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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata kotona muistisairasta puolisoaan hoitavien 

ja hoitaneiden miesomaisten kokemuksia saamastaan tuesta sekä tuen tarpeesta.  

 

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tiedonantajat rekrytoitiin tutkimukseen 

kahden muistiyhdistyksen kautta. Yhdistysten työntekijät valitsivat harkinnanvaraisella 

otannalla kymmenen tiedonantajaa (n=10) miesomaisten joukosta. Tiedonkeruu tapahtui 

vapaamuotoisten kirjoitelmien ja kirjoitelmia täydentävien haastatteluiden avulla 

keväällä ja kesällä 2017. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä.  

 

Miesomaisten kokemuksista muodostui kolme luokkaa, jotka kuvasivat tutkittavaa 

ilmiötä: yhdessä eläminen arjessa, miesomaisten saama tuki ja miesomaisten tuen tarve. 

Tutkimustulosten mukaan yhdessä eläminen kuvattiin yhteiselon vaikeuksina sekä 

positiivisina kokemuksina. Yhdessä tekeminen ja osallistuminen nousivat tutkimuksesta 

esille. Tietoa muistisairauksista ja niiden etenemisestä oli saatavilla esitteiden ja luentojen 

muodossa. Vertaistuki, läheisiltä ja ystäviltä saatu tuki sekä yhdistysten järjestämät 

tilaisuudet koettiin tärkeänä sosiaalisena tukena. Muistiyhdistyksen merkitys tiedon 

antajana ja tilaisuuksien järjestäjänä korostui. Liikunta koettiin tärkeäksi toimintakyvyn 

ja voimavarojen ylläpitämisessä. Kotitöistä selvittiin itsenäisesti tai puolison kanssa 

yhdessä. Miesomaiset kaipasivat uutta ja ajantasaista tietoa muistisairauksista sekä 

käytösoireista. He toivoivat tukea ja ohjausta erilaisten lomakkeiden täyttämisiin sekä 

neuvoja tukien hakemisiin. Tietoa teknologiasta ja käyttäjäkokemusta erilaisista laitteista 

kaivattiin myös lisää. Muistisairauden edetessä tarvittaisiin apua kotitöihin sekä tukea 

miesomaisten jaksamiseen. 

 

Tutkimus on tuonut lisää uutta tietoa sekä ymmärrystä muistisairasta puolisoaan hoitavien 

miesomaisten saamasta tuesta ja tuen tarpeista. Tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä 

miesomaisille tarkoitettuja tukimuotoja. Tukimuotojen kehittämisessä tulisi kiinnittää 

huomiota eri palvelujen tarjoajien yhteistyöhön, jolla varmistetaan tiedon siirtyminen ja 

kokonaisvaltainen tukeminen. 
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The purpose of this study was to describe how male caregivers experience received 

support and the need for it.  

 

The research was carried out as a qualitative study. The informants were recruited through 

two memory associations. The associations’ employees opted for a discretionary 

sampling altogether ten informants (n=10) among the male caregivers. The data collection 

was carried out in the spring and summer of 2017 with free-form writings and thematic 

interviews. The material was analysed using an inductive content analysis. 

 

The experiences of male relatives consisted of three concepts that illustrate the 

phenomenon was being studied: Living together in everyday life, support received by 

male caregivers and the need for support. According to the research results, the effects of 

memory disease on everyday life appear as difficulties and as positive experiences. 

Togetherness and participation emerged from the research. Information on memory 

disorders and their progress was available in brochures and lectures.  Peer support, 

support from family and friends, and events organized by organizations and associations 

were seen as an important social support. The importance of the memory association as a 

provider of information and organizer of events was emphasized. Physical exercise was 

considered to be important in maintaining functional capacity and resources. Home 

chores were solved independently or with the spouse. Male caregivers needed new and 

updated information on memory disorders. The male caregivers hoped for support and 

guidance on filling in various forms and advice on how to apply for support. More 

information about technology and user experience on various devices were needed. As 

the memory disease proceeds help would be needed in home chores as well as in 

supporting male caregivers’ wellbeing. 

 

The research has brought new knowledge and understanding of the support received by 

male caregivers and the needs for support. The results can be used to develop new forms 

of support for male caregivers. In the development of support models attention should be 

paid to the cooperation of various service providers to ensure the transfer of information 

and comprehensive support. 

 

Keywords: male caregivers, memory ill person, memory disease, supporting 
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1 JOHDANTO 

 

Muistisairaudet ovat lisääntymässä maassamme johtuen väestön ikääntymisestä (Viramo 

& Sulkava 2015). Suomessa sairastuu yli 65-vuotiaista 14 500 ihmistä vuosittain 

muistisairauksiin. Tavallisimpia muistisairauksia ovat Alzheimerin tauti (65-70 %), 

aivoverenkiertosairauksista johtuvat muistisairaudet (15 %) ja Lewyn kappale -sairaudet 

(15 %). Noin 5 prosenttia sairastaa otsa-ohimolohkorappeumaa. (Viramo & Sulkava 

2015.) Muistisairauksien lisääntyminen ja sen vaikutukset kansanterveydelle ja 

kansantaloudelle on nostettu esiin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2012). Muistisairauksia voidaankin kutsua kansantaudiksi (Muistiliitto 

2017). 

 

Iäkkäiden säännöllisesti käyttämissä palveluissa työskentelee noin 51 000 ammattilaista. 

Omaisiaan ja läheisiään auttavia on noin 58 000. Omaishoidontukea saavina 

omaishoitajina toimii noin 40 000 omaista. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.) 

Enemmän kuin puolet omaishoitajista oli yli 64-vuotiaita.  Miesten osuus omaishoitajina 

on kuitenkin kasvanut vähitellen. Vuonna 2012 heitä oli omaishoitajina 31 prosenttia.  

(Linnosmaa ym. 2016.) Muistibarometrin (2015) mukaan muistisairasta henkilöä 

hoitavien omaisten tuen ja kuntoutuspalveluiden saatavuus oli heikkoa vuonna 2015, eikä 

tuen saatavuus ollut parantunut kymmenessä vuodessa kovinkaan paljon. Tärkeimpänä 

kehittämiskohteena on kotona asumisen tukeminen erilaisilla tukimuodoilla, joilla 

vahvistetaan omaishoitajan jaksamista. (Finne-Soveri ym. 2015.) Myös miesten 

osallistuminen muistisairaan läheisen hoitamiseen on kasvanut muistisairauksien 

lisääntymisen myötä (Neufeld & Kushner 2009). 

 

Iäkkäiden kotihoidon kehittäminen ja omaishoitajien hyvinvoinnin tukeminen ovat yksi 

käynnissä olevista Suomen hallituksen kärkihankkeista (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2016). Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- 

terveyspalveluista (2012/980) sekä laatusuosituksessa hyvän ikääntymisen turvaamiseksi 

ja palveluiden parantamiseksi 2017-2019 (Sosiaali- ja terveysministeriö & Kuntaliitto 

2017) korostetaan samoja asioita. Hyvinvointiteknologian kehitys antaa uusia 

mahdollisuuksia kehittää omaistenkin tukimuotoja (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016). 
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Läheisen sairastuessa muistisairauteen vaikutukset koskettavat koko perhettä, vaikka 

muistisairaus olisikin alkuvaiheessa ja sairastunut selviytyisi arjesta lähes itsenäisesti. 

Muistisairaan henkilön toimintakyvyn laskiessa liikkuminen ja puhuminen saattavat 

heiketä, jolloin kyky suoriutua itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista heikkenee. 

(Kalliomaa 2012.) Muistisairauden edetessä omaisen merkitys sairastuneen hoitajana ja 

tukijana kasvaa (Kalliomaa 2012, Greenwood & Smith 2015). Omaisten voimavarat 

läheisen huolenpidon, mutta myös oman jaksamisen ylläpitämiseksi ovat yksilölliset. 

Näin myös tuen tarpeet vaihtelevat ja ovat erilaiset jokaisella omaisella. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2013, Pesonen 2015.) 

 

Hyvä omaishoidon tukeminen vähentää omaisen uupumisen vaaraa. Riittävillä ja 

tarpeisiin vastaavilla laadukkailla palveluilla turvataan omaisten hyvinvointi (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2014). Omaisen tukeminen on hänen hyvinvointinsa ja elämänlaatunsa 

ylläpitämistä, jotta omainen jaksaa hoitaa muistisairasta läheistään. Erilaisilla 

tukimuodoilla on mahdollista helpottaa muistisairaan ja hänen omaistensa asumista 

kotona mahdollisimman pitkään. (Holopainen & Siltanen 2015, Huhtamäki-Kuoppala 

ym. 2015.) 

 

Tämä tutkimus kuuluu hoitotieteen alaan. Tutkimus kiinnittyy Hoitotieteen ja 

terveyshallintotieteen tutkimusyksikön Terveyttä ja hyvinvointia tukeva ympäristö -

hankkeeseen tuoden tietoa kotiympäristössä muistisairasta puolisoaan hoitavien 

miesomaisten tuen saamisen ja tuen tarpeen kokemuksista. Tiedonantajiksi tutkimukseen 

valittiin muistisairasta puolisoaan kotona hoitavia tai hoitaneita miespuolisia omaisia 

riippumatta iästä. Omaisella tarkoitetaan tässä mieshenkilöä, joka hoitaa läheistään 

huolimatta siitä maksetaanko hänelle kunnan toimesta omaishoidontukea tai ei. Tutkimus 

on ajankohtainen, koska yhteiskuntapoliittinen painopistealue on kotona asumisen 

tukeminen ja omaishoitajat tai omaiset ovat tärkeä resurssi hoidettaessa muistisairaita 

kotona (Finne-Soveri ym. 2015, Sosiaali- ja terveysministeriö 2016). Uusi tieto on 

merkityksellistä miesomaisten tukipalvelujen kehittämisessä.  
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2 MUISTISAIRASTA PUOLISOAAN KOTONA HOITAVAN 

MIESOMAISEN TUKEMINEN 

 

2.1 Muistisairaudet 

 

Muistisairaudella tarkoitetaan etenevää sairautta, mikä johtaa yleensä dementiaan 

(Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 2015, Käypä hoito 2017). Muistisairaudet vaikuttavat 

aivojen toimintaan rappeuttamalla niitä sekä alentavat laajasti toimintakykyä (Terveyden- 

ja hyvinvoinnin laitos 2015, Muistiliitto 2017). Muistioireita on joka kolmannella yli 65-

vuotiaalla. Maassamme esiintyy lievästi tiedonkäsittelykyvyn heikentymistä lähes 200 

000 henkilöllä. Myös lieviä muistisairauden oireita kärsiviä on 100 000 ihmistä ja 

keskivaikean tai vaikean muistisairauden oireita on 93 000 ihmisellä. (Viramo & Sulkava 

2015.) Iän myötä riski sairastua muistisairauksiin lisääntyy (Muistiliitto 2017). Ihmisten 

ikääntyessä muistisairauksien esiintyvyys kasvaa riippumatta sukupuolesta. Taulukossa 

(Taulukko 1) muistisairauksien esiintyvyyttä kuvataan ikäryhmittäin sekä sukupuolen 

mukaan Euroopassa. Luvut pohjautuvat eurooppalaisiin väestötutkimuksiin (EuroCoDe-

tutkimus).  (Alzheimer Europe 2013, Viramo & Sulkava 2015.)  

 

Taulukko 1. Muistisairauksien esiintyvyys (%) ikäryhmittäin Euroopassa (EuroCoDe) 

______________________________________________________________________ 

Ikäryhmä  Miehet  Naiset 

____________________________________________________________________________________ 

60-64   0,2   0,9 

65-69   1,8   1,4 

70-74   3,2   3,8 

75-79   7,0   7,6 

80-84  14,5  16,4 

85-89  20,9  28,5 

90-94  29,2  44,4 

> 95  32,4  48,8 

_____________________________________________________________________________________ 

    Lähde: Alzheimer Europe 2013 

 

Muistioireiden syitä selvitetään lääkärin tekemällä kliinisellä haastattelulla ja 

tutkimuksella, erilaisilla muistitesteillä ja kyselyillä sekä aivojen kuvantamisella ja 
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laboratoriotutkimusten avulla. Tutkimukset ovat keskitetty muistiyksiköihin eli asiaan 

perehtyneisiin tahoihin, kuten muistipoliklinikoille. Diagnoosin varmistuttua voidaan 

harkita lääkityksen aloittamista. (Käypä hoito 2017.) Muistisairaudet tulee diagnostisoida 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta muistisairasta ja hänen omaistaan voidaan 

oikealla tavalla tukea kotona (Sulkava 2016).  Kaikesta huolimatta muistisairauksia jää 

myös diagnosoimatta (Viramo & Sulkava 2015, Käypä hoito 2017). 

 

Kaikissa muistisairauksissa esiintyy käytösoireita eli psyykkisiin toimintoihin ja 

käyttäytymiseen liittyviä muutoksia. Jopa 90 prosenttia muistisairaista kärsii jossakin 

vaiheessa sairauttaan käytösoireista, jotka vaikeuttavat muistisairaan ja läheisen elämää. 

(Vataja & Koponen 2015.) Käytösoireet voivat olla ennalta-arvaamattomia. Ne voivat 

myös vaihdella nopeasti. Tämän vuoksi käytösoireet voivat olla omaiselle haasteellisia ja 

jopa uuvuttaa omaisen. Myös muistisairas itse voi kärsiä näistä oireista. (Sulkava 2016.) 

Tavallisimpia käytösoireita kaikissa muistisairauksissa ovat masennus, apatia, 

levottomuus, ahdistuneisuus, psykoottiset oireet, persoonallisuuden muutokset, uni-

valverytmin häiriöt ja seksuaaliset käytösoireet (Vataja & Koponen 2015). 

 

Yleisimpiä muistisairauksia ovat Alzheimerin tauti, aivoverenkiertosairauden 

muistisairaus eli vaskulaarinen kognitiivinen heikentymä (pienten suonten tauti ja isojen 

suonten tauti), Lewyn kappale-patologiaan liittyvät sairaudet, kuten Parkinsonin taudin 

muistisairaus ja Lewyn kappale -tauti sekä otsa-ohimolohkorappeumat 

(otsalohkodementia, semanttinen dementia, etenevä sujumaton afasia) (Viramo & 

Sulkava 2015, Käypä hoito 2017). 

 

Alzheimerin tauti 

 

Alzheimerin tauti on yleisin etenevä muistisairaus. Sitä on noin 70 prosentilla kaikista 

etenevää muistisairautta sairastavista. Iän myötä Alzheimerin esiintyvyys lisääntyy. Se 

etenee hitaasti ja tasaisesti, joka alkaa yleensä muistioireella. Uusien asioiden mieleen 

painaminen ja mieleen palauttaminen vaikeutuvat. (Remes ym. 2015, Sulkava 2016, 

Käypä hoito 2017.) Joissakin tapauksissa, varhaisia oireita, ennen muistioiretta, voivat 

olla kielellisten toimintojen, hahmottamisen ja toiminnanohjauksen heikentyminen. 

Hallitsevana oireena on tiedonkäsittelyn heikentyminen, joka lisääntyy taudin edetessä. 

Samoin käytösoireet lisääntyvät ja vaikeutuvat. Tiedonkäsittelyn ja muistin 
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heikentyminen johtavat omatoimisuuden vähenemiseen. (Remes ym. 2015, Käypä hoito 

2017.) 

 

Alzheimerin tauti voidaan jakaa varhaiseen, lievään, keskivaikeaan ja vaikeaan tautiin. 

Nämä nimet kuvaavat hyvin Alzheimerin taudin vaiheittaista etenemistä. (Remes ym. 

2015.) Alzheimerin tauti vaikuttaa ihmisiin eri tavoin (Alzheimer's Association Report 

2013) ja sen eteneminen on yksilöllistä. Taudin varhaisessa vaiheessa muistivaikeudet 

lisääntyvät, mikä näkyy uuden oppimisen ja tilanteiden hallinnan vaikeutumisena. 

(Remes ym. 2015.) Yleisesti kyky muistaa uusia asioita heikkenee, mikä häiritsee 

päivittäistä elämää (Alzheimer's Association Report 2013). Muistamisen heikentyminen 

aiheuttaa ajoittaista avuntarvetta. Omaiset kuvaavat tilannetta uusien asioiden 

unohteluna. Alkuvaiheessa muistisairas tiedostaa oman tilansa ja pystyy kuvaamaan 

muistissaan tapahtuneita muutoksia. Tutkimuksiin hakeutuminen lähtee yleensä omaisen 

aloitteesta. (Remes ym. 2015.)  

 

Lievässä taudissa muistivaikeudet haittaavat päivittäistä toimintaa (Remes ym. 2015), 

tehtävien suorittaminen kotona, työssä tai vapaa-aikana vaikeutuu (Alzheimer's 

Association Report 2013), jopa niin että tarvitaan valvontaa, apua ja ohjausta.  Mieleen 

painaminen ja oppiminen ovat heikentyneet tässä vaiheessa. (Remes ym. 2015.) Haasteita 

esiintyykin asioiden suunnittelussa ja ongelmien ratkaisemisessa (Alzheimer's 

Association Report 2013). Yksittäisten tapahtumien muistaminen on kohtalaista, kun taas 

aikajärjestys saattaa sekoittua (Alzheimer's Association Report 2013, Remes ym. 2015).  

Ongelmia esiintyy myös hahmottamisessa (Alzheimer's Association Report 2013), jolloin 

vieraassa ympäristössä eksyminen on tyypillistä. Osalla muistisairaista sairaudentunto on 

heikentynyt. Tässä vaiheessa esiintyy myös kielellisiä vaikeuksia. Keskittymisen 

heikentyminen vaikeuttaa muistisairaan kykyä seurata keskustelua isommassa ryhmässä. 

Käytösoireitakin esiintyy, esimerkiksi lisääntynyttä ärtyvyyttä, masennusta ja apatiaa 

sekä epäluuloisuutta ja varasteluepäilyjä. (Remes ym. 2015.)  

 

Monimuotoisin vaihe on keskivaikea Alzheimerin tauti. Sairaudentunnon heikentymisen 

myötä muistisairas ei enää tunnista selviytymisvaikeuksiaan ja keskittyminen asioihin on 

heikkoa. Tutussa ympäristössäkin on vaikeuksia selviytyä, koska lähimuisti on 

heikentynyt. Muistisairaalla esiintyy erilaisia kielellisiä ongelmia, jolloin muistisairaalla 

saattaa olla vaikeuksia löytää sanoja. (Remes ym. 2015, Sulkava 2016, Käypä hoito 
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2017.) Muistisairas kyselee samoja asioita ja tavarat ovat kadoksissa. Pahenevat 

hahmottamis- ja orientaatiovaikeudet saattavat johtaa siihen, että muistisairas ei tunnista 

tuttuja ihmisiä eikä ympäristöä. Tutussakin ympäristössä saattaa esiintyä eksymistä. 

(Remes ym. 2015, Käypä hoito 2017.) Muistisairas ei enää kykene toimimaan itsenäisesti 

kodin ulkopuolella vähentyneen omatoimisuuden vuoksi. Apua ja tukea tarvitaankin niin 

kodin kuin henkilökohtaisten asioiden hoitamisessa. Nykyiset ja menneet asiat 

sekoittuvat, jolloin kuolleista läheisistä saattaa tulla todellisia. Harhaluuloisuus on 

yleinen käytösoire. Myös levottomuus erityisesti iltaa kohti lisääntyy. (Remes ym. 2015.) 

Muistisairaan levottomuus yöllä on haasteellista omaisille, kun he eivät saa nukuttua 

muistisairaan levottomuuden vuoksi (Eloniemi-Sulkava & Pitkälä 2006). 

 

Vaikeassa Alzheimerin taudissa kielelliset vaikeudet näkyvät puheen ymmärtämisen ja 

tuoton vähäisyytenä. Myös orientaatio- ja keskittymiskyky ovat heikentyneet, sekä 

hahmottaminen on vaikeasti häiriintynyt. Tyypillisiä käytösoireita ovat vastustelu, 

vaeltelu, apatia ja masennus. (Remes ym. 2015, Käypä hoito 2017.) Lisäksi kävelyhäiriöt 

saattavat lisätä kaatumisriskiä. Taudin loppuvaiheessa muistisairaalla on vain harvoja 

ilmaisuja. Lisäksi pidätyskyvyttömyys ja kävelykyvyn menetys ovat tyypillisiä oireita. 

Muistisairas tarvitsee vähitellen apua kaikissa päivittäisissä toiminnoissa. (Eloniemi-

Sulkava & Pitkälä 2006, Remes ym. 2015.)  

 

Aivoverenkiertosairauden muistisairaus  

 

Toiseksi yleisin etenevän muistisairauden syy on aivoverenkiertosairauden muistisairaus 

eli vaskulaarinen kognitiivinen heikentymä. Kaikista muistisairauksista sitä esiintyy noin 

15-20 prosentilla. (Melkas ym. 2015, Sulkava 2016, Käypä hoito 2017.) Tärkein syy tälle 

muistisairaudelle on pienten aivoverisuonten tauti. Aivojen pienten suonten taudille 

tyypillisinä oireina ovat tiedonkäsittelyn hidastuminen ja toiminnanohjauksen 

heikentyminen. (Melkas ym. 2015, Käypä hoito 2017.) 

 

Suurten verisuonten taudissa oireet vaihtelevat tapauksittain infarktin sijainnista riippuen. 

Usein esiintyy muistin ja toiminnanohjauksen oireita, kielellisiä ja näönvaraisen 

hahmottamisen oireita sekä vireystilan ja tarkkaavaisuuden häiriöitä. Infarktin sijainnista 

riippuen voi esiintyä suupielen roikkumista, toispuolihalvausta, kävelyn muutoksia tai 

näkökenttäpuutosta. Oireiden alku on yleensä nopea. Molempiin tauteihin saattaa liittyä 



7 
 

psykomotorista hidastumista, mielialahäiriöitä ja luonteen muuttumista. (Melkas ym. 

2015, Käypä hoito 2017.) 

 

Lewyn kappale -patologiaan liittyvät sairaudet 

 

Parkinsonin taudin muistisairaus on yksi Lewyn kappale -patologiaan liittyvä sairaus 

Lewyn kappale taudin ohella. Lewyn kappale -sairaudet ovat muistisairauksista 

kolmanneksi yleisin. Parkinsonin taudin muistisairaudessa tyypillistä on 

tarkkaavaisuuden, toiminnanohjauksen ja hahmottamisen heikentyminen. Motorisina 

oireina esiintyy lihasjäykkyyttä ja hidasliikkeisyyttä. Vapinaa ilmenee yleensä levossa. 

Käytösoireina esiintyy persoonallisuuden muutoksia, näköharhoja, harhaluuloja, 

aloitekyvyn heikentymistä ja väsymystä päiväsaikaan. (Rinne & Karrasch 2015, Käypä 

hoito 2017.)  

 

Lewyn kappale -tauti alkaa hitaasti. Muistin heikentymistä taudin alkuvaiheessa ei 

yleensä esiinny. Tyypillisimpinä oireina ovat vireystilan ja tarkkaavaisuuden vaihtelut. 

(Rinne 2015, Käypä hoito 2017.) Ollessaan virkeä muistisairas muistaa asioita hyvin, kun 

taas väsyneenä muisti on paljon huonompi. Looginen ajattelu ei tällöin välttämättä 

onnistu. (Sulkava 2016.) Lisäksi esiintyy parkinsonismille tyypillisiä oireita, kuten 

lihasjäykkyyttä, kävelyvaikeuksia ja hidasliikkeisyyttä. Myös harhaluuloja ja 

hallusinaatioita saattaa esiintyä. Muita taudille tyypillisiä oireita ovat kaatumiset ja 

tajunnanhäiriökohtaukset, joiden syy ei ole selvillä. Jos taudin alkuvaiheessa esiintyy 

myös muistin heikentymistä, kyseessä on Alzheimerin taudin ja Lewyn kappale -taudin 

yhdistelmä. (Rinne 2015, Käypä hoito 2017.) Lewyn kappale -taudissa esiintyy jo 

varhaisessa vaiheessa mielialamuutoksia ja näköharhoja (Vataja &Koponen 2015). Myös 

äkkipikaisuus on melko tyypillistä Lewyn kappale -tautia sairastavilla (Sulkava 2016). 

 

Otsa-ohimolohkorappeumat 

 

Otsa-ohimolohkorappeumat ovat ryhmä oireyhtymiä, johon kuuluvat otsalohkodementia, 

semanttinen dementia ja etenevä sujumaton afasia. Kaikista muistisairaista 5 prosenttia 

sairastaa otsa-ohimolohkorappeumaa. Tyypillistä näille taudeille on vauriot aivojen 

otsalohkoissa, jotka aiheuttavat toiminnan heikkenemistä kyseisellä alueella ja siitä 

johtuen erilaisia oireita. Otsalohkodementia on yleisin näistä oireyhtymistä, noin puolet 
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otsalohkorappeumista sairastaa otsalohkodementiaa. Se alkaa hiipien ja etenee 

pikkuhiljaa.  (Remes & Rinne 2015, Käypä hoito 2017.) 

 

Otsalohkodementiassa muutoksia tapahtuu persoonallisuuden ja käyttäytymisen osa-

alueilla. Jo varhaisessa vaiheessa esiintyy sosiaalisten taitojen heikentymistä. Yleisesti 

esiintyy tahdittomuutta, estottomuutta, huolettomuutta sekä arvostelukyvyttömyyttä.  

Otsalohkodementiaa sairastavat ovat aloitekyvyttömiä ja apaattisia sekä päättely- ja 

ongelmanratkaisukyky ovat heikentyneet. Myös toiminnan ja puheen tuottamisen 

vaikeuksia esiintyy. Kuitenkin muisti on suhteellisen hyvin säilynyt etenkin sairauden 

alkuvaiheessa.  (Remes & Rinne 2015, Käypä hoito 2017.)  

 

Semanttisessa dementiassa keskeistä on sanojen merkitysten häviäminen, jolloin puhe 

sujuu normaalisti, mutta muistisairaalla on vaikeuksia tunnistaa esineitä sekä vaikea 

löytää sanoja. Muisti säilyy kuitenkin kohtalaisen hyvin. Etenevässä sujumattomassa 

afasiassa, sitä vastoin, puheen tuottamisessa esiintyy häiriöitä. Puhe on vaivalloista ja 

hitaasti etenevää sekä siinä esiintyy paljon virheitä. Lukemisessa ja kirjoittamisessa 

esiintyy myös ongelmia.  (Remes & Rinne 2015, Käypä hoito 2017.) Otsa-

ohimolohkorappeumissa muistisairaalla esiintyy käytösoireina persoonallisuuden ja 

käyttäytymisen muutoksia, esimerkiksi estottomuutta ja harkitsemattomuutta (Vataja & 

Koponen 2015). 

 

2.2 Omainen muistisairaan hoitajana 

 

Omaishoidolla tarkoitetaan vammaisen, vanhuksen tai sairaan henkilön hoitamista 

kotona, esimerkiksi omaisen avulla (Laki omaishoidon tuesta 2005/937). Kotona 

annettavan hoidon tukeminen on omaishoidon tavoitteena (Ring ym. 2016). Tässä 

tutkimuksessa omaisella tarkoitetaan miesomaista, joka hoitaa tai on hoitanut 

muistisairasta puolisoaan. Miesomaisten hoivan antaminen läheiselle muistisairaalle 

puolisolle tapahtuu kotona jokapäiväisessä arjessa annettavana ei-ammatillisena, 

miesomaisen, puolison toteuttamana kokonaisvaltaisena auttamisena ja huolenpitona. 

(Sipilä 2003, Zechner 2010.) Läheisten perheen tai ilman palkkaa tekevän kolmannen 

sektorin hoitoa ja hoivaa kutsutaan epäviralliseksi (informaaliksi) hoidoksi ja hoivaksi. 

Julkisen palvelujärjestelmän eli valtion, kunnan tai järjestöjen tuottama hoito on virallista 

(formaalia) hoitoa. (Kehusmaa ym. 2013.)  Informaali hoivasta ei yleensä saada palkkaa, 
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mutta rahallista korvausta siitä voidaan saada, esimerkiksi omaishoidon tuen muodossa, 

jolloin läheinen voi olla virallinen omaishoitaja (Zechner 2010, Suhonen ym. 2015). 

Tässä tutkimuksessa osa miesomaisista oli virallisia ja osa epävirallisia omaishoitajia. 

Käsitteenä tutkimuksessa käytetään miesomaista, miesomaishoitajaa ja omaista. 

 

Omaishoitosopimus on kunnan ja hoitajan välinen sopimus omaishoidon järjestämisestä. 

Omaishoitoon kuuluvat hoidettavalle annettavat palvelut sekä omaishoitajalle annettavat 

vapaat, palkkio hoitamisesta ja omaishoitoa tukevat palvelut. Omaishoitajalle kuuluu 

kolme vuorokautta kuukaudessa vapaapäiviä, kun hoitaminen on jatkuvaa ja 

yhtäjaksoista. Silloin kun omaishoitaja on vapaalla, kunnan tehtävänä on järjestää 

hoidettavalle hoitopaikka. Omaishoidosta maksetaan myös palkkiota, mikä määräytyy 

hoidon vaativuuden ja sitovuuden mukaan. Palkkio hoitamisesta on minimissään 300 

euroa kuukaudessa. Omaishoidosta laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä 

omaishoitajan ja hoidettavan kanssa. (Laki omaishoidon tuesta 2005/937.) Omaishoidon 

tuen avulla perheillä on mahdollisuus jatkaa arkeansa kotona perheenjäsenen 

sairastumisesta huolimatta (Ring ym. 2016).  

 

Omaisten kokemuksia on tutkittu varsin paljon Suomessa. Aiheesta on tehty useita 

väitöskirjoja. (Ala-Nikkola 2003, Kirsi 2004, Andersson 2007, Mikkola 2009, Zechner 

2010, Välimäki 2012, Tikkanen 2016.)  Miesten omaishoitokokemusten tutkiminen alkoi 

kiinnostaa tutkijoita 2000-luvulla, kun tutkimukset osoittivat, että miesomaishoitajia on 

enemmän kuin oli oletettu olevan. Ensimmäisiä laadullisia tutkimuksia Suomessa on 

tehty kaksi, jotka käsittelivät dementiapotilaan puolisohoivaa (Kirsi 2000; 2004). Kirsi 

(2004) tarkastelee väitöskirjassaan naisten ja miesten kokemuksia heidän hoitaessaan 

dementoitunutta puolisoaan. Kansainvälisestikin naisomaisten kokemuksia on tuotu 

paremmin esille kuin miesomaisten, joiden kokemusten tutkiminen on jäänyt 

vähemmälle. Tutkimusten mukaan miesten ja naisten kokemuksissa on paljon yhteistä, 

mutta osa tutkimuksista viittaisi siihen, ettei näin olisi. (Greenwood & Smith 2015.) 

 

Omaiset haluavat toimia aktiivisesti osana palvelujärjestelmää (Mikkola 2009). 

Asiakkaan ja omaisten osallistumismahdollisuudet kotona ovatkin paremmat kuin 

laitoshoidossa (Ala-Nikkola 2003). Läheisten ihmisten toisilleen antama hoiva (Zechner 

2010) sekä iäkkäiden pariskuntien toisistaan huolehtiminen saattavat ehkäistä muiden 

avun varaan joutumista. Omaishoitajuus tuo mukanaan kuitenkin roolimuutoksia. 
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(Andersson 2007.) Omaishoitajaksi ryhtyminen vaatii oman ja koko perheen elämän 

uudelleen arviointia. Läheisen sairastuttua yhteenkuuluvaisuuden tunne voi heiketä 

vähitellen. (Välimäki 2012.) Omaishoito voidaan kokea luopumisena, koska molemmat 

osapuolet joutuvat luopumaan tärkeistä asioista (Tikkanen 2016). Muistisairas haluaa 

säilyttää itsenäisyytensä mahdollisimman kauan. Kuitenkin kyky huolehtia itsestä ja 

kotitöistä heikkenee vähitellen sairauden edetessä. Tällöin omaisen rooli muistisairaan 

tukijana ja auttajana kasvaa. (Eloniemi-Sulkava & Pitkälä 2006.) 

 

2.3 Miesomainen muistisairaan hoitajana  

 

Miehet hoitaessaan muistisairasta vaimoaan joutuvat muuttamaan rooliaan 

muistisairauden edetessä (Kirsi 2003, Sanders & Power 2009). He opettelevat uusia 

rooleja kotitöiden muodossa omaishoitajina (Andersson 2007), mikä muokkaa myös 

miehen identiteettiä (Kirsi 2004).  Miehet saattavat kokea hoitamisen ja roolien 

muuttumisen haasteellisena (Kirsi 2004, Russell 2007) ja selviydyttyään siitä kokevat 

tyytyväisyyttä (Kirsi 2004). Vähitellen miehet ovat alkaneet sisäistää hoivaajan roolia, 

mihin osaltaan ovat vaikuttaneet yhteiskunnan asenteet ja odotukset (Russell 2007, Kirsi 

2008). 

 

Kramer ja Thompson (2002) tuovat esille miesten naisia paremman kyvyn yhdistää 

hoivatyön ja muut elämän osa-alueet. Miehet käyttävät erilaisia toimintamalleja 

ehkäistäkseen negatiivisia tunteita (Calasanti & King 2007) sekä erilaisia 

selviytymistyylejä (Nishio ym. 2017) ja ongelmakohtaisia strategioita selviytyäkseen 

erilaisista haastavista tilanteista (Ekwall & Hallberg 2007, Pretorius ym. 2009). 

Yhdistäessään hoitotyön ja johtamisen hoitaessaan läheistä muistisairasta, miehet tuovat 

hoitamiseen erilaisen näkökulman ja hoitotyylin (Russell 2007).  Tehtäviin keskittyminen 

ja tunteiden hillitseminen voivat auttaa vaikeiden tehtävien tekemisessä ja antavat 

miehille mahdollisuuden hoitaa puolisoaan kotona pidempään (Calasanti & King 2007). 

 

Miehet eivät jätä omia harrastuksiaan eivätkä luovu omasta ajastaan kovin helposti. 

Toisaalta miesomaiset osallistuvat naisomaisia heikommin omaishoitajille järjestettyihin 

tilaisuuksiin. Miesten toimintatavat ja tarpeet ovat erilaiset.  Miesomaiset suhtautuvat 

myös hoidettaviin eri tavalla. (Kramer & Thompson 2002.) 
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Miesomaisille tyypillistä hoitamista on instrumentaalinen eli välineellinen hoitaminen. 

He keskittyvät enemmän kotitöistä huolehtimiseen. (Kirsi 2004, Calasanti & King 2007, 

Carroll & Campbell 2008, Mikkola 2009, Pretorius ym. 2009, Robinson ym. 2014.) 

Miehet, joiden läheisellä muistisairaalla on jo pidemmälle edennyt muistisairaus, eivät 

koe hoivatehtäväänsä niin kuormittavana kuin naiset (Campbell ym. 2008, Välimäki ym. 

2009, Akipinar ym. 2011, Pöysti ym. 2012, Robinson ym. 2014), vaikka miehillä on 

enemmän sairauksia (Pöysti ym. 2012). Miesomaiset ovat tyytyväisiä osaansa. 

Omaishoitajuus laajentaa miesomaisten näkemyksiä ja kasvattaa heitä ihmisinä sekä 

omaishoitajina. (Ekwall & Hallberg 2007, Pretorius ym. 2009.) 

 

Miehet hoitajina tuntevat sitoutuneensa rooliin ja näkevät sen vastuullisena (Greenwood 

& Smith 2015). Erityisesti puolisoaan hoitavat omaiset kokevat hoivaamisen palkitsevana 

(Eloniemi-Sulkava ym. 2006). Se, kuinka hoitaminen koetaan palkitsevana, perustuu 

ihmissuhteeseen, vastavuoroisuuteen ja siihen merkitykseen, mikä hoitamiselle on 

annettu. Omaishoitajaksi kasvetaan läheisen ja omaishoitajan ihmissuhteen kautta, mikä 

on vastavuoroista saamista ja antamista. Silloin, kun apua saavaa ihmistä arvostetaan ja 

kunnioitetaan, myös hoitaminen koetaan palkitsevana. (Juntunen & Salminen 2011.)  

 

Miehet ovat usein epävarmoja etsimään apua (Greenwood & Smith 2015). Ammatillisen 

avun etsimisessä esiintyy aloitteellisuuden puuttumista (Sun ym. 2013), eikä palveluja 

ole tarpeeksi tuotu esille omaisille (Greenwood & Smith 2015). Omaisilla on vähän tietoa 

virallisista palveluista. Tämä johtaa siihen, että heillä on vaikeuksia suunnitella 

hoidettavan tulevia hoidontarpeita. (Ducharme ym. 2011.) Kotipalvelun käyttäminen 

onkin vähäistä (Galvin ym. 2010, Lim ym. 2012, Pöysti ym. 2012). Vain 13 prosenttia 

miesomaisista ja 11 prosenttia naispuolisista omaisista käyttää kotihoidon palveluja 

(Pöysti ym. 2012). Reilusti yli puolet ei käytä palveluja lainkaan (Robinson ym. 2005, 

Robinson ym. 2013). Miehet käyttävät palveluja kuitenkin enemmän kuin naiset (Sun ym. 

2008). Suurin osa omaisista haluaa hoitaa itse läheisensä niin kauan kuin se on 

mahdollista (Kirsi 2003). 

 

Yleisimpiä käytettyjä palveluita kotona asuvilla ovat kotihoito, kotisairaanhoito, 

päivätoiminta sekä intervallihoito (Purhonen & Salanko-Vuorela 2011, Von Kutzleben 

ym. 2016). Raivion ym. (2007) tutkimus kuitenkin osoittaa, että omaishoitajista vajaa 40 

prosenttia on tyytyväisiä saamiinsa palveluihin ja yli 60 prosenttia kokee, etteivät voi 
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vaikuttaa siihen, minkälaisia palveluja on tarjolla. Yleiset palvelut kohtaavat huonosti 

omaishoitajien tarpeen. (Raivio ym. 2007.) Muistisairasta läheistään hoitavat omaiset 

eivät käytä yhteiskunnan resursseja kuin vasta sairausprosessin loppuvaiheessa, vaikka 

resurssien järkevä käyttö jo aiemmin voisi viivästyttää siirtymistä laitoshoitoon 

(Robinson ym. 2005).  

 

2.4 Miesomaisen tukeminen 

 

Muistisairasta hoitavan omaisen työ voi olla haasteellista. Se voi aiheuttaa niin fyysistä 

kuin psyykkistäkin rasitusta. Sosiaalinen elämä saattaa kaventua ja jopa taloudellisia 

ongelmiakin saattaa esiintyä. (Kirsi 2004.)  Tämän vuoksi omaisten tukeminen on tärkeää 

muistisairaan kotihoidossa (Schoenmakers ym. 2010, Zwaanswijk ym. 2013, Suhonen 

ym. 2015). Tukemisella tarkoitetaan yksilön selviytymistä edistävää auttamista, jolla on 

vaikutusta yksilön hyvinvointiin. Tässä tutkimuksessa tukemista tarkastellaan saadun 

tuen ja tuen tarpeen näkökulmasta. Saatu tuki voidaan nähdä kokemuksena toisen 

osapuolen antamasta tuesta, silloin kun tuen saaja sitä tarvitsee. Tuen tarve voi tulla esiin 

tilanteissa, joissa tuen saaja on epävarma selviytymisestään. (Mikkola 2006.) Tukea 

tarvitaan koko muistisairauden prosessin ajan (Schoenmakers ym. 2010, Zwaanswijk ym. 

2013).  

 

Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on välttämätöntä, jotta omaisten tukeminen 

onnistuu (Salanko-Vuorela 2011, Suhonen ym. 2015). Kolmas sektori täydentää kunnan 

antamaa palvelua järjestämällä muun muassa luentoja, virkistystoimintaa, neuvontaa ja 

vertaistukitoimintaa. Kuntien ja järjestöjen tekemä yhteistyö avaa hyvät mahdollisuudet 

tukea omaisia. (Salanko-Vuorela 2011, Sosiaali- ja terveysministeriö 2012.) 

 

Omaisen ja muistisairaan tukemisella ylläpidetään heidän hyvinvointiaan ja 

elämänlaatuaan (Huhtamäki-Kuoppala ym. 2015).  Oleellista muistisairaan ja omaisen 

kannalta on se, että palvelut järjestyvät selviytymisen tukemiseksi oikeaan aikaan, 

oikeassa paikassa sekä oikeina palveluina (Suhonen ym. 2015). Kotona asuvat 

muistisairaat ja omaiset tarvitsevatkin yksilöllisiä räätälöityjä palveluita (Ala-Nikkola 

2003, Stolt ym. 2014, Suhonen ym. 2015). Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on 

viivyttää muistisairaan siirtymistä pitkäaikaishoitoon. Lähtökohtana tukemiselle on 
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ihmisoikeudet ja potilaan oikeudet sekä muistisairaan ja omaisen yksilöllinen 

kohtaaminen. (Huhtamäki-Kuoppala ym. 2015.)   

 

Ammattilaisten käsitykset arjen sujumisesta voivat kuitenkin olla erilaiset kuin asiakkaan 

tai omaisen (Eloniemi-Sulkava ym. 2006, Eloranta ym. 2012). Elorannan ym. (2012) 

tutkimuksessa asiakkaiden ja työntekijöiden kokemukset psykososiaalisen tuen 

toteutumisesta kotihoidossa olivat erilaiset. Asiakkaiden ollessa tyytymättömiä ja 

työntekijöiden ollessa tyytyväisiä onnistumisestaan. (Eloranta ym. 2012). Tämän vuoksi 

asiakkaiden ja omaisten mielipiteet asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisessä ovatkin 

tärkeitä. Asiakaslähtöisistä palveluista voidaan puhua silloin, kun asiakas tai omainen itse 

vaikuttaa ja osallistuu oman asiansa eteenpäin viemiseen. (Finne-Soveri ym. 2015.) 

 

Riittävä tiedon saanti, niin suullisesti kuin kirjallisesti, on edellytys oikeuksien 

toteutumiseksi. Tärkeää on, että avun ja tuen tarpeet kartoitetaan sekä haetaan ratkaisuja 

niihin. Tämän kaiken tulee tapahtua säännöllisesti. Tuen tarve vaihtelee tilanteen ja 

tapauksen mukaan, mutta myös sairauden edetessä. Tämän vuoksi olisikin kiinnitettävä 

huomiota ennakoivaan neuvontaan ja ohjaukseen. (Huhtamäki-Kuoppala ym. 2015.) 

 

Palvelun tarve voi lisääntyä nopeastikin lyhyessä ajassa, jolloin palveluista huolehtiminen 

ei saisi jäädä ikääntyvän itsensä vastuulle (Karvonen-Kälkäjä 2012). Ikääntyvien 

palvelukokonaisuutta tarkasteltaessa keskeistä on asiakas- ja palveluohjaus. Ohjauksen 

tavoitteena on alentaa kynnystä yhteydenottoihin sekä tarjota yksilöllistä palvelua, jossa 

huomioidaan asiakkaan tarpeet. Tavoitteena on lisäksi keskittää asiakkaiden tukeen ja 

palveluihin liittyvät asiat yhteen paikkaan, jotta tuen hakeminen on helpompaa. (Sosiaali- 

ja terveysministeriö & Kuntaliitto 2017.)  

 

Huhtamäki-Kuoppala ym. (2015) tuovat esiin tukemisen muotoina tiedollisen tuen, johon 

kuuluvat tiedotus, neuvonta ja ohjaus. Muita tuen muotoja ovat sosiaalinen tuki ja kotona 

asumisen tukeminen, johon sisältyvät konkreettinen apu ja taloudellinen tuki. Tässä 

tutkimuksessa tukimuodoilla tarkoitetaan tiedollista tukea, sosiaalista tukea sekä 

konkreettista tukea. Emotionaalista tukea ei eroteta omaksi tuen muodoksi vaan se 

sisältyy sosiaaliseen tukeen. 
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2.4.1 Tiedollinen tuki 

 

Läheisen saadessa diagnoosin etenevästä muistisairaudesta, aiheuttaa se yleensä 

järkytyksen. Asian hyväksyminen ja läpikäyminen vievät aikaa. (Kalliomaa 2012, 

Huhtamäki-Kuoppala ym. 2015.) Tiedollisen tuen merkitys korostuu tässä vaiheessa. 

Muistiyhdistyksiltä saatava tiedollinen tuki on myös merkittävää. (Huhtamäki-Kuoppala 

ym. 2015.) Keskustelut muistisairauden toteamisen aiheuttamista tunteista auttavat 

sopeutumaan tilanteeseen (Kalliomaa 2012). Joku voi hyötyä psyykkiseen tukeen 

perehtyneiden ammattilaisten kanssa käydyistä keskusteluista (Huhtamäki-Kuoppala ym. 

2015).  

 

Päivittäin arjessa miesomaiset kohtaavat monenlaisia ongelmia, jotta ne pystytään 

ratkaisemaan, tarvitaan tietoa (Peeters ym. 2010, Suhonen ym. 2015). Omaiset tarvitsevat 

tietoa muistisairaudesta sekä tietoa, miten selviytyä muistisairauden oireiden kanssa ja, 

miten käsitellä käyttäytymisen ongelmia (Zwaanswijk ym. 2013). Tarvitaan siis 

parempaa tietämystä käytösoireista ja niiden kohtaamisesta (Peeters ym. 2010, Rosa ym. 

2010), sekä tietoa erilaisista palveluista. Palvelujen tuntemuksen parantaminen lisää 

asianmukaisten palvelujen käyttöä. (Roelands ym. 2008.) Tiedon saamisen lisäksi 

tarvitaan osaamista, jotta saatua tietoa voidaan paremmin soveltaa käytännössä (Kirsi 

2003). 

 

Teknologia on yksi tapa vastata omaisten ja muistisairaiden tarpeisiin (Olsson ym. 2012). 

Esimerkiksi hoidettavan turvallisuuteen liittyvät rannekkeet, jotka ilmoittavat omaiselle 

muistisairaan poistumisesta turvalliselta alueelta, ovat omaisten tukena arjessa (Sosiaali 

-ja terveysministeriö & Kuntaliitto 2017). Omaisille ja muistisairaille läheisille tulisi olla 

mahdollisuus oppia enemmän tieto- ja kommunikaatioteknologiasta ennen kuin tarve 

laitteiden hankintaan ilmenee. Näin omaiset kokisivat mielekkäämmäksi laitteiden 

hankintaa koskevien päätösten tekemisen. (Olsson ym. 2012.) Viestintälaitteiden kanssa 

oikea toiminta ja oikea-aikainen käyttäminen mahdollistavat ratkaisuja jokapäiväisiin 

ongelmiin. Tieto- ja viestintätekniikkaan liittyy kuitenkin aina eettisiä ongelmia, joita 

joudutaan pohtimaan ennen kuin teknisiä laitteita tai apuvälineitä otetaan käyttöön. 

Monien laitteiden avulla turvallisuus paranee, koska valvonta lisääntyy. Tämä voi 

kuitenkin rajoittaa yksilön vapautta ja jopa loukata yksityisyyttä. (Eloniemi-Sulkava ym. 

2015a.) 
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2.4.2 Sosiaalinen tuki 

 

Parisuhteen muuttuminen on tyypillistä muistisairauden edetessä. Miesomaiselle siirtyy 

enemmän vastuuta asioiden hoitamisesta, kun muistisairas ei enää tähän kykene. Puolison 

hoitajan rooli saattaa vähentää seksuaalisen kanssakäymisen merkitystä parisuhteessa. 

Hellyyden ja kiintymyksen osoittaminen ei välttämättä kuitenkaan vähene vaan voi jopa 

korostua. Muistisairauden edetessä muistisairaalla ei ole enää kykyä huomioida 

puolisonsa tarpeita, jolloin myös käyttäytyminen saattaa olla itsekästä. Keskustelu 

ongelmista tasavertaisina puolisoina ei enää onnistu muistisairauden edetessä ja tällöin 

puoliso voi jäädä yksin ongelmiensa kanssa. (Eloniemi-Sulkava ym. 2015b.) 

 

Omaisilla voi olla vaikeuksia myös sosiaalisten verkostojen ylläpitämisessä (Brodaty & 

Donkin 2009, Zwaanswijk ym. 2013), koska muistisairauden edetessä omaisen 

sitoutuminen hoitoon lisääntyy. Jopa 49 prosentilla omaisista, jotka huolehtivat 

läheisistään, joilla on pidemmälle edennyt muistisairaus, on vähemmän kontakteja 

ystäviin ja tuttaviin, kuin varhaisen vaiheen muistisairasta hoitavilla omaishoitajilla. 

(Zwaanswijk ym. 2013.) Hoidettavan hoitoisuuden ja hoitajan taakan kasvaessa, omainen 

saattaa eristäytyä sosiaalisesti (Galvin ym. 2010). Muistisairasta puolisoaan hoitavilla 

miehillä on lisäksi sosiaalisen eristäytymisen riski, mikäli muistisairas puoliso on 

aiemmin huolehtinut sosiaalisista suhteista ja niiden ylläpitämisestä (Kramer & 

Thompson 2002, Nishio ym. 2017). Lähipiiriltä, ystäviltä, naapureilta ja ammattilaisilta 

saatu sosiaalinen tuki koetaan perheille tärkeänä. Omaisille tärkeä tuen muoto on myös 

vertaistuki. (Pesonen 2015.)  

 

Vertaistuki on keskeistä sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta. Keskustelujen aikana saadaan 

hyviä ohjeita ja neuvoja (Huhtamäki-Kuoppala ym. 2015) sekä tietoa, esimerkiksi 

palveluista (Kaivolainen 2011a). Se tarjoaa emotionaalista tukea ja keinoja ratkaista 

arjessa eteen tulevia ongelmia (Lauritzen ym. 2015). Vertaistukiryhmissä on mahdollista 

jakaa omia tunteitaan sekä kokemuksiaan samanlaisessa elämäntilanteessa olevien 

ihmisten kanssa (Purhonen 2011). Ryhmässä oleminen mahdollistaa irtautumisen 

hoivaajan roolista. Yhdessäolo ja yhteisöllisyyden kokeminen ovat tärkeitä asioita 

omaiselle. Vertaistukiryhmiin osallistuminen parantaa omaisten elämänlaatua. (Wang 

ym. 2012.) Tutkimusten mukaan suurin osa omaisista, jopa 60-70 prosenttia, ei 

kuitenkaan osallistu tukiryhmiin (Galvin ym. 2010, Robinson ym. 2013). He voivat kokea 
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ryhmässä olemisen vaikeaksi sekä ahdistavaksi ja siellä käyminen ei tunnu oikealta 

ratkaisulta. Useimmiten käytännön järjestelyt kuitenkin aiheuttavat ongelmia eikä 

vertaistukiryhmiin osallistuminen tämän vuoksi onnistu. (Kaivolainen 2011a.) 

 

Osallistuminen erilaisiin toimintoihin ja virkistystilaisuuksiin antaa omaisille ja 

muistisairaille voimavaroja. Sukulaisten ja ystävien osallistuminen muistisairaan ja 

omaisen arkeen voi antaa henkistä tukea ja konkreettista apua, mikä osaltaan voi helpottaa 

omaisen jaksamista. (Huhtamäki-Kuoppala ym. 2015.) Puolisoaan hoitavat tarvitsevatkin 

enemmän emotionaalista tukea (Peeters ym. 2010). Emotionaalinen tuki tulee useammin 

perheen sisältä kuin sen ulkopuolelta. Miehet kokevat tarvitsevansa tukea hoiva 

tehtävässään ihmiseltä, johon he voivat luottaa. Yli puolet miesomaisista ei saa 

kuitenkaan emotionaalista tukea hoitaessaan läheistään. (Nishio ym. 2017.) Sosiaalisen 

tuen merkitys emotionaalisena ulottuvuutena on tärkeä, koska se vahvistaa yksilön 

hyväksytyksi tulemisen sekä hallinnan tunnetta (Mikkola 2006).   

 

Liikunta sosiaalisena tapahtumana, yhdessä tekemisenä on merkittävä mielialaa ja 

terveyttä kohottava tekijä, jolla on vaikutusta elämänlaatuun.  Liikkuminen ulkona ja 

erityisesti kävely on suosituimpia iäkkäiden liikuntamuotoja. Jo lyhytkin kävelylenkki 

ylläpitää sekä edistää toimintakykyä. (Rantakokko 2011.) Kävely liikuntamuotona 

parantaa tasapainoa ja kehon hallintaa sekä vahvistaa lihaksia. Yhdessä liikkuminen 

virkistää ja kohentaa kuntoa. Lisäksi yhdessä asioiminen ja pihatöiden tekeminen ovat 

hyvää arkiliikuntaa. (Järnstedt ym. 2009.)  Suurin osa ikääntyvistä kävelee tai harrastaa 

liikkumista osana päivittäisiä toimintoja. Tämä on perusta ikääntyvän fyysiselle 

aktiivisuudelle, jota voidaan täydentää ohjatuilla liikuntamuodoilla. (Karvinen ym. 

2011.) Kuntoutuksen avulla omainen voi löytää keinoja omaan jaksamiseen sekä itsensä 

että muistisairaan toimintakyvyn ylläpitämiseen. Kuntoutuksella pyritään parantamaan 

myös elämänlaatua. (Kaivolainen 2011b.) 

 

2.4.3 Konkreettinen tuki 

 

Omaisen on huolehdittava myös omasta jaksamisestaan saamalla oma aikaa itselleen ja 

omille harrastuksilleen (Järnstedt ym. 2009, Huhtamäki-Kuoppala ym. 2015). Kun 

omainen huolehtii itsestään, on se etu myös hoidettavalle. Näin omainen jaksaa paremmin 

hoivata läheistään. (Järnstedt ym. 2009.) Omaisen tukemiseen tulee erityisesti kiinnittää 
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huomiota silloin, kun muistisairaalla on käyttäytymisen ongelmia (Huhtamäki-Kuoppala 

ym. 2015, Chiao ym. 2015). Kotiin tarjottavia palveluja tuleekin järjestää omaisten 

jaksamisen tueksi (Stolt ym. 2014). Kotona selviytymistä auttavat kotihoidon antamat 

palvelut (Huhtamäki-Kuoppala ym. 2015). Konkreettista tukea saa yli puolet omaisista. 

Yleensä konkreettinen tuki tulee kuitenkin perheen sisältä. (Nishio ym. 2017.) Usein 

kokemattomilla miesomaisilla on vaikeuksia myös kotitöiden kanssa, esimerkiksi 

ruuanlaitto voi olla haasteellista (Fjellström ym. 2010). 

 

Muistisairauden edetessä hoitotyö sitoo omaisen yhä enemmän muistisairaaseen koko 

vuorokauden ajaksi (Huhtamäki-Kuoppala ym. 2015), jolloin miesomaisen suhteet 

ulkopuolisiin tahoihin vähenevät (Galvin ym. 2010). Käytännön avustamisen lisäksi 

omainen joutuu huolehtimaan käytännön arkielämän sujumisesta (Huhtamäki-Kuoppala 

ym. 2015). Lisäksi epävarmuus tulevaisuudesta vaikuttaa omaisen jaksamiseen (Galvin 

ym. 2010). Muistisairauden edetessä omainen voi tarvita läheiselleen päivätoimintaa, 

mikä mahdollistaa asioiden hoitamisen sekä omaisen levon (Järnstedt ym. 2009) tai 

intervallijaksoja, jotka voivat tukea omaisen jaksamista (Eloniemi-Sulkava 2002, Salin 

2008, Stolt ym. 2014, Sointu 2016).  

 

Intervallihoitoa muistisairaalle voidaan järjestää, esimerkiksi palveluasumisyksiköissä, 

jolloin hoidettava on hoidossa kodin ulkopuolella tietyn ajan. Intervallihoidon pituus 

vaihtelee yhdestä kahteen viikkoon. Hoitojaksot ovat säännöllisiä, tietyin väliajoin 

tapahtuvia. Suunniteltaessa intervallihoidon hoitojaksoja tulisi lähteä liikkeelle 

muistisairaan ja hänen omaisensa tarpeista eikä järjestelmän tarpeista. (Eloniemi-Sulkava 

ym. 2015a.) Mikäli hoitojaksojen aikana muistisairaan toimintakyky heikentyy, se 

vaikuttaa omaisen jaksamiseen, ja tämän myötä laitoshoidon riski voi kasvaa (Eloniemi-

Sulkava 2002).  

 

2.5 Yhteenveto teoreettisista lähtökohdista 

 

Miesomaiset ovat keskeisessä asemassa muistisairaan puolison hoitamisessa kotona 

(Greenwood & Smith 2015). Omaishoitajana toimiminen voi olla virallista tai 

epävirallista omaishoitajuutta. Miesomainen elää yhdessä muistisairaan puolisonsa 

kanssa, jolloin hoitaminen saattaa olla haastavaa ja tämän vuoksi omaiset tarvitsevat 

tukea (Greenwood & Smith 2015). Tuen antajina on monia tahoja ja erilaisilla 
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tukimuodoilla tuetaan miesomaisia hoivatehtävässään. Erilaisten tukien saaminen 

helpottaa jokapäiväistä elämää. (Huhtamäki-Kuoppala ym. 2015.) Tuen tarpeiden 

kokeminen on kuitenkin yksilöllistä. Miesomaisilta saatu palaute on tärkeää tukimuotojen 

kehittämisessä. Kuviossa (Kuvio 1) on esitetty tiivistettynä tutkimuksen käsitteiden 

välisiä yhteyksiä. Esitetyt tukimuodot limittyvät kuitenkin todellisuudessa toisiinsa. 

 

 

Kuvio 1. Kotona muistisairasta puolisoa hoitavan miesomaisen tukeminen 
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3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITE JA 

TUTKIMUSTEHTÄVÄT 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata kotona muistisairasta puolisoaan hoitavien 

miesomaisten kokemuksia saamastaan tuesta ja tuen tarpeesta. Tutkimuksen tavoitteena 

oli tuottaa tietoa miesomaisten tukemisesta ja hyödyntää saatua tietoa kehitettäessä 

miesomaisten tarpeisiin vastaavia tukimuotoja.  

 

Tutkimustehtävät: 

 

1) Millaiset arjen kokemukset vaikuttavat miesomaisten tuen saamiseen ja tarpeeseen? 

 

2) Millaista tukea miesomaiset kokevat saavansa hoitaessaan muistisairasta puolisoaan 

kotona? 

 

3) Millaista tukea miesomaiset kokevat tarvitsevansa enemmän hoitaessaan 

muistisairasta puolisoaan kotona? 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

4.1 Tutkimuksen lähestymistapa 

 

Tämä tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Laadullisen tutkimuksen avulla 

tutkitaan ihmisten kokemuksia, käsityksiä ja tulkintoja, jotka ovat yhteydessä asenteisiin 

ja uskomuksiin. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä tutkittavasta asiasta tiedonantajien 

näkökulmasta. Tiedonantajien kokemuksia tulee kyetä tulkitsemaan laajasti ja 

monipuolisesti. (Holloway & Wheeler 2010, Polit & Beck 2012, Kankkunen & 

Vehviläinen-Julkunen 2013.)  

 

Tämän tutkimuksen näkökulmassa korostetaan asiakkaiden eli miesomaisten 

kokemuksia, joita he itse pitivät tärkeinä tutkittavan ilmiön kannalta (Kirsi ym. 2008). 

Tutkimuksessa pyrittiin ymmärtämään muistisairasta puolisoaan hoitavien miesomaisten 

henkilökohtaisia kokemuksia saamastaan tuesta ja tuen tarpeesta (Holloway & Wheeler 

2010, Polit & Beck 2012). Kirjoitelmat ja niitä täydentävät haastattelut valittiin tämän 

tutkimuksen metodeiksi, koska näiden menetelmien avulla tiedonantajat saivat vapaasti 

kertoa kokemuksistaan. Kirjoitelmissa ja haastatteluteksteissä oli erilaisia ilmaisuja 

sisältäviä merkityksiä, joita tutkijan tuli ymmärtää ja tulkita. Tutkittaessa tiedonantajien 

kokemuksia taustalla vaikutti myös tutkijan käsitys tutkittavasta ilmiöstä. Pohjana 

miesomaisten kokemuksille oli kotona arjessa tapahtuva muistisairaan hoiva. Vaikka 

tutkimuksessa haluttiin kuvata ilmiötä miesomaisten näkökulmasta, olivat miesomaisten 

kokemukset tutkittavasta ilmiöstä, osa laajempaa kontekstia. Miesomaisten kokema 

hyvinvointi heijastui hoidettavaan ja päinvastoin, joilla oli merkitystä tuen saamiseen ja 

tuen tarpeen kokemiseen. (Varto 2005.)  

 

4.2 Tutkimuksen kohderyhmä 

 

Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat muistiyhdistysten toimintaan osallistuvat 

miesomaiset. Miesomaiset rekrytoitiin kahden muistiyhdistyksen kautta. 

Muistiyhdistysten työntekijät valitsivat harkinnanvaraisella otannalla eli sopivuuden 

perusteella (Polit & Beck 2012) kymmenen (n=10) tiedonantajaa miesomaisten joukosta. 

Tiedonantajina toimivat kotona muistisairasta puolisoaan hoitavat tai hoitaneet 
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miesomaiset, riippumatta iästä tai siitä saivatko he omaishoidontukea. He olivat 

halukkaita ja kiinnostuneita osallistumaan tutkimukseen. Heillä oli myös tietoa 

tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon (Tuomi & Sarajärvi 2009). 

 

Tutkimukseen otettiin mukaan myös miesomaiset (n=2), jotka eivät enää tutkimusta 

tehtäessä hoitaneet puolisoaan kotona, vaan olivat joutuneet luopumaan puolison 

hoitamisesta, muistisairaan siirtyessä laitoshoitoon. Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita 

siitä, minkälaista tukea miesomaiset saivat ja minkälaista tukea he tarvitsevat hoitaessaan 

läheistään. Miesnäkökulman esille tuominen ja tutkimuksen tekeminen miesomaisista 

tuen tarpeiden tunnistamiseksi on tärkeää. (Kramer & Thompson 2002). 

 

4.3 Aineistonkeruu 

 

Tutkimusta varten haettiin tutkimusluvat (Liite 1) muistiyhdistysten hallituksilta. Ensin 

tutkija oli yhteydessä sähköpostitse ja puhelimitse muistiyhdistysten vastaaviin 

työntekijöihin. Yhdistysten työntekijöille laadittiin tiedote, jossa kerrottiin tarkemmin 

tutkimuksesta (Liite 2). Ennen tutkimuksen aloittamista miesomaisia tiedotettiin tulevasta 

tutkimuksesta suullisesti ja kirjallisesti (Liite 3) yhdistysten työntekijöiden toimesta 

yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa. Nämä rekrytoinnit tapahtuivat maalis-

kesäkuussa. Miesomaisten yhteystietojen luovuttamista ja tutkijan yhteydenottoa varten 

pyydettiin kirjallinen lupa miesomaisilta (Liite 4).  

 

Muistiyhdistyksen työntekijät postittivat tutkijalle allekirjoitetut luvat, minkä jälkeen 

tiedonantajiin oltiin yhteydessä puhelimitse. Heille kerrottiin tarkemmin tutkimuksesta ja 

osallistumisen vapaaehtoisuudesta sekä anonymiteetista. Heillä oli heti mahdollisuus 

kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen. Kirjoitelmaa varten lähetettiin miesomaisille 

materiaali kirjoittamista varten, kolme tiedotetta ja vastauskirjekuori postimerkillä 

varustettuna. Tiedotteina olivat tiedote miesomaisille tutkimuksesta, suostumuslomake, 

jonka tiedonantajat palauttivat allekirjoitettuna materiaalin kanssa takaisin sekä ohjeistus 

kirjoittamiseen (Liite 5). 

 

Kirjoittamisen tueksi annettiin joitakin kysymyksiä, jotka liittyivät tutkimustehtäviin. 

Ohjeistuksessa miesomaisia pyydettiin kirjoittamaan, muun muassa millaista tukea he 

olivat saaneet ja millaista tukea he tarvitsisivat lisää hoitaessaan muistisairasta läheistään. 
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Kirjoittamiseen annettiin aikaa kuukausi. Aineistonkeruuvaihe kirjoitelmien muodossa 

kesti huhti- ja kesäkuun, koska miesomaisten rekrytointi vei aikaa oletettua kauemmin ja 

rekrytointi tapahtui eri aikaa. Lisäksi aineistonkeruun ajanjaksoon sattui arkipyhiä, jotka 

ovat saattaneet hidastaa kirjoittamista. Toukokuun puoliväliin mennessä viisi 

tiedonantajaa palautti kirjoitelmansa. Yksi tiedonantaja rekrytoitiin tutkimukseen vielä 

muistiyhdistyksen kautta kesäkuussa.  

 

Kirjoitelmien avulla pyrittiin ymmärtämään tiedonantajien kokemuksia ja saamaan 

syvällistä tietoa tutkittavasta aiheesta. Kirjoitelmat ovat tutkittavien subjektiivisia 

näkemyksiä asioista. Aineistonkeruumenetelmänä kirjoitelmat sopivat hyvin 

terveystieteelliseen tutkimukseen. (Välimäki 2012.) Kirjoittaessaan tiedonantaja pystyy 

jäsentelemään ajatuksiaan rauhassa, koska hän on kirjoittaessaan yksin kokemustensa 

kanssa, ilman minkäänlaista häiritsevää vuorovaikutussuhdetta (Eskola & Suoranta 

2008). Tiedonantajat palauttivat kirjoitelmat suoraan postitse tutkijalle. Suurin osa 

tiedonantajista kirjoitti kirjoitelmansa käsin. Kirjoitelmilla saatua aineistoa oli yhteensä 

16 sivua. Kirjoitelmien pituudet vaihtelivat noin puolen sivun kirjoitelmasta 2-4 sivun 

kirjoitelmiin. Lyhyemmistäkin kirjoitelmista tuli esille miesomaisten erilaisia 

kokemuksia tutkittavasta ilmiöstä. 

 

Tutkimukseen otettiin mukaan myös kirjoitelmat, joita kirjoittaneet miesomaiset eivät 

enää sillä hetkellä hoitaneet läheistä muistisairasta kotonaan.  Perusteluna tällä valinnalle 

oli se, että miesomaisia oli vähän, jotka olivat halukkaita osallistumaan tutkimukseen. 

Kirjoitelmilla kerätty aineisto ei ollut riittävä, joten aineistoa jouduttiin täydentämään ja 

syventämään haastatteluilla. 

 

Kesäkuun alussa otettiin yhteyttä tiedonantajiin, jotka eivät olleet palauttaneet 

kirjoitelmaansa. Kaksi tiedonantajaa suostui haastatteluun. Myöhemmin otettiin vielä 

yhteyttä tiedonantajiin, jolloin kaksi tiedonantajaa halusi mieluummin 

puhelinhaastattelun, jotka toteutettiin elokuussa. Yhteensä neljä miesomaista 

haastateltiin.  

 

Tässä tutkimuksessa käytettiin tiedonkeruumenetelmänä tiedonantajien vapaamuotoisia 

kirjoitelmia ja kirjoitelmia täydentäviä sekä syventäviä haastatteluja. Kokonaisuudessaan 

aineisto muodostui kuudesta (n=6) kirjoitelmasta ja neljästä (n=4) haastattelusta. 
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Tiedonantajina haastatteluissa olivat miesomaiset, jotka kokivat haastattelun 

mielekkäämpänä tiedonkeruumenetelmänä. He olivat antaneet luvan yhteydenottoon. 

Haastatteluiden avulla täydennettiin tiedonantajien kirjoitelmissa kuvaamia kokemuksia. 

Haastattelun etuna on se, että tutkija voi seurata ja selventää asioita sekä sanojen 

merkityksiä välittömästi haastattelun yhteydessä. Toisaalta haastattelut 

kokonaisuudessaan ovat aikaa vieviä. (Holloway & Wheeler 2010.) 

 

Tiedonantajia haastateltiin puolistrukturoidun haastattelulomakkeen avulla eli 

teemahaastatteluilla. Teemahaastattelurungon (Liite 6) teema-alueet pohjautuivat 

teoreettiseen viitekehykseen ja tutkimustehtäviin. Sitä täydennettiin kirjoitelmista saadun 

aineiston pohjalta. Haastattelut tapahtuivat kasvokkain yksilöhaastatteluina (n=2) ja 

puhelinhaastatteluina (n=2). Kasvokkain tapahtuneet haastattelut tehtiin kesäkuussa 

2017. Aika ja paikka sovittiin tiedonantajien kanssa yhteisymmärryksessä. 

Puhelinhaastattelut tehtiin elokuussa 2017 tiedonantajien kanssa sovittuna ajankohtana. 

 

Kaikille haastateltaville kerrottiin tutkimuksesta ja sen tarkoituksesta, anonymiteetista 

sekä pyydettiin kirjallinen tietoinen suostumus haastatteluun (Liite 7). Haastateltaville 

kerrottiin haastattelujen tallentamisesta. Kasvokkain tapahtuneet teemahaastattelut tehtiin 

muistiyhdistyksen tiloissa. Paikka oli rauhallinen ja miesomaisille tuttu ympäristö, mikä 

loi haastattelulle hyvät puitteet. Aihepiirit, joista teemahaastatteluissa keskusteltiin, olivat 

ennalta määrättyjä eli teemat olivat tiedossa ja haastattelut etenivät vapaasti niiden 

mukaan (Eskola & Vastamäki 2015). Kasvokkain tehdyt teemahaastattelut kestivät 

kumpikin noin 45 minuuttia ja puhelinhaastattelut 20-35 minuuttia. Haastattelut 

nauhoitettiin.  Nauhoitukset kuunneltiin kahteen kertaan läpi välittömästi haastattelujen 

jälkeen. Toisella kerralla niistä tehtiin muistiinpanot. Nauhoitettu aineisto kirjoitettiin 

sanasta sanaan paperille eli litteroitiin analyysiä varten. (Tiittula & Ruusuvuori 2005, 

Holloway & Wheeler 2010.) Litteroitua haastatteluaineistoa kertyi 28 sivua (fonttikoko 

12 ja rivinväli 1,5). Yhteensä kirjoitelmista ja haastatteluista kertyi tekstiaineistoa 44 

sivua. Haastattelut onnistuivat hyvin, vaikka tutkija oli tutkimushaastattelijana 

kokematon.  

 

 

 



24 
 

4.4 Aineiston analyysi 

 

Aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä, joka voi olla joko induktiivista eli 

aineistolähtöistä tai deduktiivista eli teorialähtöistä (Elo ym. 2014). Tässä tutkimuksessa 

aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä. Se on järjestelmällinen 

menetelmä kuvailla, mutta myös järjestää aineistoa luokkien avulla tiivistetyksi, 

jäsennetyksi kuvaukseksi ilmiöstä, mitä tutkitaan. (Elo & Kyngäs 2008, Polit & Beck 

2012.)  

 

Analyysi aloitettiin aineistoon perehtymällä, lukemalla aineistoa useampaan kertaan läpi, 

jotta kokonaisuus hahmottuisi (Holloway & Wheeler 2010, Polit & Beck 2012). 

Analyysivaiheessa yhdistettiin kirjoitelmien ja haastatteluiden aineisto. 

Alkuperäisilmaisut numeroitiin, jolloin niihin oli helpompi palata myöhemmin. Tämän 

jälkeen etsittiin aineistosta tutkimustehtäviin vastaavia ilmauksia. Tutkimustehtävien 

kannalta oleelliset ja tärkeät asiat nostettiin aineistosta esille. Analyysiyksiköksi valittiin 

ajatuskokonaisuus. Se oli joko lauseen osa, lause tai useita lauseita riippuen 

asiakokonaisuudesta. (Elo & Kyngäs 2008, Polit & Beck 2012.)  Pelkistämisen 

yhteydessä alkuperäisilmaisut ja pelkistykset alleviivattiin samalla väri-koodilla ja 

numeroitiin samalla numerolla. Pelkistettyjä ilmaisuja verrattiin alkuperäisilmaisuihin, 

jonka jälkeen tehtiin vielä tarkistuksia ja korjauksia. (Polit & Beck 2012.) 

 

Aineiston pelkistämisen jälkeen samaa merkityssisältöä vastaavat pelkistykset 

ryhmiteltiin alaluokiksi, yläluokiksi, pääluokiksi ja yhdistäviksi luokiksi. Näin saatiin 

yleinen kuvaus tutkimusaiheesta. (Holloway & Wheeler 2010, Bolit & Beck 2012.) 

Analyysiesimerkki yläluokasta yhdistävään luokkaan on esitetty liitteessä (Liite 8). 

Jokainen luokka on nimetty luokan sisältöä kuvaavilla nimikkeillä eli käyttäen 

sisällöllisiä sanoja (Elo & Kyngäs 2008). Tiedonantajien kokemukset ryhmiteltiin 

samankaltaisuuksien pohjalta kolmeen luokkaan, jotka kuvaavat miesomaisten 

kokemuksia: yhdessä eläminen arjessa, miesomaisten tuen saaminen ja miesomaisten 

tuen tarve.  Tutkimustehtävät ja tutkijan tulkinnat vaikuttivat miesomaisten kokemusten 

ryhmittelemiseen (Tuomi &Sarajärvi 2009). Aineistosta nousi esiin myös poikkeavia 

tapauksia, jotka nostettiin esiin ja analysoitiin, koska tutkijan mielestä ne olivat 

tutkittavan ilmiön kannalta tärkeitä (Eskola & Suoranta 2008). 
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Tutkimuksen aineistoon perehdyttiin hyvin, koska tietojen perusteella ei voi syntyä 

näkemyksiä, ilman, että tutkija tuntee tekstin täysin (Polit & Beck 2012). Koko 

analysoinnin ajan palattiin tutkimustehtäviin ja analysoitiin tekstiä niiden kautta (Elo & 

Kyngäs 2008). Analysoitaessa aineistoa lisättiin yksi tutkimustehtävä, mikä oli tärkeää 

miesomaisten kokemusten esiin tuomisessa ja tutkimuksen kokonaisuuden kannalta. Näin 

saatiin hyödynnettyä koko aineistoa. Taulukossa (Taulukko 2) on esitetty 

analyysiesimerkki yläluokan muodostamisesta.  

 

Taulukko 2. Analyysiesimerkki yläluokan muodostamisesta 

______________________________________________________________________ 

Alkuperäinen  Pelkistetty                           Alaluokka                    Yläluokka 

ilmaus  ilmaus 

______________________________________________________________________ 

”Kaikki toiminta yhteisiin Toiminta yhteisiin loppui  

 loppui välittömästi” välittömästi     

 

”Ei, Se jumppa jäi viime  Jumppa jäi, kun ei käy 

vuoden puolella. Hän oli 

 jumpalla…minä olen   Vaimo kieltäytyy 

luvannut viedä keli kun   osallistumasta  

keli, mutta kun ei käy.” 

 

”Nyt olis ollu…meille  Olisi ollut omaishoita- 

omaishoitajille, mutta kun jille, ei kelvannut mihin  

ei oikein kelvannut, että olisi mennyt siksi aikaa 

mihin haluaisi mennä  

siksi aikaa” 

              Muistisairas 

              kieltäytyy 

              osallistumasta ja    

              ottamasta  

                                       palveluita 

       

”… yritettiin myös SPR:n ystäväpalvelua   

 SPR:n ystävänpalvelua.  ei vaimo hyväksynyt 

Ei kuitenkaan vaimo  

hyväksynyt.” 

 

”Kotisairaanhoito yritti  Kotisairaanhoito yritti  Vaimo kieltäytyy  

 mutta kun vaimo vaimo ei huolinut palveluista  

ei huolinut mitään palveluita 

 palveluita.”  

 

”…otin yhteyttä  Yhteyttä kotisairaan-   

kotisairaanhoitoon. hoitoon, vaimoni 

Vaimoni ei hyväksynyt  ei hyväksynyt apua 

minkäänlaista apua” 

 

______________________________________________________________________ 
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

Tässä luvussa käsitellään kirjoitelmien ja täydentävien haastattelujen avulla saatuja 

tuloksia. Tulokset kuvaavat miesomaisten kokemuksia hoivatessaan muistisairasta 

puolisoaan. Miesomaisten kokemuksista muodostui kolme luokkaa, jotka kuvaavat 

miesomaisten kokemuksia tutkittavasta ilmiöstä: yhdessä eläminen arjessa, miesomaisten 

saama tuki ja miesomaisten tuen tarve. Tuloksia esitettäessä käytetään suoria lainauksia 

aineistosta, kuitenkin niin, ettei lainauksista voida päätellä tiedonantajien 

henkilöllisyyttä. 

 

5.1 Tiedonantajien kuvaus 

 

Tässä tutkimuksessa kaikki tiedonantajat olivat yli 65-vuotiaita puolisoaan hoitavia 

miesomaisia. Tiedonantajilla oli terveydellisiä ongelmia. He olivat eläneet puolisonsa 

kanssa suurimman osan elämäänsä. Toisilla parisuhde oli kestänyt vuosikymmeniä, jopa 

yli 50 vuotta.  Osalla läheisen muistisairaus oli ihan alkuvaiheessa ja osalla pidemmälle 

edennyt. Tästä johtuen aika, jonka miesomainen oli hoitanut puolisoaan, vaihteli yhdestä 

vuodesta yli kymmeneen vuoteen. Muistisairailla puolisoilla oli diagnostisoitu 

muistisairaus. Suurimmalla osalla oli Alzheimerin tauti, myös otsalohkodementiaa 

esiintyi. Kaksi miesomaista oli joutunut luopumaan vaimonsa hoitamisesta kotona ja tällä 

hetkellä muistisairaat puolisot olivat laitoshoidossa. Miesomaisista osa oli virallisia ja osa 

epävirallisia omaishoitajia. Kaikki tiedonantajat kävivät muistiyhdistysten järjestämissä 

tilaisuuksissa.  

 

5.2 Yhdessä eläminen arjessa 

 

Läheisen sairastuessa muistisairauteen ja sairauden edetessä puolisoiden väliset roolit ja 

arkiset rutiinit muuttuivat. Eläminen arjessa tuotti erilaisia kokemuksia, joiden pohjalta 

muokkautui jokaisen perheen yksilöllinen tarve tuelle ja avulle. Tässä tutkimuksessa 

eläminen arjessa toi esille niin vaikeuksia kuin myös elämän voimavaratekijöitä. Yhdessä 

elämistä arjessa kuvataan muistisairauden aiheuttamina tuntemuksina, yhteiselon 

vaikeuksina, muistisairauden vaikutuksena tukeen ja osallistumiseen sekä yhteiselon 

positiivisina kokemuksina. 
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Muistisairauden aiheuttamat tuntemukset 

 

Muistisairauden toteaminen puolisossa herätti tunteita niin miesomaisessa kuin 

muistisairaassa ihmisessä. Erilaiset tunteet ja huolet painoivat mieltä ja synnyttivät 

erilaisia tuen tarpeita. Miesomaiselle tunteiden esiintyminen tuotiin tässä tutkimuksessa 

esille lähinnä omien kykyjen epäilemisenä, osaako hoitaa vaimoaan. Myös alkujärkytys 

diagnoosin jälkeen aiheutti hämmennystä ja häpeän tunteita. Uusi tilanne koettiin 

avuttomuutena ja kyvyttömyytenä etsiä tietoa sairaudesta sekä epätietoisuutena siitä, 

miten selvitä tilanteesta eteenpäin.  

 

Ennen lääkäriä: epätietoisuus mitä tämä poikkeavuus on? (2) 

 

B-todistus – vähän polvia notkautti, paluuta ei ole ja miten jatketaan ja osataan 

(2) 

 

Alkuun olin kovasti ymmälläni, miksi ihminen muuttuu, jopa hänen persoonansa 

muuttuu (3) 

 

Eräs miesomainen toi esille Kansaneläkelaitoksen toiminnan, jota ihmetteli hakiessaan 

etuuksia ja saadessaan ristiriitaisia päätöksiä. Hänen kokemuksensa mukaan arviot 

muistisairaan toimintakyvystä vaihtelivat sen mukaan, mitä tukea haettiin. 

 

KELAN toimintaa ihmettelen. Haimme täysimääräistä hoitotukea, mutta oli 

kuulemma niin hyväkuntoinen, että saimme vain pienemmän tuen. Haimme 

sitten kuntoutukseen …, niin päätös: on liian huonokuntoinen selviytyäkseen (6) 

 

Muistisairas itse saattoi hävetä sairauden alkuvaiheessa omaa muistamattomuuttaan ja 

muistisairausdiagnoosia. Yksi tiedonantaja toi esille muistisairaan kokemaa häpeän 

tunnetta muistisairausdiagnoosin jälkeen. Muistisairaalla oli pelko siitä, että puoliso ei 

jaksaisi hoitaa ja luopuisi hoitamisesta laittamalla puolison hoitolaitokseen tai eroamalla. 

Muistisairas vaimo epäili myös puolisonsa häpeävän yhdessä liikkumista muistisairaan 

ihmisen kanssa. Kuitenkin miesomaisen näkemys yhdessä pitkään vietetystä elämästä 

karkotti tällaiset ajatukset. Lisäksi sairauden salailemista ja sulkeutumista 

ulkomaailmalta koettiin esiintyvän yleisesti niissä perheissä, joissa perheenjäsenellä 

todetaan muistisairaus. 

 

Huomasin heti sairauden alettua, että hänellä tuli kova pelko, että minä jätän 

hänet, tai laitan johonkin hoitolaitokseen (3) 
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Nämäkin yhdessä kulkemiset on hänelle kynnys, hän oletti, että minua hävettää 

kulkea hänen ”Alzheimer”-tautisen kans: Olen kulkenut hänen kans 56 vuotta, 

miksi nyt häpeäisin (3) 

 

Että sitä on ihmisillä muistisairautta, jota koetetaan pimittää (7) 

 

 

Yhteiselon vaikeudet 

 

Muistisairauden merkitys ja vaikutus koko perheen elämään oli suuri.  Tiedonantajat 

kertoivat yhteiselon vaikeuksista, kuten vuorovaikutukseen liittyvistä ongelmista, jolloin 

vuorovaikutus muistisairaan kanssa ei enää sujunut toivotulla tavalla. Muistisairaan 

persoona muuttui muistisairauden edetessä ja vaikutti negatiivisestikin hoidettavan ja 

miesomaisen vuorovaikutukseen. Asioista etukäteen kertominen muistisairaalle vaikutti 

päivittäisiin rutiineihin, jolloin muistisairas jatkuvalla kyselemisellä uuvutti omaisen. 

Sanattoman ja sanallisen viestinnän vaikeudet tuotiin esiin yhtenä haasteellisena asiana. 

Muistisairas aisti ja vaistosi eleistä, katseista ja sanoista jotain sellaista, mikä johti 

väärinymmärryksiin. Aina omainen ei ollut tietoinen, mistä väärinymmärrykset johtuivat. 

Miesomaiset toivat esille kuitenkin sitä, että muistisairaus on jokaisella erilainen. Nämä 

muistisairaudesta johtuvat ongelmat aiheuttivat arjessa erilaisia ristiriitoja ja vaikeuksia. 

 

Tämä otsalohko sairaus on omaisten kannalta niitä kurjimpia, koska siinä 

muuttuu persoona aivan toisenlaiseksi (6) 

 

Se ei tarvi kuin muutaman sanan, katse se pilaa tämmösen homman. Muistisairas 

siitä huolimatta, vaikka onkin muistisairas, aistii (7) 

 

 

Tiedonantajat toivat esille hoitamiseen liittyviä vaikeuksia, kuten lääkityksen 

vaihtamiseen, muistisairaan henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimiseen sekä 

muistisairaan hoidon järjestämiseen liittyviä vaikeuksia. Muistisairaan lääkityksen 

vaihtamisen koki haasteellisena yksi tiedonantaja, koska vaimo ei suostunut lähtemään 

lääkäriin, jotta lääkitystä olisi saatu muutettua. Useiden eri vaiheiden kautta lääkitys 

saatiin kuitenkin vaihdettua. Muistisairaan henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen 

koettiin ongelmallisena, koska se oli uusi asia miesomaisille. Aiemmin vaimo oli itse 

huolehtinut henkilökohtaisesta hygieniastaan. Miesomaisilla oli paljon sairauksia, jotka 

vaikuttivat myös hoidettavaan. Tiedonantajat kertoivat omista sairauksistaan, mutta eivät 



29 
 

tuoneet niitä korostuneesti esille. Yhden tiedonantajan kokemuksista nousi esiin vaikeus 

järjestää vaimolleen hoitoa siksi aikaa, kun oli itse äkillisesti joutunut sairaalaan.  

 

Ei näyttänyt olevan vaikutusta, joten päätettiin kotisairaanhoidon kanssa vaihtaa 

lääkitystä. Se ei ollutkaan kovin helppoa. (6) 

 

Useimmilla miehillä ei ole kokemusta…hoidettavan henkilökohtaisen hygienian 

hoidosta (8) 

 

Itsekin sairastan ja omien yllättävien sairaalajaksojen aikana on ollut vaikeuksia 

vaimon hoidossa (1) 

 

Eräs miesomainen toi esille vaikeuksia, joita syntyi joka päiväisessä arjessa, kun 

muistisairaan vaimon kyky suoriutua kotitöistä heikkeni. Muistisairauden edetessä, 

muistisairas ei enää kyennyt huolehtimaan kaikesta aiemmin huolehtimistaan tehtävistä 

ja luopuminen niistä aiheutti ristiriitaisia tilanteita muistisairaan ja miesomaisen välille. 

Kotitöiden siirtyminen vaimolta miehelle ei ollut ongelmatonta. Ruuanlaittoon ja 

kaupassakäyntiin liittyi myös ongelmia, jotka vaikuttivat keskinäiseen 

vuorovaikutukseen. Miehen ottaessa enemmän vastuuta kotitöistä, muistisairas vaimo 

koki turhautumista. Muistisairaan oli vaikea luopua aiemmin tekemistään kotitöistä ja 

tunnustaa, ettei osaa tehdä enää kaikkea itse. Osa miesomaisista koki siirtymisen vaimon 

tehtäviin vaikeana ja haasteellisena.  

 

Ruuanlaitto takkuilee, vaimo hermostuu, ettei hän osaa tehdä mitään, saat laittaa 

laitokseen. Koetan rauhoittaa, että elä hermostu, kyllä tästä selvitään (3) 

 

Itselle on vaikeaa, kun on pakko asettua vaimon reviirille. Tästä syntyykin 

suurimmat erimielisyydet ja ongelmat (3) 

 

 

Tehtävien ja asioiden huolehtimisen siirtyminen yhä enemmän miesomaisen vastuulle 

muutti myös parisuhdetta. Parisuhde muuttui enemmän hoitosuhteeksi, millä saattoi olla 

vaikutusta myös pariskunnan seksuaaliseen elämään, joskin ikääntyminen vaikutti myös 

asiaan. Päivittäisten rutiinien muuttuminen aiheutti muistisairaassa levottomuutta, mikä 

vaikutti osaltaan parisuhteeseen. Asioiden käsitteleminen oli kuitenkin yksilöllistä, ja kun 

hoidettava oli puoliso, toi se haasteita asian käsittelemiseen. 

 

Ennen niin hyvä parisuhde muuttui hyvin nopeaan hoitosuhteeksi (4) 
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Seksuaalinen elämä voi muuttua…ikä on enempikin rajoittava tekijä (3) 

 

Muutokset päivän rytmiin eivät saisi liiaksi muuttua, aiheuttaa hämmennystä, 

joka taas heijastuu parisuhteeseen (3) 

 

Muistisairauden vaikutus tukeen ja osallistumiseen 

 

Puolet miesomaisista toi esiin kokemuksiaan muistisairaan puolison sairauden 

vaikutuksista, mikä esti osallistumisen erilaisiin tilaisuuksiin tai tuen vastaanottamisen. 

Muistisairaan toimintakyvyssä esiintyi vähitellen muutoksia. Toimintakyky laski tai 

vaihteli, jolloin osallistuminen erilaisiin toimintoihin ei onnistunut. Muistisairaan 

toimintakyvyn lasku johti siihen, että muistisairas ei enää kyennyt kommunikoimaan eikä 

selviytynyt ilman omaisen apua. Muistisairauden edetessä osallistuminen erilaisiin 

sosiaalisiin tapahtumiin ei enää onnistunut hoidon sitovuuden vuoksi. Lisäksi erilaisiin 

toimintoihin ja tilaisuuksiin osallistuminen oli mahdotonta, kun muistisairas ei niihin 

halunnut lähteä tai oli yliaktiivinen osallistuakseen niihin. Läheisen muistisairaus aiheutti 

myös tilanteita, jolloin ulkopuolista apua ei huolittu. Muistisairas kieltäytyi ottamasta 

apua vastaan, jolloin ulkopuolelta saatu tuki jäi kokonaan saamatta. Miesomainen jäi 

ilman tukea. 

 

Sosiaalinen puoli on jäänyt aivan sivuseikaksi, kun vaan ei ole sanoja… (4) 

 

…eivätkä vähäisetkään toiminnot onnistu (4) 

 

Ens. lomaviikko …yht.potilas-omaishoitaja. Liika toimeliaisuus häiritsi (2) 

 

Ei. Se jumppa jäi viime vuoden puolella. Hän oli jumpalla...mutta minä olen 

luvannut viedä keli kuin keli, mutta kun ei käy (7) 

 

… yritettiin myös SPR:n ystävänpalvelua. Ei kuitenkaan vaimo hyväksynyt (6) 

 

 

Yhteiselon positiiviset kokemukset 

 

Yhdessä eläminen ja arjessa selviäminen koettiin myös positiivisena asiana. Yli puolet 

miesomaisista toi esille positiivista näkökulmaa. Kun muistisairaalle läheiselle annettiin 

aikaa suoriutua päivittäisistä toiminnoistaan, esimerkiksi pukeutumisestaan, vaikka se 

veikin enemmän aikaa, kokemuksesta tuli myönteinen. Myös pahanolon hetkellä 
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rauhallinen läheisyys rauhoitti muistisairasta. Arjen rutiinit toivat turvallisuutta 

yhteiseloon. 

 

Aamuhomma mää sanoisin, että ennen kesti 5 minuuttia ennen kuin oli kahvia 

tai teetä laittamassa, mutta nyt siinä menee semmonen 20 minuuttia puoli tuntia. 

Mää annan olla. Ne kestää, ne tavarat kerätä, mitä minä laitan päälle, kaikki 

semmonen. Miettimisessä menee aikaa (7) 

 

Kun vaimolla on huono hetki tai hän kiukuttelee, otan hänet kainaloon ja 

rauhoittelen. Samoin kun hänellä on yöllä paha olo, ei nuku on rauhaton, 

silloinkin auttaa ottaminen kainaloon siihen hän nukahtaa (3) 

 

Näkeehän sen tosta, kun mennään illalla nukkumaan, kyllä se muistisairas 

kuitenkin sen kätensä sieltä laittaa. Ei se sen kummempaa ole (7) 

 

 

Hyvien päivien huomioiminen arjessa oli tärkeää. Miesomaiselle muistisairaan hyvä 

päivä saattoi olla myös hämmennystä herättävä, koska muistisairas toimi aivan kuin 

ennen sairastumistaan.  Muistisairas nautti erilaisista tapahtumista, vaikka ei enää itse 

kyennyt kommunikoimaan. Ympäristön seuraaminen toi hyvän olon tunteen 

muistisairaalle, mikä vaikutti myös miesomaiseen positiivisella tavalla. Yhdessä 

eläminen näkyi arjessa, pieninä tekoina, joista tuli muistisairaalle ja omaiselle hyvä mieli. 

 

Hyviäkin päiviä on. Joinakin päivinä olen hämmentynyt. Vaimoni toimii lähes 

normaalisti. Alan miettimään, olenko itse harhautunut luulemaan hänen 

muistisairauttaan oman mielikuvitukseni tuotteeksi? (3) 

 

Kyllähän siellä ihmiset tulee puhumaan, kun ei tuosta tiedä normaalisti ja 

huvittavaa kun se aina sanoo, että mun vastata. Kun se ei muista niin ei muista 

ei mitään voi. Se istuu hiljaa ja kuuntelee. Kyllä se on hyvällä mielellä (8) 

 

 

Jatkuva huolehtiminen ja kunnioittava suhtautuminen muistisairaaseen tuli esille arjessa. 

Pitkässä parisuhteessa huolehtiminen oli vastavuoroista. Velvollisuus ja lupaus huolehtia 

vaimosta, nousi kolmen tiedonantajan kokemuksesta esille. Muistisairaan kanssa 

yritettiin tulla toimeen, kun aviopuolisolle oli niin luvattu.  Puoliso oli aikoinaan hoitanut 

kodin ja lapset, nyt oli miehen velvollisuus hoitaa vaimoaan. Muistisairas nähtiin samana 

ihmisenä kuin ennen sairastumistaan. Huoli ja välittäminen toisesta ihmisestä heijastui 

arkeen. Jopa miesomaisen ollessa sairaalassa kannettiin huolta vaimon hoidosta ja 

turvallisuudesta. Muistisairaus vaikutti laajasti muistisairaan ja hänen läheistensä 

elämään.  
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Olen vakuuttanut hänelle, että kun itse olet ollut rinnallani 56 vuotta ja hoitanut 

lapset ja kodin. Ei minulle tule mieleenkään ensimmäisten isompienkaan 

vastoinkäymisten tullen, unohtaisin lupaukseni (3) 

 

Sinä olet sairaudesta huolimatta sama ihminen, perheemme äiti ja vaimo. Nyt 

nekin huolet on pois (3) 

 

Kun olen itse sairaalassa, niin haluan tietää, että vaimoni on hyvässä hoidossa 

ja tutussa, turvallisessa paikassa (1) 

 

Puoliso tunnettiin hyvin, pitkän yhdessäolon jälkeen. Tässä vaiheessa elämää yhdessä 

tekeminen ja osallistuminen koettiin tärkeänä. Yhdessä osallistuminen ja harrastaminen 

toivat sisältöä arkeen. Tulevaisuuskin nähtiin yhdessä elämisenä aina siihen asti, kun se 

oli mahdollista.  

 

Minulle on tärkeää, että voin osallistua tapahtumiin yhdessä vaimoni kanssa (1) 

 

Ollaan eletty yhessä pitkään.  50 vuotta yhdessä…Me mennään niin kauan kuin 

mahollista yhessä (8) 

 

 

5.3 Miesomaisten saama tuki 

 

Miesomaiset saivat monelta eri taholta tukea hoitaessaan muistisairasta puolisoaan 

kotona. Muistiyhdistysten, erilaisten järjestöjen, seurakuntien, viranomaisten sekä 

läheisten ihmisten antama tuki auttoi selviytymään arjessa. Lisäksi samassa tilanteessa 

olevat omaiset antoivat vertaistukea. Miesomaisten saamaa tukea kuvataan tiedollisena, 

sosiaalisena ja konkreettisena tukena. 

 

Saatu tiedollinen tuki 

 

Arjessa muistisairas ja häntä hoitava miesomainen kohtasivat erilaisia ongelmia, jolloin 

tiedon avulla voitiin ongelmista selvitä. Erityisesti muistisairausdiagnoosin varmistuttua 

tiedon saaminen muistisairauksista sekä taudin etenemisestä helpottivat arjessa 

selviytymistä. Lähes kaikki miesomaiset kertoivat saaneensa tiedollista tukea esitteiden 

muodossa, jossain vaiheessa muistisairausdiagnoosin jälkeen. Niissä oli myös tietoa 

muistiyhdistyksistä.  Lisäksi kaksi tiedonantajaa toi esille, että oli aktiivisesti itse etsinyt 
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tietoa muistisairaudesta ja siihen liittyvistä asioista lukemalla ja perehtymällä 

muistisairauksiin.  

 

Sairauden toteamisen aikoihin saimme esitteitä…muistihoitajalta (1) 

 

Esitteissä oli tietoa mm. alzheimerista, hoidosta, lääkityksestä, paikkakuntamme 

muistiyhdistyksestä ym. (1) 

 

Olen itse koettanut perehtyä muistisairauteen (3) 

 

Omaisille tarkoitetut luennot olivat myös tärkeä tiedon saannin muoto. Luennoilla käytiin 

aina, kun se oli mahdollista. Miesomaisten kokemuksista nousi esille, että luennoilla oli 

käsitelty eri muistisairaustyyppejä, oireita ja muistisairauden etenemistä. Luentoja oli 

järjestetty omaisille myös viikon kestävinä seminaareina sekä luentosarjoina. Yksi 

miesomaisista koki, että luentoja kannatti seurata mahdollisimman paljon, aina kun niitä 

oli tarjolla. Luennoilta saatua tietoa ei aina voitu soveltaa käytännössä, koska jokainen 

muistisairas oli yksilö ja sairauden eteneminen oli yksilöllistä.  Vaikka luennoilla käytiin 

läpi paljon tuttuja asioita, uusiakin näkökulmia asioihin tuli aina esille. 

 

Olen käynyt luennolla... (6) 

 

Muutoin muistisairauksista ja niiden oireista ja kehitysvaiheista kyllä niistä on 

puhuttu… (8) 

 

Joo, justiin kuin lewyn kappale tauti, minkälaisia oireita se tosiaan tekee 

ihmiselle. Se saattaa yhtäkkiä olla ihan toisenlainen se ihminen, vihanen ja 

pahalla päällä… (8) 

 

Kyllähän ne on käynyt etenemistä läpi, mutta kun se on tosiaan erilainen, ei voi 

verrata mihinkään (7) 

 

 

Seksuaalielämästäkin oli ollut luentoja, mutta eräs miesomaisista koki, etteivät ne 

vastanneet heidän elämäntilanteeseensa. Ne olivat enemmän nuorille kohdistettua, koska 

luennoitsijat olivat iältään paljon nuorempia kuin kohdeyleisö ja he tarkastelivat asioita 

eri näkökulmasta kuin ikääntyvät ihmiset. Luennoitsijalla oli erilainen näkökulma 

seksuaalisuuteen kuin kohdeyleisöllä. 

 

Huomioidaan mutta se joka ei mulle sovi, että joku kolmikymppinen hoitaja 

elämän tieossa…katsoo eri näkökulmasta...Sehän on totista totta tämmönen 

muistisairaan kanssa oleminen (7) 
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Tietoa teknologiasta toi esiin kolme miesomaisista, joista yhdellä miesomaiselle puolison 

eksyminen sai aikaan tarpeen miettiä jatkossa erilaisia teknologian sovelluksia, kuten 

seurantalaitteita. Kyseinen tiedonantaja toi esiin ostamaansa seuranatalaitetta, jolla 

kuitenkin oli ollut liian lyhyt kantama, jotta sitä olisi voinut hyödyntää käytännössä. 

Seurantalaitteiden hintakin koettiin tällä hetkellä korkeana. Erään miesomaisen mielestä 

teknologiasta oli melko hyvin tiedotettu. Pari tiedonantajaa toi esiin, ettei teknologiasta 

ole ollut puhetta. 

 

Vaimo kerran eksy tuolla…. Kyllä se mua järkytti silloin ja pani miettimään 

asioita, että jotain tähän pitää hankkia jatkossa (8) 

 

Kyllä mä oon sillä tavalla, että ostin älypuhelimen, siihen meinasin laittaa 

vaimolle kaulaan seurantalaitteen, ja puhelimesta pystyy kattoon, missä on. Sitä 

en ole vielä hankkinut, odotan tässä vähän, että se tulisi halvemmaksi (8) 

 

Kyllä niistä aika hyvin … tiedottivat (7) 

 

 

Muistiyhdistys oli tiedottanut miesomaisia tuetuista lomista sekä omaishoitajien vapaista, 

joista viralliset omaishoitajat hyötyivät. Samoin oli tiedotettu monista omaisia koskevista 

asioista ja sitä kautta oli saatu tukea. Kuitenkaan tuetut lomat, silloin kun ne oli tarkoitettu 

vain hoitajalle, ei saanut kannatusta erään miesomaisen näkökulmasta, koska 

muistisairaan vaimon hoidosta tilapäisestikin luopuminen oli raskasta. Palveluohjaajan 

käynti kotona auttoi epäselvien asioiden selvittämisessä. Palveluohjaajan käyntien kautta 

saatiin tietoa tukiasioista ja lomakkeiden täyttämisistä. Ohjausta eri tahoihin oli myös 

saatu. 

 

Muistiyhdistyksen kautta sain myös tietoa omaishoitajien vapaista ym. tärkeistä 

asioista, joten sitä kautta on ollut paljon apua ja olen saanut asiat kuntoon (4) 

 

Nytkin tuettu loma mikä nyt meille olisi ollut olemassa, mikä olis … mikä olis 

likellä, mutta se ei ole hoidettavalle. Se on vaan hoitajalle. En mää pysty 

lähtemään semmosiin. En mää voi jättää pitkäksi aikaa (8) 

 

Saimme oman palveluohjaajan kaupungilta, joka kävi luonamme ja selvensi 

asioita (1) 
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Saatu sosiaalinen tuki 

 

Sosiaalisen tuen osalta vertaistuen merkitys nousi esille. Heti muistidiagnoosin jälkeen 

ohjaus vertaistukiryhmiin koettiin tärkeänä. Muistiyhdistykseltäkin saatiin vertaistukea. 

Yli puolet miesomaisista koki vertaistuen tärkeänä tuen muotona. Miesomaiset kokivat 

samanlaisessa tilanteessa olevan omaisen ymmärtävän ja suhtautuvan asioihin oikealla 

tavalla.  Keskustelut toivat tietoa siitä, minkälaisia asioita tulevaisuudessa mahdollisesti 

tulee vastaan hoitaessa muistisairasta läheistä. Kokemukset vertaistukiryhmistä olivat 

myös tunteita herättäviä. Kun vertaistukiryhmä toimi hyvin, saatiin aikaan vapaita ja 

mukavia keskusteluja, joita voitiin tarvittaessa hyödyntää myös omassa elämässä. Kaikki 

tiedonantajat olivat tietoisia vertaistukiryhmistä. Pari miesomaista ei käynyt 

vertaistukiryhmissä. Toinen heistä kertoi, ettei saanut järjestettyä vaimolleen hoitoa siksi 

aikaa.  

 

…lääkäri kuin muistihoitajat ja heiltä sain heti alkuun mahdollisuuden osallistua 

tilaisuuteen, jossa oli 8 alle vuoden sairastunutta ja heidän läheisensä (4) 

 

Vertaistukiryhmät ovat erinomaisia (4) 

 

…vertaistapaamisissa. On ollut todella mukavaa tavata vastaavassa tilanteessa 

olevia kohtalotovereita (6) 

 

 … kyllä on veet silmissä, tässä kuuntelee sitä, että tällaistako heille on 

odotettavissa (8) 

 

Kyllä, se nimenomaan on sitä, että he ymmärtävät ja osaavat suhtautua sitten 

oikealla tavalla näihin asioihin (8) 

 

Vertaistuen lisäksi läheisiltä, erityisesti omilta lapsilta ja muilta ystäviltä, saatu tuki 

koettiin myös tärkeänä. Erilaisiin ryhmiin ja kerhoihin osallistuminen toi uusia ystäviä ja 

tukijoita. Samoin retket ja ulkomaanmatkat takasivat laajan ystäväverkoston, joihin voi 

jälkeenpäinkin pitää yhteyttä. Kahdella miesomaisella oli myös kokemus siitä, että 

vieraita ei enää käynyt niin useasti vaimon sairastumisen jälkeen.  

 

…kannattaa pitää yhteyttä muihin läheisiin, lapsiin ja kaikkiin ystäviin ja puhua 

rohkeasti asioista (4) 

 

Omaishoitajana pidän yhteyttä entisiin ystäviin, liikuntaryhmiin, eläkekerhoihin, 

seurakunta vertaisryhmään, …Muistiyhdistykseen (2) 
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Aina käytiin ennen vieraisilla.  Kyllä, onko vaimon sairaus sitten se, ettei kukaan 

käy kylässä…ymmärtää sillä tavalla, kun se ei osaa kokata eikä laittaa (8) 

 

Erilaiset järjestöjen ja yhdistysten järjestämät tilaisuudet sekä tapahtumat koettiin 

tärkeinä. Toimintaa järjestivät seurakunta, omaishoitajajärjestöt, eläkeliitto ja 

muistiyhdistys. Virkistyspäivillä koettiin olevan yhteisöllisyyttä korostava vaikutus, 

minkä koki hyvänä asiana kaksi tiedonantajaa. Lisäksi sen, että erilaisiin tapahtumiin ja 

tilaisuuksiin voi osallistua yhdessä vaimon kanssa, koki tärkeäksi lähes kaikki 

miesomaiset. 

 

Käydään eläkeliiton ja muistiyhdistyksen tilaisuuksissa (10) 

 

Viime viikolla oli… virkistyspäivä. ... Kaikki, mitä ollaan liikkeellä porukassa, 

se on hyväksi (8) 

 

Sitten me käydään omaishoitajilla… (8)  

 

…voi osallistua yhdessä vaimoni kanssa, esimerkiksi retket, liikuntaa, 

ulkomaanmatka ym. (1) 

 

Yli puolet tiedonantajista oli sitä mieltä, että muistiyhdistyksen toiminta oli tärkeä tuki 

muistisairaan hoitamisessa. Muistiyhdistyksen työntekijöitä oli helppo lähestyä. Siellä 

kuunneltiin ja autettiin tarvittaessa sekä huolehdittiin muistisairaista ja omaisista. Lisäksi 

muistiyhdistys oli tärkeä tiedonantaja sekä järjesti monipuolista ohjelmaa, johon voi 

miesomainen ja muistisairas vaimo osallistua yhdessä sekä erikseen. Yhtä miesomaista 

askarrutti se, että miksi omaiset eivät lähde mukaan muistiyhdistyksen toimintaan, vaikka 

sieltä saa neuvoja, ohjeita ja tietoa asioista. Asiaa oli pohdittu muidenkin omaisten 

kanssa. 

 

Muistiyhdistys ollut tuki (9) 

 

Muistiyhdistyksen työntekijät kuuntelevat ja auttavat (1) 

 

Yhdistys järjestää monipuolista toimintaa (1) 

 

Kyllä mua surettaa se, että muistisairaita on kuitenkin näinkin paljon, miten 

omaiset eivät lähde mukaan tähän toimintaan ja ottamaan täältä ilmaiseksi tietoa 

ja oppia. Ei jaksa ymmärtää. Onko tässä, kuten on vähän epäiltykin, onko se vain 

kiinni siitä, että he häpeävät, sitä niin paljon. Asia johon ei saa sillä tavalla 

suhtautua. Totista totta (8) 
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Liikunnan ja hyötyliikunnan merkitys sekä tärkeys tuli esille seitsemän miesomaisen 

kokemuksista. Kotiympäristön tarjotessa mahdollisuuden liikkumiseen, se hyödynnettiin 

ja nautittiin yhdessä liikkumisesta. Yhteiset kävelylenkit pitivät yllä muistisairaan 

toimintakykyä sekä lihasvoimaa ja samalla toivat voimavaroja miesomaiselle 

tehtävässään. Hyötyliikunta tuli myös esille kolmen tiedonantajan kokemuksista. 

Hyötyliikuntana nousi esille muun muassa marjastaminen, pihatyöt ja kaupungilla 

liikkuminen. Lisäksi osallistuminen vaimon kanssa kuntosalille toi päiviin vaihtelua.  

 

Käymme joka päivä kävelyllä vaimoni kanssa, liikunta auttaa jaksamaan ja 

pitämään toimintakykyä yllä (1) 

 

Ollaan kuitenkin käyty tässä lenkilläkin. Oon koettanut sitä lenkkihommaa. 

Meillä…on niin hyvät mahdollisuudet. Yhdessä käydään ja yksinkin…Meillä on 

semmonen kolmen kilometrin lenkki, siinä välillä menee kolme varttia välillä 

tunti, mutta pullakahvit maistuvat paljon paremmalta sitten (7) 

 

…viikoittaista liikkumista jatkui yhdessä kesällä retkeillen, marjastaen, 

pihapuutarhaten (2) 

 

 

Saatu konkreettinen tuki 

 

Kotitöiden tekeminen voi olla haastavaa vaimon sairastuessa muistisairauteen. Tätä yksi 

miesomaisista oli pohdiskellut yleisellä tasolla. Lähes kaikki miesomaiset toivat esille, 

että he selviytyivät kotitöiden tekemisestä vielä itsenäisesti tai yhdessä muistisairaan 

vaimonsa kanssa. Kotitöihin kuuluivat ruoanlaitto, pyykkien pesu ja siivous. Tähän oli 

opittu elämän aikana, joskin se oli vaatinut uusien asioiden opettelua sekä tekemisen 

kautta oppimista. Kaksi miesomaista mainitsi, että olivat ottaneet siivouspalvelun avuksi. 

Muistisairaan pesuissa ja pukeutumisessa ohjaaminen ja tukeminen kuuluivat 

miesomaisten tehtäviin.  

 

Apua ei ole tarvinnut (5) 

 

Yhdessä ollaan vielä siivottu ja pesty pyykkiä ja ruoat laitettu (7) 

 

Minä ostan jonkin verran puolivalmiita eineksiä. Mulla ei ole mitään 

kokkikokemusta oikein ja se tuntuu, ettei tässä enää kehitykkään (8) 

 

Itse pesen pyykit. Mulla on niitteen merkkien kans, pitää aina kattoo pesumerkit, 

jos vain vaatteista löytyy sellaset. Tietää vähän lämpötilaa, missä lämpötilassa 

pitää. Oon oppirahani siitäkin maksanut. Alussa ei tullut niitä katottua (8) 
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Siivooja käy kahden viikon välein (10) 

 

Avustan aamuisin pukeutumisessa (9) 

 

Päivätoiminta, johon voi muistisairasta läheistään viedä, esimerkiksi yhden kerran 

viikossa, tuki miesomaisten jaksamista. Läheisen ollessa päivätoiminnassa miesomaiset 

saivat vapaammin hoitaa omia asioitaan. Kaksi tiedonantajaa kuvasi kokemuksiaan 

päivätoiminnasta. Pari tiedonantajaa toi esiin, etteivät käytä lainkaan päivätoiminta 

palvelua. Osa miesomaisista kertoi hyödyntävänsä lomaviikkoja ja omaishoitajan 

kuntoutusta, saadakseen levähtää välillä.  

 

Vaimo käy kerran viikossa päiväkerhossa (noin 5-6 tuntia) (1) 

 

Lähes joka vuosi tuettu omaishoitaja lomaviikko (2) 

 

Omaa jaksamista lisäsi myös sairaalassa pidetty kuntoutusjakso, jossa saimme 

oman kunto-ohjelman (1) 

 

Intervallihoito koettiin myönteisenä ja kielteisenä kokemuksena. Yksi miesomaisista, 

jonka muistisairas puoliso oli ollut intervallihoidossa, koki sen myönteisenä asiana 

itselleen ja muistisairaalle puolisolleen. Intervallihoito oli opettavainen kokemus 

molemmille. Omakohtaisen kokemuksen kautta luottamus intervallihoitoa 

järjestäneeseen tahoon kasvoi. Intervallihoito oli säännöllistä ja helpointa aikaa 

miesomaiselle. Ennakkoluuloja intervallihoitoa kohtaan esitti pari tiedonantajaa. 

Ennakkoluulot intervallihoitoa kohtaan syntyivät kaupungin järjestelyjen 

epäonnistumisesta ja median antaman negatiivisen kuvan myötä. Tämä oli vähentänyt 

luottamusta palvelujärjestelmää kohtaan. Lisäksi toinen tiedonantaja nosti esiin   

vaikeuden luopua vaimonsa hoitamisesta, mikä oli este käyttää intervallihoitoa 

palvelumuotona.  

 

Hoitopaikka…opetti omaishoitajaa; ”me täällä hoidamme…ja sinä…hoidat 

hommasi kotona ja levähdät (2) 

 

Kaupunki on luvannut kiireellisissä tapauksissa hoitopaikan sinne tänne, joten 

olemme katsoneet parhaimmaksi järjestää hoidon kotiin (1) 

 

Viimeaikaiset uutisoinnit vanhusten huonosta kohtelusta hoitolaitoksissa ei lisää 

luottamusta (1) 
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Ei, mää en vie... En mää halua sitä…mää ei millään mun luonto ei anna sitä, 

että jättäisin sen periaatteessa heitteille. En mää pysty… (8)  

 

5.4 Miesomaisten tuen tarve 

 

Tuen saamisesta huolimatta miesomaisilla oli tarve saada lisää tukea. Tiedollista tukea 

tarvittiin hoitamisen tukena koko muistisairausprosessin ajan. Miesomaisten oman 

jaksamisen huomioiminen oli tärkeää, jotta omainen jaksaisi hoivatehtävässään. Lisäksi 

konkreettinen apu korostui muistisairauden edetessä. Miesomaisten tuen tarvetta 

kuvataan tiedollisen, sosiaalisen ja konkreettisen tuen tarpeina. 

  

Tiedollisen tuen tarve 

 

Miesomaiset kaipasivat lisää tietoa muistisairauksista, erilaisista tukimuodoista ja niiden 

hakemisesta sekä tietoa turvallisuudesta ja teknologiasta. Vaikka muistisairauksista olikin 

tietoa miesomaisilla, kaksi tiedonantajaa halusi lisää uusinta tietoa muistisairauksista. 

Lisäksi kaivattiin tietoa käytösoireista. Käytösoireisiin suhtautuminen oli vaikeaa, jos 

niistä ei ole tarpeeksi tietoa omaisella. Luennot koettiin tärkeänä muotona välittää tietoa. 

 

Toivoisinkin saavani jatkossa entistä useammin olla mukana ja myös osallistua 

joihinkin luentoihin aiheesta (4) 

 

Luennot, ei koskaan liikaa... (7) 

 

…saamaan uusinta tietoa mm. muistisairaudesta (4) 

 

 

Erilaisten tukimuotojen esille tuominen oli yhden miesomaisen mielestä tärkeä 

huomioitava sekä kehitettävä alue. Palveluohjaajan käynnistä huolimatta miesomaisille 

jäi asioita selvitettäväksi. Ohjausta kaivattiin siihen, mistä hakea apua ja tukea. Kaksi 

tiedonantajaa toi esille ohjauksen tarvetta lomakkeiden täyttämiseen erityisesti 

muistisairausdiagnoosin toteamisen jälkeen.   

 

Tukimuodoista ei ole paljon puhuttu (8) 

 

Paljon jäi siltikin itselle selvitettävää ja palvelusetelit ym. tuntuivat 

monimutkaisilta (1) 
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Emme tienneet mitä tukea ja apua meille kuului ja mistä sitä olisi 

pyydettävä/haettava (1) 

 

Alussa olisi tarvinnut tukea paperiviidakkoon (1) 

 

Miesomaiset toivoivat tietoa myös ympäristön turvallisuudesta ja teknologiasta, jolla 

varmistaa muistisairaan turvallinen ympäristö. Teknologisten laitteiden ja apuvälineiden 

etsiminen koettiin vaativaksi toimenpiteeksi. Eräs tiedonantaja toi esiin teknologisten 

laitteiden käyttäjäkokemuksen tärkeyden. Tällä tavalla saisi käytännön tietoa kyseisen 

laitteen toimivuudesta. Osa tiedonantajista koki, että teknologiasta ei paljon tiedoteta, 

ellei siitä joku kysy tai muulla tavalla tuo esille tilaisuuksissa. Kuitenkin teknologian 

käyttöönoton oikea-aikaisuus ja siihen varautuminen jo ennalta nousi erään miesomaisen 

kokemuksista esille. Osa miesomaisista ei kokenut tarvetta teknologisille laitteille. 

  

Apua ja tukea tarvitsemme myös muistisairaan turvallisen ympäristön 

takaamiseen (1) 

 

Paikannuslaitteiden ja muiden muistisairaan apuvälineiden tutkiminen ja 

vertaileminen on haastavaa (1) 

 

Mä olen kysynyt, onko jollakin käytössä, että saisi käyttäjän kokemusta. Ei niitä 

(8) 

 

Sosiaalisen ja konkreettisen tuen tarve 

 

Miesomaisten oma jaksaminen nousi esille heidän kokemuksistaan. Muistisairauden 

edetessä sosiaalinen puoli, nimenomaan kommunikointi puolison kanssa jäi vähäiseksi. 

Samoin käytösoireiden lisääntyminen aiheutti miesomaisille väsymystä ja uupumista. 

Puolet miesomaista koki, että tässä vaiheessa tarvitsisi itselleen omaa aikaa. Kavereiden 

tapaaminen koettiin yhtenä omaa jaksamista tukevana toimintana. Lisäksi tuotiin esille, 

että virallisen omaishoitajuuden hakeminen takaisi säännölliset omaishoitajan vapaat, 

jolloin omaishoitaja saisi levätä. Miesomaisten kokemuksista välittyi, että he tiedostavat 

oman jaksamisensa rajat sekä myönsivät sen, että jonakin päivänä he eivät enää jaksa 

tehtävässään. Jatkossa selvittäisiin, jos tilanne säilyisi ennallaan. 

 

Omalla kohdallani jatkossa pitää keskittyä omaan jaksamiseen, koska 

muistisairaus on vienyt meidät tilanteeseen, ettei ole keskusteluja (4) 
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Apua olisi voinut olla jaksamiseen, koska jatkuva moittiminen ja haukkuminen, 

joka kuuluu sairauteen, syö kyllä vahvempaakin miestä (6) 

 

Omat vapaat, olen juuri ajatellut että, sen takia olisi virallinen omaishoitaja… 

(7) 

 

Myönnän että se on vain joku päivä, jolloin mä en enää pärjää (8) 

 

Mikäli tilanne säilyy tällaisena meillä ei ole ongelmia (5) 

 

 

Osa miesomaisista koki, että konkreettista apua kotitöihin tarvittaisiin, etenkin vaimon 

muistisairauden edetessä, jolloin puolison hoidosta huolehtiminen vei enemmän aikaa. 

Nimenomaan siivoaminen oli kotitöistä se alue, johon haluttiin tukea. Lisäksi apua tulisi 

saada heti, kun sitä tarvitaan. Yksi miesomainen oli pohdiskellut asiaa yleisellä tasolla ja 

toi esille miesten kokemattomuuden tehdä kotitöitä.  

 

Sairauden edetessä kotiapu tulisi tarpeen (1) 

 

Se on joka tapauksessa niin, että sinne tarvitsisin. Meillä asunnon siivoukseen. 

Ne ovat retuperällä (8) 

 

Useimmilla miehillä ei ole kokemusta kotitöistä, ei siivoamisesta, ruoanlaitosta 

ostoksineen … (4) 

 

Terapiatyyppiset kahdenkeskiset keskustelut asiantuntijan kanssa koki tarpeellisena kaksi 

miesomaista. Keskustelujen kautta voitiin purkaa omia tuntemuksia muistisairaan 

hoitajana olemisesta. Samoin toivottiin kuntoutuksia yhdessä vaimon kanssa siinä 

vaiheessa, kun muistisairas on siinä kunnossa, että vielä hyötyisi kuntoutuksista. Eräs 

miesomainen toivoi lisää ohjelmaa ja toimintaa muistiyhdistyksen puolelta, joskin 

resurssien rajallisuus tiedostettiin. Lisää päivätoimintaa, johon saisi läheisen 

muistisairaan viedä omien asioiden hoitamisen ajaksi koki tarpeellisena yksi tiedonantaja. 

Etenkin niillä paikkakunnilla, joissa kyseistä mahdollisuutta ei ollut. Muistisairaalle 

vaimolle olisi myös välillä vaihtelua olla erilaisessa ympäristössä.  

 

Suurin ongelma, johon olisin halunnut apua, oli jokin terapiatyyppiset 

keskustelut asiantuntijan kanssa (4) 

Erilaiset kuntoutukset olisivat myös olleet mukavia silloin kun vaimoni vielä 

pystyi liikkumaan (6) 
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Ohjelmaa voisi olla enempi, mutta heilläkin on useita paikkoja, missä pitää 

kulkea (7) 

 

Intervallihoitoa päivätoiminnallinen, että sai käydä hoitamassa asioita. Oletan 

että muillakin on, koska minullakin olisi ollut sellaselle. Se olisi vaimolle 

varmaan hyvä mennä vähän eri ympäristöön (8) 

 

 

Laajemman kuvan tuen tarpeesta antoi eräs miesomainen pohdiskellessaan yleisesti tuen 

tarvetta. Asiaa oli mietitty, kuinka miesomaishoitaja tehtävässään selviää sekä hoitajan ja 

hoidettavan suhteen merkitystä tukien tarpeeseen. Esille tuotiin sitä, että miesomaiset 

ovat yksilöitä ja selviytyvät tehtävästään yksilöllisesti. Miehillä ei välttämättä ole sellaisia 

synnynnäisiä edellytyksiä tehdä hoitotyötä kuin naisilla. Naisille on tyypillistä 

hoivaamisvietti, jota ei välttämättä miehillä ole. Osa miehistä ei kuitenkaan koe 

hoivaamista itselleen vieraana asiana.  

 

Peruskysymykseen siitä, että miten miesomaishoitaja selviää tehtävästään, on 

hyvin yksilöllistä ja suhteessa hoidettavaan (4) 

 

Ei voi olla liioittelematta sitä, että miehillä ei ole samoja biologisia avuja 

hoitotyöhön kuin naisilla (4) 

 

 

Se, millainen suhde omaisella on hoidettavaan, hoitaako puolisoaan vai omia 

vanhempiaan, määrittelee paljolti sitä, mitä tukia hoitamisessa tarvitaan. Myös 

hoidettavan sairaudella on merkitystä, miten se rajoittaa esimerkiksi päivittäistä 

toimimista sekä kuinka haasteellisia sairauden tuomat ongelmat ovat hoidettavalle ja 

hoitajalle. Nämä asiat vaikuttavat kokonaisuutena siihen minkälaista tukea kukin 

tarvitsee. 

 

…mikä miesomaishoitajan suhde hoidettavaan, onko vaimo, yleensä 

naissukupuolta, omia vanhempia, oma lapsi tai muu läheinen, tämä vaikuttaa 

mitä tukia tarvitaan (4) 

 

...mitä hoidettava sairastaa, onko liikuntakyky ongelmat vai jokin psyykkinen 

sairaus, kuten muistisairaus (4) 
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5.5 Yhteenveto tuloksista 

 

Miesomaisten kokemuksista muodostui kolme luokkaa, jotka kuvaavat miesomaisten 

kokemuksia tukemisesta hoitaessaan muistisairasta puolisoaan kotona: yhdessä eläminen 

arjessa, miesomaisten saama tuki ja miesomaisten tuen tarve. Yhdessä eläminen arjessa 

tuotti erilaisia kokemuksia saadusta tuesta ja tuen tarpeista. Kuviossa (Kuvio 2) on 

esitetty tämän tutkimuksen tulosten yhteenveto.  

 

 

 

Kuvio 2. Miesomaisten kokemukset tukemisesta hoitaessaan muistisairasta puolisoaan 

kotona 
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6 POHDINTA 

 

6.1 Tulosten tarkastelua 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata kotona muistisairasta puolisoaan hoitavien 

miesomaisten kokemuksia saamastaan tuesta ja tuen tarpeesta. Tutkimuksen tavoitteena 

oli tuottaa tietoa miesomaisten tukemisesta ja hyödyntää saatua tietoa kehitettäessä 

miesomaisten tarpeisiin vastaavia tukimuotoja. Miesomaisten kokemuksista hoivatessaan 

läheistä muistisairasta puolisoaan, muodostui kolme luokkaa, jotka kuvasivat ilmiötä: 

yhdessä eläminen arjessa, miesomaisten saama tuki ja miesomaisten tuen tarve. Tässä 

luvussa tarkastellaan tutkimustuloksia tutkimustehtävien mukaan. Huomiota kiinnitetään 

merkittävimpiin tuloksiin.  

 

Arjen kokemusten vaikutus tuen saamiseen ja tarpeeseen 

 

Arjesta nousee esiin asioita, jotka vaikuttavat miesomaisten saamaan tukeen ja tuen 

tarpeeseen. Suurimmalla osalla puolison muistisairaus on diagnosoitu Alzheimerin 

taudiksi, mikä on yleisin muistisairaus (Remes ym. 2015).  Tutkimustulosten mukaan 

muistisairaus vaikuttaa koko perheen elämään. Muistisairauden toteamisen yhteydessä 

niin miesomainen kuin muistisairas puoliso kokevat erilaisia tunteita. Epäilyt omasta 

osaamisesta sekä tietämättömyys tulevaisuudesta aiheuttavat monenlaisia tuntemuksia 

miesomaisille. Myös muistisairas itse kokee sairauden alkuvaiheessa häpeän tunteita 

muistamattomuudestaan.  Kalliomaa (2012) ja Huhtamäki-Kuoppala ym. (2015) ovat 

myös tuoneet esiin uusien tilanteiden ja asioiden kohtaamista haasteellisena ihmiselle. 

Erilaisten tunteiden tiedostaminen ja ilmaiseminen ovat tyypillistä elämässä 

tapahtuneiden muutosten kohdatessa. Miesomainen joutuu käsittelemään omia 

tuntemuksiaan sekä olemaan tukena muistisairaalle puolisolleen diagnoosivaiheessa. 

Tähän elämänvaiheeseen tarvitaan myös tukea, jotta selviydytään eteenpäin arjessa. 

(Kalliomaa 2012, Huhtamäki-Kuoppala ym. 2015.) 

 

Tulosten mukaan eläminen arjessa tuo esille vaikeuksia yhteiseloon ja vuorovaikutukseen 

liittyen. Nimenomaan muistisairauksiin liittyvät persoonan muutokset ja käytösoireet, 

jolloin vuorovaikutus miesomaisen tai muiden ihmisten kanssa ei enää suju ongelmitta. 

Vataja ja Koponenkin (2015) tuovat esille käytösoireiden arjen elämää vaikeuttavana 
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tekijänä. Muistisairaan kykenemättömyys tiedostaa omia taitojaan hoitaa kotitöitä 

aiheuttaa ristiriitatilanteita miesomaisen ja muistisairaan välille. Tällöin vastuu kotitöistä 

ja muista tehtävistä siirtyy vähitellen miesomaiselle ja tämä kaikki muuttaa pariskunnan 

rooleja. Parisuhde muuttuu pikkuhiljaa hoitosuhteeksi ja se voi vaikuttaa pariskunnan 

seksuaaliseen elämään. Myös Eloniemi & Sulkava ym. (2015b) tuovat esille parisuhteen 

muuttumista hoitosuhteeksi muistisairauden edetessä.  

 

Muistisairauden aiheuttamat muutokset toimintakyvylle sekä muistisairaan 

suhtautuminen kielteisesti palvelujen ottamiseen ovat esteenä tuen saannille sekä 

osallistumiselle erilaisiin toimintoihin. Kun muistisairas kieltäytyy avun ja tuen 

ottamisesta, miesomainen jää ilman palveluja. Muistisairaan itsekäs käyttäytyminen 

(Eloniemi-Sulkava ym. 2015b) voi johtaa siihen, että miesomainen väsyy hoivatessaan 

läheistään. Tapauksissa, joissa muistisairas ei voi alentuneen tai liian vilkkaan 

toimintakyvyn vuoksi osallistua erilaisiin tilaisuuksiin, saattavat johtaa siihen, että 

miesomainenkin jää syrjään erilaisista tilaisuuksista. Puolison lepotauko jää saamatta, 

koska vaimo ei kykene osallistumaan omiin toimintaryhmiinsä. Nämä asiat on hyvä 

tunnistaa, jotta erilaisilla tukimuodoilla voitaisiin vastata niihin. 

 

Tulokset osoittavat, että arjesta selvitään yhdessä vaikeuksista huolimatta. Arkeen liittyy 

paljon positiivisia ja voimavaroja antavia kokemuksia. Muistisairaalle aikaa antamalla, 

omatoimista suoriutumista tukemalla, yhdessä tekemällä ja rauhallisella läsnäololla 

selvitään monenlaisista haasteista eteenpäin. Arjessa korostuu miesomaisten jatkuva 

huolehtiminen aviopuolisostaan sekä kunnioittava suhtautuminen toiseen osapuoleen. 

Tässä tutkimuksessa parisuhteet olivat pitkiä, jolloin vastavuoroinen antaminen ja 

ottaminen korostuivat.  Aikaisempien tutkimusten tavoin (Eloniemi-Sulkava ym. 2006, 

Juntunen & Salminen 2011, Greenwood & Smith 2015) velvollisuus ja lupaus, mitä 

aviopuolisolle on annettu, velvoittavat miesomaisia huolehtimaan vaimostaan. 

Miesomaiset kokevat hoivaamisen olevan palkitsevaa. He ovat sitoutuneita ja vastuullisia 

tehtävässään. (Juntunen & Salminen 2011.) Huolimatta siitä, että omaishoito voidaan 

nähdä myös luopumisena tärkeistä asioista (Tikkanen 2016), yhdessä tekeminen ja 

osallistuminen antavat voimavaroja selviytyä arjesta. Myös toisistaan huolehtiminen 

saattaa ehkäistä muiden varaan joutumista (Andersson 2007). 

 

 



46 
 

Miesomaisten saama tuki hoitaessaan muistisairasta puolisoaan 

 

Tulokset osoittavat sen, että tietoa muistisairauksista ja niiden etenemisestä saadaan 

esitteiden ja luentojen muodossa sekä itse hankkimalla tietoa asioista. Viralliset 

miesomaishoitajat saavat palveluohjaajien kautta myös tietoa tukiasioista ja ohjausta 

lomakkeiden täyttämisissä. Palveluohjauksen avulla pyritään siihen, että ikääntyvillä olisi 

helpompaa ottaa yhteyttä tukeen ja palveluihin liittyvissä asioissa. Tavoitteena on myös 

yksilöllisten palvelujen tarjoaminen.  (Sosiaali- ja terveysministeriö & Kuntaliitto 2017.)  

Tiedollista tukea tarvitaan, jotta selviydytään arjessa. Tulos on samansuuntainen 

aikaisempien tutkimusten (Peeters ym. 2010, Rosa ym. 2010, Zwaanswijk ym. 2013, 

Suhonen ym. 2015) kanssa, jotka tuovat esiin tiedollisen tuen merkitystä. Tiedon 

saaminen muistisairauksista mahdollistaa arjessa selviytymisen. Tiedon avulla voidaan 

ratkaista eteen tulevia ongelmia. (Peeters 2010, Zwaanswijk ym. 2013, Suhonen ym. 

2015.) Kirsi (2003) tuo kuitenkin tutkimuksessaan esiin sitä, että tiedon saaminen ei 

yksistään riitä, vaan tietoa tulee osata soveltaa myös käytäntöön. 

 

Tulosten mukaan vertaistuki koetaan merkittävänä tuen muotona. Samassa 

elämäntilanteessa oleva ihminen ymmärtää tilanteen hyvin sekä osaa suhtautua asioihin 

oikealla tavalla. Vapaiden keskustelujen kautta tarjoutuu miesomaisille mahdollisuus 

kertoa omista tunteistaan. (Purhonen 2011.) Vertaistuki vahvistaa yksilön hyväksytyksi 

tulemisen tunnetta ja näin tukee miesomaista emotionaalisesti (Mikkola 2006). 

Vertaistuella on merkitystä miesomaisen elämänlaadulle (Wang ym. 2012). Lisäksi 

vertaistuen avulla saadaan konkreettisia neuvoja ja ohjeita selviytyä arjessa (Huhtamäki-

Kuoppala ym. 2015, Lauritzen ym. 2015). Pesonen (2015) tuo tutkimuksessaan myös 

esille vertaistuen tärkeyttä omaisten hyvinvoinnille. Aikaisemmissa tutkimuksissa 

(Galvin ym. 2010, Robinson ym. 2013) tuodaan esille vähäistä osallistumista 

vertaistukiryhmiin, mikä poikkeaa tämän tutkimuksen tuloksista. Tässä tutkimuksessa 

lähes kaikki miesomaiset osallistuvat vertaistukiryhmiin. Läheisiltä, omilta lapsilta ja 

ystäviltä saatu tuki koetaan myös tärkeänä. Nämä tulokset ovat yhteneväisiä aikaisempien 

tutkimusten kanssa (Wang ym. 2012, Lauritzen ym. 2015, Pesonen 2015).  

 

Miesomaiset osallistuvat aktiivisesti yksin ja yhdessä vaimonsa kanssa muistiyhdistysten 

sekä muiden järjestöjen järjestämiin tilaisuuksiin, esimerkiksi omaisteniltoihin, 

luentoihin ja retkiin. Tämä tulos poikkeaa Kramer ja Thompsonin (2002) tutkimuksesta, 
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jossa miesomaiset osallistuvat naisia heikommin järjestettyihin tilaisuuksiin. Tässä 

tutkimuksessa yhdessä vaimon kanssa osallistuminen koetaan tärkeäksi. Erilaisiin 

tilaisuuksiin osallistuminen antaa voimavaroja sekä miesomaiselle että hoidettavalle 

puolisolle (Huhtamäki-Kuoppala ym. 2015). Tässä tutkimuksessa yhdessä osallistuminen 

tukee tilaisuuksiin osallistumista. Asia voisi olla toisin, jos osallistuminen jäisi pelkästään 

miesomaisten varaan. Osin osallistumista rajoittavana tekijänä on muistisairaan sairauden 

vaihe.  

 

Tulokset osoittavat, että muistiyhdistyksen rooli omaisten tukemisessa on keskeinen. 

Muistiyhdistysten merkitys niin tiedonantajana, tukijana sekä ohjelmien järjestäjänä on 

miesomaisille sekä muistisairaalle puolisolle tärkeä. Tätä samaa asiaa ovat tuoneet esiin 

Salanko-Vuorela (2011) sekä Huhtamäki-Kuoppala ym. (2015). Muistiyhdistysten 

työntekijöiden tapa kohdata, kunnioittaen niin miesomaiset kuin muistisairaat, sekä 

ymmärtävä suhtautuminen muistisairaan ja miesomaisen tilanteeseen, alentaa kynnystä 

asioida muistiyhdistyksissä. Muistiyhdistyksen mahdollisuus tukea miesomaisia 

hoivatehtävässä on ensisijainen (Salanko-Vuorela 2011, Sosiaali- ja terveysministeriö 

2012). Jo muistisairausdiagnoosin saadessaan muistisairas ja miesomainen voivat 

hyödyntää muistiyhdistystä, saamalla tietoa sairaudesta sekä siihen liittyvistä tukiasioista 

(Huhtamäki-Kuoppala ym. 2015). Muistiyhdistyksissä on paljon muistisairauteen 

liittyvää asiantuntijuutta, jota hyödyntämällä voidaan miesomaisia tukea. 

 

Rantakokko (2011) tuo esille liikunnan tärkeyttä ihmisen hyvinvoinnille. Liikunnalla ja 

etenkin ulkona liikkumisella on suuri merkitys iäkkään terveyteen ja elämänlaatuun. 

(Järnstedt ym. 2009, Rantakokko 2011.) Liikunnan merkitys niin muistisairaalle kuin 

miesomaiselle toimintakykyä ylläpitävänä ja voimavaroja lisäävänä tekijänä tulee 

tutkimuksen tuloksista myös esille.  Liikuntaa harrastetaan ihan oma-aloitteisesti, muun 

muassa yhdessä kävellen, hyötyliikuntaa hyödyntäen sekä kuntosalilla käyden. Jo kävely 

parantaa kehon hallintaa, jolla on vaikutuksia tasapainoon. Lisäksi se vahvistaa lihaksia. 

Yhdessä liikkuminen kohentaa kuntoa ja antaa henkisiä voimavaroja. (Järnstedt ym. 

2009.) 

 

Tutkimustulosten mukaan miesomaiset haluavat tehdä kotityöt ilman apuja, itsenäisesti 

tai yhdessä vaimon kanssa. Tähän on opittu ja opeteltu elämän aikana. Miesomaiset 

haluavat pärjätä yhdessä puolison kanssa, ilman ulkopuolisten tukea ja apua arjen 
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pyörittämisessä. Kirsi (2003) tuo myös esiin omaisten halua hoitaa itse läheistään 

mahdollisimman pitkään. Aikaisemmissa tutkimuksissa on tuotu myös esille 

kotipalveluiden vähäistä käyttämistä (Galvin ym. 2010, Lim ym. 2012, Pöysti ym. 2012), 

etenkin muistisairauden alkuvaiheessa (Robinson ym. 2005). Tuloksista nousee kuitenkin 

esiin tuen tarpeen osalta se, että muistisairauden edetessä miesomaiset toivovat kotiapua 

selviytymiseen ja erityisesti kotitöissä siivouksen järjestämiseen. Pidemmälle edenneessä 

muistisairaudessa, ja jossa käytösoireet ovat hallitsevia, tarvitaan ulkopuolista apua, jotta 

päivittäinen arki on sujuvampaa ja vähemmän miesomaista kuormittavaa. Aikaisemmissa 

tutkimuksissa tuodaan myös esiin omaisten jaksamisen turvaamista erilaisilla palveluilla 

muistisairauden edetessä. (Robinson ym. 2005, Stolt ym. 2014, Chiao ym. 2015, 

Huhtamäki-Kuoppala ym. 2015.) Palveluiden aikaisempi käyttäminen voi siirtää myös 

muistisairaan laitoshoitoon joutumista (Robinson ym. 2005).  

 

Tulokset osoittavat, että miesomaisilla on mahdollisuus hoitaa asioitaan sillä aikaa, kun 

vaimo on päivätoiminnassa. Lisäksi omaishoitajille tarkoitetut lomaviikot ja kuntoutukset 

sekä intervallihoito tukevat omaisen jaksamista. Intervallijaksoja tuodaan esiin 

aikaisemmissakin tutkimuksissa (Eloniemi-Sulkava 2002, Salin 2008, Stolt ym. 2014, 

Sointu 2016) omaisen jaksamisen tukena. Tulosten mukaan suhtautuminen 

intervallihoitoon on myönteistä sekä kielteistä. Kokemuksilla intervallihoidosta on 

merkitystä siihen, kuinka intervallihoitoon suhtaudutaan. Intervallihoitoa suunniteltaessa 

tulee lähteä muistisairaan ja hänen omaisensa tarpeista, jolloin huomioidaan jokaisen 

muistisairaan sekä perheen yksilöllisyys (Eloniemi-Sulkava ym. 2015a). Kyseisiin 

asioihin tulee kiinnittää huomiota yhdistysten sekä virallisen palvelujärjestelmän 

toiminnassa. 

 

Miesomaisten kokema tuen tarve hoitaessaan muistisairasta puolisoaan 

 

Tulosten mukaan miesomaiset ovat saaneet hyvin tietoa muistisairauksista ja niiden 

etenemisestä. Tästä huolimatta näistä asioista halutaan uusinta tietoa sekä tietoa 

käytösoireista ja niiden kohtaamisesta. Tietoa käyttäytymisen ongelmista tarvitaan, jotta 

selviydytään arjen haastavista tilanteista ja osataan suhtautua käytösoireisiin oikealla 

tavalla (Peeters ym. 2010, Rosa ym. 2010, Zwaanswijk ym. 2013). Miesomaiset 

kaipaavat kuitenkin vielä lisää tietoa erilaisista tukimuodoista ja neuvoja, mistä 

kulloinkin hakea apua sekä tukea. Erilaisten lomakkeiden täyttämisiin toivotaan myös 
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ohjausta. Aikaisemmassa tutkimuksessa Greenwood ja Smith (2015) esittävät miesten 

olevan epävarmoja avun etsimisessä, eikä palveluja ole miehille riittävästi korostettu. 

Tämän vuoksi miehillä on huonosti tietoa virallisista palveluista (Ducharme ym. 2011). 

Tuen ja palveluiden tarve saattaa kasvaa hyvinkin nopeasti ja tällöin tarvitaan tietoa, mistä 

hakea tukea (Karvonen-Kälkäjä 2012). Onkin tärkeää, että miesomaisia ohjataan 

kyseisissä asioissa, jotta palveluiden käyttäminen ei jää tietämättömyyden vuoksi 

hyödyntämättä.  

 

Teknologisten asioiden etsiminen ja hakeminen koetaan haasteellisena ja hankalana.  

Teknologiasta kaivataan lisää tietoa. Teknologian käyttöönottoon on varauduttava jo 

hyvissä ajoin, jolloin oppia erilaisista teknologisista laitteista saadaan ennen kuin tarvetta 

laitteiden käytölle esiintyy (Olsson ym. 2012). Oikea-aikaisuus mahdollistaa ratkaisujen 

löytymisen ongelmatilanteissa. Tuloksissa tuodaan esille sitä, että käyttäjäkokemus 

erilaisista laitteista on suotavaa, koska kokemusten kautta saadaan parasta mahdollisista 

tietoa tekniikoista ja laitteista, jotka soveltuvat käytäntöön hyvin. Eloniemi-Sulkava ym. 

(2015a) tuovat lisäksi esille teknologiaan liittyen eettiset ongelmat, erityisesti silloin, kun 

tekniikan avulla rajoitetaan yksilön vapautta. Tämä tuleekin huomioida teknologian 

yhteydessä sekä muistisairaiden hoitamisessa, joiden itsemääräämisoikeus vähenee 

taudin edetessä. Yksityisyyden loukkaaminen sekä vapauden rajoittaminen nousevat 

näissä tapauksissa esille. (Eloniemi-Sulkava ym. 2015a.) 

 

Muistisairauden eteneminen vaikeaan vaiheeseen, jolloin muistisairas ei tuota enää sanoja 

eikä kykene enää toimimaan itse, rajoittaa miesomaisen sosiaalista kanssakäymistä ja 

kodin ulkopuolella liikkuminen jää vähäiseksi. Tulos on samansuuntainen kuin 

aikaisemmissa tutkimuksissa (Kramer & Thomson 2002, Kirsi 2004, Galvin ym. 2010, 

Zwaanswijk ym. 2013, Huhtamäki-Kuoppala ym. 2015) on todettu, että omaisen hoitoon 

sitoutumisen lisääntyminen johtaa sosiaalisten yhteyksien vähenemiseen. Tällä on 

vaikutusta miesomaisten jaksamiseen. Tuloksista nousee esiin, että miesomaiset 

tarvitsevat enemmän omaa aikaa itselleen. Omaisen itsestä huolehtimisella varmistetaan 

jaksaminen hoivatilanteissa (Järnstedt ym. 2009, Huhtamäki-Kuoppala ym. 2015).  

 

Tulosten mukaan omaa jaksamista voidaan tukea eri tavoin. Virallisen omaishoitajuuden 

hakeminen takaa tuetut lomaviikot. Laki omaishoidon tuesta (2005/937) tuokin esiin 

vapaapäivät, jotka kuuluvat virallisille omaishoitajille silloin, kun hoitaminen on 
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kokopäiväistä ja jatkuvaa. Yhdessä läheisten ja ystävien kanssa oleminen ja jutteleminen 

tukevat myös miesomaisten jaksamista. Nishio ym. (2017) tuovat tutkimuksessaan esille 

miesten kokemusta siitä, että paras tuen antaja on ihminen, johon voi luottaa. Näin ystävät 

ja läheiset ovat merkittäviä tuen antajia. He voivat antaa emotionaalista sekä konkreettista 

tukea, mikä vaikuttaa miesomaisten jaksamiseen. (Huhtamäki-Kuoppala ym. 2015.) 

 

Tulosten mukaan omaa jaksamista tuetaan myös terapiatyyppisillä kahdenkeskisillä 

keskusteluilla asiantuntijan kanssa ja kuntoutuksilla.  Keskustelut asiantuntijan kanssa 

auttavat miesomaisia sopeutumaan tilanteeseen (Kalliomaa 2012, Huhtamäki-Kuoppala 

ym. 2015) ja kuntoutuksilla parannetaan miesomaisten toimintakykyä ja elämänlaatua. 

Muistisairaan kuntoutuksella ylläpidetään muistisairaan toimintakykyä, millä on 

vaikutusta arkeen ja tätä kautta miesomaisen jaksamiseen. (Kaivolainen 2011b.)  

Tuloksista nousee myös esille, että lisäämällä päivätoimintaa muistisairaalle 

mahdollistetaan miesomaiselle enemmän omaa aikaa (Järnstedt ym. 2009). Ennakoivalla 

tuen tarpeiden kartoittamisella saadaan esille tilanteet, joissa miesomainen on epävarma 

selviytymisestään ja tarvitsee tukea. Ratkaisujen löytäminen tuen tarpeisiin mahdollistaa 

oikeanlaisen ja oikea-aikaisen tukemisen. (Huhtamäki-Kuoppala ym. 2015.) 

 

Muistisairasta puolisoaan hoitavan miesomaisen arki voi olla haasteellista (Kirsi 2004).  

Vastuu puolison hoivasta sekä käytännön arkielämän sujumisesta siirtyy vähitellen 

miesomaiselle (Huhtamäki-Kuoppala ym. 2015). Sillä voi olla vaikutuksia miesomaisen 

fyysiseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen hyvinvointiin (Kirsi 2004). Muistisairaan ja 

miesomaisen tukeminen kotiympäristössä onkin tärkeää. Tukemisella voidaan vahvistaa 

koko perheen voimavaroja, jotta ihmisen hyvinvointi, elämänlaatu ja kokemus 

arvokkaasta ikääntymisestä paranevat (Saarenheimo & Arinen 2009). Tärkeää on tukea 

ihmisten elämänhallintaa voimavaralähtöisesti silloin, kun elämässä tapahtuu muutoksia 

(Choi ym. 2012, Heimonen 2013). 

 

Miesomaisille ja muistisairaille puolisoille kotiympäristössä tarjottavien tukien ja 

palvelujen tarjoajina voivat olla yksityisten ja kolmannen sektorin lisäksi julkinen 

sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä, joiden toimintaa ohjaavat sosiaali- ja 

terveydenhuollon lait (Zechner 2010). Monipuolisella palveluvalikoimalla saadaan 

paljon hyvää aikaan, mutta se tuo myös hämmennystä kotona asuville palvelun 

tarvitsijoille. He eivät välttämättä edes tiedä, kuka palveluja tuottaa (Karvonen-Kälkäjä 
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2012). Lisäksi palvelun tarjoajien suuri määrä tekee palveluista pirstaleisen (Zechner 

2010, Karvonen-Kälkäjä 2012). Tämä voi aiheuttaa miesomaisille epävarmuutta 

palveluntarjoajia kohtaan, jolla on vaikutusta palvelujen ottamiseen. Jos palvelujen 

ottamista siirretään kovin myöhäiseksi, voi muistisairaan vointi samoin kuin miesomaisen 

jaksaminen heiketä niin, että muistisairas joutuu siirtymään laitoshoitoon (Robinson ym. 

2005). Sote-uudistuksella pyritään vastaamaan näihinkin haasteisiin. Myös miesomaisille 

tarkoitettuja tukimuotoja kehitettäessä tulee kyseiset asiat huomioida. 

 

Tämä tutkimus lisää uutta tietoa ja ymmärrystä miesomaisten saamasta tuesta ja tuen 

tarpeesta. Tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä muistisairasta puolisoaan kotona 

hoitavien miesomaisten tukimuotoja. Oikealla tukemisella voidaan mahdollistaa 

miesomaisten jaksaminen sekä hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien kotona asuminen 

pidempään. Niin kolmas- ja julkinen sektori kuin hoitotyön koulutus hyötyvät kyseisestä 

tutkimuksesta avaamalla keskustelua tukimuotojen kehittämisestä. Tulevaisuudessa 

tulisikin tukimuotoja kehitettäessä ottaa huomioon miesomaisten näkökulma ja 

mielipiteet, joiden kautta voidaan paremmin ymmärtää kotona annettavaa epävirallista 

hoitoa ja hoitokokemuksia. Näin voidaan kehittää myös tehokkaampia tukitoimia. 

(Carpentier ym. 2010, Heimonen 2013.)  

 

6.2 Tutkimuksen eettisyys  

 

Tutkimuksen suunnittelu, toteutus ja raportointi noudattavat hyvää tieteellistä käytäntöä 

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012). Tutkimusprosessin aikana kiinnitetään 

erityisesti huomiota eettisyyteen, koska aihe oli sensitiivinen (Aho & Kylmä 2012). 

Muistisairasta läheistään hoitava omainen voi kokea tutkimuksen tunteita herättäväksi ja 

arkaluontoiseksi. Tiedonantajat itse kuitenkin määrittelivät ensisijaisesti tutkimuksessa 

käsiteltävien aiheiden arkaluonteisuuden rajat. Näitä kunnioitettiin tutkimuksen aikana. 

Tutkimuksessa huomioitiin erityisesti tiedonantajien yksityisyys ja oikeudet (Kuula 

2011).  

 

Tutkimusta varten haettiin tutkimusluvat kohdeorganisaatioiden hallituksilta. 

Tutkimuslupahakemuksessa kerrottiin tutkimuksesta ja sen tarkoituksesta sekä tutkijan 

yhteystiedot. Muistiyhdistyksen työntekijät suorittivat tiedonantajien valinnan. 

Työntekijöitä oli ohjeistettu asiasta sekä suullisesti että kirjallisesti. Myös tiedonantajille 
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kerrottiin suullisesti ja kirjallisesti tutkimuksen tarkoitus, vapaaehtoisuus ja 

luottamuksellisuus. Tiedotteissa oli tutkijan yhteystiedot tarvittavaa yhteydenottoa 

varten. (Polit & Beck 2012.) Allekirjoittamalla lupalomakkeen tiedonantaja ilmaisi 

tutkijalle, että tutkija voi ottaa häneen yhteyttä.  

 

Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista ja perustui riittävään tietoon (Kuula 

2011). Tiedonantajat allekirjoittivat kirjallisen suostumuksen tutkimukseen 

osallistumisesta. Tietoon perustuvalla suostumuksella (informed consent) tarkoitetaan 

sitä, että tutkimukseen osallistuvalla on riittävästi tietoa tutkimuksesta sekä hän ymmärtää 

saadut tiedot. Lisäksi tutkimukseen osallistuva suostuu vapaaehtoisesti osallistumaan 

tutkimukseen sekä hänellä on rationaalinen kyky tehdä päätöksiä. (Burns & Grove 2007, 

Polit & Beck 2012.) 

 

Tiedonantajille annettiin mahdollisuus kysyä asioista sekä kieltäytyä antamasta tietojaan. 

Lisäksi tiedonantajilla oli oikeus keskeyttää tutkimus niin halutessaan milloin tahansa. 

(Kuula 2006, Aho & Kylmä 2012, Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013.) 

Tiedonantajille korostettiin luottamuksellisuutta sekä anonymiteetin huomioimista koko 

tutkimuksen ajan (Holloway & Wheeler 2010). Yksityisyyden kunnioittaminen käsitti 

tiedonantajien anonymiteetin turvaamisen lisäksi itsemääräämisoikeuden 

kunnioittamisen sekä tietojen luottamuksellisen ja turvallisen käsittelyn 

tietosuojakäytäntöjä noudattaen (Kuula 2006). 

 

Tutkimuksen tulokset raportoitiin siten, että tietosuoja huomioitiin ja ettei tuloksista voitu 

tunnistaa tiedonantajien henkilöllisyyttä, vaikka autenttisia eli suoria lainauksia 

käytettiinkin. Myöskään paikkakuntia, missä tutkimus on tehty ei voi tunnistaa. Tulokset 

raportoitiin luotettavasti ja totuudenmukaisesti. Tutkimuksen valmistuttua aineisto 

hävitettiin.  (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013.)  

 

Neljä tiedonantajaa ei halunnut kirjoittaa. Eettisen pohdinnan tuloksena päädyttiin 

haastattelemaan kyseiset tiedonantajat. Näissä tapauksissa katsottiin tiedonantajan etua. 

Heitä ei voitu pakottaa ensin kirjoittamaan, jotta heitä voitaisiin haastatella. Heidän 

kokemuksensa tutkittavasta ilmiöstä oli myös tärkeä. Haastatteluilla saatiin kirjoitelmia 

täydentävää aineistoa.  
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Tutkimusaihetta voidaan pitää tärkeänä yhteiskunnallisesti ja kolmannen sektorin 

toiminnan kannalta. Omaisten tukeminen on keskeinen osa kotona annettavaa 

kokonaisvaltaista hoitoa. Tänä päivänä korostetaan kotona asumista mahdollisimman 

pitkään. Miesomaisia tukemalla voidaan muistisairaan puolison selviytymistä kotona 

parantaa ja siirtää laitoshoitoa. (Finne-Soveri ym. 2015.) Miesomaisten näkökulmaa on 

tuotu vähän esille aiemmissa tutkimuksissa. Tällä tutkimuksella haluttiin saada lisää 

tietoa miesomaisten tuen kokemuksista, jotta jatkossa voidaan kehittää tarpeisiin 

vastaavia tukimuotoja. 

 

6.3 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimusprosessiin ja tutkimusaineistoon kohdistuva luotettavuuden arviointi on 

tyypillistä laadullisessa tutkimuksessa, jossa tiedonkeruu, analyysi sekä tulosten 

raportoiminen tapahtuvat yhtä aikaa ja rinnakkain (Kankkunen-Vehviläinen & Julkunen 

2013, Elo ym. 2014). Luotettavuutta voidaan arvioida erilaisilla kriteereillä. 

Luotettavuuskriteereinä tässä tutkimuksessa olivat uskottavuus (credibility), 

vahvistettavuus (confirmability), siirrettävyys (transferability) ja seuraamuksellisuus 

(dependability) (Polit & Beck 2012).  

 

Tässä tutkimuksessa tiedonantajien määrä oli kymmenen (n=10).  Kirjoitelmilla saatu 

aineisto ei ollut riittävä, joten kirjoitelmia täydennettiin haastatteluilla.  Analyysin aikana 

aineistossa oli nähtävissä osittaista saturaatiota eli kyllääntymistä, jolloin aineiston 

merkityssisältö alkoi toistua (Elo & Kyngäs 2008, Elo ym. 2014), eikä enää uutta tietoa 

tullut esille tutkimustehtävien kannalta (Holloway & Wheeler 2010, Polit & Beck 2012). 

 

Uskottavuutta eli tulosten todenmukaisuutta vahvistettiin sillä, että aineisto kerättiin 

kirjoitelmilla ja kirjoitelmia täydentävillä haastatteluilla, joissa tiedonantajat saivat 

kuvata kokemuksiaan. Tiedonantajiksi valittiin henkilöt, joilla oli kokemusperäistä tietoa 

tutkittavasta asiasta. Kattavan aineiston saamiseksi tiedonantajat valittiin huolellisesti. 

(Polit & Beck 2012.) 

 

Tutkimusprosessi kuvattiin niin selkeästi kuin mahdollista, jotta lukija voi seurata, miten 

analyysi on tehty ja miten tuloksiin on päädytty. Analyysivaiheessa usein 

alkuperäisaineistoon palaamalla haluttiin tarkistaa, että luokat vastaavat aineistoa ja 
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tulkinnat ovat oikeita. Analyysin etenemistä ja luokkien muodostumista on 

havainnollistettu taulukkoina. Tuloksia raportoitaessa aineistosta esitettiin suoria 

lainauksia. Näin lukija voi seurata tulkintoja ja niiden yhteyttä alkuperäisaineistoon. (Elo 

& Kyngäs 2008, Holloway & Wheeler 2010, Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013.) 

 

Tutkimukseen osallistuneet tiedonantajat valittiin muistiyhdistysten kautta, joten he 

olivat mahdollisesti aktiivisempia kuin ne miesomaiset, jotka eivät ole mukana 

muistiyhdistyksen toiminnassa. Tällä on voinut olla vaikutusta myös tuen tarpeen 

kokemiseen. Muistiyhdistykseen kuulumattomat miesomaiset olisivat ehkä voineet tuoda 

jotain uutta tutkimuksen osalta. Toisaalta tutkimukseen osallistuneilta tiedonantajilta on 

voitu mahdollisesti saada kattavampi aineisto tutkittavasta ilmiöstä kuin miesomaisilta, 

jotka eivät muistiyhdistysten toimintaan osallistu. Myös aineistonkeruumenetelmänä 

kirjoittaminen on voinut valikoida osallistujia. 

 

Kirjoitelmat valittiin aineistonkeruumenetelmäksi, koska kirjottamalla tiedonantaja voi 

omassa rauhassa paneutua aiheeseen ja tuoda omia kokemuksiaan esille tutkittavasta 

aiheesta (Eskola & Suoranta 2008). Erityisesti tämä on tärkeää silloin, jos tiedonantaja 

kokee aiheen sensitiivisenä eli arkaluontoisena. Kirjoitelmat ovat kuitenkin haasteellinen 

aineistonkeruumuoto. Erityisesti, kun tiedonantajina olivat ikääntyvät miesomaiset. 

Tiedonantajien kyky kirjoittaa tekstiä sekä ikä saattoi muodostua tiedonkeruumenetelmän 

esteiksi. (Tuomi & Sarajärvi 2009.)  

 

Miehet voivat myös suhtautua naisia negatiivisemmin kirjoittamiseen, mikä asetti 

haasteita saada miesomaiset mukaan tutkimukseen. Miehet voivat olla naisia 

tottumattomimpia tuomaan kirjallisesti esille kokemuksia läheisensä hoitamisesta (Kirsi 

2008). Kaikille kirjoittaminen ei ollut mielekästä. Tästä johtuen annettiin mahdollisuus 

haastatteluihin niille, jotka eivät halunneet kirjoittaa. Kirjoitelmien pohjalta saatiin 

alustava teoreettinen ymmärrys tutkittavasta aiheesta, jota haastattelut täydensivät ja 

syvensivät, mikä lisäsi tutkimuksen luotettavuutta. Vahvuutena voidaan myös pitää sitä, 

että miesomaisilta itseltään kysyttiin heidän kokemuksiaan saadusta tuesta ja tuen 

tarpeesta. 

 

Vahvistettavuutta on pyritty lisäämään sillä, että tutkimusprosessi kuvattiin tarkasti.  

Tutkimusprosessissa kuvattiin analyysin etenemistä esimerkkien avulla sekä tulososiossa 
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esitettiin suoria lainauksia, jotka havainnollistavat sitä, miten on päädytty tuloksiin ja 

johtopäätöksiin. Näin tulokset eivät pohjaudu tutkijan käsityksiin vaan aineistoon. 

(Kylmä & Juvakka 2007, Holloway & Wheeler 2010, Elo ym. 2014.) Laadullisessa 

tutkimuksessa kuitenkin hyväksytään se, että tutkijasta riippuen tutkimuskohteesta 

voidaan tehdä erilaisia tulkintoja (Kylmä & Juvakka 2007, Holloway & Wheeler 2010). 

 

Siirrettävyydellä tarkoitetaan tulosten siirtämistä muihin vastaaviin asiayhteyksiin tai 

toiseen tutkimusympäristöön. Tutkimuksessa kuvattiin tiedonantajien eli miesomaisten 

valintaa ja tutkimusaineistoa tarkasti. Näin lukija voi päätellä, voidaanko tutkimuksen 

tuloksia yleistää myös laajemmin koskemaan miesomaisten tukea. (Kylmä & Juvakka 

2007, Holloway & Wheeler 2010, Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013.) 

Aikaisemmat tutkimukset vahvistavat ja tukevat osaa tämän tutkimuksen tuloksista, joten 

tältä osin tulokset ovat mahdollisesti siirrettävissä samankaltaisiin yhteyksiin. Toisaalta 

aineiston kerääminen kahden muistiyhdistyksen kautta sekä tutkimuksen kohdistuminen 

pienelle alueelle saattavat heikentää tulosten yleistettävyyttä. (Tuomi & Sarajärvi 2009.) 

 

Seuraamuksellisuus liittyy tutkimusaineiston pysyvyyteen ja inhimilliseen vaihteluun. 

Tarkoituksena oli esittää totuudenmukainen kuvaus tiedonantajien kokemuksista, eikä 

tuoda esille tutkijan ennakkoasenteita, näkökulmia tai motiiveja. (Polit & Beck 2012.) 

Tiedonantajat, jotka suostuivat kirjoitelman tekemiseen, saivat kirjoittamisen tueksi 

kysymyksiä, mitä kirjoitelmassaan voisivat huomioida. Tuen käsitettä ei määritelty 

tiedonantajille ohjeistuksessa etukäteen. Näin vältettiin ohjaamasta tiedonantajien 

ajattelua. (Polit & Beck 2012, Mäki 2017.) Jokainen tiedonantaja koki asiat yksilöllisesti 

ja tulkitsi ohjeistuksen omalla tavallaan. Kaikissa haastatteluissa teemat olivat samat, 

mutta jokainen haastattelu oli ainutlaatuinen. Kaikki haastateltavat olivat yksilöitä, jolloin 

haastattelut eivät toistuneet täysin samanlaisina.   

 

Tutkijan tavoitteena oli objektiivisuus koko tutkimuksen ajan (Kylmä ym. 2008, Polit & 

Beck 2012), subjektiivisuutta ei voida kuitenkaan kokonaan sulkea pois laadullisessa 

tutkimuksessa (Hirsjärvi ym. 2014, Paavilainen ym. 2014). Aineiston analysoinnin aikana 

tutkija pohti omia ennakkokäsityksiä tutkittavasta ilmiöstä. Ennakkokäsitykset 

omaishoidosta ja omaisten tukemisesta ovat syntyneet henkilökohtaisen kokemuksen 

kautta. Tutkija ei ole antanut tietoisesti omien ennakkokäsitysten ja kokemusten vaikuttaa 

tuloksiin. (Polit & Beck 2012.) Päiväkirjan pitäminen koko tutkimusprosessin ajalta 
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auttoi tutkijaa pohtimaan omia näkökulmia ja ennakkokäsityksiä. Lisäksi 

päiväkirjamerkintöjen avulla voitiin tarkistaa tiettyjä tapahtumia tutkimusprosessin 

osalta. Muistiinpanot auttoivat myös selkeyttämään tutkimuksen kokonaisuutta.  (Engin 

2011.) 

 

6.4 Johtopäätökset 

 

Tutkimuksesta saatujen tulosten pohjalta esitetään seuraavat johtopäätökset:  

 

1. Muistisairaus vaikuttaa laajasti koko perheen elämään muuttaen miesomaisen ja 

muistisairaan rooleja sekä tuoden arkeen haasteita ja myönteisiä voimavaratekijöitä. 

Nämä asiat vaikuttavat myös miesomaisten tuen saamisen ja tuen tarpeiden 

kokemiseen. 

2. Yhdessä tekeminen ja toisistaan huolehtiminen auttavat selviytymään arjessa sekä 

ehkäisevät tarvetta ulkopuolisille palveluille.  

3. Muistisairaan kieltäytyessä ottamasta apua vastaan, joutuu miesomainen pärjäämään 

ilman apua ja tukea. Tuen saamisen kannalta on tärkeää, että tuen tarpeet tunnistetaan 

ennakoivasti sekä tarpeisiin vastataan. 

4. Miesomaisille on hyvin saatavilla tietoa muistisairauksista ja niiden etenemisestä 

luentojen ja esitteiden muodossa.  

5. Vertaistuki on tärkeä tuen muoto miesomaisille. Samassa tilanteessa olevat 

kanssaihmiset ymmärtävät ja osaavat suhtautua asiaan luontevasti. Vertaistukea 

kannattaa kehittää miesomaisten tarpeiden mukaan.  

6. Muistiyhdistys tarjoaa monipuolista tukea miesomaiselle ja muistisairaalle. 

Muistiyhdistyksen kautta saadaan tietoa sekä tukea hoitamiseen. Lisäksi se järjestää 

monipuolista ohjelmaa. 

7. Liikunnan merkitys ja erilaisiin tilaisuuksiin osallistuminen yhdessä muistisairaan 

kanssa on miesomaisten hyvinvoinnille tärkeää.  

8. Miesomaiset tarvitsevat lisää tietoa muistisairaiden käytösoireista sekä ohjausta 

erilaisten tukien hakemisiin sekä lomakkeiden täyttämisiin. 

9. Teknologisten laitteiden käyttö helpottaa muistisairaan ja miesomaisen kotona 

selviytymistä. Tietoa erilaisista teknologisista mahdollisuuksista ja teknologisten 

laitteiden käyttäjäkokemusta tarvitaan. Teknologiaan varautumisella ja oikea-

aikaisella käyttöönotolla mahdollistetaan kotona selviytyminen pidempään. 
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10. Hoivan tarve lisääntyy muistisairauden edetessä. Miesomaisen jatkuva päivittäinen 

huolehtiminen muistisairaasta läheisestään vaikuttaa miesomaisen jaksamiseen. 

Tukea tarvitaan päivittäisten kotitöiden tekemiseen sekä oman ajan saamiseen. 

Tukemisella mahdollistetaan miesomaisten jaksaminen hoivatehtävässään. 

11. Kolmannen sektorin, yksityisten ja julkisen palveluntuottajien yhteistyön lisääminen 

ehkäisee palvelujen pirstaloitumisen sekä takaa yhtenäiset linjat tukimuotojen 

kehittämisessä. Tällä varmistetaan eri tahojen tiedon siirtyminen ja kokonaisvaltainen 

tukeminen. 

 

6.5 Jatkotutkimusaiheet 

 

Tutkimuksen edetessä nousi esiin useita näkökulmia, joihin voisi syvällisemmin perehtyä 

ja joita voisi tutkia lisää. Seuraavassa on tuotu esille muutama ehdotus 

jatkotutkimusaiheiksi. 

 

Miesnäkökulman esiin tuominen jatkossakin on tärkeää. Miesomaisten antama hoiva 

läheiselle muistisairaalle tulisi nähdä laajempana kokonaisuutena osana sosiaali- ja 

terveydenhuollon ammattilaisten antamaa hoitoa. Olisi mielenkiintoista jatkossa 

selvittää, millä tavalla terveydenhuollon ammattilaiset suhtautuvat omaisten antamaan 

hoitoon sekä miten yhteistyötä näiden tahojen välillä voitaisiin kehittää. Toisiko omaisten 

antama hoiva jotain uutta ammattilaisille? 

 

Muistisairauden edetessä omainen tarvitsee tietoja ja taitoja käytännön hoitamisesta. 

Tulevaisuudessa olisi kiinnostavaa tutkia, minkälaista tietoa ja taitoa omaishoitaja 

tarvitsee konkreettisesti hoitaessaan läheistään, sekä kuinka hyvin tämä on huomioitu 

käytännön tasolla. Tämä on tällä hetkellä erityisen tärkeää, koska omaiset ovat yhä 

enemmän osallisina läheisensä hoitamisessa.  

 

Tämän tutkimuksen tuloksista nousi esiin miesomaisten sosiaalisen kanssakäymisen 

väheneminen hoivan lisääntyessä sekä tuen ja avun käyttämättä jättäminen muistisairaan 

kieltäytyessä ottamasta apua vastaan. Näissä tapauksissa tukea hoitamiseen tarvittaisiin. 

Jatkotutkimuksena voisi kehittää menetelmiä, joilla voitaisiin tunnistaa näitä tilanteita, 

sekä erilaisia tukimuotoja, joilla voitaisiin vastata näihin tarpeisiin. 
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Muistisairaudet lisääntyvät tulevaisuudessa. Myös työikäisten muistisairauksiin 

sairastuvien määrä tulee kasvamaan. Tämän vuoksi lisää tutkimustietoa tarvitaan 

työikäisten muistisairaiden omaisten tuen tarpeen kokemuksista. Heillä kokemukset 

voivat olla erilaiset kuin iäkkäämmillä omaisilla, joilla ei ole enää lapsia huollettavanaan 

eivätkä he ole työelämässä.  

 

Epävirallisten ja virallisten omaishoitajien tukien saamisessa on eroa. Tämän vuoksi olisi 

tärkeää selvittää, millä tavalla epävirallisten ja virallisten omaishoitajien tuen saannin ja 

tuen tarpeen kokemukset eroavat toisistaan. Näiden tutkimustulosten hyödyntäminen 

jatkossa olisi merkittävää tukimuotojen kehittämisessä. Myös eri paikkakuntien tarjoamat 

tukimuodot voivat vaihdella paljon, jolla on myös merkitystä miesomaisten tuen 

saamiselle. 

 

Tässä tutkimuksessa mukana olleet miesomaiset huolehtivat muistisairaasta puolisostaan 

kokonaisvaltaisesti sekä sitoutuneesti. Entä ne miesomaiset, jotka eivät jaksa jäädä 

hoitamaan puolisoaan tai joiden parisuhde ei kestä puolison sairastumista. Kaikilla ei ole 

voimavaroja hoitaa läheistään, esimerkiksi oman terveydentilansa vuoksi. Tällainen 

tutkimuskohde toisi uudenlaista näkökulmaa asiaan ja saattaisi tuoda esille asioita, joita 

tutkimustulosten pohjalta voitaisiin kehittää. 
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TUTKIMUSLUPAHAKEMUS   LIITE 1 

 

Aineistonkeruu pro gradu -tutkielmaan: 

”Rinnallakulkijat ” Muistisairasta puolisoaan kotona hoitavien miesomaisten kokemuksia 

tukemisesta 

 

ARVOISA VASTAANOTTAJA 

 

Opiskelen Oulun yliopistossa ja suoritan terveystieteiden maisterin tutkintoa pääaineena 

hoitotiede. Teen pro gradu -tutkielmaa aiheesta ”Rinnallakulkijat” Muistisairasta 

puolisoaan kotona hoitavien miesomaisten kokemuksia tukemisesta. Tutkimuksen 

tarkoituksena on kuvailla kotona muistisairasta läheistään hoitavien miesomaisten 

kokemuksia saamasta tuesta ja tuen tarpeesta. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, 

jota voidaan hyödyntää kehitettäessä miesomaisten tarpeisiin vastaavia tukimuotoja. 

Tutkielman ohjaajana toimii TtT Hanna-Mari Pesonen Oulun yliopistosta.  

 

Pyydän ystävällisesti lupaa tavoittaa omaiset yhdistyksen kautta ja suorittaa tiedonkeruu 

vapaamuotoisten kirjoitelmien avulla sekä tarvittaessa täydentää aineistoa 

haastattelemalla. Tiedonantajien valinnan suorittaa xxx muistiyhdistyksen vastaava 

työntekijä. Ennen tutkimuksen aloittamista omaisia tiedotetaan tulevasta tutkimuksesta 

joko suullisesti tai kirjallisesti, esimerkiksi yhdistyksen järjestämissä vertaistukiryhmissä 

tutkijan tai yhdistyksen työntekijän toimesta. Miesomaisten yhteystietojen luovuttamista 

ja tutkijan yhteydenottoa varten pyydetään omaisilta kirjallinen lupa. Vapaamuotoisen 

kirjoitelman kirjoittamiseen annetaan aikaa kuukausi. Aineiston keruu tapahtuu arviolta 

huhti-toukokuussa 2017. Aineistoa käsitellään luottamuksellisesti eikä tiedonantajien 

henkilöllisyys tule missään vaiheessa esille. Aineistosta saatuja tietoja käytetään 

ainoastaan tutkimustarkoitukseen. Tutkimuksen valmistuttua aineisto hävitetään. 

Tutkielman arvioitu valmistuminen on syyskuussa 2017. 

 

 

xxxxxx 12.02.2017 

 

 

Jaana Nordbäck     

TtM-opiskelija 

Oulun yliopisto 

Lääketieteellinen tiedekunta 

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen 

tutkimusyksikkö 

xxxxxxxxxx 

puh. xxxxxx 

 

LIITE Tutkimussuunnitelma 



 

Tiedote xxx muistiyhdistyksen vastaavalle työntekijälle                  LIITE 2  

 

Arvoisa vastaanottaja 

 

Olen Oulun yliopistossa terveystieteiden maisteriopintoja suorittava sairaanhoitaja, 

pääaineenani on hoitotiede. Teen pro gradu -tutkielmaa aiheesta ”Rinnallakulkijat” 

Muistisairasta puolisoaan kotona hoitavien miesomaisten kokemuksia tukemisesta. 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla kotona muistisairasta läheistään hoitavien 

miesomaisten kokemuksia saamasta tuesta ja tuen tarpeesta. Tutkimuksen tavoitteena on 

tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää kehitettäessä miesomaisten tarpeisiin vastaavia 

tukimuotoja. Tutkielman ohjaajana toimii TtT Hanna-Mari Pesonen Oulun yliopistosta.  

 

Tiedonantajiksi valitaan yhteensä 10-15 miesomaista, jotka hoitavat muistisairasta 

läheistään kotona ja ovat halukkaita osallistumaan tutkimukseen. Aineisto kerätään 

miesomaisilta pyydettävien vapaamuotoisten kirjoitelmien avulla ja tarvittaessa aineistoa 

täydennetään haastattelemalla. Tutkimuksessa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä ja 

tutkimustyön eettisiä periaatteita. Tutkimuksessa pyritään suojelemaan tutkittavia ja 

kohdeorganisaatioita, niin että tutkimuksesta ei koidu mitään haittaa. Tutkimus perustuu 

vapaaehtoisuuteen ja anonymiteettiin. Saatuja tietoja käsitellään asianmukaisesti ja 

aineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua. 

 

Käännyn ystävällisesti Sinun puoleesi tiedonantajien valinnassa, koska uskon Sinun 

löytävän parhaiten tiedonantajiksi sopivat omaiset. Pyydän Sinua valitsemaan kymmenen 

miesomaista tutkimukseni tiedonantajiksi, riippumatta iästä tai saavatko he 

omaishoidontukea vai ei, sekä pyytämään heiltä luvan yhteydenottooni. Tulen tarvittaessa 

kertomaan tutkimuksestani vielä lisää. 

 

Yhteistyöterveisin 

 

Jaana Nordbäck      

TtM-opiskelija      

Oulun yliopisto 

Lääketieteellinen tiedekunta 

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö 

xxxxxxxxxx   

Puh. xxxxxx 

 



 

Tiedote tutkimukseen osallistuvalle                   LIITE 3 

 

HYVÄ MUISTISAIRAAN OMAINEN 

 

Olen Oulun yliopistossa terveystieteiden maisteriopintoja suorittava sairaanhoitaja. Olen 

saanut tutkimusluvan pro gradu -tutkielmalleni, jonka aiheena on ”Rinnallakulkijat” 

Muistisairasta puolisoaan kotona hoitavien miesomaisten kokemuksia tukemisesta. 

Tutkimuksessa selvitetään kotona muistisairasta läheistään hoitavien miesomaisten 

kokemuksia saamasta tuesta ja tuen tarpeesta. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, 

jota voidaan hyödyntää kehitettäessä miesomaisten tarpeisiin vastaavia tukimuotoja. 

 

Tutkimusaineisto kerätään vapaamuotoisten kirjoitelmien ja mahdollisten täydentävien 

haastattelujen avulla. Yhteydenottoani varten pyydän Teiltä kirjallisen luvan. Mikäli 

yhteydenottoni jälkeen päätätte osallistua tutkimukseen, lähetän Teille tarvittavat 

materiaalit sekä kirjallisen ohjeistuksen kirjoittamista varten. Kaikki ajatuksenne ja 

mielipiteenne ovat arvokkaita. Vapaamuotoisen kirjoitelman kirjoittamiseen annetaan 

aikaa kuukausi. Aineiston keruu tapahtuu huhti-toukokuussa 2017. Aineistoa käsitellään 

luottamuksellisesti ja tutkimuksen valmistuttua aineisto hävitetään. Tutkimuksessa 

kerättävä aineisto on vain minun ja tarvittaessa ohjaajani nähtävillä eikä 

henkilöllisyytenne tule esille missään vaiheessa. Teillä on myös oikeus keskeyttää 

tutkimus koska tahansa ilman mitään seuraamuksia. 

 

Pro gradu -tutkielmani ohjaajana toimii terveystieteiden tohtori Hanna-Mari Pesonen 

Oulun yliopistosta. Jos Teillä on kysyttävää, annan mielelläni lisätietoja tutkimuksesta 

puhelimitse. 

 

Jaana Nordbäck 

Terveystieteiden maisteri-opiskelija 

Oulun yliopisto 

Lääketieteellinen tiedekunta 

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen  

tutkimusyksikkö 

Puh. xxxxxx 

 

 

 



 

12.02.2017    xxxxxx   LIITE 4 

 

 

Arvoisa vastaanottaja 

 

Selvitän tutkimuksessani miesomaisten kokemuksia saadusta tuesta ja tuen tarpeesta, kun 

läheisellä on etenevä muistisairaus. Tutkimuksen avulla saadaan tärkeää tietoa omaisten 

tukemisen kehittämiseksi.  

 

Kerään tutkimusaineiston vapaamuotoisten kirjoitelmien ja mahdollisesti täydentävien 

haastattelujen avulla. Kirjoitelman ohessa on ohjeistus, mikä auttaa Teitä kirjoittamaan 

kyseisestä aiheesta. Tutkimukseeni osallistuminen on vapaaehtoista. Osallistumisen voi 

keskeyttää milloin tahansa.  

 

Alla olevalla lomakkeella annatte minulle luvan ottaa Teihin yhteyttä puhelimitse viikon 

kuluessa. Kerron samalla tarkemmin tutkimuksestani ja voitte päättää, haluatteko 

osallistua tutkimukseen. Mikäli yhteydenottoni jälkeen päätätte osallistua tutkimukseeni, 

lähetän Teille tarvittavat materiaalit. 

 

Ystävällisin terveisin 

 

Jaana Nordbäck 

Terveystieteiden maisteri-opiskelija 

Oulun yliopisto 

Lääketieteellinen tiedekunta 

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen  

tutkimusyksikkö 

Puh. xxxxxx 

 

 

 

 

Annan tutkijalle luvan ottaa minun yhteyttä puhelimitse. 

 

_____ Kyllä    ______Ei 

 

 

___________________________________ssa_________/ _________20 ________ 

 

 

Allekirjoitus  _________________________________________________ 

 

Nimenselvennys _________________________________________________ 

 

Puhelinnumero _________________________________________________ 

 

 

 

 



 

      

OHJEISTUS TUTKIMUKSEEN OSALLISTUVALLE  LIITE 5 

 

Arvoisa tutkimukseen osallistuva. Tarkoituksena on, että kirjoitatte omia kokemuksianne 

saamastanne ja tarvitsemastanne tuesta hoitaessanne muistisairasta läheistänne. 

Seuraavassa on kysymyksiä, joita voitte käyttää apuna kirjoittaessanne kokemuksianne 

paperille.  

 

Minkä ikäinen olette? Ketä läheistä hoidatte? 

Kuinka kauan olette hoitanut läheistänne? 

Millaista tukea ja apua olette saanut hoitaessanne muistisairasta läheistänne? 

Millaisissa tilanteissa koette, että olette saanut riittävästi apua ja tukea? 

Millaista tukea ja apua koette tarvitsevanne vielä lisää? 

Millaisissa tilanteissa olisitte tarvinnut apua ja tukea enemmän? 

Mikä Teitä on auttanut toimiessanne läheisenne hoitajana? 

 

Voitte vapaasti kirjoittaa oman kokemuksenne pohjalta. Kaikki ajatuksenne ja 

mielipiteenne ovat arvokkaita. Kirjoitelman pituutta ei ole rajoitettu, eikä kirjoittamisen 

muotoa ole määritelty. Oikeinkirjoituksesta ei tarvitse välittää ja kirjoittaa voi, vaikka 

ranskalaisilla viivoilla. Pyydän Teitä palauttamaan vapaamuotoisen kirjoitelmanne 

oheisella palautuskirjekuorella kuukauden kuluttua siitä, kun saatte tämän ohjeistuksen ja 

tarvikkeet kirjoittamiselle. Voitte halutessanne kirjoittaa myös tietokoneella ja palauttaa 

kirjoitelmanne sähköpostilla. 

 

Ystävällisesti 

 

Jaana Nordbäck 

Terveystieteiden maisteri-opiskelija 

Oulun yliopisto 

Lääketieteellinen tiedekunta 

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen 

tutkimusyksikkö 

xxxxxxxxxx 

Puh. xxxxxx 



 

TEEMAHAASTATTELURUNKO    LIITE 6 

 

1   TAUSTATIEDOT 

Minkä ikäinen olette? 

Onko itsellänne sairauksia? 

Oletteko virallinen omaishoitaja vai epävirallinen omaishoitaja? 

Kuinka kauan olette toiminut omaishoitajana? 

Kenelle olette omaishoitajana? 

Onko läheisellänne diagnostisoitu muistisairaus? 

 

2   KOKEMUKSIA TUEN SAAMISESTA 

Millaista tukea ja apua olette saanut? 

Onko teillä kotihoito käytettävissänne? Jos ei, miksi ei? Olisiko tarvetta? 

Mikä on auttanut Teitä omaishoitajan tehtävässänne? 

Millaiseksi koette saamanne tuen hoitaessanne muistisairasta omaistanne? 

Onko tuen saamisesta ollut apua päivittäisessä hoivaamisessa? 

Millaista on läheisenne päivittäisistä toiminnoista selviytyminen tuen avulla? 

Oletteko saanut tarpeeksi tietoa tukimuodoista, jotka ovat käytössä? 

Oletteko keskustellut jonkun tahon kanssa tukeen liittyvistä asioista? Kenen? 

Huolestuttaako Teitä jokin asia? Mikä? 

 

3 KOKEMUKSIA SIITÄ MINKÄLAISTA TUKEA TARVITTAISIIN 

Koetteko saaneenne riittävästi tukea? 

Minkälaista tukea toivoisitte saavanne vielä lisää? 

Oletteko saaneet tarpeeksi/riittävästi tietoa erilaisista tukimuodoista? 

Mitä asioita mielestänne pitäisi kehittää, parantaa tai muuttaa? Miten? 

Voitteko tarvittaessa ottaa yhteyttä johonkin tahoon? 

Koetteko tarvitsevanne henkilökohtaisia keskusteluita asiantuntijan kanssa? 

Onko teillä käytettävissänne jotain teknologiaa tukemaan hoitamistanne? Jos on, mitä? 

Koetteko tarvitsevanne teknologiaa päivittäisessä hoitamisessa? 

Onko konkreettiselle ohjaukselle tarvetta? 

Onko käytössä intervallihoitoa muistisairaalle? 

Onko vielä jotain mitä haluaisitte sanoa? 

 



 

Kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta                LIITE 7 

 

     

                                                                                                                          

Olen saanut riittävän informaation tutkimuksen tarkoituksesta, tavoitteesta ja 

toteutuksesta. Tiedän haastattelujen nauhoittamisesta ja siitä, ettei henkilöllisyyttäni 

voida tunnistaa missään vaiheessa. Haastatteluaineistoa käytetään vain tähän 

tutkimukseen. Tämän informaation perusteella pystyn antamaan tietoisen suostumukseni 

tutkimukseen osallistumisesta. Olen tietoinen myös mahdollisuudestani keskeyttää 

tutkimukseen osallistumiseni, näin halutessani. Annan luvan haastatteluun. 

 

 

 

 

Allekirjoitettu suostumukseni tutkimukseen osallistumisesta 

 

 

Paikka_________________Päivämäärä___/___/_______ 

 

 

Allekirjoitus____________________________________ 

 

Nimen selvennys ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Taulukko 3. Analyysiesimerkki yläluokasta yhdistävään luokkaan            LIITE 8  

 

Yläluokka   Pääluokka             Yhdistävä luokka 

 

Tietämättömyys muistisai- 

rauksista ja epäilyt omasta  

osaamisesta 

   Muistisairauden aiheuttamat 

   tuntemukset 

Muistisairauden aiheuttamat 

erilaiset tunteet 

 

 

 

Muistisairauden vaikutus ihmiseen 

 

Muistisairaan hoitamiseen   Yhteiselon vaikeudet 

liittyvät vaikeudet 

 

Miesomaisen siirtyminen  

kotitöiden tekemiseen haastavaa 

 

Parisuhteen muuttuminen 

                   Yhdessä 

                    eläminen 

                    arjessa 

Muistisairaan toimintakyvyn  

muutokset   Muistisairauden vaikutus tukeen  

   ja osallistumiseen 

 

Muistisairas kieltäytyy osallis- 

tumasta ja ottamasta palveluja   

     

 

 

 

Ajan ja läheisyyden antaminen 

puolisolle 

 

Hyvien päivien merkitys arjessa 

   Yhteiselon positiiviset kokemukset 

Jatkuva huolehtiminen ja kun- 

nioittava suhtautuminen muistisairaaseen 

 

Yhdessä selviäminen 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 


