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Tutkielman  tarkoituksena  oli  kuvata  ikääntyvän  kotihoidon  asiakkaan  osallisuutta

kuntoutumiseensa kotiympäristössä heidän itsensä arvioimana. Tutkimus kysymyksinä

olivat:  millaisia  kokemuksia  ikääntyneellä  ihmisellä  on  osallisuudestaan  omaan

kuntoutumisen suunnitteluun kotihoidossa, mitkä tekijät edistävät ikääntyvän ihmisen

osallisuutta  omaan  kuntoutumiseen  ja  mitkä  tekijät  estävät  ikääntyvän  ihmisen

osallisuutta omaan kuntoutumiseen kotihoidossa.  Tutkimuksessa käytettiin laadullista

lähestymistapaa. Aineisto hankittiin teemahaastattelulla ja  analysoitiin induktiivisella

sisällön analyysilla. Haastateltavina olivat Pohjanmaalla asuvat  (n=10) yli 65 -vuotiaat

ikääntyvät henkilöt.  

Tutkimuksen tuloksena nousi esille ikääntyvien ihmisten omaa kuntoutumista edistäviä

ja  estäviä  tekijöitä.  Edistäviä tekijöitä olivat sosiaaliset tilanteet,  fyysinen ympäristö,

fyysinen  liikkuminen  ja  toiminta,  kulttuuriharrastukset,  osallisuus  oman  terveyden

hoitoon, ja lääkehoidon onnistunut toteutuminen. Estäviksi tekijöiksi ikääntyvät kokivat

sairaudet,  pelot,  kuntoutumisen  suunnitelman  puutteen,  säätilan  ja  yksinäisyyden.

Jatkotutkimusehdotuksina  nousi  esille  ikääntyvän  ihmisen  kokemuksia  omasta

osallisuudesta  suunnitella  omaa  kuntoutusta,  virtuaalinen  tuki  ikääntyvän  ihmisen

kuntoutumista tukevana menetelmänä ja moniammatillinen tiimi yhdessä ikääntyvän

ihmisen kuntoutumisessa.

Ikääntyville  ihmisille  sosiaalisen  tuen  merkitys  oman  kuntoutumisen  osallisuuden

suhteen on  tärkeää.  Yhdessä  tekeminen ja  osallistuminen vähentävät  yksinäisyyden

tunnetta  ja  virkistää.  Ikääntyvä  ihminen  haluaa  osallistua  oman  kuntoutumisen

suunnitteluun ja vaikuttaa näin omaan kuntoutumiseensa edistävästi.
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The purpose of the thesis  was to describe the involvement of  an aging home care

customer  in  their  home  rehabilitation.   An  inductive  approach  was  used  and  the

research was qualitative. The material was acquired by theme interviews and analyzed

by  means  of  content  analysis.  The  interviewees  were  older  people  living  in

Ostrobothnia (n = 10) aged 65 and over. The result of this study was the understanding

of  older  people  about  involvement  in  their  own  rehabilitation  in  home  care.  The

material turned out to be a factor in promoting and preventing aging people's own

rehabilitation.  Promoting  factors  were:  social  situations,  the  physical  environment,

physical movement and activity, cultural hobbies, involvement in one's own health, and

the successful completion of drug treatment. Blocking factors: Diseases, fear, lack of

rehabilitation plan, weather and loneliness. Suggestions for further research were: the

experience  of  aging  people  about  their  involvement  in  planning  their  own

rehabilitation,  virtual  support  for  aging  rehabilitation  and  a  multiprofessional  team

together with the rehabilitation of aging people.

For older people, the importance of social support for the involvement of their own 

rehabilitation is important. Together, the act of attending and attending reduces the 

sense of loneliness and refreshes. An aging person wants to participate in the planning 

of their own rehabilitation and thus contributes to their own rehabilitation.
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1. JOHDANTO

Kaikissa  EU  –maissa  väestön  ikärakenne  on  muuttumassa  merkittävästi.  Työikäiset

vähenevät, koska syntyvyys on laskenut (Nieminen 2005, Kinnula ym. 2014). Ihmisten

elinikä  ja  vanhuuseläkeläisten  lukumäärä  nousee.  Varsinkin  Suomessa  tämä

huoltosuhde  on  epäedullinen  verrattuna  muiden  maiden  ikäjakaumaan  (Nieminen

2005).

Vanhuspalvelulain tavoitteena on parantaa ikääntyvien ihmisten asemaa ja vaikutus-

mahdollisuuksia (28.12.2012/980).  Palveluita velvoitetaan suunnittelemaan niin,  että

ne tukevat ikääntyvien ihmisten toimintakykyä ja palveluiden laatua. Lain tarkoituksena

on  edistää  ikääntyvän  ihmisen  osallisuutta,  omatoimisuutta  ja  mahdollisuuksia

vaikuttaa omassa palveluprosessissa ja yhteiskunnassa (Excell ym. 2013). Hoitotyössä

osallisuus  nähdään  asiakaslähtöiseen,  voimaantumiseen  ja  eettisiin  periaatteisiin

liittyvinä  arvoina  (Gustafsson  ym.  2008).  Terveyden  edistämisen  näkökulmasta

osallisuus on yksi  pääperiaatteista: tehdään yhdessä, ei toisten puolesta (Pietilä ym.

2013).

Ikääntyvien  ihmisten  laatusuositus  on  keskeinen  toimeenpantava  asia,  sillä  tämän

hetkinen kodin ulkopuolinen asuminen merkitsee yli  20 000 laitospaikkaa enemmän

kuin laatusuositus edellyttää (Kinnula ym. 2014).  Ikääntyvän ihmisen kuntoutumisen

yhtenä  tavoitteena  on  syrjäytymisen  ehkäiseminen.  Kuntoutuminen  ja  kuntoutus

edistää  ja  ylläpitää  fyysistä,  psyykkistä  ja  sosiaalista  toimintakykyä  ja  mahdollistaa

kotona  asumisen  mahdollisimman  pitkään  (Vaarama  2002,  Jyrkämä  2007.)   Se

tarkoittaa,  että  kuntoutuksen asemaa pitää  nostaa  ikääntyvän ihmisen keskuudessa

merkittävästi,  jotta  kotona  asuminen  onnistuu  (Pikkarainen  ym.  2013,  Kinnula  ym.

2014).  Tutkimusten  (Haralambous  ym.  2012,  Kehusmaa  2014)  mukaan  on  selvää

näyttöä  liikunnan  merkityksestä  ikääntyvän  ihmisen  hyvinvointiin  ja  sitä  kautta

kustannuksiin vähentävästi (Pitkälä 2013).

Ikääntyvät ihmiset, joiden päivittäisten toimintojen (ADL) suorittaminen heikentyy jon-

kin verran, hyötyvät eniten moniammatillisesta geriatrisesta avusta (Kehusmaa 2014).

Sen sijaan ikääntyvät ihmiset, joilla on heikot ADL-toiminnot eivät hyödy merkittävästi
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pelkästään fyysisestä kuntoutuksesta (Kehusmaa 2014). Yksinasuvat heikot ADL-toimin-

not omaavat ikääntyvät ihmiset hyötyvät fyysisestä kuntoutuksesta enemmän kuin yh-

dessä asujat (Gill ym. 2002, Kehusmaa 2014). Tutkimustulokset osoittavat, että lyhyen

ja pitkän tähtäimen kuntoutuksella voidaan vaikuttaa ikääntyvän ihmisen hyvinvointiin

ja kansantalouden kustannuksiin. Ennaltaehkäisevä fyysinen kuntoutus ja kuntoilu siir-

tää huomattavasti ikääntyvän ihmisen toiminnan vajavuuksia kaikilla osa-alueilla (Sharif

ym. 2002, Haralambousym. 2003, Kehusmaa 2014).

Ikääntyvän ihmisen aktiivisen liikkumisen palkintona on psyykkinen ja emotionaalinen

hyvä olo (Haralambous ym.2003, Mc Auley ym. 2003). Lisäksi liikkuminen ja siitä tullut

hyvä kunto säilyttää ja parantaa terveyttä, kohottaa minäkuvaa, itsetuntoa, ja sosiaali-

sia kontakteja. Koiran omistajuus nähtiin myös positiivisena, silloin tuli lähdettyä ulos

useamman kerran päivässä. Koiran kanssa ulkoillessa ikääntyvät ihmiset ottavat myös

helposti kontaktia (Haralambous ym. 2003). Ikääntyvän ihmisen hoidon ja palvelun yksi

tärkeimmistä tavoitteista on hänen toimintakyvyn parantaminen ja itsenäisen selviyty-

misen mahdollistaminen siten, että itsenäisyys ja omatoimisuus säilyvät mahdollisim-

man pitkään (Haapaniemi 2009). Kuntoutuminen vaatii motivaatiota ja sen puuttuessa

läheisten ja  hoitohenkilökunnan merkitys on huomattava (Haapaniemi  2009).  Sharif

ym. (2002) tutkimusten mukaan on tärkeää, että osallistutaan ajoissa, tehdään yhteis-

työtä kaikkien kuntoutukseen osallistuvien kanssa ja myös johtotaso hoivayhteisössä si-

toutuu kuntouttavaan hoitotyöhön. Vähäkankaan  (2010) mukaan hoitajan toiminnan

perustana on moniammatillinen tiimi ja ikääntyvä ihminen sekä hoitosuunnitelma, jo-

hon on selkeästi kirjattu ylös kuntoutuksen tavoitteet.

Haapaniemen (2009) tutkimuksen tulosten perusteella kuntoutumisen lähtökohtana on

ikääntyvän ihmisen oman aktiivisuuden tunnistaminen. Siihen liittyy tahtotilan ymmär-

täminen, omien vahvuuksien tiedostaminen ja tavoitteen omaksi mieltäminen ja ikään-

tyvän ihmisen aktiivinen toimiminen. Se sisältää kyvyn tehdä kysymyksiä ja keskustella

omasta tilanteesta. Kolmantena ikääntyvä ihminen työskentele kuntoutumisen tavoit-

teen saavuttamiseksi eli harjoittelee aktiivisesti päivittäisiä toimintoja (ADL) olemalla

oma-aloitteinen,  huolehtii  virkistäytymisestä  ja  riittävästä  lepäämisestä  (Haapaniemi

2009). Edellisiä toimintoja ovat mm. liikkeelle lähtö vuoteesta, paidan napittaminen,

liikkuminen ruokailuun, itsensä peseminen,  ja niin edelleen. Virkistäytymiseen ja le-

poon kuuluvat esimerkiksi seurustelua läheisten kanssa, lukemista, kahviossa käymistä
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ja radion kuuntelua (Haapaniemi 2009).

Tämän  tutkielman  tarkoituksena  on  kuvata  ikääntyvän  kotihoidon  asiakkaan

osallisuuden  toteutumista  kotihoidossa  ja  tuottaa  tietoa  ikääntyvän  ihmisen

kuntoutumisen  merkityksestä  hänen  hyvinvoinnille.  Asiakaslähtöinen  näkökulma

ikääntyvän  ihmisen  kuntoutumisessa  on  tärkeää,  jotta  hän  kokee  olevansa  oman

elämän subjekti ja osallistuja. Hoitotyöntekijän rooli on olla tässä ikääntyvän ihmisen

rohkaisija,  yhteistyökumppani,  joka  tekee  ehdotuksia  ja  tukee  kuntoutujaa

päätöksenteossa  ja  tavoitteiden  saavuttamisessa.  Ikääntyvän  ihmisen  tulee  kokea

olevansa  aktiivinen  ja  tasavertainen  ammattilaisen  kanssa.  Näin  toimien  ikääntyvä

ihminen voi sitoutua omaan kuntoutumiseensa ja toteuttaa sitä.
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2. IKÄÄNTYVÄ IHMINEN KOTIHOIDOSSA

Tässä tutkimuksessa tarkoitetaan ikääntyneellä yli 65-vuotiasta ihmistä. Ikääntynyttä ja

ikääntymistä voidaan määritelllä eri tavoin. Backman (2001) ryhmittelee ikääntyvät ih-

miset iän perusteella. Nuori ikääntyvä ihminen (60-69 vuotta), keski-ikäinen ikääntyvä

ihminen (70-79 vuotta), vanha ikääntyvä ihminen (80-89 vuotta) ja hyvin vanha ikäänty-

vä ihminen (90-99 vuotta). Peltomäen (2014) mukaan ikä on subjektiivinen käsite ja

käytetyt käsitteet heijastavat yhteiskunnassa vallitsevia arvoja (Peltomäki 2014), ja hä-

nen  mukaansa  käsitteet  ikäihminen,  ikääntynyt  ja  seniori  heijastavat  aktiivisuutta.

Ikääntyminen koskettaa ihmistä kokonaisvaltaisesti (Ylä-Outinen 2012). Muutokset nä-

kyvät fyysisten voimien vähenemisenä, toimintakyvyn ja aistitoimintojen alenemisena

(Ylä-Outinen 2012,  Peltomäki 2014).  Sopeutuminen näihin muutoksiin on yksilöllistä

(Ylä-Outinen 2012). Backmanin (2001) ja Räsäsen (2016) mukaan ikääntyvissä on neljäl-

lä tavalla itsestä huolehtijoita, omavastuisia, ulkoapäin ohjautuvia, omapäisiä sekä luo-

vuttajia. Ikääntyvän selviytymiskeinoihin elämän haasteissa vaikuttaa aikaisemmat elä-

män kokemukset ja selviytymiskeinot, omat tavoitteet motiivit ja merkitykset (Ylä-Outi-

nen 2012, Peltomäki 2014, Räsänen 2016). Selviytymiskeinoihin vaikuttavat myös elä-

mäntilanteeseen liittyvät tilannesidonnaiset tekijät, kuten eri palvelujärjestelmät ja lä-

heisiltä saatu apu (Peltomäki 2014).

Ylä-Outisen (2012) mukaan ikääntyvän asemaan vaikuttaa neljä ulottuvuutta: väestölli-

nen asema, terveyteen ja toimintakykyyn liittyvä asema, sosioekonominen asema sekä

intellektuaalis-kulttuurinen asema. Kotona asuvan ikääntyvän hyvinvointi on riippuvai-

nen koko perheen hyvinvoinnista (Peltomäki 2014). Hyvinvointi koostuu arjen säännöl-

lisyydestä, vakaasta parisuhteesta uskosta ja myönteisestä elämän asenteesta (Pelto-

mäki 2014, Räsänen 2016). Hyvinvointiin kuuluu myös sukujuurien tunteminen, ilo iso-

vanhemmuudesta tuesta haasteiden keskellä sekä perheyhteyden jatkumisesta suku-

polvelta toiselle (Peltomäki 2014). Iloa ja hyvää oloa ikääntyvän arkeen tuo toisten aut-

taminen arjen pienissä asioissa. Myös ikääntyvän läheiset kokevat hyvää mieltä, kun

saavat  auttaa  läheistään  ja  vastuu  jakautuu  tasaisesti  sisarusten  kesken  (Peltomäki

2014).
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2.1. Ikääntyvän ihmisen kotihoito

Yhä useammat ikääntyvät haluavat asua omassa kodissa (Sharif ym. 2012). Aikaisem-

min yli  85- vuotiaat ovat asuneet enemmän hoivakodeissa kuin nykyään (Kehusmaa

2014). Tästä johtuen yhteistyönmerkitys eri palveluiden tuottajien kanssa on erittäin

tärkeää. Ikääntyvät tarvitsevat tietoa, tukea, neuvoja, käytännön ohjausta arkipäivän ti-

lanteisiin. Mitä enemmän ikääntyvällä on tuen tarvetta, sitä enemmän vaaditaan suun-

nittelulta (Sharif ym. 2012).

Kotihoidossa ikääntyvä on suurimman osan kotonaan erilaisten palvelujen piirissä, ku-

ten ruokapalveluiden, puhtaanapitopalveluiden ja terveydenhoitopalveluiden. Kotihoi-

don tehtävänä on tukea ikääntyvän kotona selviytymistä ja siirtää laitoshoitoon siirty-

misen tarvetta.  Ikääntyvän fyysiset  avuntarpeet liittyvät  kotona pukeutumiseen,  wc-

käynteihin, liikkumiseen ja ulkoiluun. Sen lisäksi kotihoitoon kuuluu sairaanhoidollisia

toimenpiteitä, kuntoutusta, psyykkisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin vastaamista (Muurinen

ym. 2005.)

Tuen tarpeen kasvaessa ikääntyvän hoidon suunnittelu korostuu entisestään. Samalla,

kun tuen tarve kasvaa, on tärkeää ottaa ikääntyvä itse mukaan suunnitteluun, kun mie-

titään eri avuntarpeita sekä hoitokeinoja niihin (Sharif ym. 2012). Avun- ja tuenantajien

on otettava huomioon hoito-,-kuntoutus- ja palvelusuunnitelmaa laadittaessa sekä aina

ikääntyvän elämäntilanne, toimintakyky ja ympäristö, jossa hän asuu ja elää (Päivärinta

ym. 2002).

2.2. Ikääntyvän ihmisen osallisuus omassa kuntoutumisessa

Ikääntyvän osallisuus  omaan hoitoonsa ja  kuntoutumisen suunnitteluun on tärkeää.

Tässä tutkimuksessa osallisuudella tarkoitetaan mahdollisuutta vaikuttaa oman kuntou-

tumisen  suunnitteluun.  Osallisuus  nähdään tässä  yhteydessä  myös  toiminnan  koke-

muksena oman elämän arjessa, vuorovaikutuksessa lähiympäristöön, läheisiin, paikal-

lisyhteisöihin ja koko yhteiskuntaan (Granö 2014). Osallisuus lisää motivaatiota ja sitou-

tumista  omaan  hoitoon,  kuitenkin  sitä  tapahtuu  vain  harvoin  (Haapaniemi  2009).

Ikääntyvä ja  hänen läheinen kykenevät  monin eri  tavoin osallistumaan kuntoutumi-

seen, kuten suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan. Läheinen tuntee ikääntyvän
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elämän historian ja kotielämän. Tämä edellyttää kuntoutumisen tarpeen tunnistamista

ja  aktiivista  toimintaa  kuntoutujan  tavoitteiden  saavuttamiseksi  (Haapaniemi  2009).

Grönlundin (2010) mukaan tiimityöskentelyssä ikääntyvän oma osallistuminen oli vä-

häistä, kuten myös kuntoutustilanteiden soveltaminen ja yhteinen pohdinta. Sharifin

ym. (2012) mukaan paljon apua tarvitsevilla on rajallinen tietoperusta, jolloin hoidon

suunnittelu on tärkeää (Backman 2001, Haralambous ym. 2003).

Clark ym. (2008) kuvaa osallisuutta viitenä tasona: 1. tasolla ei ole osallisuutta, palvelut

suunnitellaan, toteutetaan ja johdetaan ammattilaisvetoisesti. Toisella tasolla osallisuus

on rajoitettu, jolloin asiakas saa rajoitetusti tietoa palveluista. Kolmannella tasolla to-

teutuu kasvava osallisuus, jolloin asiakas saa säännöllisesti tietoa palveluista. Neljännel-

lä tasolla ikääntyvä saa osallistua palvelun suunnitteluun yhdessä ja viidennellä tasolla

yhteistyö on kumppanuutta, jolloin ikääntyvä ja palvelun tuottajat toimivat kumppa-

nuudessa kaikilla alueilla (Clark ym. 2008).

Osallisuuden merkitys ja osallistuminen vahvistavat ikääntyvän elämänhallintaa (Virk-

kola ym. 2010). Tulevaisuudessa korostuu asiakkaiden ja heidän omaistensa osallistumi-

nen hoidon suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin (Pölkki 2012). Ihmiset ovat val-

veutuneempia  ja  tietoisempia omista oikeuksistaan (Virkkola ym. 2010).  Terveyden-

huoltolaki (2014) vahvistaa asiakkaan asemaa ja lisää valinnan vapautta (2010/1326).

Lähtökohtana on ihmisen hyvä hoito ja hyvinvointi. Ikääntyvän ihmisen elämäntilannet-

ta ja toimintakykyä arvioitaessa on otettava huomioon ympäristö, jossa hän asuu ja

elää (Päivärinta ym. 2002.)

Kuvio 1. Ikääntyvä ihminen kotihoidossa

OSALLISUUS ASEMA

PALVELUT ARVOSTUS

SUUNNITTELU

IKÄÄNTYVÄ 

IHMINEN

KOTIHOIDOSSA
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2.3 Ikääntyvän ihmisen kuntoutuminen kotiympäristössä

Kuntoutuksella  tarkoitetaan  ikääntyvän  yksilöllistä  gerontologista  kuntoutumista.

Gerontologisen  kuntoutuksen  perusperiaatteita  ovat  moniammatillisuus,  yhteiset

kehittämistavoitteet,  avoin,  sitoutunut  ja  joustavasti  muuttuva  työparityöskentely

(Pikkarainen  ym.  2013).  Pikkaraisen  ym.  (2013)  mukaan  kuntoutus  parantaa

ikääntyneiden  elämänlaatua  (fyysinen,  psyykkinen  ja  ympäristöulottuvuus)  ja

toimintakykyä  ja  erityisesti  naisten.  Lisäksi  suorituskyky  paranee  sekä  miehillä  että

naisilla,  voimat  lisääntyvät ja  liikkuminen  paranee  niin  ulkona  kuin  sisällä  kaikkina

vuodenaikoina.  Ikääntyneiden luottamus  itseensä  ja  elämän hallinta  kasvaa ja  avun

tarve  vähenee  (Pikkarainen  ym.  2013).  Kuntoutuksen  on  huomattu  lisäävän

luottamusta omiin kykyihin, vähentävän turvattomuutta ja ahdistusta ja pelkoa joutua

muista riippuvaiseksi (Haralambous 2012, Pikkarainen ym. 2013, Kehusmaa 2014).

Ikääntyvän osallisuus  omaan hoitoonsa ja  kuntoutumisen suunnitteluun on tärkeää.

Osallisuus  lisää  motivaatiota  ja  sitoutumista  omaan  hoitoon  (Jyrkämä  2007,

Haapaniemi 2009), kuitenkin sitä tapahtuu vain harvoin (Haapaniemi 2009, Pitkänen

ym.  2013).  Ikääntyvä  ja  hänen  läheinen  kykenevät  monin  eri  tavoin  osallistumaan

kuntoutumiseen,  kuten  suunnittelemaan,  toteuttamaan  ja  arvioimaan.  Läheinen

tuntee  ikääntyvän  elämän  historian  ja  kotielämän.  Tämä  edellyttää  kuntoutumisen

tarpeen tunnistamista ja aktiivista toimintaa kuntoutuja tavoitteiden saavuttamiseksi

(Haapaniemi 2009, Pitkänen ym. 2013). Grönlundin (2010) mukaan tiimityöskentelyssä

ikääntyvän  oma  osallistuminen  oli  vähäistä,  kuten  myös  kuntoutustilanteiden

soveltaminen  ja  yhteinen  pohdinta.  Sharifin  ym.  (2012)  mukaan  paljon  apua

tarvitsevilla on rajallinen tietoperusta, jolloin hoidon suunnittelu on tärkeää ikääntyvän

kuntoutumiselle (Backman 2001, Haralambous ym. 2003).

Ikääntyvän  ihmisen  aktiivinen  rooli  ja  sitoutuminen  omaan  terveyskäyttäytymiseen,

itsehoitoon  ja  kuntoutumiseen  ovat  merkittäviä  tekijöitä  hänen  terveyden,

toimintakyvyn  ja  hyvinvoinnin  edistämisessä  ja  ylläpitämisessä  (Pitkälä  ym.  2005,

Picorelli  ym. 2014). Kuntoutuminen ja toimintakyvyn palautuminen on pitkäaikainen

prosessi,  jossa  ikääntyvällä  ihmisellä  on  keskeinen  osuus.  Ikääntyneen  ihmisen

toiminnanvajaukset  syntyvät  hitaana  prosessina  pitkän  ajan  kuluessa  ja  ne  ovat
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merkittävimpiä avuntarpeeseen vaikuttavia tekijöitä ympäristötekijöiden ohella (Pitkälä

ym. 2005). Toiminnanvajauksia aiheuttaa ikääntyvälle ihmiselle erilaiset sairaudet, joita

ovat esimerkiksi nivelrikko ja sydäninfarkti. Näistä seuraa fysiologiset vauriot ja elinten

toiminnan heikkeneminen ja sen seurauksena edelleen toimintarajoitukset ja lopulta

toiminnanvajaus  (Pitkälä  ym.  2005,  Picorelli  ym.  2014).  Hitaasti  toimintakykyään

menettäneen  ikääntyvän  ihmisen  kuntoutuminen  on  hidasta,  toimintakyvyn

palautuminen  vie  aikaa  ja  vaatii  häneltä  aktiivista  osallisuutta  omassa  elämässään

toimintakykynsä edistämiseksi (Picorelli ym. 2014). Ikääntyvän ihmisen toimintakyvyn

äkillinen  heikentyminen  esimerkiksi  lonkkamurtuman,  aivohalvauksen  tai  muun

akuutin  sairauden  yhteydessä  merkitsee  nopean  intervention  tarvetta  (Pitkälä  ym.

2004).  Tässä  tilanteessa  ikääntyneelle  ihmiselle  on  kuntoutuksella  suuri  merkitys

toimintakyvyn  palauttajana  (Pitkälä  ym.  2004).  Kotihoidossa  olevaa  ikääntynyttä

ihmistä  tulee  tukea  hänen  kuntoutumisprosessissaan.  Kotihoidon  työntekijän  tulee

määritellä  yhdessä  ikääntyvän  ihmisen  kanssa  hoidolle  ja  kuntoutukselle  selkeät  ja

realistiset  tavoitteet.  Ikääntyvän  ihmisen  mukaan  ottaminen  suunnitteluun  ja

toteutukseen edistää hänen sitoutumista ja osallisuutta (Pitkälä ym. 2004).

Hoito-,  kuntoutus-  ja  palvelusuunnitelma  tulee  laatia  aina  ikääntyvän  omassa  tai

hänelle tutussa ympäristössä (Päivärinta ym. 2002, Pitkänen ym. 2013).  Elon (2006)

mukaan ikääntyvän ympäristö rakentuu fyysinen, sosiaalinen ja symbolinen ympäristön

kautta.  Ympäristö  on  hyvinvoinnin  lähde,  jolloin  ikääntyvä  nähdään  tarpeitaan

täyttävänä ja ympäristö hyvinvoinnin resurssina (Elo 2006). Myös Haralambous (2003)

toi  esille  ympäristön  merkityksen  liikkumiselle  ja  sitä  kautta  merkittäväksi

hyvinvoinnille.  Kielhofnerin  (2008)  mukaan  kuntouttava  ympäristö  voidaan  jakaa

fyysiseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen, ekonomiseen ja poliittiseen ympäristöön. Näillä

on merkitystä, kun ikääntyvä tekee valintoja, muuttaa toimintaansa ja toimii. Ympäristö

on joko hyvinvointia edistävä, estävä tai rajoittava (Elo 2006).
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Kuvio 2. Ikääntyvän ihmisen kuntoutumista tukeva kotiympäristö

TURVALLINEN MONIAMMATILLINEN TIIMI

KANNUSTAVA IKÄÄNTYVÄN IHMISEN OSALLISUUS

HOITO-, PALVELU- JA KUNTOUTUSSUUNNITELMA

IKÄÄNTYVÄN 

IHMISEN

KUNTOUTUMISTA

TUKEVA 

KOTIYMPÄRISTÖ
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3. IKÄÄNTYVÄN IHMISEN KOTIYMPÄRISTÖ

Kodin  merkitys  ihmisille  on  enemmän  kuin  seinät:  se  on  kanssakäymisen paikka ja

oman mielen koti (Lähdesmäki & Vornanen 2009,  Outila ym. 2014).  Kodin merkitys

perustuu tuttuuteen, emotionaaliseen turvaan ja vapauteen toimia itse haluamallaan

tavalla. Moni muistisairas ikääntyvä ihminen voi tuttuuden vuoksi selvitä arjen asioista

paremmin  kotona  kuin  oudossa  laitosympäristössä.  Turvallisuuden  tunne ja

esteettömyys ovat  tärkeitä  ikääntyvän  ihmisen  arjessa  selviämiselle.  Monelle

ikääntyvälle  ihmiselle  turvallinen  ja  esteetön  ympäristö  tarkoittaa  oman  kodin

muutostöitä,  jotta  auttaminen  erilaisilla  apuvälineillä  onnistuu.  On  tärkeää,  että

ikääntyvät  ihmiset  ryhtyisivät  ajoissa  suunnittelemaan  omaa  vanhuuttaan  ja

järjestäisivät itselleen tarkoituksenmukaiset asuinolot (Kotilainen 2002, Lähdesmäki &

Vornanen  2009).  Suurin  osa  ikääntyvistä  ihmisistä  asuvat  ennen  vuotta  1994

rakennetuissa  asunnoissa.  Monet  turvallisuuteen  ja  liikkumiseen  liittyvät  vaikeudet

voidaan korjata  kohtuullisin  kustannuksin.  Kunnilla  on  velvollisuus  auttaa  ikääntyviä

ihmisiä  asunnonmuutostöissä,  joita  voivat  olla  mm.  kylpyhuoneen  ja  keittiön

muutostyöt,  ovien  leventäminen,  kynnysten  poistaminen  ja  luiskien  rakentaminen

(Lipponen ym. 2016). Vaikeavammaisille ikääntyville ihmisille korvataan kaikki muutos-

ja korjauskulut.  Korvattavia välineitä ja laitteita ovat mm. turvahälytyslaitteet,  hissit,

tekstipuhelimet  ja  induktiosilmukat.  Päätökset  muutostöiden  myöntämiseksi  tekee

kunnan vammaispalveluiden työntekijä (Kotilainen 2002, Lipponen ym. 2016.)

3.1 Ikääntyvän ihmisen fyysinen kotiympäristö

Fyysinen ympäristö tarkoittaa ihmistä ympäröivää, konkreettista ympäristöä, joka tukee

ikääntyvän ihmisen toimintakykyä ja on viihtyisä (Kim 2010). Fyysisen hoitoympäristön

tavoitteena  on  tukea  ikääntyvän  ihmisen  itsenäistä  toimintaa.  Hyvinvointia  tukeva

fyysinen ympäristö ikääntyvälle ihmiselle voidaan Elon (2009) mukaan jakaa pohjoiseen

ympäristöön,  turvallisen  toiminnan  mahdollistavaan  ympäristöön  ja  viihtyisään

fyysiseen ympäristöön.  Pohjoinen ympäristö vaikuttaa alentavasti ikääntyvän ihmisen

fyysiseen toimintakykyyn; lämpötila (pakkanen, helle), sääolosuhteet (liukkaus, lumi),

pimeys (mieliala). Turvallisen toiminnan mahdollistaa ympäristö; muutostyöt kodissa,
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kunnossa  pidetyt  kulkuväylät,  lähiympäristössä  liikkuminen.  Viihtyisä  ympäristö

ikääntyvän  ihmisen  hyvinvointia  lisäävänä;  siisti  ympäristö,  luonnon  ympäristö  ja

luonnonympäristö  mieluisana  liikuntapaikkana  (Elo  2006).  Haralambous  (2003)  tuo

esille  ympäristön  merkityksen  liikkumiselle  ja  sitä  kautta  merkittäväksi

kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.

Fyysiseen hoitoympäristöön kuuluu  paikan sijainti (oma koti, vuorohoito, laitoshoito),

hoitoympäristön tila ja muoto, tilojen järjestely, ulkonäkö, sisustus ja näiden kaikkien

tekijöiden aikaansaama tunnelma (Lähdesmäki & Vornanen 2009). Tärkeitä tunnelman

tekijöitä ovat valot, värit, ikkunat, huonekalut ja esineet sekä niiden sijainti. Tunnelman

kannalta on merkittävää miten edellä mainitut  on järjestelty,  onko otettu ikääntyvä

ihminen mukaan suunnitteluun,  miten hänen liikkuminen ja  toimintakyky on otettu

huomioon.  Lämpötilan  säätelyllä,  erilaisilla  hoitolaitteilla,  apuvälineillä  ja

hälytyslaitteilla  luodaan  turvallinen  hoitoympäristö  ikääntyvälle  ihmiselle,  olipa  hän

avun tarpeessa joko kotona tai muualla hoitoympäristössä (Cioffi ym. 2007). Äänet on

myös  osa  fyysistä  hoitoympäristöä;  erilaisten  äänien  ja  hiljaisuuden  tulisi  olla

ikääntyvän  ihmisen  omassa  hallinnassa  (Cioffi  ym.  2007,  Lähdesmäki  &  Vornanen

2009).

Fyysiseen  hoitoympäristöön  kuuluu  myös  esteettisyys,  johon  luetaan  valo,  värit,

harmonia,  sekä  vapaa  pääsy  luontoon,  puutarhaan,  ja  mahdollisuutena  puutarhan

hoitoon  (Haralambous  ym.  2003,  Nakrem  2011).  Esteettiseen  kokemukseen  kuuluu

mielihyvää ja kokemuksia jostakin arvokkaasta ja merkittävästä (Naukkarinen 2011).

Kodissa  esteettisyys  voi  näkyä  ”arjen  estetiikkana”  esimerkiksi  tauluina,  erilaisina

asetelmina  ja  itselle  miellyttävänä  sisustuksena.  Puutarhan  hoito,  hyötyliikunta,

kauppa-asiat, lähi alueella muu vastaava liikkuminen, ja vähintään kaksi kertaa viikossa

tapahtuva jumppa vähentävät ikääntymisen mukanaan tuomia rajoituksia, vahvistavat

minäkuvaa, parantavat terveyttä, lisäävät sosiaalisia kontakteja sekä vähentävät stressiä

(Sharif  ym.  2002,  Burton  ym.  2014).  Cioffin  ym.  (2007)  ja  Kimin  (2010)  mukaan

ikääntyvillä  ihmisillä,  joilla  on oma huone,  wc,  vapaa käynti  puutarhaan vaikuttavat

lisääntyvästi  hänen  toimintakykyyn  ja  elämänlaatuun.  Kodinomaisuus,  viihtyisä

hoitoympäristö lisäävät positiivisesti ikääntyvän ihmisen vapauden tunteen kokemusta

ja vähentävät levottomuutta. Ikääntyvillä ihmisillä paranee myös unirytmi, ruokahalu ja

yksinäisyyden kokemus. Osallisuuden merkitys ja osallistuminen vahvistavat ikääntyvän
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ihmisen  elämänhallintaa.  Nämä  fyysisen  ympäristön  tekijät  ovat  yhteydessä  myös

psykososiaaliseen ympäristöön (Cioff ym. 2007, Lähdesmäki & Vornanen 2009)

3.2 Ikääntyvän ihmisen psykososiaalinen kotiympäristö

Ikääntyvän ihmisen psykososiaalinen ympäristö muodostuu kannustavasta, toimintakykyä

tukevasta  ja  erilaisuutta  tukevasta  ilmapiiristä,  hoitohenkilökunnan  osaamisesta  ja

omaisten osallistumisesta ikääntyneen ihmisen hoitoon (Lähdesmäki & Vornanen 2009,

Kim  2010).  Hoitotyön  tavoitteena  on  mahdollistaa  ikääntyvän  ihmisen  ja  hänen

läheistensä kanssakäyminen,  sosiaaliset suhteet,  ymmärtää niiden haasteet ja antaa

kaikin  tavoin  mahdollinen  tuki  (Kim  2010).  Ikääntyvän  ihmisen  hyvinvointia  tukeva

ympäristö muodostuu Elon (2009)  mukaan yhteydenpidosta omaisiin,  ystäviin,  avun

saamiseen ja viihtyisään asuinyhteisöön.

Omaisten rooli  on tärkeä osana sosiaalista kanssakäymistä,  jolloin  he voivat  osittaa

rakkautta,  välittämistä,  kosketusta,  muistella  elettyä  elämää ja  jakaa myös elämään

kuuluvia  menetyksiä  ja  suruja.  Ystävillä on  myös  suuri  merkitys  ikääntyvän ihmisen

loppuvaiheen  elämään.  Ystävät  tukevat  jaksamista  elämän  haasteissa  ja  osoittavat

välittämistä (Elo 2009, Kim 2010). Usealla korkean iän saavuttaneella ystävätkin ovat

iäkkäitä, jolloin konkreettiset tapaamiset harvenevat tai loppuvat kokonaan. Omaisilla

ja hoitoon osallistuvilla on tällöin merkittävä rooli kannustaa ikääntyviä ihmisiä erilaisiin

tapahtumiin  ja  näin  mahdollistaa  sosiaalisten  suhteiden  pitämistä  ja  mahdollisesti

auttaa uusien sosiaalisten suhteiden luomiseen (Kihlman 2005). Ikääntyvän ihmisten

omien  voimien  ja  kykyjen  heiketessä  on  tärkeää,  että  hän  saa  konkreettista  apua

kotona  toimimiseen.  Tällöin  tarvitaan  hyviä  toimintamalleja  ja  hoito  -  sekä

palvelusuunnitelmaa hyvän arjen turvaamiseksi.  Omaisten osallistuminen ikäihmisen

auttamistyöhön  edellyttää  yhteistyötä  hoitohenkilökunnan,  lääkäreiden,

fysioterapeuttien ja sosiaalityöntekijöiden ja ennen kaikkea ikäihmisen itsensä kanssa

(Ronkainen ym. 2002, Vaarama ym. 2006.)

Parhaimmillaan  psykososiaalinen  ympäristö  mahdollistaa  ikääntyvälle  ihmiselle

yhteistyökykyisen  toiminta-  ja  asuinympäristön,  jossa  hän  voi  osallistua  aktiivisesti

erilaisiin  toimintoihin;  muisteluun,  keskusteluun,  vertaistukeen,  käsitöihin,
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kirjoittamiseen,  ruuanlaittoon,  leipomiseen,  maalaamiseen,  laulamiseen  yhdessä  ja

erikseen,  liikkumiseen,  bingoon,  erilaisiin  kisoihin,  taidetapahtumiin  osallistumiseen,

kaikenlaiseen kulttuuriin ja hengellisiin tapahtumiin (Saarenheimo 2003, Lähdesmäki &

Vornanen 2009, Kim 2010).

3.3 Ikääntyvän ihmisen symbolinen kotiympäristö

Ikääntyvän  ihmisen  hyvinvointia  tukeva  symbolinen  ympäristö  rakentuu  pitkälle

sosiaalisen ja  fyysisen  ympäristön ominaisuuksien  kautta  (Elo  2009).  Elon  (2009)

mukaan hyvinvointia tukevaan symboliseen ympäristöön kuuluu hyvinvoinnin ideaaliset

ominaisuudet, joita on asuinyhteisön turvallisuus, asumiseen liittyvät pelot (heikentää)

sekä arjesta irtautuminen.  Hengellisyyteen kuuluu usko jaksamista tukevana ja luonto

hengellisenä ulottuvuutena.  Hyvinvoinnin normatiivisena ominaisuutena  tutkimuksen

mukaan esille nousee fyysinen ympäristö vapauden tunnetta ylläpitävänä, sairauden

kokeminen  itsellä  (heikentää)  ja  puolison  sairauden  aiheuttama  rajoittavuus.

Historiallisuus  kategoriaan  kuuluu  muistot  psyykkistä  hyvinvointia  tukevana  ja

asuinhistoria  asumisviihtyvyyttä  lisäävänä  elementtinä.  Symbolinen  ympäristö  pitää

sisällään myös kulttuurin, kielen, uskonnon ja yhteisön normit. Siihen vaikuttaa myös

kasvatus,  arvot,  arvostukset  koulutus  ja  yhteisön  näkökulmat  terveydestä  ja

hoitamisesta (Kim 2010, Lauri & Elomaa 2001). Symboliseen ympäristöön Kim (2010)

liittää myös kokemukset, hengellisyyden, kirjoitetut ja kirjoittamattomat säännöt, lait,

odotukset  ja  pakotteet.  Hoitopaikan  vallitseva  hoitokulttuuri  määrittelee  millainen

hoitopaikka  on  ikääntyneille  ihmisille.  Jaottelun  mukaiset  ympäristön  ulottuvuudet

sekoittuvat toisiinsa ja niitä on vaikea erottaa toisistaan, jopa mahdotonta (Elo 2009,

Kim  2010).  Sosiaalisten  aktiviteettien  kautta,  kuten  leipomisella,  maalaamisella,

erilaisten  pelien  pelaamisella,  laulamisella  voidaan  lisätä  kodikkuutta  ja  ikääntyvän

ihmisen  yhteyttä  hoitoympäristöön  (Cioffi  ym.  2007).  Fyysisten  hoitoympäristön

muutostöiden seurauksena voi tulla muutosta myös hoitokulttuuriin (Cioffi 2007.)

Ikääntyneen  ihmisen  palvelujärjestelmän  lähtökohtana  on  kotona  selviytymisen

tukeminen  ja  toimintakyvyn  säilyttäminen,  jotta  hän  kykenee  asumaan  kotona

mahdollisimman pitkään (Sharif ym. 2012). Aikaisemmin yli 85- vuotiaat ovat asuneet

enemmän  hoivakodeissa  kuin  nykyään  (Kehusmaa  2014).  Tästä  johtuen
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yhteistyönmerkitys  eri  palveluiden  tuottajien  kanssa  on  erittäin  tärkeää.  Ikääntyvät

tarvitsevat  tietoa,  tukea,  neuvoja,  käytännön  ohjausta  arkipäivän  tilanteisiin.  Mitä

enemmän ikääntyvällä on tuen tarvetta, sitä enemmän vaaditaan suunnittelulta (Sharif

ym. 2012).

Kuvio 3. Ikääntyvän ihmisen osallisuutta tukeva kotiympäristö

ESTEETÖN KANNUSTAVA

TURVALLINEN TOIMINTAKYKYÄ TUKEVA

VIIHTYISÄ

IKÄÄNTYVÄN 

IHMISEN

KOTIYMPÄRISTÖ
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4. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSTEHTÄVÄ

Tutkielman  tarkoituksena on  kuvata  ikääntyneen  kotihoidon  asiakkaan  osallisuutta

kuntoutumiseensa kotiympäristössä heidän itsensä arvioimana. Tavoitteena on tuottaa

tietoa,  jota  voidaan  käyttää  ikääntyvien  ihmisten  hoitoa  ja  kuntoutumista

suunniteltaessa.

Tutkimustehtävät ovat:

1)  Mitkä  tekijät  edistävät  osallisuutta  ikääntyvän  ihmisen  kuntoutumisessa

kotiympäristössä?

2)  Mitkä  tekijät  estävät  osallisuutta  ikääntyvän  ihmisen  kuntoutumisessa

kotiympäristössä?
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5. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

5.1 Tutkimuksen lähestymistapa

Tutkimuksessa käytetään induktiivista lähestymistapaa.  Induktiivisessa tutkimuksessa

käytetään laadullisen tutkimuksen menetelmiä eli tutkija kerää aineiston muun muassa

analysoimalla erilaisia dokumentteja, haastattelee ja havainnoi (Lauri & Kyngäs 2005,

Kyngäs  ym.  2011).  Aineistolähtöisessä  haastattelu tutkimuksessa  pääpaino  on

aineistossa,  mikä  tarkoittaa  sitä,  että  esimerkiksi  analyysiyksiköt  eivät  ole  ennalta

määrättyjä ja teoria rakennetaan aineistosta käsin (Hirsjärvi  ym. 2004,  Polit  & Beck

2012).  Induktiivisessa  tutkimuksessa  edetään  yksittäisistä  havainnoista  yleisempiin

väitteisiin (Hirsjärvi ym. 2004, Metsämuuronen 2009, Polit & Beck 2012).

5.2 Tutkimuksen aineistonkeruu

Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua.  Teemahaastattelu  sopii

hyvin pieniin kohderyhmiin ja käytettäväksi tilanteissa, joissa kohteena ovat intiimit tai

arat  aiheet  (Hirsjärvi  &  Hurme  2001,  Metsämuuronen  2006).  Metodologisesti

teemahaastattelussa korostetaan ihmisen tulkintoja asiasta, heidän asioille antamiaan

merkityksiä  sekä  sitä,  miten  merkitykset  syntyvät  vuorovaikutuksessa  (Hirsjärvi  &

Hurme 2001, Lauri & Kyngäs 2005, Polit & Beck 2012). Teemahaastattelun tekeminen

edellyttää kokemusta tutkittavasta asiasta ja ilmiöstä (Hirsjärvi & Hurme 2001). Tutkijaa

auttoi tutkimuksen tekemisessä pitkä ura ikääntyvien kuntoutus -ja hoivatyöstä.

Tutkimuslupa  haettiin  perusturvajohtajalta.  Tutkimusluvan  saamisen  jälkeen

keskusteltiin  kotihoidon  esimiehen  ja  vastuuhenkilöiden  kanssa  ikääntyvien

haastatteluista ja mietittiin yhdessä sopivat haastateltavat tutkimukseen. Kotihoidon

työntekijät  kysyivät ikääntyviltä alustavan luvan haastatella ja toimittivat ikääntyviltä

ihmisiltä  allekirjoitetut  haastatteluluvat  tutkijalle.  Kotihoidon  työntekijät  hakivat

haastateltavien  osoitetiedot  ja  puhelinnumerot  valmiiksi,  ja  tutkijan  oli  sopia  sen

pohjalta  haastattelun  ajankohtia.  Tutkija  otti  yhteyttä  puhelimitse  haastateltaviin  ja

sopi heidän kanssaan ikääntyville ihmisille sopivan ajankohdan. Ajankohta varmistettiin

vielä  soittamalla  vähän  ennen  haastatteluajankohtaa.  Soiton  aikana  tutkija  vielä
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varmisti  ikääntyvien ihmisten halukkuuden osallistua haastatteluun (Ruusuvuori  ym.

2005).

Haastateltavat  (n=10)  olivat  yli  65-vuotiaita  (68–92  -vuotiaita) kotihoidon asiakkaita

yhden kunnan alueelta. Kaikki haastateltavat olivat kotihoidon asiakkaita ja tarvitsivat

apua vähintään yhdessä päivittäisessä toiminnassa (pukeminen, riisuminen, lääkehoito,

pesuapu,  hoidolliset  toimenpiteet)  ja  heillä  ei  ollut  muistisairautta.  Haastateltaviksi

valikoitui  ainoastaan  naisia.  Ikääntyvän  ihmisen  suostumus  varmistettiin  tietoisen

suostumuslomakkeen  allekirjoituksella  ja  haastatteluaika  sovittiin  etukäteen

ikääntyvälle sopivaan ajankohtaan.

Ikääntyneet ihmiset saivat itse valita haastatteluajankohdan ja haastattelupaikan. Kaikki

haastattelutilanteet  tehtiin  ikääntyvien  ihmisten  kotona  ja  nauhoitettiin.

Haastattelutilanteessa nauhoittaminen antaa mahdollisuuden tarkkailla haastateltavaa

ja  tehdä  muistiinpanoja  haastateltavasta  (Ruusuvuori  ym.  2005).  Nauhoittaminen

mahdollistaa  myös  sen,  että  haastattelun  dialogia  voidaan  tarkastella  ja  analysoida

(Ruusuvuori ym. 2005). Ensimmäinen haastattelutilanne oli testitilanne, joka meni niin

hyvin,  että  tutkija  valitsi  sen myös litteroitavaksi.  Haastattelut  tallennettiin,  ja  se  ei

häirinnyt  millään  tavalla  haastattelun  aikana  ja  tekniikaltaan  onnistui  hyvin.

Ensimmäinen  haastattelu  kesti  47  minuuttia,  joka  oli  myös  lähellä  haastatteluihin

menneen  ajan  keskiarvoa  (49  minuuttia).  Ennen seuraavia  haastattelua  tutkittaville

kerrottiin,  että  haastattelu  voidaan keskeyttää ja  haastattelu  etenee haastateltavien

ehdoilla.  Tutkija  pyrki  luomaan  jokaisesta  haastatteluhetkestä  rennon,  luontevan  ja

luottamuksellisen.  Haastattelun  aikana  tutkija  teki  muistiinpanoja  tunnelmasta,

haastateltavan  eleistä,  ilmeistä  ja  muista  huomioista.  Teemahaastattelussa  edettiin

tiettyjen  keskeisten  etukäteen  valittujen  teemojen  mukaisesti  ja  niihin  liittyvien

tarkentavien  kysymysten  avulla  (Hirsjärvi  &  Hurme  2001,  Lauri  &  Kyngäs  2005,

Metsämuuronen  2006).  Teemahaastattelussa  pyrittiin  löytämään  merkityksellisiä

vastauksia  tutkimuksen  tarkoitukseen  ja  ongelman  asetteluun  ja  tutkimustehtävän

mukaisesti  (Hirsjärvi &  Hurme  2001,  Ruusuvuori  ym.  2005).  Teemat  perustuvat

tutkimuksen viitekehykseen eli tutkittavasta ilmiöstä jo tiedettyyn.
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5.3. Tutkimuksen aineiston analyysi

Laadullisen aineiston analyysissa voidaan nähdä kolme alaprosessia, jotka viedään läpi

koko  analyysiprosessin  ajan  ennen  aineiston  keruuta,  tutkimussuunnitelman

yhteydessä,  aineiston  keruun  yhteydessä  ja  aineiston  keruun  jälkeen,  kun  tehdään

lopulliset päätelmät (Lauri & Kyngäs 2005, Taanila 2007). Ne ovat aineiston valikointi

(data reduction), aineiston esittäminen (data display) ja tutkimuksen suorittaminen ja

tulkinta (conclusions). Tutkimuksen tarkoitus ohjasi  aineiston analyysia alusta saakka

siten,  että  aineistosta  haettiin  vastausta  tutkimustehtäviin.  Ennen  analyysin

aloittamista  perehdyttiin  huolellisesti  haastatteluaineistoon  ja  haastattelun  aikana

tapahtuviin  merkintöihin ja  kirjoitettiin  haastattelu  auki  sanasta  sanaan  ylös.

Haastateltavat numeroitiin 1-10. Jokaisen haastattelun jälkeen tutkija kuunteli kotona

haastattelun  läpi,  teki  vielä  muistiinpanoja  ja  litteroi  aineiston.  Aineistoa  kertyi

yhteensä 124 A4 sivua, Calibri fontilla, fonttikoko oli 12, ja rivinväli 1,5. Tutkija   merkitsi

tauot  katkoviivoilla.  Jokaisen  haastattelukerran  jälkeen  tehtiin  vielä  merkintöjä

haastattelupäiväkirjaan.  Aineistosta  alleviivattiin  sanat  ja  lauseet  eri  värein,  jotka

antoivat vastauksen tutkimustehtäviin. Sen jälkeen ne koottiin uudestaan pelkistettyinä

ilmauksina,  jolloin  niistä  ryhmiteltiin  alakategoriat.  Alakategorioista  muodostettiin

ilmaisuiltaan samaa tarkoittavat yläkategoriat ja sen jälkeen muodostettiin nimetyt ala-

ja  yläkategoriat  tutkimustehtävän  mukaisesti  yhdeksi  pääkategoriaksi.   Seuraavaksi

kerättiin  aineistosta nousevat  analyysiyksiköt,  kuten lausumat,  sanat  ja  lauseet.  Sen

jälkeen  listattiin  pelkistetyt  ilmaukset  ja  mietittiin  niiden  samankaltaisuuksia  ja

erilaisuuksia ja muodostaen näistä alakategoriat, yläkategoriat ja pääkategorian. Näistä

kategorioista muodostettiin johtopäätökset ja tutkimustulokset (Elo & Kyngäs 2008).

Tutkimuksen aineiston analyysin eteneminen on kuvattu tarkemmin taulukossa 1 ja 2.
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5.4 Tutkimustulokset

Tutkimuskysymysten mukaisesti tuloksissa kuvataan edistävät ja estävät tekijät.

5.4.1  Edistäviä  tekijöitä  ikääntyvän  ihmisen  osallisuudesta  omaan

kuntoutumiseensa

Ikääntyvän  ihmisen  oman  kuntoutumisen  osallisuuden  edistäviä  tekijöitä  olivat

sosiaaliset  tilanteet: päiväkeskustoiminta, fyysinen ympäristö, fyysinen liikkuminen ja

toiminta, kulttuuriharrastus sekä osallisuuden kokemus oman terveyden seurantaan ja

lääkehoidon toteutumiseen osallisuuden ilmentäjänä (Kuvio 3).

Sosiaaliset tilanteet

Ikääntyvät  ihmiset  kokivat  sosiaaliset  tilanteet  merkittävänä  osana  osallisuuden

kokemusta,  sillä  ne  rikastuttivat  arjen  elämää.  Haastateltavat  kokivat  tutun ryhmän

tärkeänä  ja  motivoivana  tekijänä  lähteä  kodin  ulkopuolelle.  Eräs  haastateltava  koki

päiväkeskukseen lähdön viikon merkittävimpänä sosiaalisena tapahtumana, jossa voi

tavata ikäisiään ja vertaisiaan. Yhdessä olo ja vertaistuki kevensivät mieltä.

"Meillä kaikilla on jotain kremppaa ja yhesä nauretaan niille. Se on mun ainuvia kontakteja

ihmissiin, ko mun lapsetki on niin kaukana." (A)

"Näkkee aina omaa ryhmää siellä ja on aina oma tuttu porukka, aina ootan sitä kovasti" (H)

Haastateltavilla oli myönteisiä kokemuksia päiväkeskuksen henkilökunnasta. He kokivat

itsensä tärkeiksi ja arvokkaiksi. Toiminta ei ollut rutiineihin sidottua, vaan ikääntyvien

vaihtelevat tarpeet huomioitiin. Ikääntyneille ihmisille saunominen, kauneuden hoito ja

käsillä tekeminen olivat myös merkittäviä arkea rikastuttavia asioita.

Siellä on mukavat ystävälliset hoitajat, mukava nähä ihmisiä, kauhian tärkiä se on. Siellä voi

peseytyä  ja  käyä  saunassa,  ku  kotona  en  uskalla  enää  yksin  saunua.  Siellä  askarrellaan,

laitetaan hiuksia, lakataan kynsiä ja kaikkea muuta ihanaa saa.(E)
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Ikääntyneet  ihmiset  kokivat  sosiaaliset  tilanteet  myös  muiden  asiakkaiden  kautta

merkittäviksi.  Tutun  ihmisen  mukaantulo  koettiin  onnistumisena  ja  yhteisöllisesti

tärkeänä.

Se on hyvä homma, ku on tuommosia paikkoja mihin mennä, ko on semmosiaki, jotka ei lähe

yhtään mihinkään muualle ja monelle ne sosiaaliset suhteet on tosi tärkeitä. (C)

 Fyysinen ympäristö edistävänä tekijänä

Haastattelussa  tuli  esille  tuen  merkitys  ja  edellytys  ulkona  liikkumiselle.  Osa

ikääntyvistä  ihmisistä  odotti  omaisen  käyntiä,  jotta  pääsi  näkemään  luontoa

laajemmalti.  Pidemmille  matkoille  moni  joutui  turvautumaan pyörätuoliin,  kun  taas

lähiympäristössä he rohkenivat liikkua rollaattorin turvin yksinkin.

Ootan aina tytön käyntiä niin pääsen ulos. Pitkät matkat meen pyörätuolilla, muuten tuossa

pihassa pikkuhiljaa kävelen, kun on hyvä sää. (A)

Ikääntyvät  haastateltavat  odottivat  kesän  tuloa  ja  kokivat  sen  merkittävänä  osana

mielen  ja  sielun  hyvinvointia.  Luonto  ja  kotiympäristö  koettiin  tärkeinä  ja  sinne

pääsystä unelmoitiin jo talvella, kun oli mahdotonta mennä ulos kylmyyden ja viiman

vuoksi.  Ulospääsy  ja  hyvä  ilma  merkitsi  myös  lisääntyviä  sosiaalisia  tilanteita

naapureiden  kanssa.  Parvekkeella  juotiin  päiväkahveja  ja  huudeltiin  naapurille

kuulumisia.

Heti  ku  ilma lämpenee,  menen tuolle  parvekkeelle  istumaan,  tämähän on eka kerroksessa,

joten  olen  kuin  takapihalla.  Laitan  silmät  kiinni,  kuuntelen  linnunlaulua,  ihmisten  ääniä  ja

luonnon  ääniä.  Oi,  miten  odotan  sitä.  Naapuri  tulee  joskus  kahvittelemaan,  siinä  juodaan

yhdessä kahvia ja nautitaan. (B)
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 Arkiliikunta ja toiminta luonnossa

Luontoon  pääsy  ja  luonnon  seuranta  olivat  ikääntyville  ihmisille  merkittäviä  ja

rauhoittavia  paikkoja.  Liikkuminen  ja  luonnon  seuraaminen  koettiin  kuntouttavana,

vapauttavana  ja  virkistävänä.  Omaan  paikkakuntaan  liitettiin  joki  tärkeänä

luonnonelementtinä,  jonka  näkeminen  rauhoitti,  sinne  meneminen  piti  myös

liikkumiskykyä yllä.

Sitte, ku käy tuolla jokirannassa, nii se on nii kaunista. Nii lähellä ihana paikka. Sielu lepää, ku

kahton jokea. (H)

Arkinen  ja  tiedostava  liikkuminen  kotiympäristössä  koettiin  myös  mielen  hoitona.

Ikääntyvät ihmiset vertasivat ulkona liikkumista lääkkeeksi, joka paransi oloa ja esti sai-

rauksien uusimista tai tulemista. Liikkumattomuus nähtiin uhkana ja kokemuksena van-

giksi jäämisestä omaan kotiin.

Mulle liike on lääke. Jos en pääse vähhään aikaan ulos, tuntuu, että repeän liitoksistani. Ulos ku

pääsee, nii happiki kulkee paremmin. (G)

Jos oot vaan sisällä, et kohta uskalla ees lähtiä minnekkään. Huomaan, että oon kohta oma ko-

jin vanki, tavoite on, että käyn joka päivä ees tuolla risteyksesä kääntymäsä, jos ei muuta jaksa.

(F)

Ikääntyvät ihmiset kokivat kuntoutumisen edistämisenä myös oman kodin askareet ja

hyötyliikunnan, joita oli esimerkiksi imuroiminen ja pyykkien vieminen ulos kuivumaan.

Kodin askareiden tekeminen ja niistä suoriutuminen antoivat osallisuuden ja hallinnan-

tunnetta omasta elämästä. Niistä selviytyminen oli ikääntyville ihmisille myös ylpeyden

ja tyytyväisyyden aihe.

Liikkuminen on mulle sitä, että teen kaikki kojin askareet ja liikun paljon kojin sisällä, teen ihte

kaikki ruuat jamuut huushollihommat. Pesen kaikki pyykit, yritän imuroijja, vaikka se on lonkka-

murtuman jäläkeen ollu vaikiaa. Seki on mulle kunnon hoitamista, ku vien pyykit ulos kuivu-

maan. Kesällä vien ne ulos, ihana kahtua, ku pyykit liehuu tuulessa. (C)
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Lähellä asuvien omaisten luona kyläily antoi haastateltaville aiheen liikkumiseen ja toi-

mintaan. Luonnon ihastelu ja kauneus antoi samalla motivaation lähetä liikkeelle ja hoi-

tamaan kuntoa. Liikkumisesta tuli tapa ja hyvä olo, jota ikääntyvä ihminen halusi tehdä

jopa useamman kerran päivässä. Vaihtoehtona liikkumiselle oli sänkyyn jäämisen pelko.

Lenkkeilen joka päivä, joskus kaks-kolomekki kertaa päiväsä. Pojan luo kävelen, samalla ihhai -

len maisemia, siinä on monenlaista, peltua ja metsää välilllä. Poika tuo takasi, jos en jaksa kä-

vellä. Jos et liiku, et pääse kohta sängystä ulos. Mulla on siitäkin kokemusta. (H)

 Kulttuuriharrastus

Ikääntyneelle  ihmiselle  mieluisen  asian  tekeminen  koettiin  yhtenä  kuntoutumisen

osallisuuden  edistämisenä.  Soittoharrastuksen  jääminen  ei  estä  kokemuksen

merkittävyyttä.  Lempimusiikin  kuunteleminen  auttoi  tuomaan  hyvää  mieltä  ja

rentoutti.  Mielikuviin  meneminen  musiikin  kuuntelemisen  avulla  sai  ikääntyneen

ihmisen  kokemaan  aistimuksen  itsensä  soittajana.  Musiikin  kuuntelemisen  avulla

palautettiin mieleen rakkaat läheiset, joiden kanssa ikääntynyt ihminen oli harrastanut

laulua  ja  soittamista.  Osallistumisen  kokemus  rakkaasta  harrastuksesta  tuli  näin

todeksi.

Oon aina tykänny musiikista. Soitin hanuriaki, mutta se on niin painava, etten jaksa sitä ennää

soittaa. Kuuntelen nyt palijo ja sitä hanurimusiikkiaki ja kuvittelen ihteni siihen soittammaan.

Musiikki on niin tärkiää. Äitiki, joka oli mulle niin rakas ja tärkiä, soitti ja lauloi. Muistelen aina

äitiäki, ku kuuluu tuttuja lauluja, mitä yhesä laulettiin.  Se on mulle henkistä kuntoutusta ja

osallistun sillai siihen. (F)

Ikääntyneet  ihmiset  kokivat  kulttuuriharrastuksen  mieluisaksi  omaa  henkistä

kuntoutumista  edistäväksi  toiminnaksi.  Runojen  kirjoittaminen  ja  lukeminen  olivat

merkityksellisiä;  osa  runoista  oli  pöytälaatikossa,  osa  oli  jopa  julkaistu.  Runojen

esittäminen kuulijoille antoi myös ikääntyneelle ihmiselle hyvää mieltä ja kokemuksen

hyvän jakamisesta. Ansiotyöstä eläkkeelle jäämisen liukuma ja yksinäisyyden kokemus

täyttyi  runojen  kirjoittamisen  avulla  luontevasti.  Klassisen  musiikin  konsertit  ja

hengellinen musiikki olivat myös elämää rikastuttavia ja henkistä osallisuutta tukevia.
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Kulttuuri kiinnostaa, olen lausunut ja kirjoittanut runoja. Runot ovat minulle tosi tärkeitä. Olen

myös kova lukemaan ja käyn kirjastossa paljon. Samoin käyn konserteissa, ku tulee mieluisaa.

Pidän  klassisesta  musiikista.  Kun  jäin  eläkkeelle  niin  oli  paljon  aikaa,  niin  aloin  entistä

enemmän  kirjoittaa  runoja.  Minulla  ei  ole  omaa  perhettä,  niin  senkin  vuoksi  se  oli  niin

merkittävää.  (J)

 Osallisuus itsehoidossa

Ikääntyvät  kokivat  osallisuuden  tärkeänä  omaan  kuntoutumiseen  muun  muassa

seuraamalla ja mittaamalla oman elimistön toimintoja.  Ikääntyvät ihmiset esittelivät

mielellään haastattelutilanteessa omia muistiinpanojaan verensokerin, verenpaineen ja

pulssin  seuraamisesta.  He  kokivat  myös  tärkeänä,  että  saattoivat  vaikuttaa  oman

sairauden  hoitoon.  Vitaali  elintoimintojen  mittaaminen  ja  seuraaminen  auttoi

hoitamaan myös ikääntyvien ihmisten omia sairauksia ja he kokivat helpottavansa näin

myös  hoitajien  työtä.  Tämä  näkyi  konkreettisesti  ikääntyvien  ihmisten  kasvoilta

tyytyväisyyden ja onnellisuuden ilmeenä.

Mittaan aina verensokerit ja verenpaineen. Pulssinkin laitan ylös. Pidän tarkkaa kirjanpitua"

"Mulla on tapana mitata ihte kaikki arvot, verensokerin ja verenpaineen. Mukava ihte seurata,

niin tiiän missä mennään. Se auttaa kotihoitajiaki. (A)

Hoitajakki on mielissään, kun mittaan tarkasti ja ne kannnustaa siihen. Tyttöki ruukaa kahtua

näitä mun mittauksia. Minusta tämäki on mun kuntoutumista. Jos arvot on huonoja, tiiän mitä

teen, ja kahton tarkemmin mitä syön. (B)

 Lääkehoito osallisuuden tukena

Lääkehoidon onnistunut toteutuminen auttoi ikääntyviä ihmisiä kuntoutumaan jälleen

toimintakykyiseksi.  Perussairauden  paheneminen  toi  ikääntyvälle  ihmiselle  hetkessä

avuttomuuden kokemuksen ja esteen omatoimisuuden toteutumiselle. Kotihoidon ja

lääkärin yhteistyön avulla onnistunut lääkehoidon toteutus auttoi ikääntyvää ihmistä
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kuntoutumaan  ja  saamaan  omatoimisuuden  takaisin.  Huojentuminen ja  onnellisuus

ikääntyneen ihmisen olemuksesta oli ilmiselvää hänen kertoessaan tapahtunutta.

Olin niin  turvoksissa, etten saanu kunnolla  vaatteita päälle.  Nivelekki  oli  niin  turvoksissa ja

jäykät.  En  päässy  kunnolla  sängystä  ylös.  Kun sain  tuon  nesteenpoistolääkkeen,  niin  paino

putos kaheksan kilua ja ny on aivan erilaista liikkuakki ja pystyn tekemään kotitöitä. Lääkkeen

avulla kuntouvun entiseksi. (B)

Eräs haastateltavista koki oikean lääkehoidon yhdessä terapian kanssa mahdollistaneen

itsenäisen elämän laitoshoidon jälkeen. Onnistunut hoitomuoto mahdollisti ikääntyvän

ihmisen  palaamisen  itsenäiseen  elämään  ja  omaan  kotiin.  Onnistumisen  ja

eheytymisen kokemus toi tunnetta osallisuudesta omaan henkiseen kuntoutumiseen ja

onneen.

Lääkkeet on vaikuttanu mieliallaan ja harhakki on ny pois. Nyt on aivan erilaista, ku jaksaa

henkisestikki paremmin, nii jaksaa liikkuakki ja touhuta. Jaksaa tehä muutaki ko maata. Sitä

haluaa alakaa touhuammaan ja kuntoutua. (F)

Sydän- ja verisuonilääkityksen aloittaminen mahdollisti ikääntyvän ihmisen ulospääsyn.

Säätilan ääripäiden vaikutus tuntui ja esti liikkumisen ulkona, mutta oikean lääkityksen

turvin sairauden paheneminen estyi ja ikääntyvä ihminen uskaltautui ulos.

Minulle aloitettiin nitrolääkkeet aamulla ja illalla ja on nyt ollut parempi liikkuakki. Uskaltaa

lähteä ulos liikkumaan. (J)

5.4.2  Estäviä  tekijöitä  ikääntyneen  ihmisen  osallisuudesta  omaan

kuntoutumiseensa

Ikääntyvän  ihmisen  estäviä  tekijöitä  oman  kuntoutumisen  osallisuuteen  olivat

sairaudet, pelot, kuntoutumisen suunnitelman puute, säätila ja yksinäisyys (Kuvio 3).
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Sairaus

Ikääntyneet  ihmiset  kokivat  perussairauksien  pahenemisen  voimakkaasti  oman

kuntoutumisen  estävänä  tekijänä.  Sairauden  paheneminen  esti  omatoimisuuden  ja

päivittäisten  toimintojen  tekemisen.  Sairauden  paheneminen  esti  myös

ulosmenemisen,  joka  oli  tuottanut  hyvää  oloa  ja  antanut  voimia  arkeen.  Sairaudet

toivat ikääntyvälle ihmiselle pelkoa ja avuttomuuden kokemusta.

Reuma on niin pahana, etten voi ennää kävellä, se rajottaa niin palijo, en uskalla mennä ennää

yksin ulos. (B)

Syöpä oli niin kamala, tuo avanne rassaa, ei uskalla mennä mihin vaan, kun ei tiiä milloin pussi

räjähtää. (F)

Olin henkisesti niin sairas, että halusin maata vain sängyssä. Harhat oli niin hirveitä. (F)

Haastateltavat  kokivat  huimauksen  omaa  kuntoutumista  estävänä  tekijänä.  Pelko  ja

kokemus kaatumisesta  estivät lähtemästä yksin ulos, vaikka sinne olisi  ollut muuten

mahdollista lähteä.

Jalat vässyy ja puutuu. Huimaus on välillä pahana, silloin ei uskalla liikkua, eikä mennä

ulos yksin. (E)

Eräs haastateltavista toi esille selän leikkauksen viivästymisen aiheuttaneen pysyvän ja

vaikean  vamman,  joka  vei  liikuntakyvyn.  Sisällä  liikkuminen  tapahtui  hyvin  hitaasti

rollaattorin turvin ja ulosmeno yksin oli mahdotonta. Hänellä oli halua osallistua omaan

kuntoutumiseen  vammasta  huolimatta.  Hän  käytti  paljon  aikaa  ylös  nousuun,  ja

paikasta toiseen liikkumiseen. Hän myös teki jumppaliikkeitä tuolista tai pyörätuolista

käsin. Ennen vammautumistaan ikääntyvä ihminen oli liikkunut paljon, marjastanut ja

sienestänyt. Uusi elämäntilanne vaati häneltä paljon sopeutumista ja surutyötä.

Minua harmittaa niin suunnattomasti, että mun selän leikkaus tapahtui aivan liian myöhään,

selän hermot vauroituivat ja nyt en voi juurikaan liikkua. (D)
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 Pelko

Kaatumisen  pelko  oli  huomattava  ikääntyvän  ihmisen  kuntoutumista  estävä  tekijä.

Kaatumisen  syynä  oli  useimmiten  huimaus,  heikko  lihasvoima  jaloissa  ja  huonot

jalkineet. Oven edessä olevat kynnykset ja rampit toivat ikääntyvälle ihmiselle esteen

liikkua  turvallisesti.  Kokemus  kaatumisesta  esti  menemästä  uudelleen  samaan

tilanteeseen ja paikkaan ja toi haastateltaville mielialan laskua.

Tasapaino ei taho pittää, lihaskunto on niin  heikko ja kaatuminen pelottaa.  Kaajuin tuonne

sisäänkäynnin rampille, enkä uskalla ennää mennä sinne vaikka niin mieli tekis ulos. (B)

Pelkään kaatumista, niin en uskalla mennä ulos, vaikka tekis niin mieli, se masentaa. (C)

 Kuntoutussuunnitelman puute

Kukaan haastateltavista ei ollut saanut itseään koskevaa hoito- ja palvelusuunnitelmaa.

Ikääntyvät kokivat, ettei heitä oltu otettu mukaan oman kuntoutumisen suunnitteluun

millään tavalla. Ikääntyvien ihmisten kuntoutus tapahtui joko tietyssä kuntoutuskodissa

tai  leikkauksen  jälkeen  liittyen  toimenpiteeseen.  Osalle  oli  suunniteltu

veteraanikuntoutus  kuntoutuslaitokseen  tai  kotiin  ilman,  että  he  olisivat  voineet

osallistua sen suunnitteluun. Haastateltavat olivat saaneet kirjallisia ja suullisia ohjeita

liikkeisiin, joita olisi hyvä tehdä kotona. Osa ikääntyvistä ihmisistä teki omatoimisesti

jumppaliikkeitä  kotona,  mutta  suurin  osa  oli  sitä  mieltä,  että  he  olisivat  tarvinneet

selkeämpää ohjeistusta ja seurantaa motivoituakseen liikkumaan kotiympäristössä.

Lonkkaleikkauksen  jäläkeen  olin  sairaalassa  ja  siellä  ne  vähän  näytti  liikkeitä  mitä

pittää tehä, mutta se oli siinä. Ei täällä kotona oo kukkaan kannustanu ja huolehtinu,

enkä ossaa sillain ihte kuntouttaa. Minut on unohettu täysin. Eikä minulle oo mittään

suunnitelmaa tehty. (F)

Ei mulle oo tehty minkäänlaista suunnitelmaa, miten saisin kuntua paremmaksi. Oishan

se hyvä, ku yksin täällä oon, että ois joku, joka kannustas. (E)
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Haastateltavat  toivat  esille  pettymyksen  kuntoutuksen  riittämättömyyteen  ja

kokemukseen,  että  hoitajat  huolehtivat  ainoastaan  lääkehoidon.  Kotihoidossa  oleva

työntekijä kävi ikääntyvän ihmisen luona summittaisesti ja harvakseltaan silloin kun oli

saanut  kaupungilta  määrärahaa.  Sen  pohjalta  ikääntyvälle  ihmiselle  ei  oltu  laadittu

kuntoutussuunnitelmaa.

Kotihoitajat käy kahtoon,  että oonko muistanu ottaa lääkkeet ja se on siinä.  En oo

osallistunu oman kuntoutuksen suunnitteluun, en oo saanu koskaan kutsua mihinkään

kuntotukseen ja oon jo tämän ikäne. (C)

Se sano, että kaupunki oli antanut vähän määrärahoja muutamaan jumppaan, mutta

en minä tienny, enkä saanu osallistua sen suunnittelluun. (D)

Säätila

Säätila  vaikutti  sekä  edistävästi  että  heikentävästi  ikääntyvän  ihmisen  osallisuuteen

liikkua ulkona. Luonnon säätilan vaihtelut ja vuodenajat nähtiin oman kuntoutumisen

osallisuuden estävinä tekijöinä. Kylmyys aiheutti vilustumista, sydän oireita ja vaikeutti

ja  esti  ulkona  liikkumista.  Kesällä  helle  lisäsi  sydänoireita  ja  esti  liikkumista  ja

menemistä  harrastuksen  pariin.  Talviaikaan  liukkaus  ja  heikosti  auratut  tiet  estivät

ikääntyviä ihmisiä lähtemään ulos liikkumaan. Myös ystävän tai mukana kulkijan puute

olivat  esteenä  talviaikaan  liikkumiselle.  Tällöin  säätilan  vaikutus  koettiin

turvattomuuden tunteena ja taustalla oli kaatumisen pelko. Kauniilla säällä ikääntyvät

ihmiset  lähtivät  mielellään  ulos.  Talviaikaan  ja  huonolla  säällä  he  odottivat  kovasti

lämpimämpää ja kauniimpaa säätä, jotta pääsisi ulos.

Se  oli  niin  kylymä  talaviaika  ja  minä  aina  vilustun,  ku  kävin  sielä.  En  hirvenny  lähtiä

kuntoutukseen ja polovijumppaan, ko pelekäsin vilustumista. Siellä piti  olla aina niin vähillä

vaatteilla. (E)

Aina, kun on semmoinen sää, niin meen rollaattorilla asioille.  Aina pyrin menemään, laitan

nastakengät, jos on liukasta, mutta räntä ja vesisade on liikaa.(D)

Talvella  odotan niin  hirveästi  kesää,  että pääsen ulos  liikkumaan. Talavella  pittää olla  vain

sisällä vaikka kuinka haluttais ulos. (A)
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Aina kun on kuuma tai kova pakkanen, en uskalla lähetä ilman pikanitroa ulos. Siltikin alkaa

aina jännittämään miten kestän. (J)

Sillon kun on kovasti kuumaa, niin on vaikea kävellä esimerkiksi kirjastossa käynti ottaa koville,

jos on kuuma. Ja talvella on hankalaa, kun minulla ei ole potkuria. Pelottaa, että liukastun. (J)

 Yksinäisyys

Yksinäisyys  laski  mielialaa  ja  toi  lamaannuksen  tunnetta.  Ikääntyvä  ihminen  koki

jääneensä vaille tukijaa ja arjen kannustajaa. Puolison kuolema vähensi vierailijoiden

käyntejä jonka seurauksena ikääntyvä ihminen koki jääneensä yksin. Ystävän ja kaverin

puuttuminen  esti  lähtemästä  ulos  liikkumaan,  tällöin  ystävä  koettiin  kannustajana

liikkeelle  lähtöön.  Osa  ikääntyvistä  ihmisistä  toivoi  myös  hoitajan  kannustavan

uloslähtemiseen ja samalla myös mukana kulkemiseen.

Mieleen vaikuttaa yksinäisyys, miehen kuoleman jäläkeen ei oo tässä palijo vieraita käyny, ja

kun on matala mieli, nii ei palijo huvita mikkään liikkuminenkaa. (E)

Ku ois joku kaveri, nii vois sen kanssa liikkua. (C)

Kunto ois parempi, ku joku ois rinnalla ja tsemppais, että kyllä me yhessä mennään etteenpäin.

(D)

Voishan ne hoitajakki kannustaa ulos menemisseen. Ihanaa olis, jos niillä olis aikaa ulkoilla mun

kans vaikka tuolla ulukona. Yksin en oikkeen uskalla siellä liikkua. (C)
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Kuvio  3.  Ikääntyvän ihmisen käsityksiä  oman kuntoutumisen edistävistä  ja  estävistä

tekijöistä.
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6. TUTKIMUKSEN EETTISYYS

Ikääntyvät  ihmiset  ovat  monessa  suhteessa  haavoittuva  ryhmä,  jonka  tutkiminen

edellyttää  erityistä  huomiota  (Sarvimäki  &  Hult  2004,  Ruusuvuori  &  Tiittula  2005).

Haastattelijan  tulee  ottaa  huomioon  ikääntyvien  ihmisten  mahdolliset  fyysiset  ja

kognitiiviset rajoitteet (Ruusuvuori & Tiittula 2005). Ikääntyvien ihmisten haastattelussa

tutkijan tulee huomioida ettei  haastattelu aiheuta turhaa kärsimystä ja pahaa oloa.

Tutkijan tulee huomioida ikääntyvien ihmisten sanallinen ja sanaton viestintä ja pitää

tarvittaessa  riittäviä  taukoja  (Sarvimäki  &  Hult  2004,  Ruusuvuori  &  Tiittula  2005.).

Haastattelututkimuksen eettisyys on myös olemista. Tutkija ja ikääntyvä ihminen käyvät

reflektiivistä dialogia läpi haastattelun ja sen seurauksena syntyy onnistunut aineisto

(Sarvimäki & Hult 2004, Ruusuvuori & Tiittula 2005).

Tutkimussuunnitelman  hyväksymisen  jälkeen  tutkija  haki  luvan  kaupungin

perusturvajohtajalta  (Liite  2  ja  3).  Tämän  jälkeen  tutkija  otti  yhteyttä  kotihoidon

esimieheen  ja  kotihoidon  työntekijöihin  sopiakseen  haastateltavat  tutkimuksen

tekemistä varten.

Tutkimuksen  kohde  on  tärkeä  yhteiskunnallisesti,  jopa  velvoittava.  Ikääntyneiden

ihmisten lisääntyminen suhteessa muuhun väestöön on kasvanut ja kasvaa yhä, kotona

asuu entistä ikääntyneempiä joten aihe on myös yhteiskunnallisesti merkittävä (Kinnula

ym.  2014).  Ikääntyneiden ihmisten haastattelut  tapahtuivat  heidän omassa  kodissa,

jota  tutkija  kunnioitti  ja  otti  huomioon  heidän  itsemääräämisoikeuden  ja

vapaaehtoisuuden (Ruusuvuori & Tiittula 2005). Jokaiselta ikääntyvältä haastateltavalta

pyydettiin  tietoinen  kirjallinen  suostumus  tutkimukseen  (Liite  2,3).  Ikääntyneiden

ihmisten  haastatteluajat  sovittiin  puhelimitse  heille  sopivimpaan  ajankohtaan,  joka

lisäsi myös motivaatiota osallistua tutkimukseen (Hirsjärvi & Hurme 1985, Ruusuvuori

&  Tiittula  2005).  Ikääntyvät  saivat  itse  valita  haastattelupaikan.  Heillä  oli  oikeus

kieltäytyä  ja  mahdollisesti  keskeyttää  tutkimus  (Kankkunen  &  Vehviläinen-Julkunen

2009).  Osallistumattomuutta  tai  osallistumista  ei  hyödynnetty ja  otettiin  huomioon,

että ikääntyvät ihmiset eivät kokeneet osallistumistaan velvollisuudeksi. Haastateltavia

havainnoitiin  avoimesti  ja  huolehdittiin,  etteivät  he  missään  haastattelun  vaiheessa

kokeneet  pelkoa,  painostusta  tai  haittaa.  Haastattelutilanteet  voivat  herättää



35

tunnereaktioita,  ja  tutkija  kiinnitti  huomiota  tähän  ja  halusi  luoda

haastattelutilanteesta ammatillisen ja turvallisen (Ruusvuori & Tiittula 2005, Juvani ym.

2006).   Haastattelun  jälkeen  ikääntyville  kerrottiin,  että  heidän  henkilöllisyyttä  ei

paljasteta  missään  vaiheessa  ja  haastattelunauhat  hävitetään  auki  kirjoittamisen

jälkeen, jolloin ketään ei voida tunnistaa esimerkiksi äänestä. Tutkijalle kuuluu vastuu

kaikista  tilanteista  koko  tutkimuksen  ajan,  jolloin  koko  tutkimusprosessi  nähdään

eettisinä valintoina.

Monet ikääntyvät ihmiset kokevat arvokkaaksi asiaksi haastateltavaksi pääsemisen ja

ovat hyvin kiitollisia saadakseen äänensä kuuluviin.  Tutkija kokikin haastatteluhetket

melkein  juhlahetkinä.  Tutkija  ei  kokenut  olevansa  haastateltavien  yläpuolella  vaan

tasavertainen tiedonkerääjä. Tutkimukselle voi olla hyödyksi, että haastateltavat ovat

tutkijan  kanssa  samaa  sukupuolta  (Ruusuvuori  &  Tiittula  2005).  Haastateltaviksi

valikoitui  ainoastaan  naisia.  Nauhurin  käyttö  ei  tuottanut  ongelmaa,  molemmat

osapuolet unohtivat haastattelun aikana pienikokoisen nauhurin. Tutkijalle ei tuottanut

ongelmaa haastattelun läpivieminen. Tutkija oli tottunut työskentelemään ja käymään

asiallista, leppoisaa ja rohkaisevaa keskustelua ikääntyvien ihmisten kanssa. Keskustelu

oli  molempia osapuolia  kunnioittavaa ja arvostavaa.  Tutkija  kiinnitti  huomiota myös

asuunsa mennessään haastattelemaan. Asu oli siisti, ei liian paljastava, eikä huomiota

herättävä  ja  kaikin  puolin  mukava.  Yhdessä  haastattelutilanteessa  oli  mukana

haastateltavan  tytär.  Kolmannesta  henkilöstä  ei  ollut  haittaa,  hän  antoi  ikääntyvän

ihmisen  puhua  vapaasti  ja  tuki  häntä  kahdessa  kohtaa,  kun  haastateltava  halusi

tarkentaa  muistikuvaansa.  Haastateltavien  omaisten  aktiivinen  mukana  olo

haastattelutilanteessa voi vaientaa haastateltavan ja estää hänen omien kokemustensa

esiin tulemisen (Ruusuvuori & Tiittula 2005).

Ikääntyvien haastateltavien kohdalla tutkijan on tulee tiedostaa omat ennakkoluulot

ikääntyvää  ihmistä  kohtaan.  Herkästi  voidaan  ajatella,  että  korkean  iän  saavuttanut

haastateltava voi väsyä helposti tai ei ymmärrä kysymyksiä (Sarvimäki & Stenbock-Hult

2004,  Ruusuvuori  &  Tiittula  2005).  Tutkija  esitti  kysymyksiä  rauhallisesti,  selkeästi,

muttei liioitellen. Yleinen tapa kohdata ikääntyvä ihminen on puhua hänelle liian kovaa

ja korostetun selkeästi, jolloin hän voi kokea olevansa vajavainen (Ruusuvuori & Tiittula

2005).  Haastattelut  etenivät  tutkijan  mielestä  hyvin  ja  haastateltavat  olivat  järkiään

tyytyväisen oloisia ja kiitollisia, että heitä huomioitiin.
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7. TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS

Laadullisen tutkimuksen haasteita luotettavuudelle on tutkijan sokeutuminen omalle

tutkimukselle  (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009).  Tutkija  työskentelee  yksin,

joten  sokeutuminen  omalle  tutkimukselle  voi  olla  todellista.  Tutkija  luki  aineiston

useaan  kertaan  litteroinnin  jälkeen.  Litterointi  kirjoitettiin  sanasta  sanaan.  Lisäksi

tutkija  kirjoitti  tarkat  muistiinpanot  jokaisesta  haastattelutilanteesta. Laadullisen

tutkimuksen  luotettavuutta  voidaan  arvioida  uskottavuuden  ja  siirrettävyyden

kriteereiden mukaisesti. Uskottavuutta (credibility) lisää tulosten kuvaaminen selkeästi

ja  kuvataan analyysi  niin,  että lukija ymmärtää miten se on tehty (Metsämuuronen

2006, Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009). Uskottavuutta lisää myös se, kuinka

tutkija  on  kyennyt  muodostamaan  luokitukset  tai  kategoriat  suhteessa  aineistoon

(Kankkunen  &  Vehviläinen-Julkunen  2009,  Polit  &  Beck  2012).  Tässä  tutkimuksessa

tutkija  esitti  aineistosta  nousevat  kategoriat  esimerkkilausein  selventämään

kategorioita (Taulukko 3). Luotettavuuteen vaikuttaa myös siirrettävyys (transferability).

Sen varmistamiseksi kuvataan tutkimuskonteksti, osallistujat ja taustat, aineiston keruu

ja analyysin kuvaus tarkasti  (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009).  Haastattelun

aikana nousi jo alustava kuva alakategorioista ja tutkija peilasi koko haastattelun ajan

haastateltavien  vastauksia  tutkimuskysymyksiin.  Haastateltavat  antoivat  vastuksia

tutkimuskysymyksiin.

Kvalitatiivisen tutkimuksen arviointia voidaan tehdä seuraavasti 1) esitetään kuvauksen

elävyys,  jolloin  todellisuus  kuvataan  mahdollisimman  tarkasti  ja  elävästi  2)

metodologinen sopivuus, missä tutkija on tietoinen tutkimuksensa metateorioista ja

metodologisesta  lähestymistavastaan  3)  analyyttinen  täsmällisyys,  jossa  tutkija  on

selvillä  analyysiprosessin  selkeydestä,  luokittelusta ja  kategorioiden loogisuudesta 4)

teoreettinen  loogisuus,  joka  tarkoittaa  aineistosta  muodostettua  teoreettista  ja

käsitteellistä  kokonaisuutta,  minkä  tulee  olla  perusteltu  ja  looginen  (Kankkunen  &

Vehviläinen-Julkunen 2009). Tutkimuksen tekemiseen tarvitaan teoreettista herkkyyttä,

jotta tutkija voi nähdä aineistosta keskeiset asiat ja kykenee tulkitsemaan niitä oikein.

Samoin  tutkijalta  vaaditaan  herkistävää  ja  jopa  skeptistä  asennetta  oman
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tutkimustyönsä tuloksia kohtaan, jotta hän kykenee arvioimaan tutkimustensa tuloksia

kriittisesti (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009). Tutkija on perehtynyt aiheeseen

vuoden verran pitäen välillä pieniä taukoja ja palannut jälleen aiheen pariin. Taukojen

jälkeen  tutkimus  on  saanut  erilaista  syvyyttä  tarkastelujen  jälkeen.  Tutkija  on

luetuttanut  työtä  ulkopuolisilla  henkilöillä.  Heidän  kommentit  olivat  yhteneväisiä  ja

johdonmukaisia tutkimuksen sisällöstä ja johtopäätöksistä.  Kvalitatiivisen tutkimuksen

yhteydessä  tutkijan  tulee  olla  myös  hyvin  tietoinen  omista  ennakko-oletuksistaan

tutkittavaa ilmiötä kohtaan koko tutkimusprosessin aikana. Tutkimuksen konteksti on

tutkijalle  entuudestaan  työn  kautta  tuttu,  joten  se  voi  vaikuttaa  ennakko-oletusten

suhteen tutkimusta tehdessä. Tätä ennakko-olettamusten tunnistamista ja kuvaamista

on  hyvä  tuoda  esille  tutkimuksessa.  Tutkijalla  on  myönteinen  ja  arvostava  asenne

ikääntyvää  ihmistä  kohtaan.  Kvalitatiivisen  tutkimuksen  luotettavuuden  arviointi

kohdentuu  tutkimuksen  luotettavuuden  arviointiin,  asetelmaan,  otoksen  valintaan,

analyysiin,  tulkintaan,  refleksiivisyyteen,  eettisiin  näkökulmiin  ja  tutkimuksen

relevanssiin  (Kankkunen  &  Vehviläinen-Julkunen  2009).  Tutkija  on  käynyt  useaan

kertaan läpi haastatteluaineistoa, peilannut kategorioita jälleen aineistoon ja lukenut

läpi haastattelupäiväkirjaa.
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8. POHDINTA

Tutkielman  tarkoituksena  oli  kuvata  ikääntyvän  kotihoidon  asiakkaan  osallisuutta

kuntoutumiseensa  kotiympäristössä heidän  itsensä  arvioimana. Ikääntyvät  ihmiset

kokivat  oman  kuntoutumisen  osallisuutta  edistävinä  tekijöinä  päiväkeskustoiminnan

merkittäväksi. Erityiseen asemaan edistävänä tekijänä  nousivat sosiaaliset tilanteet ja

tutut ihmissuhteet. Päiväkeskukseen oli helppo ja mukava mennä juuri näiden vuoksi.

Sosiaaliset suhteet ja siteet läheisiin syntyvät ryhmään kuulumisen osallisuudesta ja

tämän kautta sosiaalinen pääoma karttuu. Tätä kautta aktiivisen ikääntyvän ihmisen on

mahdollista  ylläpitää  sosiaalisia  suhteita.  Jos  huonokuntoinen  ja  ikääntyvä  ihminen

uhkaa jäädä sosiaalisista suhteista paitsi, muiden on oltava heidän puolestaan aktiivisia

(Kurki 2007). Ikääntyvät ihmiset iloitsivat myös muiden ikääntyvien puolesta, kun he

jaksoivat  tulla  yhteisiin  tilaisuuksiin.  Sosiaalisella,  turvallisella  asuinympäristöllä  ja

sosiaalisella  tuella  on  ikääntyvälle  yksinäisyyttä  poistava  vaikutus  (Marin  2002,  Elo

2009).  Päiväkeskustoiminnassa  ikääntyvät  ihmiset  saivat  kokea  hemmottelua,

kauneuden hoitoa ja sitä kautta mielihyvän lisääntymistä. Näin yhteisistä sosiaalisista

tilanteista  kasaantui  ikään  kuin  sosiaalista  pääomaa  (Marin  2002).  Marin  (2002)

mukaan  tällaiset  tilanteet  kannattavat,  suojaavat  pahalta  ja  ongelmilta  (Heikkinen

2013).

Luonto ja kotiympäristö toivat ikääntyvälle ihmiselle kokemusta elämänhallinnasta ja

osallisuudesta oman kunnon hoitamiseen. Paikkakunnan kaunis jokimaisema virkisti ja

rauhoitti mieltä. Talviaikaan moni ikääntyvä ihminen haaveili ulospääsystä ja kesäisestä

säästä, joka mahdollisti  ulospääsyn. Samoin moni ikääntyvä ihminen odotti hartaasti

omaisen  vierailua,  jotta  ulkoilu  mahdollistui.  Ikääntyvän  ulkoilu  on  usein

epäsäännöllistä  ja  keskittyy  useimmiten  hyvään  säähän.   Ikääntyvän  fyysinen  ja

psyykkinen toimintakyky, henkilöstön määrä sekä hoitokulttuuri vaikuttavat luontoon

pääsyyn (Mikkola 2005). Ikääntyvän ulkoilun mahdollistaa omaisten käynnit ja erilaisten

järjestöjen vierailut (Mikkola 2005). Ulkoilun tulisi olla ihmisen perusoikeuksia ja siihen

olisi  kiinnitettävä  ensimmäisenä  huomiota  ikääntyvän  arjessa  (Peltonen  2013).

Normaaliin ikääntymiseen liittyy lihasvoiman väheneminen, mutta liikunnan puutteen

seurauksena  ikääntyvä  voi  lähes  kokonaan  menettää  kävelykykynsä  ja  avuntarve

lisääntyy.  Siksi  olisi  tärkeää,  että  ikääntyvän  toimintakykyä  ylläpidettäisiin  ulkoilun
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avulla.  Ulkona liikkuminen tai  istuminen ja luonnon tarkkaileminen vaikuttivat myös

haastateltavien  mielialaan.  Puiden,  pensaiden,  kukkien  ja  valoisuuden  vaihtelun

merkitys  eri  vuorokauden  aikana  korostuu,  kun  liikuntakyky  on  rajoittunut  ja

liikuntamahdollisuudet vähentyneet.(Kivelä & Vaapio 2011). Luonnon ympäristöllä on

hyviä vaikutuksia ikääntyvän fysiologiaan; sydämen syke laskee, verenpaine alenee ja

stressi  katoaa  (Viialainen  2011).  Juvanin  (2005)  mukaan  fyysistä  hyvinvointia  tukee

mielekkäät  liikuntapaikat,  joita  ovat  piha-alueet,  puistot  ja  muut vihreyttä sisältävät

alueet. Sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta paikoissa ikääntyneillä on mahdollisuus tavata

toisiaan.  Ikääntyvien ihmisten psyykkistä hyvinvointia  lisäsi  liikkuminen luonnossa ja

siellä oli helpompaa purkaa myös tunteita (Juvani ym. 2005, Elo 2006.)

Erityisesti iäkkäät, jotka asuvat kaupungeissa tapaavat ystäviään ja tuttaviaan pihoilla ja

puistoissa.  Mitä enemmän viheralueita oli kolmen kilometrin alueella asuinpaikkaan

nähden sitä terveemmiksi ikääntyvät kokivat itsensä. (Maas ym. 2006.) Luonnolla on

myös symbolinen merkitys (Elo 2006). Luonto ja pihapiiri voi olla paikka ja tila, jonka

ikääntyvä  ihminen  voi  kokea  myös  mielentilana  ja  sillä  voi  olla  ihmiskeskeinen

(antroposentrinen)  ja  luontokeskeinen  (biosentrinen)  konteksti  (Marin  2003).

Sosiologisesta  ja  eettisestä  näkökulmasta  on  merkittävää,  että  ikääntynyt  otetaan

mukaan  ympäristöeettiseen  keskusteluun  ja  suunnitteluun,  koskeehan  se  hänen

arkipäivän  toimintaympäristöään  (Marin  2003).  Vähäinenkin  liikunta  voi  edesauttaa

kävelykyvyn säilymistä (Mac Auley 2003, Eronen 2015), joten sen vuoksi on tärkeää,

että  ikääntyvällä  olisi  mahdollisuus  lähteä  ulos  ympäri  vuoden.  Ikääntyneen

toimintakyvyn  heiketessä  vaarana  on,  että  omassa  kodissa  asumisesta  tulee  niin

totaalista, ettei kotoa enää pääse pois (Burton ym. 2014, Eronen 2015). Liikkuminen on

ihmisen perustarve koko elämän ajan ja se on myös olennainen osa iäkkään henkilön

itsenäistä  elämää  ja  määrittää  sitä,  kuinka  hyvin  ikääntynyt  ihminen  selviytyy

päivittäisistä toiminnoista omassa kodissaan (Eronen 2015). Eronen (2015) tarkoittaa

liikunnalla  kaikenlaista  arjessa  tapahtuvaa  liikuntaa,  kävelyä  kauppaan,  uimahallissa

käymistä, oman kodin siivoamista ja kulkemista tuttavien luo.

Pohjoisen  säätilalla  on  vaikutusta  ikääntyvän  liikkumiseen  ja  kuntoutumiseen  sitä

kautta (Elo 2006, Eronen 2015).  Talven viettäminen sisätiloissa kesää odotellen saattaa

johtaa kunnon heikkenemiseen niin, että säiden lämmettyä ja teiden sulettua edessä

on uusia haasteita: voimat ovat vähentyneet eivätkä jalat enää kanna entiseen malliin
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(Eronen 2015). Kylmällä ilmalla lähtö kotoa esimerkiksi kuntoutukseen voi muodostua

esteeksi. Ikääntyvät odottavat lämpimämpää säätä liikkumiselle. Pitkä talviaika menee

kesästä  unelmoidessa.  Hyväkuntoisilla  ikääntyvillä,  jotka  ovat  fyysisesti  aktiivisia  ja

ulkoilevat päivittäin, ei ole ulkona liikkumiselle esteitä, ja jos on, ne liittyvät useimmiten

mm. huonoon säähän ja katujen liukkauteen (Elo 2006, Eronen 2015). Toimintakyvyn

heiketessä  kivut,  sairaudet  ja  huono  liikkumiskyky,  voivat  muodostua  ulkona

liikkumisen  esteiksi,  vähentäen  samalla  fyysistä  aktiivisuutta  (Eronen  2015).  Tällöin

ulkoympäristöön liittyvät  tekijät  kuten huono säätila,  liukkaat  ja  lumiset  kadut  sekä

pimeys koetaan usein myös esteiksi ulos lähtemiselle (Elo 2006).

Ikääntyvän elinpiirin laajuutta tarkasteltaessa otetaan huomioon alueen lisäksi se, kuin-

ka usein hän liikkuu elinpiirin eri tasoilla ja kuinka paljon hän tarvitsee apua (Eronen

2015). Ikääntyvä, jonka elinpiiri  on laaja, pääsee ilman ongelmia käymään haluamis-

saan paikoissa ja valitsemaan itsenäisesti menemiset ja millä tavalla: kävellen, pyöräil-

len vai omalla autolla. Elinpiirin kapenee läheisen menettämisen jälkeen ja mahdolli-

suudet vähenevät, jos esimerkiksi liikkuminen on ollut pitkälle hänen varassa. Myös ko-

din ulkopuolella toteutettavat harrastukset voivat vähetä liikkumisen ongelmien vuoksi.

Yksinäisyys vaikuttaa ikääntyneen mielialaa laskevasti ja liikkuminen ja laskee osallisuu-

den kokemista omaan kuntoutumiseen sitä kautta. Ikääntynyt saattaa kokea, että toi-

sen ihmisen kannustaminen ja motivointi auttaisi häntä liikkumaan.

Ikääntyvät  toivat  esille  harrastuksen  ja  kulttuurin  merkityksen  kuntoutumista

edistävänä ja osallisuutta mahdollistavana tekijänä. Ikääntyvien täysipainoinen vapaa-

aika pitää sisällään vapaata päätöksentekoa, autonomisuutta ja luovuutta (Kurki 2007).

Kurki  (2007)  pitää  merkittävänä ikääntyvien oman osallisuuden kunnioitusta,  jolloin

ikääntyvä  on  itse  suunnittelun  keskiössä.  Monelle  ikääntyvälle  ihmiselle  vapaa-ajan

lisääntyminen tulee yllätyksenä, eivätkä he ole osanneet valmistua siihen (Marin 2003,

Kurki 2007). Tällöin ikääntyvät ihmiset tarvitsevat tukea oman osallisuuden ja itsensä

tukemiseen sosiokulttuurisessa ympäristössä (Kurki 2007). Ikääntyvät ihmiset kokivat

kulttuurin auttaneen heitä kestämään ikääntymistä ja yksinäisyyttä. Konsertit ja runous

olivat heille elämän suola. Musiikin kuunteleminen kotona voi myös auttaa ikääntyvää

ihmistä  selviämään  yksinäisyydestä  ja  muistelemaan  omaa  musiikkiharrastustaan.

Muistelun  avulla  ikääntyvä  ihminen  pääsi  osalliseksi  siihen  hyvään,  mitä  musiikin
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soittaminen hänelle aikanaan toi. Korkiakankaan (2002) mukaan muistelu voi edistää

ikääntyvän  ihmisen  psyykkistä  hyvinvointia.  Itselle  merkittävän  asian  jakaminen

muistelun avulla tuo kokemuksen ja osallisuuden tunteen tähän hetkeen.

Oman  terveyden  seuranta  koettiin  omaa  kuntoutumista  edistävänä  ja  osallisuutta

lisäävänä tekijänä. Samalla ikääntyvä ihminen koki itsensä tarpeelliseksi ja hyödylliseksi

osana  oman  terveyden  hoidossa.  Osallisuuden  kokemus  ikääntyvälle  ihmiselle  on

Granön  (2014)  mukaan  vaikuttamista  oman  elämän  arjessa.  Oman  määräysvallan

säilyminen  itsellä  ja  omannäköisen  osallisuuden  tukemiseksi  ikääntyvä  tarvitsee

psykososiaalista tukea fyysisen tuen lisäksi. Sitoutuminen ja oman toimijuuden kautta

selviytyminen lisää  ikääntyvän elämänhallintaa  (Mac  Auley ym.  2003,  Granö 2014).

Ihmisillä on voimakas tarve suhteessa omaan hoitoonsa. Ikääntyvillä ihmisillä on pelko

ja uhka joutua toisten armoille ja hoidettavaksi. Tästä syystä on tärkeää, että ikääntyvä

ihminen sitoutuu oman sairauden hoitoon ja säilyttää autonomian. Itsehoitoaktiivisuus

ja hoitomyöntyvyys ovat ikääntyville ihmisille merkittäviä tekijöitä omien sairauksien

ennaltaehkäisyssä ja sairauksien hoidossa (Pitkälä ym. 2005.).

Ikääntyvälle ihmiselle avuttomuuden kokemus oman sairauden pahenemisessa estää

kuntoutumista  ja  päivittäisistä  toiminnoista  selviytymistä.  Hyvin  suunniteltuna  ja

toteutettuna lääkehoito lisää ikääntyvien ihmisten elämänlaatua.  Ikääntyvillä ihmisillä

sairauksien  lisääntyminen  ja  kroonistuminen  vaatii  hoitoon  osallistuvilta  geriatrisen

lääkehoidon erityispiirteiden tuntemusta (Finne-Soveri 2002, Jyrkkä 2005).  Ikääntyvien

ihmisten  hoitopolut  tulee  rakentaa  niin,  että  ne  tukevat  hoidon  onnistumista  ja

parantavat toimintakykyä (Jyrkkä 2005).  Ikääntyvän ihmisen lääkehoidon tavoitteena

on  saada  enemmän  hyötyjä  kuin  haittoja  (Finne-Soveri  2002,  Jyrkämä  2005).

Lääkehoidon tarkkailu kuuluu ikääntyvän ihmisen, omaisten ja moniammatillisen tiimin

saumattomaan  yhteistyöhön.  Lääkehoidon  aloitus  ja  seuranta  tulee  kirjata  tarkasti,

jotta  saavutetaan  ikääntyvän  ihmisen  hyvä  hoidon  taso  (Jyrkkä  2005).  Hyvä  ja

turvallinen lääkehoito tukee ikääntyvän ihmisen kuntoutumista ja mahdollistaa nopean

toipumisen  toimenpiteiden  jälkeen  (Pitkälä  2002,  Jyrkkä  2005).  Lääkehoidon  lisänä

ikääntyvän  ihmisen  hoitoon  kuuluu  aina  fyysisen,  kognitiivisen,  psyykkisen  ja

sosiaalisen  toimintakyvyn  sekä  elämänlaadun  parantamista  ja  ylläpitämistä.  Mitä

iäkkäämpi henkilö on kysymyksessä, sen tärkeämpää se on (Jyrkkä 2005). Ikääntyvän
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ihmisen  lääkehoidon  seuranta  kuuluu  hoitotyön  perustehtäviin  ja  erityisesti  heidän

kohdalla on tarpeellista tehdä säännöllistä lääkkeiden tarkastusta. Monet ikääntyvien

ihmisten  mitkä  tahansa  oireet  voivat  olla  lääkkeen  haittavaikutuksia  (Kivelä  2013).

Ongelmallisiin  haittavaikutuksiin  kuuluu  asennon  vaihteluihin liittyvä  verenpaineen

lasku  (ortostaattinen  hypotonia,)  ja  kaatuilu.  Kivelän  (2013)  mukaan  tätä  aiheuttaa

muun  muassa  monet  verenpainelääkkeet,  psykoosilääkkeet  ja  trisykliset

masennuslääkkeet. Hyväkuntoisillakin ikääntyvillä ihmisillä esimerkiksi infektiot voivat

aiheuttaa  harhaisuutta  ja  fyysistä  kunnon  romahtamista  ja  kaatuilutaipumusta

esimerkiksi  virtsatieinfektion  seurauksena.  Sairauden  paheneminen  vaikuttaa

ikääntyneen  ihmisen  toimintakyvyn  alentumiseen.  Tilanteen  tarkalla  arvioinnilla  ja

oikealla  lääkityksellä  tuetaan  ikääntyvän  toimintakyvyn  paranemista.  Oireiden

lievittäminen kuuluu myös oikein toteutetun lääkehoidon tavoitteisiin (Jyrkkä 2005).

Oireenmukaisen hoidon keskeinen tavoite on ikääntyneen ihmisen kokonaisvaltaisen

hyvinvoinnin  lisääminen  ja  elämänlaadun  paraneminen.  Hyvällä  lääkehoidolla  ja

terapialla  voidaan  auttaa  ikääntyvää  ihmistä  itsenäiseen  elämään  psyykkisestä

sairaudesta huolimatta.

Suurin  osa  haastatelluista  ikääntyvistä  ihmisistä  toi  esille  sairauden,  huimauksen ja

huonon  tasapainon  estävänä  tekijänä  oman  kuntoutumisen  osallisuuteen.  Huono

tasapaino  ja  jalkojen  lihasheikkous  aiheutti  pelkoa  ja  esti  sitä  kautta  aktiivisen

liikkumisen  sisällä  ja  erityisesti  ulkona.  Ulosmeno  yksin  oli  useimmille  mahdotonta.

Ikääntyvillä ihmisillä sairaudet ovat yleisiä ja he selviytyvät niistä eri tavoin (Räsänen

2016).  Ikääntyvien  ihmisten  elämänvaiheiden,  hyvinvoinnin,  voimavarojen,  omien

kokemusten,  odotusten  ja  selviytymisen  keinojen  tunteminen  auttaa  hoito-  ja

palvelusuunnitelman  laatimisessa.  Siinä  tulee  ottaa  huomioon  kaikkien  auttavien

tahojen  voimavarat  ja  toiminta  (Helin  2002).  Yksilöllisessä  hoito-  ja

palvelusuunnitelmassa arvioidaan myös motivoinnin ja kannustuksen tarve. Ikääntyvä

ihminen voi kokea, ettei kukaan häntä tue ja kannusta. Mielialan lasku ja yksinäisyyden

kokemus  estää  osallisuutta  omaan  kuntoutumiseen. Suomisen  ym.  (2001)  mukaan

sairaudet ja liikunnan vähyys nopeuttavat ikääntyvien ihmisten lihasvoimaa entisestään

(vähenee  normaalisti  1-2%  /vuosi).  Vähäisetkin  infektiot  tai  kroonisten  sairauksien

pahenemine  johtavat  siihen,  että  ikääntyvän  ihmisen  on  vaikea  selvitä  arjen

toiminnoista, liikkumaan itsenäisesti ja nousemaan sängystä (Suominen ym. 2001, Mc
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Auley  ym.  2003).  Ikääntyvillä  ihmisillä  lihasheikkouden  lisääntyminen  etenkin

alaraajoissa  on  voimakkaampaa  (Suominen  ym.  2001,  Heikkinen  2002).  Fyysinen

sairaus  ja  kaatumisen  seurauksena  tullut  lonkkamurtuma  vähentävät  ikääntyvillä

ihmisillä  osallisuutta  kuntoutumiseen.  Ikääntyvillä  ihmisillä  on  liikunta  ongelmien

taustalla  usein  heikentynyt  lihasvoima  (Heikkinen  2002,  Tideiksaar  2005).  Kokemus

kaatumisesta ja vammautumisesta esti ikääntyvää ihmistä liikkumasta ja rajoittaa ulos

menemistä.  Kaatumisen  seurauksena  ikääntyvä  ihminen  alkaa  pelkäämään  uutta

kaatumista  niin  paljon,  että  menettää  toimintakykynsä  ja  sitä  kautta  vaikuttaa

kielteisesti  liikkuvuuteen  ja  itsenäisyyteen.  Tideiksaarin  (2005)  mukaan  toistuvat

kaatumiset  aiheuttavat  ikääntyvälle  ihmiselle  psykososiaalisia  traumoja.  Kaatumisen

uhka  voi  vaikuttaa  ikääntyvän  ihmisen  minäkuvaan  ja  tunteen  hauraudesta  ja

kyvyttömyydestä (Tideiksaar 2005). Ikääntyvistä ihmisitä tulee pelokkaita ja he voivat

jopa masentua.

Kukaan  tutkimukseen  osallistuneista  ikääntyvistä  ihmisistä  ei  ollut  saanut  itselleen

hänelle  laadittua  kuntoutussuunnitelmaa.  Osa  heistä  oli  käynyt

veteraanikuntoutuksessa, mutta he eivät olleet saaneet itselle kuntoutussuunnitelmaa

kyseiselle  jaksolle,  eikä  heitä  oltu  otettu  mukaan  kuntoutuksen  suunnitteluun.

Ikääntyvän ihmisen kokonaisvaltainen hyvä hoito voi perustua ainoastaan huolellisesti

laadittuun  hoito-  ja  palvelusuunnitelmaan  ja  tulee  sisältää  myös

kuntoutussuunnitelman  (Voutilainen  ym.  2002).  Suunnitelman  laatimiseen  tulee

osallistua  moniammatillinen  tiimi  yhdessä  ikääntyvän  ihmisen  ja  hänen  omaisensa

kanssa (Gustafsson ym. 2008, Pietilä 2013).

Hoito - ja palvelusuunnitelma on asiakaslähtöisen hoidon ja palvelun tärkeä työväline,

se  ohjaa  hoidon  hyvää  ja  tehokasta  kohdentamista  ja  tavoitteellista  toteuttamista

(Voutilainen  ym.  2002).  Tämä  suunnitelma  pitää  olla  kirjallisena  myös  ikääntyvän

ihmisen ja  hänen omaisensa  nähtävänä  (Asiakaslaki  812/2000).  Perinteinen,  kapea-

alainen  toimintakyvyn  kartoitus  ei  riitä,  vaan  siihen  kuuluu  ikääntyvän  ihmisen

liikuntakyvyn, perustoimintojen, kotiaskareista selviytymisen, pidätyskyvyn ja henkisen

vireyden  lisäksi  myös  emotionaalinen,  kognitiivinen  ja  psyykkinen  tila,  asuinolot,

asuinympäristö,  osallistuminen  ja  taloudelliset  resurssit  (Voutilainen  ym.  2002,

Häggman-Laitila  2009,  Vähäkangas  2010).  Kapea-alainen  ja  epätarkka  tarpeiden
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määritys voi  johtaa ikääntyvän ihmisen kannalta väärin kohdennettuun palveluun ja

hoitoon vieden voimavaroja ilman toivottuja vaikutuksia (Voutilainen ym. 2002).

Ikääntyvän  ihmisen  laadukkaan  hoitotyön  ja  kuntoutumisen  pohjana  tulee  olla  eri

ammattiryhmien välinen tiivis yhteistyö. Se on konkreettista suunnittelua, tekemistä ja

toimintaa.  Jokaisen  tiimin  jäsenen,  johon  kuuluu  myös  ikääntyvä  ihminen  itse  ja

läheinen,  tulee  olla  tietoinen  hoidon  ja  palvelun  tavoitteista,  ikääntyvän  ihmisen

aktivoinnin  keinoista,  hoidon  sisällöistä,  ajoituksesta  poikkeamista  ja  kaikista

ammattiryhmistä, jotka osallistuvat hänen hoitoon ja kuntoutukseen (Helin 2002, Sipari

ym. 2012). Ikääntyvä ihminen voi kokea, että hoitajat ovat kiinnostuneita ainoastaan

hänen lääkkeen otostaan eikä kokonaisvaltaisesta hoidosta ja kannustuksesta omaan

kuntoutumisen  suunnitteluun  ja  sen  toteutukseen.  Siparin  ym.  (2012)  mukaan

kuntoutussuunnittelussa on merkittävää ikääntyvän ihmisen kykyjen ja voimavarojen

löytäminen  hänen  toiminnan  kautta,  joita  voidaan  pitää  kuntoutustoiminnan

suunnittelun  lähtökohtana  (Sipari  ym.  2012) Ikääntyneen  ihmisen  kuntoutuksen

lähtökohdaksi  tulee  nostaa  voimavarat  jotka  ovat  hänen  yksilölliset  tekijät,

ympäristötekijät  ja  verkostot  (Pikkarainen  ym.  2013).  Ikääntyvän  ihmisen

kuntoutumista  pyritään  viemään  hänen  omaan  arkiympäristöön  osaksi  päivittäisiä

toimintoja.  Kaiken  auttavan  toiminnan  tulee  lähteä  ikääntyvän  ihmisen  tarpeista.

Yksilövastuinen hoitotyö edellyttää omahoitajuutta ja vahvaa sitoutumista ikääntyvän

ihmisen kokonaisvaltaiseen kuntoutumiseen osallistavaan toimintaan.

Yksilövastuiseen  hoitotyöhön  kuuluu  omahoitajuus.  Omahoitajuus  on  autettavan  ja

omahoitajan välistä yhteistyötä. Kummatkin osapuolet ovat yhdenvertaisia. Omahoitaja

tuo  yhteistyöhön  esille  asiantuntijuuden  ja  hoitotyön  kokemuksen  (Munnukka  ym.

2002).  Hoidon  tavoitteena  on  joustava  ja  yksilöllinen  hoito.  Omahoitaja,  josta  voi

käyttää  nimitystä  myös  vastuuhoitaja  (Ikonen  ym.  2007)  suunnittelee,  toteuttaa  ja

arvioi  hoitoa  yhdessä  ikääntyvän  kanssa.  Omahoitaja  pitää  hoito-,  kuntoutus-  ja

palvelusuunnitelman ajan tasalla sekä ikääntyvän ihmisen tilanteen muuttuessa laatii

uuden  suunnitelman  (Munnukka  ym.  2002.) Omahoitajalla  on  Kivelän  ym.  (2011)

mukaan velvollisuus neuvoa, ohjata ja antaa tietoa ikäihmiselle itselle ja myös läheiselle

(Ikonen  ym.  2007).  Hoitajan  ammattitaidolla,  asenteilla,  työhön  suhtautumisella,

asiakkaan  huomioon  ottamisella  on  suuri  merkitys  ikääntyvän  ihmisen  hoidossa.

Yksilövastuisen hoitotyön organisatorinen –ja filosofinen malli tukee omahoitajuutta ja
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hyvää  hoitoa  (Munnukka  ym.  2002,  Ikonen  ym.  2007,Haapaniemi  2009).  Jotta

ikääntyvä ihminen selviää kotona, hän tarvitsee tuekseen terveydenhuollon ammatti

henkilön  tukea  ja  turvaa.  Ammattihenkilöiden  rooli  on  myös  tärkeä  läheisten  ja

omaishoitajien jaksamisen kannalta (Haralambous 2003, Peltomäki 20014). Kotihoidon

työntekijöiltä vaaditaan monipuolista ammattitaitoa ja osaamista (Kihlman 2005). Hyvä

ja korkeatasoinen hoito edellyttää avointa ilmapiiriä ja uskallusta ratkaista ongelmia

(Vilen ym. 2002, Kihlman 2005). Kun ikääntyvän ihmisen omat kyvyt elämänhallintaan

vaikeutuu, tarvitaan toimintamalleja, joilla turvataan edelleen hyvä arki (Vaarama ym

2006).
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9. JATKOTUTKIMUSEHDOTUKSET

Ikääntyvien ihmisten oman kuntoutumisen suunnitteluun osallistuminen on tärkeää ja

se  auttaa  ikääntyvää  ihmistä  selviämään  paremmin  arjesta  ja  tuo  hyvää  oloa

kokonaisvaltaisesti.  Tästä  johtuen  jatkotutkimusehdotuksena  laadullisin  menetelmin

voisi olla seuraavaa:

1) Ikääntyvän ihmisen kokemuksia omasta osallisuudesta suunnitella omaa kuntoutusta

2) Virtuaalinen tuki ikääntyvän ihmisen kuntoutumista tukevana menetelmänä

3) Moniammatillinen tiimi yhdessä ikääntyvän ihmisen kuntoutumisessa
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LIITTEET Liite 1

TIEDOTE      Oulaisissa 13.6.2016

Hyvä kotihoidon asiakas!

Teen  Pro-Gradu  työtä  Oulun  yliopiston  lääketieteelliseen  tiedekuntaan,
pääaineenani  on  hoitotiede.  Tutkimustyöni  aihe  tutkia  on  ikääntyvän
osallisuutta  omaan  kuntoutumiseen.  Tutkimus  kuuluu  maisterivaiheen
opintoihin.  Tutkimustyön  aineiston  kerään  haastattelulla,  joka  tapahtuu
Teidän kotonanne tai muussa sovitussa paikassa.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Osallistujien henkilöllisyys
ei  tule  ilmi  missään  tutkimuksen  vaiheessa.  Jokaiselta  tutkimukseen
osallistuvalta  asiakkaalta  pyydetään  kirjallinen  suostumus  haastattelun
suorittamiseen. Tutkimuksesta voi halutessaan jäädä pois missä vaiheessa
tahansa.

Tutkimuksesta saa lisätietoja Tuula Mannerkorvelta arkisin p: 0468931742.

Parhain terveisin,

Tuula Mannerkorpi
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Liite 2

TUTKIMUSLUPA

Olen saanut tiedotteen tulevasta tutkimuksesta ja annan luvan itseäni 
koskevien tietojen hankinnasta (haastattelu), joka koskee Tuula 
Mannerkorven tekemää tutkimusta ikääntyvien osallisuudesta omaan 
kuntoutumiseen. Haastattelumateriaalia käytetään Pro gradu työssä, joka 
kuuluu Tuula Mannerkorven maisteriopintoihin.

Haastattelu tehdään kesän 2016 aikana haastateltavan kotona tai sovitussa
paikassa. Haastatteluaika sovitaan yhdessä molemmille sopivana 
ajankohtana.

Osallistujan henkilöllisyys ei tule esille missään tutkimuksen vaiheessa. 
Haastattelumateriaali hävitetään tutkimuksen jälkeen. Tutkimuksesta voi 
halutessaan jäädä pois missä tahansa vaiheessa ilman mitään perusteita.
Allekirjoituksellani vahvistan osallistumiseni tähän tutkimukseen ja 
suostun vapaaehtoisesti haastateltavaksi.

Nimi ja nimen selvennys:

______________________________________________________

Oulaisissa 2016

Suostumus vastaanotettu:

Oulaisissa 2016

Nimi ja nimen selvennys:

______________________________________________________
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TUTKIMUSLUPA

Myönnän tutkimusluvan Tuula Mannerkorven Pro gradu työlle. Aineisto 
kerätään ikääntyviltä teemahaastattelulla heidän omassa kodissaan. 
Haastattelu tehdään kesän 2016 aikana. Ikääntyviltä on pyydetty erillinen 
lupa haastattelun tekemiselle. Osallistujien henkilöllisyys ei tule ilmi 
missään tutkimuksen vaiheessa.  Heillä on oikeus jättäytyä pois missä 
vaiheessa tahansa ilman mitään erillisiä perusteita.

Oulaisissa 2016

____________________________________________
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Liite 4

Taulukko 1. Esimerkki tutkimusaineiston sisällönanalyysin etenemisestä muodostettaessa 
pääkategorian "ikääntyvän käsityksiä oman kuntoutumisen edistävistä tekijöistä.

ALKUPERÄINEN ILMAUS ALAKATEGORIA YLÄKATEGORIA PÄÄKATEGORIA

"..näkkee aina omaa ryhmää siellä ja on aina sama tuttu

porukka siellä, aina ootan sitä kovasti.."

"..siellä  on  mukavat  ystävälliset  hoitajat,  mukava  nähä

ihimisiä, kauhian tärkiä se on.."

"..siellä  voi  peseytyä,  sitten  ne  laittaa  hiuksetki,  siellä

askarrellaan,  lauletaan,  ja  siellä  on  hyvin  mukavaa  ja

vaihtelevvaa ohojelmaa.."

päiväkeskustoiminta

tutut ihmiset

Sosiaaliset tilan-

teet

".."sitte, ku käy tuolla jokirannassa, nii se on niin kaunista.

Niin  lähellä  ihana  paikka.  Sää  ei  oo  mulle  este.  Satteella

meen rollan kanssa ja talavella laitan nastalenkkarit.."

"..kesällä  vien  pyykit  kuivummaan  tuonne  ulos,  ihana

kahtua,  ko  pyykit  liehuu  tuulesa  ja  ne  tuoksuuki  sitte  nii

hyvälle.."

"..kun  asuin  siellä  kaukana,  nii  tunsin  ihteni  nii  orvoksi,

vaikka sain sinne kaiken avun. Mulla on nyt tässä ihana uus

koti ja kaikki palvelut on nii lähellä.."

luonto

kotiympäristö

Fyysinen

ympäristö

IKÄÄNTY-

VÄN

KÄSITYS

OMAN KUNTOUTU-

MISEN EDISTÄVISTÄ

TEKIJÖISTÄ

"..minun motto on: liike on lääke.."

"..ulos  ku  pääsee,  nii  se  on  vaihtelua  ja  mukavaa.  Tuola

risteyksesä käyn melekeen joka päivä.."

"..teen joka päivä voimisteluliikkeitä ja kaikkea tämmöistä.."

"..aina  ku  on  semmonen  sää,  että  jaksan,  nii  menen

kauppaan asioille.."

"..liikkuminen on mulle sitä, että teen kaikki kojin askareet ja

liikun paljon kojin sisällä.."

liikkuminen

kotiympäristössä

Fyysinen liikkuminen ja

toiminta

"..mulle  tulee  paljon  lukemista  tänne  kottiin,  oon  aina

tykänny  lukia  palijo  lehtiä  ja  oon  aina  tykänny  olla

ajantasalla, sehä on kuntoutumista henkisesti.."

"..oon aina tykänny musiikista,  soitin hanuriaki.  Kuuntelen

radiota, musiikki on tärkiää.."

mieluinen

tekeminen

kulttuuri-

harrastus
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"..kulttuuri kiinnostaa, olen lausunut ja kirjoittanut runoja.

Runot on minulle tosi tärkeitä. Olen myös kova lukemaan ja

käyn kirjastossa paljon, samoin käyn konserteissa, ku tulee

mieluista.."

"..mittaan aina verensokerit, verenpaineen, laitan ne kaikki

ylös aina tarkasti.."

"..haluan  seurata  omia  arvoja,  mukava  tietää missä  aina

mennään.."

"..mulla  tuli  kova  halu  alakaa  hoitaa  omia  asioita  ja

touhuammaan ja käymään kaupasa.."

"..mää on ollu aina sitkiä, se auttaa, ko ei anna periksi.."

"..minä käyn ihte apteekisa, oishan ne kotipalvelusta tuonu

mulle lääkkeet tänne, mutta minä en halunnu. Halusin ihte

käyä, ku mulle se on kuntoilua. Oma halua ja tahto on niin

tärkeitä.."

oman terveyden

hoito

osallisuus

"..olin  niin  turvoksissa,  etten  saanu  kunnolla  vaatteita

päälle.  Nivelekki  oli  niin  turvoksissa  ja  jäykät.  En  päässy

kunnolla  sängystä  ylös.  Kun  sain  tuon  uuen

nesteenpoistolääkkeen,  niin  paino putos kaheksan kilua ja

ny  on  aivan  erilaista  liikkuakki  ja  pystyn  tekemään

kotitöitä.."

"..lääkkeet on vaikuttanu mieliallaan ja harjatki on ny pois.

Nyt  on  aivan  erilaista,  ku  jaksaa  henkisesti  paremmin  nii

jaksaa liikkuakki ja touhuta. Jaksaa tehä muutaki ko maata.

Sitä alakaa haluammaan kuntoutuakki.."

"minulle aloitettiin nitrotlääkkeet aamulla ja illalla ja on nyt

ollut  parempi  liikkuakkin.  Uskaltaa  lähteä  uloskin

liikkumaan.."

asianmukaisen

lääkehoidon

aloitus

lääkehoito
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Taulukko 2. Esimerkki tutkimusaineiston sisällön analyysin etenemisestä muodostettaessa 
pääkategorian "ikääntyvän oman kuntoutumisen estävistä tekijöistä"

ALKUPERÄINEN ILMAUS ALAKATEGORIA YLÄKATEGORIA PÄÄKATEGORIA

"..reuma on niin pahana, etten voi ennää  kävellä, se
rajottaa nii palijo.."

"..syöpä oli niin kamala, tuo avanne rassaa, ei uskalla
mennä  ihan  mihin  vaan,  ku  ei  tiiä  milloin  pussi
räjähtää.."

"..olin henkisesti  niin sairas,  että halusin  maata vain
sängyssä. Harhat olivat aivan hirveitä.."

"..minua  harmittaa  suunnattomasti,  että  mun  selän
leikkaus tapahtui  aivan liian myöhään,  selän hermot
vaurioituivat ja nyt en voi juurikaan liikkua.."

sairaudet estävät 
liikkumisen

sairaus

"..tasapaino ei taho pittää, lihaskunto on niin heikko ja
kaatuminen pelottaa.."

"..pelkään  kaatumista,  niin  en  uskalla  mennä  ulos,
vaikka niin tekis mieli, se masentaa.."

"..sais  olla  kaveri,  ko  yksin  pelottaa  mennä  tuonne
kavulle, ei sitä koskaan tiiä, kuka siellä voi kummoon
kaataa.."

huono tasapaino ja pelko 
kaatumisesta

pelko IKÄÄNTYVÄN

OMAN KUNTOUTU-

MISEN

ESTÄVIÄ

TEKIJÖITÄ

"..ei mulle oo tehty minkäänlaista suunnitelmaa, miten
saisin  kuntua  paremmaksi.  Oishan  se  hyvä,  ku  yksin
täällä oon, että ois joku, joka kannustas.."

"..lonkkaleikkauksen jäläkeen olin sairaalassa ja siellä
ne vähän näytti liikkeitä mitä pittää tehä, mutta se oli
siinä.  Ei  täällä  kotona  oo  kukkaan  kannustanu  ja
huolehtinu,  enkä ossaa sillain ihte kuntouttaa,  minut
on  unohettu  siinä  täysin,  Ei  minulle  oo  mittään
suunnitelmaa  tehty.  Kotihoitajat  käy  kahtoon,  että
oonko muistanu ottaa lääkkeet ja se on siinä.."

"en oo osallistunu oman kuntotumisen suunnittelluun,
en oo saanu koskaan kutsua mihinkään kuntotukseen
ja oon jo tämän ikäne.."

kannustuksen ja 
suunnitelman puute 
kuntoutumisessa

Kuntoutumi-

sen suunnitelman puute

"..se  oli  kylymä  talaviaika  ja  minä  aina  vilustun,  ku
kävin  sielä.  En  hirvenny  lähtiä  kuntoutukseen  ja
polovijumppaan,  ko  pelekäsin  vilustumista.  Siellä  piti
olla niin vähillä vaatteilla.."

Talvella odotan niin hirveästi kesää, että pääsen ulos
liikkumaan.  Talavella  pittää  olla  vain  sisällä  vaikka
kuinka haluttas ulos.."

"..sillon kun on kovasti kuumaa, niin on vaikea kävellä,
esimerkiksi  kirjastossa  käynti  ottaa  koville,  jos  on
kuuma.  Ja  talavella  on  hankalaa,  kun  minulla  ei  ole
potkuria. Pelottaa, että liukastun.."

luonnon säätilan vaihtelut 
ja vuodenaika

Säätila

"..mieleen  vaikuttaa  yksinäisyys,  miehen  kuoleman
jäläkeen  ei  oo  tässä  palijo  vieraita  käyny  ja  kun  on
matala  mieli,  nii  ei  palijo  huvita  mikkää
liikkuminenkaa..

"..Ku ois joku kaveri, nii vois sen kanssa liikkua.."

"..kunto ois parempi, ku joku ois rinnalla ja tsemppais,
että kyllä me yhessä mennään etteenpäin..

yksinäisyys mielialaa 
laskevana

Yksinäisyys
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