiden haitta- 

ja yhteisvaikutuksista, jotta he voisivat yhdistää oireet lääkkeisiinsä. 

3. Monilääkityillä ikäihmisillä ei ole riittävästi tietoa lääkkeistään, jotta he voisivat 

vaikuttaa omaan lääkehoitoonsa ja sen suunniteluun.  Monilääkityt ikäihmiset 

tulisi ottaa mukaan lääkehoidon suunnitteluun, ja heidän mielipide tulisi kuulla. 

4. Ikäihmiset, joilla on merkittävä monilääkitys, kokevat lääkekustannukset liian 

suuriksi. Monilääkitys voi johtaa jopa vanhusköyhyyteen ja aliravitsemukseen.  

5. Terveydenhuollossa neuvonta lääkkeettömistä vaihtoehdoista on vähäistä. 

Neuvontaa tulisi lisätä, koska monet iäkkäiden krooniset vaivat eivät helpotu 

lääkkeillä. 

6. Kotihoidon asiakaskäynnit ovat lyhyitä ja lääkehoidosta keskustelu jää 

vähäiseksi. Lääkehoitoon liittyvän palvelun parantamiseksi monilääkityt 

ikäihmiset toivovat säännöllisiä lääkehoidon tarkistuksia, lääkeneuvontaa  ja 

pysyvyyttä henkilöstöön. Lääkeneuvonnan antamisesta asiakkaalle tulisi sopia eri 

ammattiryhmien kesken niin, että vastuualueet olisivat selkeät.  

7. Annosjakelussa olevat lääkkeet eivät sisällä lääkeinformaatiota, ja asiakkaat 

kokevat tämän puutteeksi. Asiakkaat eivät saa riittävästi tietoa käyttämistään 

annosjakelulääkkeistä.   

8. Lääkehoidon tarkistus ja kokonaisarviointi tulisi ottaa ikäihmisillä säännölliseksi 

käytännöksi.  Kotihoidossa tulisi sopia lääkehoidon tarkistukseen liittyvät 

toimintatavat.  

9. Tulevaisuudessa tulisi lisätä lääkehoidon geriatrista koulutusta. Tämä parantaisi 

ikäihmisten lääkeneuvontaa ja lääkehoidon seurantaa. Monilääkityt ikäihmiset 
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tarvitsevat perusterveydenhuollossa oman vastuutyöntekijän, joka koordinoi 

hoidon kokonaisuutta.   

10.  Johtamista tulisi kehittää niin, että kotihoidossa hoidon jatkuvuus paranisi ja 

lääkehoidon seuranta toteutuisi. 

11. Uusien digipalvelujen ja teknologian käyttöä tulisi lisätä lääkehoidon ohjauksessa 

sekä merkittävän monilääkityksen havaitsemisessa ja ennaltaehkäisyssä. 

 

Jatkossa tarvitaan lisää tutkimusta iäkkäiden lääkkeidenkäyttäjien näkökulmasta, jotta 

saadaan selville, millaista tietoa nämä todellisuudessa tarvitsevat.  Esimerkiksi 

syvähaastattelulla voitaisiin saada enemmän tietoa asiakkaan kokemuksista, 

näkemyksistä ja asenteista, kun haastattelussa voidaan syvällisemmin pureutua 

aiheeseen.  Tutkimustiedon pohjalta on mahdollista kehittää asiakkaan kannalta 

tarkoituksenmukaisempia toimintatapoja. Lyhyet asiakaskontaktit edellyttävät 

laadukkaita asiakaslähtöisiä ohjausprosesseja ja aitoa asiakkaan kohtaamista. Tarvitaan 

lisätutkimusta myös terveydenhuollon ammattilaisten lääkehoitoon liittyvistä 

tiedontarpeista, jotta ohjausosaamista voitaisiin kehittää. 

  

Lääkitysongelmat ovat   usein syynä ikäihmisten sairaalaan joutumiselle. Lääkehoidon 

tarkistaminen päivystysvastaanotolla tulisi kuulua osana ikäihmisten turvallista 

lääkehoitoa. Tarvitaan tutkimusta siitä, miten paljon lääkehoidon tarkistamiseen 

käytetään resursseja päivystysvastaanotoilla. Soveltavan tutkimuksen avulla voitaisiin 

kehittää interventiona malli perusterveydenhuoltoon merkittävän monilääkityksen 

ennaltaehkäisemiseksi. Monilääkitystä ei ole todennäköisesti tutkittu terveystieteissä, 

vaikka aihe on tuttu hoitotyön ammattilaisille käytännön työstä ja merkittävään 

monilääkitykseen liittyvillä ongelmilla on vaikutusta hoitotyöhön. 

   

Pehmeällä systeemimetodologialla, joka kuuluu tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin, 

voitaisiin jatkotutkimuksena saada enemmän tietoa monilääkittyjen ikäihmisten 

lääkehoidon komleksisuudesta. Tällä menetelmällä voidaan tarkastella aihetta laajemmin 

terveydenhuollon hallinnon ja moniammatillisen yhteistyön näkökulmasta. 

Systeemiajattelussa ihmisten rakentamiin järjestelmiin kuuluu myös kulttuurinen 

ympäristö kuten sosiaaliset ja poliittiset systeemit, joilla on vaikutusta hoitokäytäntöihin.  
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Taulukko 3. Esimerkki aineiston analyysistä                                         LIITE 1 

                    

4.2.3  Lääkehoidon ohjaus ja neuvonta riittämätöntä                                        

  

Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 

Piän selevillä, että 

tunnen ne lääkkeet, 

että mihin vaivaan 

saan sen lääkkeen. 

Asiakas itse 

aktiivinen 

lääketiedon 

hankkimisessa 

 

Asiakas hankkii 

tietoa 

 

 

 

 

Kyllä ylleensä 

kerrotaan, vaan ei 

taho ennää pysyä 

mielessä. 

 

 

Kotihoidon 

henkilökunta 

kertoo lääkkeistä 

 

 

Tietoa kotihoidon 

henkilökunnalta 

 

 

 

Ainoastaan silloin, jos 

kysyy joltakin 

lääkäriltä. 

 

 

Kysyttäessä lääkäri 

kertoo lääkkeistä 

 

 

 

Tietoa lääkäriltä 

 

 

Lääkehoidon 

ohjaus ja 

neuvonta 

Minä oon semmonen, 

että minä soittaa 

hurautan apteekkiin ja 

kysyn ja sieltä saa 

neuvoja monessakin 

asiassa. Kyllä 

apteekki on minun 

käytössä aika paljon, 

minä oon turvautunut 

apteekkiin. 

 

 

 

Soittamalla 

apteekkiin saa 

lääkeneuvontaa 

 

 

 

 

Tietoa apteekista 
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Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 

Kyllä varmasti 

kuullaan, että niin 

passaako se ja onko 

siitä haittavaikutuksia 

tai sillä lailla. Se on 

sellaista yhteispeliä 

sen lääkärin ja niijen 

kans. 

  

 

Lääkehoidon 

suunnittelua 

yhteistyössä 

lääkärin ja 

kotisairaanhoidon 

kanssa 

 

 

 Asiakkaan 

kuuleminen 

 

Eihän me yhtään tiiä, 

me vain syömme 

lääkkeitä, kun lääkäri 

määrää. Me luotamme 

niihin lääkäreihin 

liikaa, me piämme 

niitä, kun niillä on 

valakonen takki, niin 

viisaana. 

 

 

 

Asiakkailla ei ole 

tietoa lääkkeistä ja  

lääkärin 

määräämään 

hoitoon luotetaan 

liikaakin 

 

 

Luottamus 

lääkärin 

määräämään 

hoitoon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osallistuminen 

lääkehoidon 

suunnitteluun 
 

 

Ei se taija se mun 

puhheeni vaikuttaa. 

 

 

 

Lääkehoitoon ei voi 

vaikuttaa 

 

 

Vaikutus-

mahdollisuuden 

puuttuminen 

 

 

 

Annoslääkkeissä ei tuu 

tuoteselostetta, niin 

kun mulle tuli se 

sydämenvajaatoiminta 

lääke niin se vain 

ilimesty annoslääkei- 

siin, niin en tiennyt, 

mikä lääke se on.  

 

 

 

Lääkemuutoksesta 

ei informoitu 

asiakasta, lääke vain 

ilmestyi 

annosjakelupussiin 

 

  

Informoinnin 

 puuttuminen 
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Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 

Kun niillä on niin 

kiire, että ei taho 

hirvetä kysyä 

Hoitajan kiireen 

vuoksi ei uskalla 

kysyä 

 

Kiire 

 

 

Ne on vain ne 

arkirutiinit, jotka 

käyään läpi 

Kotisairaanhoitajan 

aika menee 

rutiinitehtävissä 

 

Arkirutiinit 

 

 

 

Asiakaskäynnit 

…kun saa odottaa 

niin kauan. Sitä 

odottaa ja odottaa, 

kun ei tiiä, tuleeko 

aamusta vai 

iltapäivästä…. 

Kun kotihoidon 

käyntiajat 

vaihtelevat, asiakas 

joutuu odottamaan  

 

 

 

Odottaminen 

 

 

 

Ja monestikin tulee 

hoitaja jostain 

muualta, X:ltä, niin 

joutuu valvomaan, 

että hoitaja antaa 

oikiat lääkkeet 

 

Asiakkaan vastuu 

lääkehoidosta 

kasvaa, jos hoitaja ei 

tunne asiakasta 

 

 

Hoitajat vaihtuvat 

 

 

 

 

 

 

 

Kun sairaanhoitaja 

vie asiaa lääkärin 

puhutteluun, niin 

siellä on aina eri 

lääkäri ollut 

asialla.. 

 

 

Kotisairaanhoidon 

lääkärit vaihtuvat 

 

 

Lääkärit vaihtuvat 

Hoitohenkilöstö 

 

Joo se, että 

lääkkeet 

tarkistettais, että 

onko ne kaikki 

tarpeellisia, kun 

niitä on niin 

paljon. Joo, että 

aika ajoin 

tarkistettais…. 

 

 

Asiakas toivoo, että  

lääkkeet 

tarkistettaisiin 

tietyin väliajoin.  

 

 

 

Lääkehoidon 

tarkistus  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääkehoito 

Mutta nehän tullee 

niissä pusseissa ne 

lääkkeet. Enhän 

minä saa niistä 

mittään tietoa. 

 

Annosjakelupussissa 

ei ole lääkkeistä 

tarkempaa tietoa  

 

Lääkeinformaation 

puuttuminen 

 

 

 



 

 

 

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS                                                                         LIITE 4 

 

ARVOISA VASTAANOTTAJA  

 

Opiskelen Oulun yliopiston terveystieteen laitoksella ja suoritan terveystieteiden maiste- 

rin tutkintoa pääaineena terveyshallintotiede. Teen Pro gradu - tutkielmaa ja aiheena on 

” Monilääkityt ikäihmiset kotihoidossa – kokemuksia lääkehoidosta ja ajatuksia palvelun 

kehittämisestä”. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä ja tietoa 

monilääkityistä iäkkäistä kotihoidon asiakkaista. Tutkielman tavoitteena on 

teemahaastattelun avulla tuottaa uutta tietoa kotihoidon monilääkityn ikäihmisen 

näkökulmasta ja kuulla asiakkaan ääntä. Tavoitteena on myös tuottaa tietoa, jota voi 

hyödyntää palveluiden kehittämisessä.  Tutkielman ohjaajana toimii TtT Hanna Tiirinki 

Oulun yliopistosta. 

 

Pyydän ystävällisesti lupaa suorittaa tutkimushaastattelu kotihoidon kymmenelle 

asiakkaalle. Haastateltavien valinnan suorittaa kotisairaanhoitajat kuntayhtymän eri 

kunnissa. Haastattelu tapahtuu yksilöhaastatteluna asiakkaiden kotona.  Aineistoa 

käsitellään luottamuksellisesti eikä osallistujien henkilöllisyys tule missään vaiheessa 

esille. Aineistosta saatuja tietoja käytetään ainoastaan tutkimustarkoitukseen ja 

tutkimuksen valmistuttua haastatteluaineisto hävitetään.  

  

XXXX    25.11.2015  

 

Kirsti Onditi 

TtM –opiskelija  

Oulun yliopisto  

Terveystieteiden laitos  

kirsti.onditi@student.oulu.fi  

puh. xxxxx 
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Arvoisa palveluesimies 

 

Olen Oulun yliopistossa terveystieteiden maisteriopintoja suorittava erikossairaanhoitaja, 

pääaineenani on terveyshallintotiede. Olen saanut tutkimusluvan pro gradu- 

tutkimukselleni. Aiheena on ”Monilääkityt ikäihmiset kotihoidossa – kokemuksia 

lääkehoidosta ja ajatuksia palvelun kehittämisestä”. Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä 

ymmärrystä ja tietoa monilääkityistä iäkkäistä kotihoidon asiakkaista. Tavoitteena on 

teemahaastattelun avulla tuottaa uutta tietoa kotihoidon monilääkityn ikäihmisen 

näkökulmasta. Tavoitteena on myös tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää palveluiden 

kehittämisessä. Tutkielman ohjaajana toimii TtT Hanna Tiirinki Oulun yliopistosta. 

 

Tutkimus toteutetaan teemahaastatteluna. Haastattelen kuntayhtymän kymmentä 

kotihoidon iäkästä monilääkittyä asiakasta heidän omissa kodeissaan. Haastatteluun 

kuluu aikaa vajaa tunti ja haastattelu nauhoitetaan ja kirjoitetaan myöhemmin paperille 

analyysiä varten. Tutkimuksen valmistuttua nauhoitus ja paperille kirjoitettu haastattelu 

hävitetään. Haastattelu on vain minun ja tarvittaessa ohjaajani nähtävillä eikä 

haastateltavan henkilöllisyys tule esille missään vaiheessa. Haastateltavalla on myös 

oikeus keskeyttää tutkimukseen osallistuminen koska tahansa ilman mitään 

seuraamuksia. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. 

 

Käännyn nyt ystävällisesti sinun puoleesi, jotta informoit työyhteisöstäsi 

kotisairaanhoitajia, kuka haluaa osallistua tutkimukseni toteuttamiseen, valitsemalla 

kaksi (tai 3) tutkimukseen sopivaa kotihoidon asiakasta. Tutkimukseen 

mukaanottokriteereinä ovat: 

1. Asiakkaalla on merkittävä monilääkitys eli kymmenen tai yli kymmenen eri lääkettä  

2. Asiakas on yli 65 vuotias 

3. Asiakkaalla ei ole todettu muistisairautta  

4. Asiakas on kyvykäs haastatteluun ja ymmärtää tutkimukseen osallistumisen 

5. Asiakas saa säännöllisesti kotiapua 

Yhteistyöterveisin  

 

Kirsti Onditi    Puh. xxx 

TtM-opiskelija   Oulun yliopisto  
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HYVÄ KOTIHOIDON ASIAKAS 

 

Olen Oulun yliopistossa terveystieteiden maisteriopintoja suorittava 

erikoissairaanhoitaja. Olen saanut tutkimusluvan pro gradu tutkimukselleni, jonka 

aiheena on ” Monilääkityt ikäihmiset kotihoidossa – kokemuksia lääkehoidosta ja 

ajatuksia palvelun kehittämisestä”. Tässä tutkimuksessani monilääkitty tarkoittaa sitä, 

että asiakas käyttää kymmentä tai yli kymmentä eri lääkettä. 

 

Jos lupaudutte osallistumaan tutkimukseeni, niin tiedonkeruu tapahtuu haastatteluna 

teidän omassa kodissanne ennalta sovittuna ajankohtana, ja aikaa haastatteluun kuluu 

vajaa tunti. Nauhoitan haastattelun ja kirjoitan sen paperille myöhemmin. Tutkimuksen 

valmistuttua nauhoitus ja paperille kirjoitettu haastattelu hävitetään. Haastattelu on vain 

minun ja tarvittaessa ohjaajani nähtävillä eikä henkilöllisyytesi tule esille missään 

vaiheessa. Sinulla on myös oikeus keskeyttää tutkimukseen osallistuminen koska tahansa 

ilman mitään seuraamuksia. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä ja tietoa monilääkityistä iäkkäistä 

kotihoidon asiakkaista. Kysymykset liittyvät lääkehoitoon. Haastattelun pohjana on 

kysymyksiä, joihin voit vapaasti vastata oman kokemuksesi pohjalta. Kaikki ajatuksesi, 

mielipiteesi ja vastauksesi ovat arvokkaita. Tutkimuksen aihe on tärkeä ja ajankohtainen 

ja tuloksia voidaan mahdollisesti hyödyntää kehitettäessä kotipalvelua 

asiakaslähtöisemmäksi. Ennen haastattelua pyydän kirjallisen suostumuksen 

tutkimukseen osallistumisesta. 

 

Pro gradu tutkielmani ohjaajana toimii terveystieteiden tutkijatohtori Hanna Tiirinki 

Oulun yliopistosta. Jos on kysyttävää, annan mielelläni lisätietoja tutkimuksesta 

puhelimitse.  

Ystävällisin terveisin  

Kirsti Onditi  

Terveystieteiden maisteri opiskelija 

Oulun yliopisto 

Puh. xxxx 
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KIRJALLINEN SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISESTA  

 

 

Olen saanut kirjallista ja suullista tietoa tutkimuksesta, johon osallistun. Tiedän asemani 

ja oikeuteni tutkimuksessa. Minulle on kerrottu tutkimuksen eri vaiheista ja tutkimukseen 

osallistumisen vapaaehtoisuudesta sekä mahdollisuudestani vetäytyä pois tutkimuksesta 

ilman seuraamuksia koska tahansa niin halutessani. Jos keskeytän tutkimuksen, minua 

koskeva aineisto poistetaan tutkimusaineistosta. Tiedän haastattelujen nauhoittamisesta 

ja siitä, että tutkimusraportti kirjoitetaan siten, ettei minua siitä tunnisteta. 

Haastatteluaineistoani käytetään vain tähän tutkimukseen. Annan luvan haastatteluun.  

 

____________________________ __/ __ 2016  

Paikka ja aika 

 

 

___________________________________  

Haastateltavan allekirjoitus 
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1 TAUSTATIEDOT:  

            Ikä 

       Lääkkeiden lukumäärä 

    Päivittäisistä toiminnoista selviäminen 

    Kotiavun määrä 

    Sairaalahoito tai lääkärissä käynnit viimeisen vuoden aikana 

 

2  KOKEMUKSIA MONILÄÄKITYKSESTÄ 

 

Kokemuksia lääkkeiden vaikutuksesta 

 

Millaiseksi koette lääkehoitonne, kun käytössä on useita lääkevalmisteita? 

Onko lääkkeistä ollut apua?  

Onko teillä lääkehoidossa sellaisia asioita, jotka herättävät kysymyksiä tai haluaisitte 

lisää tietoa? 

 

Kokemuksia lääkekustannuksista   

Koetteko, että lääkekustannukset ovat teille kohtuulliset? 

Ovatko kustannukset nousseet? 

 

Kokemuksia tiedonsaannista 

 

Koetteko, että olette saanut riittävästi tietoa lääkkeistä, joita käytätte? 

Tiedättekö, mihin sairauksiin käytätte lääkkeitä? 

Saatteko riittävästi tietoa, jos lääkehoitoon tehdään muutoksia? 

Oletteko keskustelleet lääkkeiden vaikutuksista ja haittavaikutuksista?  

Onko hoitajilla aikaa keskustella lääkkeistä? 

Onko keskusteltu lääkkeettömistä vaihtoehdoista? (esim. liikunta, ravinto ja kuntoutus) 

 

3   KOKEMUKSIA OSALLISTUMISESTA  

Koetteko, että voitte vaikuttaa lääkehoitoonne? 

Oletteko osallistuneet lääkehoitonne suunniteluun? 

Toteutuuko lääkehoitonne teidän kohdallanne toivomallanne tavalla? 

 

4    PALVELUN KEHITTÄMINEN 

Millä tavalla lääkehoitoonne liittyviä asioita toivoisitte kehitettävän? 

Saatteko riittävästi apua ongelmatilanteissa?  

Mitä asiaa pitäisi parantaa? Muuttaa? Miten?  


