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Tämän kandidaatin tutkielman tarkoituksena on selvittää, millaisia teknologiapohjaisia 
psykososiaalisen tuen muotoja on olemassa muistisairaiden henkilöiden omaishoitajille. 
Lisäksi työssä on tarkoitus arvioida tukitoimien vaikuttavuutta omaishoitajien kokemaan 
kuormittuneisuuteen. Työn tavoitteena on koota yhteen tietoa psykososiaalisen tuen 
välittämisen keinoista ja saada tietoa interventioiden vaikuttavuudesta omaishoitajien 
kokemaan kuormittuneisuuteen. Tulosten perusteella kunnat, kaupungit, järjestöt sekä 
sosiaali- ja terveysalalla toimivat yritykset pystyvät kehittämään omaishoitajille 
suunnattua palvelutarjontaa. 
 
Tutkimusaineisto kerättiin kirjallisuushaun avulla seuraavista kansainvälisistä 
hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tietokannoista: CINALH (Ebsco), PubMed, Ovid 
Medline ja Cochrane Library sekä Google Scholar. Lopulliseen tarkasteluun valikoitui 
yhteensä kymmenen vertaisarvioitua kokotekstiversiona saatavilla olevaa 
tutkimusartikkelia, jotka on julkaistu vuosina 2013-2017. Tutkimusaineisto analysoitiin 
yhdistellen ja vertaillen keskenään tutkimuskysymysten asettamassa viitekehyksessä. 
 
Tutkielman tulosten perusteella muistisairaiden henkilöiden omaishoitajille on tarjolla 
vertaistukea, stressinhallintaa, ongelmanratkaisua sekä muistisairauksiin liittyvää 
informaatiota sisältäviä psykososiaalisen tuen interventioita monipuolisesti teknologisia 
menetelmiä hyödyntäen. Interventioiden vaikuttavuus omaishoitajien kokemaan 
kuormittuneisuuteen oli positiivisen suuntaista, tosin ainoastaan kahdessa tutkimuksessa 
tuotiin esiin kuormittuneisuutta lievittäviä tilastollisesti merkitseviä tuloksia. 
Monimuotoiset, useita menetelmiä sisältävät interventiot ovat tutkielman tulosten 
perusteella edelleen suosittuja tukimuotoja muistisairaiden henkilöiden omaishoitajille, 
sillä niiden vaikuttavuudesta on saatu eniten hyviä tuloksia. 
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1 JOHDANTO 

Suomessa arvioitiin olevan 120 000 eriasteista muistisairautta sairastavaa henkilöä 

vuonna 2014. Tiedonkäsittelytoiminta on lievästi heikentynyt yhtä suurella määrällä 

ihmisiä. Muistisairaudet yleistyvät iän myötä ja suuri osa niistä jää edelleen 

diagnosoimatta. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014.) Terveydenhuollossa on lain 

mukaan pyrittävä parhaaseen mahdolliseen hoitoon olemassa olevilla resursseilla 

yhteisesti sovittuja ja näyttöön perustuvia toimintatapoja hyödyntäen (Laki potilaan 

asemasta ja oikeuksista 1992/785, Terveydenhuoltolaki 2010/1326). Koska 

ikääntyneiden määrä lisääntyy tulevina vuosikymmeninä, sosiaali- ja terveysalan tulisi 

kasvaa samaa tahtia. Yksi vaihtoehto on kehittää muistisairaiden ja heidän perheidensä 

palveluja. (WHO 2012.) 

 

Omaishoito ja omaishoitaja määritellään Suomessa laissa omaishoidon tuesta 

(2.12.2005/937). Sen toisen pykälän mukaan omaishoito on vanhuksen, vammaisen tai 

muutoin sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa joko omaisen 

tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoitajalla tarkoitetaan lain mukaan 

hoidettavan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt 

omaishoitosopimuksen kunnan tai kaupungin kanssa. Omaishoitajuus vahvistaa hyvin 

toteutettuna perhearvoja, palkitsee hoitajaa tämän auttaessa läheistään sekä edistää ja 

ylläpitää hoidettavan toimintakykyä. Se on kustannustehokas vaihtoehto verrattuna 

hoivakodissa asumiseen. Suomessa omaishoidon tuella tehdyn hoitotyön laskennallinen 

arvo on noin 1,7 miljardia euroa vuodessa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014.) 

 

Omaishoitajat ovat alttiita haitalliselle kuormitukselle (Etters ym. 2008, Mason & 

Harrison 2008). Muistisairaan henkilön omaishoitajan elämänlaatuun vaikuttavia 

tekijöitä ovat Farinan ym. (2017) systemaattisen kirjallisuuskatsauksen mukaan hoivan 

vaatimukset ja hoidettavan luonteenpiirteiden muutokset sairauden myötä. Myös hoitajan 

terveys ja hyvinvointi, pystyvyyden tunne sekä ulkopuolisen tuen vastaanottaminen 

nähtiin elämänlaatuun vaikuttavina tekijöinä. 
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Omaishoitajien psykososiaalista tukea sen eri muodoissa on tutkittu pitkään (Sörensen 

ym. 2002, van der Lee ym. 2017). Psykososiaalisen tuen tavoitteena on omaishoitajia 

koskevissa tutkimuksissa useimmiten kuormittuneisuuden kokemuksen, stressin ja 

masennusoireiden lievittäminen sekä hyvinvoinnin, tilanteeseen sopeutumisen ja 

sitoutumisen tukeminen (Sörensen ym. 2002, van der Lee ym. 2017, Tremont ym. 2013). 

Myös elämänlaadun kohentaminen (Belle ym. 2006) ja muistisairaan tehostettuun 

palveluasumiseen siirtämisen ajankohdan myöhentäminen (Mittelman 2007) esiintyvät 

tutkimusten tavoitteissa. Psykososiaalisen tuen interventioiden vaikuttavuudesta on saatu 

erilaisia tuloksia (Brodaty ym. 2003, Sorensen ym. 2002). Tuen välittämisessä on 

saavutettavuuden ja kustannustehokkuuden vuoksi alettu hyödyntämään erilaisia teknisiä 

apuvälineitä, kuten puhelinta (Glueckauf ym. 2007, Tremont ym. 2008 & 2013), 

internetiä (Torp 2008) ja erilaisia kosketusnäyttöjä (van Knippenberg 2016). 

 

Tämän kandidaatin tutkielman tarkoituksena on selvittää, millaisia teknologiapohjaisia 

psykososiaalisen tuen muotoja on olemassa muistisairaiden henkilöiden omaishoitajille. 

Lisäksi työssä on tarkoitus arvioida tukitoimien vaikuttavuutta omaishoitajien kokemaan 

kuormittuneisuuteen. Työn tavoitteena on koota yhteen tietoa psykososiaalisen tuen 

välittämisen keinoista sekä saada tietoa interventioiden vaikuttavuudesta omaishoitajien 

kuormittuneisuuteen. Tutkielman tulosten perusteella kunnat, kaupungit ja järjestöt 

pystyvät kehittämään omaishoitajille suunnattuja palveluja. Järjestöt ja kolmas sektori 

hyötyvät tutkimuksen tuloksista esimerkiksi tulevien kehittämishankkeiden, pilottien ja 

projektien teemojen suuntaamisessa. Myös yksityiset sosiaali- ja terveysalan- sekä 

tekniikan puolen yritykset voivat hyödyntää tutkimuksen tuloksia suunnittelemalla 

omaishoitajien psykososiaalisen tuen interventioita ja ohjelmistoja tuen välittämiseen. 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2836858/#R39
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2 MUISTISAIRAAN HENKILÖN OMAISHOITAJUUDEN 
ERITYISPIIRTEITÄ 

2.1 Muistisairauksista yleisesti 

Yleisimmät etenevät muistisairaudet ovat Alzheimerin tauti, vaskulaarinen kognitiivinen 

heikentymä eli aivoverenkiertohäiriöstä johtuva muistisairaus, Lewyn kappale -tauti, 

Parkinsonin taudin muistisairaus sekä otsa-ohimolohkorappeuma. Harvinaisempia 

dementoivia sairauksia ovat esimerkiksi Huntingtonin tauti, Creutzfeldt-Jakobin tauti 

sekä ms-tauti. (Cunningham ym. 2015, Käypähoito -suositus 2017.) 

 

Kognitiivisia oireita muistisairauksissa ovat muistiin ja tiedonkäsittelyyn sekä puheen 

ymmärtämisen ja tuottamiseen liittyvät haasteet, vireystason, keskittymisen ja 

orientaation ongelmat sekä arvostelu- ja päättelykyvyn heikentyminen. Oireet vaihtelevat 

diagnoosi- ja yksilökohtaisesti. (Käypähoito -suositus 2017.) Kognitiiviset ongelmat 

näyttäytyvät arjessa esimerkiksi toistuvina samoina kysymyksinä, vaikeuksina suunnistaa 

vieraassa tai jopa tutussa ympäristössä, vaikeuksina tunnistaa aiemmin tuttuja ihmisiä, 

keskustelussa sanojen löytämisen vaikeutena, henkilökohtaisen hygienian 

laiminlyömisenä sekä hermostumisena aiempaa helpommin (Cunningham ym. 2015). 

Motorisia ongelmia ovat esimerkiksi hidasliikkeisyys ja tasapainovaikeudet, jotka 

vaikeuttavat jokapäiväistä elämää kävelyn, turvallisen liikkumisen, vuoteessa 

liikkumisen sekä erilaisten esineiden käsittelyn ja käyttämisen muodossa (Morris 2000). 

 

Muistisairailla esiintyy kognitiivisten sekä motoristen ongelmien lisäksi käytösoireita ja 

neuropsykologisia oireita, kuten levottomuutta ja ahdistuneisuutta, mielialan vaihteluita, 

psykoottisia oireita esimerkiksi aistiharhoja ja harhaluuloja sekä sekavuutta ja 

persoonallisuuden muutoksia (Cunningham ym. 2015, Käypähoito -suositus 2017). 

Viiden vuoden seurantajaksolla Steinberg ja kumppanit (2008) tutkivat muistisairailla 

esiintyviä neuropsykiatrisia oireita. Masennus, apaattisuus, ahdistuneisuus, ilon tunteiden 

vähäisyys sekä estottomuus olivat yleisimmät koetut oireet. 97 prosenttia tutkittavista 

kärsi ainakin yhdestä edellä mainitusta oireesta. 
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2.2 Omaishoitajuus lainsäädännön ja yhteiskunnan näkökulmista 

Omaishoito ja omaishoitaja määritellään Suomessa omaishoidon tuen laissa sen toisessa 

pykälässä (2.12.2005/937). Hoivaa tarvitsevan henkilön hoidosta ja huolenpidosta vastaa 

tämän läheinen henkilö ja hoiva tapahtuu kotioloissa. Omaishoitajuuteen kuuluu 

omaishoitosopimus kunnan tai kaupungin kanssa. Omaishoidon tukea myönnetään 

sitovuuden sekä myös työn vaativuuden perusteella (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2017). Virallisia omaishoitajia oli Suomessa 45 300 henkilöä vuonna 2015. Heistä 

valtaosa oli tuolloin eläkeikäisiä: 65 vuotta täyttäneitä oli 67 prosenttia. (Kuntaliitto 

2017.) Epävirallisesti arviolta 1,25 miljoonaa suomalaista auttaa läheistään heikentyneen 

toimintakyvyn, vamman tai sairauksien vuoksi (Sosiaali- ja terveyspoliittinen 

aikakauslehti 2015). 

 

Omaishoidosta kunnille ja tätä kautta valtiolle aiheutuvat säästöt ovat merkittäviä, koska 

ne vähentävät työvoimatarvetta sosiaali- ja terveysalalla. Omaishoidon tuki on jopa 1,3 

miljardia euroa muita hoitomuotoja edullisempi. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014.) 

Kunnille tehdyn kyselyn mukaan melkein kolmannes kaikista omaishoidon tuen piiriin 

kuuluvista omaishoidettavista tarvitsisi tehostettua palveluasumista. Ilman omaishoitajia 

hoivaa ja apua tarvitsevien henkilöiden määrä kuntien vastuulla olisi siis paljon nykyistä 

suurempi. (Linnosmaa ym. 2012.) WHO:n selvityksessä (2012) todetaan, että 

kehittämällä omaishoidon kunnallista tukea perheillä olisi mahdollisuus hoitaa läheisiään 

kotona, ja muuttamisen tarve kalliiseen hoivaympäristöön siirtyy tai jopa vähenee. 

 

Laki velvoittaa kuntaa tarjoamaan tiettyjä palveluja omaishoitajalle omaishoidosta 

saatavan korvauksen lisäksi. Kunnan on tarvittaessa järjestettävä omaishoitajalle 

valmennusta ja koulutusta hoitotehtävää varten. Tämä tulee lakisääteiseksi vuoden 2018 

alussa. Omaishoitaja on oikeutettu tarvittaessa hyvinvointi- ja terveystarkastuksiin sekä 

hyvinvointia ja hoitotehtävää tukeviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. (Laki omaishoidon 

tuesta 2.12.2005/937.) 

 

Omaishoidon tukemisessa on tällä hetkellä tiedostettuja puutteita: omaishoitajien 

osaamisesta, jaksamisesta ja sosiaalisista verkostoista ei huolehdita riittävästi (Sosiaali- 

ja terveysministeriö 2014). Kuntien ja kuntayhtymien omaishoidon tukeen liittyvien 
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palvelujen tilastointi on hankalaa ja kuntien nykyiset käytännöt puutteellisia (Linnosmaa 

ym. 2012). Omaishoitajat tarvitsevat tukea, jotta he pystyisivät jatkamaan roolissaan 

mahdollisimman pitkään. Tuki voi sisältää neuvontaa ja tukea ymmärtämään 

muistisairautta ilmiönä, koulutusta ja valmennusta, ryhmätoimintaa sekä taloudellista 

tukea ja sijaishoitoa. (Shemeikka ym. 2017, WHO 2012.) Shemeikka ym. (2017) esittävät 

kirjallisuuskatsauksensa perusteella, että yksilöllisesti räätälöidyt tukitoimet sopivat 

omaishoitajien tilanteeseen yleensä hyvin, sillä tuen tarve perheissä vaihtelee 

elämäntilanteesta riippuen. 

2.3 Muistisairaan henkilön omaishoitajan rooli  

Omaishoitajaksi ryhtymisen taustalla ovat usein moraalinen ja emotionaalinen 

sitoutuminen hoidettavaan sekä pyrkimys tarjota läheiselle parasta mahdollista hoitoa. Se 

voi myös olla ainoa mielekäs vaihtoehto tarkoituksenmukaisten palvelujen puuttuessa. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2006.) Syitä hoitaa läheistään voivat olla myös 

vastavuoroisuuden ajatus, hengellinen täyttymys, velvollisuudentunto, syyllisyys, 

sosiaaliset paineet tai harvinaisissa tapauksissa ahneus (Brodaty & Donkin 2009). 

Omaishoidon palkitsevina puolina on pidetty perheenjäsenten välisen tunnesiteen 

syvenemistä, hoitajan tunnetta oman elämänsä tarkoituksellisuudesta ja 

merkityksellisyydestä sekä kokemusta vaikeuksista selviytymisestä ja kyvykkyydestä. 

Myös sosiaalinen, kulttuurinen sekä taloudellinen jatkuvuus nähdään omaishoitoa 

puoltaviksi tekijöiksi. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006.) 

 

Muistisairas henkilö tarvitsee usein paljon hoivaa (Brodaty & Donkin 2009). 

Dementoituneen puolison omaishoivaa käsittelevässä väitöskirjassa (Kirsi 2004) 

dementia näyttäytyy puolisoiden elämänjärjestyksen murtavana voimana: sairastavan 

fyysisten ja psyykkisten voimavarojen ehtyessä hoitavan puolison psyykkinen tasapaino 

on vaarassa horjua ja keskinäinen tunneside vastavuoroisuuden hiipuessa katketa. 

Samuelsson ym. (2001) tuo syvähaastattelututkimuksessaan esiin, että miespuolisilla 

puoliso-omaishoitajilla voi olla voimakkaita vihan, stressin, syyllisyyden ja 

eristäytyneisyyden kokemuksia omaishoidon tilanteeseen liittyen. 
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Omaishoitajiin kohdistuneet tutkimukset ovat osoittaneet, että omaishoito voi olla sekä 

sisällöllisesti palkitsevaa että erittäin kuormittavaa. Omaishoidon haasteita ovat 

hoitamisen sitovuus, fyysinen rasittavuus ja psyykkinen- sekä emotionaalinen kuormitus. 

Emotionaalinen kuormitus voi ilmetä ristiriitaisina tunteina hoidettavaa kohtaan tai se voi 

näkyä stressin- sekä elämänhallinnan vaikeuksina. Myös käytännölliset ongelmat, kuten 

taloudelliset huolet ja hoidon käytännön järjestelyt sekä vuorovaikutusongelmat 

erityisesti perheissä, joissa hoidetaan dementoituvaa omaista, ovat omaishoitoon liitettyjä 

haasteita. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006.) Omaishoitajien kuormittuneisuus (engl. 

caregiver burden) on yleinen nimitys sille negatiiviselle kuormalle, joka omaishoitajalle 

hoitamisesta aiheutuu. Termi on käytössä laajalti kansainvälisissä tutkimuksissa. Ettersin 

ym. (2008, 423) kirjallisuuskatsauksessa viitataan Kasuyan ym. (2000) julkaiseman 

määritelmään kuormittuneisuudesta: 

 

Kuormittuneisuus on moniulotteinen lopputulema fyysisestä, 

psykologisesta, emotionaalisesta, sosiaalisesta ja taloudellisesta stressistä, 

jotka ovat suhteessa omaishoivan kokemukseen.  

 

van der Lee ym. (2017) tutki dementiaa sairastavien henkilöiden omaishoitajien 

kuormittuneisuutta määrääviä tekijöitä ja niiden muutosta ajan kuluessa. 

Neuropsykiatriset oireet sairastavalla olivat yhteydessä omaishoitajan yleiseen sekä 

emotionaaliseen kuormittuneisuuteen. Omaishoitajan pätevyyden tunteella oli myös 

merkitystä: omasta mielestään pätevämpi omaishoitaja koki lievempiä 

kuormittuneisuuden tuntemuksia. Omaishoitajat voivat kokea suurempaa 

kuormittuneisuutta erityisesti dementiaan johtavan sairauden toteamisen alkuvaiheessa 

(Samuelsson ym. 2001). On myös osoitettu, että dementoituneen omaishoiva aiheuttaa 

enemmän stressiä verrattuna esimerkiksi fyysisesti vammautuneen henkilön 

omaishoivaan (Pinquart & Sörensen 2003). Khalailan & Cohenin (2015) mukaan 

omaishoitajan kuormittuneisuus voi vähentää hallinnan tunnetta sekä lisätä 

sitoutumattomuutta. Nämä tekijät nähtiin olevan yhteydessä masennukseen. 

 

Kuormittumista voidaan mitata erilaisilla asteikoilla ja mittareilla. Suomessa ja 

kansainvälisissä tutkimuksissa on käytetty muun muassa seuraavia mittareita: COPE-

indeksi, joka on alun perin kehitetty yhteistyönä projektissa, johon osallistui yliopistoja 

seitsemästä Euroopan maasta (Juntunen & Salminen 2011), Zarit Burden Interview -
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haastattelua (ZBI) (Bedard ym. 2001), The GHQ-12 for the Assessment of Psychological 

Distress of Family Caregivers (Cuéllar-Flores ym. 2014) sekä erilaisilla stressitasoa ja 

masennusta mittaavilla asteikoita.  
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3 OMAISHOITAJILLE SUUNNATTU PSYKOSOSIAALINEN TUKI  

3.1 Psykososiaalisen tuen määritelmä, tavoitteet ja tarkoitus 

Psykososiaalisuuden käsite on monimuotoinen ja eri lähteissä se voi saada erilaisia sävy- 

ja vivahde-eroja. Psykososiaalinen tarkoittaa nimensä mukaisesti sekä psyykkisiin että 

sosiaalisiin tekijöihin liittyvää asiaa (Suomisanakirja 2017). Psykososiaalinen tuki 

tavoittelee omaishoitajien tukea koskevissa tutkimuksissa useimmiten omaishoitajien 

kuormittuneisuuden kokemuksen, stressin ja masennusoireiden lievittämistä sekä pyrkii 

tukemaan omaishoitajan hyvinvointia, sitoutumista ja sopeutumista tilanteeseen 

(Sörensen ym. 2002, van der Lee ym. 2017, Tremont ym. 2013). Tuen tavoitteena voi 

olla yleisesti elämänlaadun kohentaminen (Belle ym. 2006) ja välillisesti sen avulla 

voidaan pyrkiä siirtämään myöhemmäksi ajankohtaa, jolloin omaishoidettava joudutaan 

sijoittamaan tehostetun palveluasumisen yksikköön (Mittelman 2007). 

 

Omaishoitajien hyvinvointia tavoittelevat psykososiaalisen tuen interventiot voidaan 

jakaa karkeasti kahteen isoon ryhmään Sörensenin ym. (2002) toteuttaman meta-

analyysin perusteella. Intervention tarkoituksena voi olla omaishoitajan hoivan määrän 

vähentäminen sijaishoidon avuin sekä pyrkimyksenä kehittää hoidettavan fyysistä ja 

kognitiivista toimintakykyä. Toiseksi huomio voi kiinnittyä suoraan omaishoitajan 

hyvinvoinnin- sekä sopeutumisen edistämiseen esimerkiksi psyykkistä hyvinvointia 

tukevissa interventioissa ja tukiryhmissä. Van der Lee ja kumppanit (2017) esittävät, että 

kun halutaan lievittää ja ehkäistä omaishoitajan kuormittuneisuutta, terveydenhuollon 

ammattilaisten tulee pyrkiä lievittämään dementiaa sairastavien hoidettavien 

neuropsykologista oirekuvaa ja toisaalta pyrkiä edistämään omaishoitajien pätevyyden 

tunnetta. 

3.2 Psykososiaalisten tuki-interventioiden sisällöt ja välittämisen keinot 

Acton & Kang (2001) jakavat meta-analyysinsä tulosten mukaan omaishoitajien 

psykososiaalisen tuen interventiot sisältönsä perusteella kuuteen eri ryhmään: tukiryhmät, 

tiedonjako, psykoedukaatio, ohjaus ja neuvonta, sijaishoito sekä monimuotoiset 

interventiot. Monimuotoiset interventiot sisältävät nimensä mukaisesti useita 
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elementtejä: esimerkiksi tiedonjakoa muistisairauksiin liittyen, omaishoitajan 

hyvinvoinnin edistämistä eri keinoin sekä ohjausta omaishoidettavan ongelmallisen 

käyttäytymisen hallintaan (Cheung ym. 2014). Soellnerin ym. (2015) tutkimuksessa 

omaishoitajille suunnattu interventio oli suunniteltu sisältämään kognitiivista 

käyttäytymisterapiaa. Myös strukturoitua perheterapiaa on tutkittu omaishoitajan ja koko 

perheen tukemiseksi (Eisforder ym. 2003). Lisäksi vertaistuki nähdään yhtenä 

psykososiaalisen tuen muodoista (Torp ym. 2008).  

 

Psykososiaalisen tuki sisältää emotionaalista tukea, ohjaamista oikeanlaisen avun pariin, 

rohkaisua pitämään huolta fyysisistä, henkisistä ja sosiaalisista tarpeista sekä erilaisten 

selviytymiskeinojen etsimistä erilaisiin haasteisiin (Tremont ym. 2008). Lins ym. (2014) 

tuovat epävirallista omaishoitajuutta koskevassa tutkimuksessaan esiin, että huolien 

kuuntelu ja erilaisten näkökulmien tarjoaminen tuensaajan tilanteeseen on yleistä.  Tukea 

voi tarjota kasvotusten (Sørensen ym. 2008) annettavan tuen lisäksi esimerkiksi 

puhelimitse (Lins ym. 2014, Mason & Harrison 2008, Soellner ym. 2015, Tremont 2008), 

internetin (Eisforder ym. 2003, Torp ym. 2008) sekä kosketusnäytön (van Knippenberg 

2016) avulla. 

3.3 Psykososiaalisen tuen vaikuttavuus 

Meta-analyysit psykososiaalisen tuen interventiosta muistisairaiden henkilöiden 

omaishoitajille ovat osoittaneet lieviä tai kohtuullisia tilastollisesti merkittäviä tuloksia 

omaishoitajien kuormittuneisuuden ja masennuksen vähentämisessä, elämänlaadun 

kohentumisessa sekä hoivalaitokseen siirtymisen viivästymisessä (Brodaty ym. 2003, 

Sorensen ym. 2002). Eisdorfer ym. (2003) viittaavat Zarit:n sekä Leitsch:n (2001) 

tutkimukseen omaishoitajien interventioista, missä todetaan vaikuttavan intervention 

ylettyvän omaishoitajan fyysisen ja emotionaalisen ulottuvuuden lisäksi sosiaalisiin 

konteksteihin, kuten perheenjäseniin ja ystäviin. 

 

Acton & Kang (2001) käsittelevät meta-analyysissään erilaisia omaishoitajien 

kuormittuneisuuden lievittämiseen liittyviä interventioita sekä niiden vaikuttavuutta. 

Tuloksena oli, että omaishoitajille suunnatut kuormittuneisuutta lievittämään pyrkivät 

interventiot olivat usein tehottomia ja vaikutukset kontrolliryhmään verraten jopa 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2836858/#R39
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negatiivisia. Merkittäviä muutoksia saatiin ainoastaan monimuotoisissa interventioissa. 

Tuloksia kuvatessa pohdittiin kokonaisvaltaisen kuormittuneisuuden liiallista laajuutta 

yksittäisen intervention ratkaistavaksi. Lisäksi kyseisen meta-analyysin tutkijat ottavat 

analyysissään kantaa kuormittuneisuuden subjektiivisen ja objektiivisen arvioinnin eroon 

ja tulkinnan haasteisiin. 

 

Erityisesti puhelinohjausta hyödyntävien psykososiaalisen tuen interventioiden 

vaikuttavuudesta on olemassa lupaavia tuloksia 2000-luvun alkupuolelta alkaen. 

Eisforder ym. (2003) toteavat puhelimen ja internetin teknologiaa hyödyntävän tuki-

interventionsa myötä interventioryhmän omaishoitajien masennusoireiden lievittyneen 

merkittävästi verrattuna kontrolliryhmään. Tremontin ja kumppaneiden (2008) 

puhelimella toteutetun psykososiaalisen tuen intervention vaikutuksesta omaishoitajien 

kuormittuneisuus lievittyi selvästi ja he eivät reagoineet niin voimakkaasti hoidettavansa 

muisti- tai käytösongelmiin verrokkiryhmään verrattuna. Myös Mason & Harrison (2008) 

tuovat kirjallisuuskatsauksen johtopäätöksissä esiin puhelinvälitteisen hoitajan tuen ja 

keskusteluavun positiivisen vaikuttavuuden kuormittuneisuuden vähentämisessä 

omaishoitajilla, joiden hoidettava sairastaa muistisairautta. Hoitajat saattavat puhelimessa 

keskustellen tunnistaa niitä omaishoitajia, jotka tarvitsevat mahdollisesti voimakkaampia 

tukimuotoja. Myös internetiä on hyödynnetty interventioissa 2000-luvulta alkaen: Torp 

tutkijakollegoineen (2008) havaitsivat internetpohjaisen psykososiaalisen tuen 

interventionsa vahvistavan omaishoitajien tuen saamisen kokemusta erityisesti 

vertaisryhmän vaikutuksen avulla. Tavoite stressin ja mielenterveysongelmien 

lievittämisestä ei kuitenkaan toteutunut. 

 

Psykososiaalista tukea voi edellä mainittujen tutkimusten mukaan välittää myös muuten 

kuin kasvokkain. Psykososiaalisen tuen vaikuttavuus omaishoitajan kuormittuneisuuden 

lievittämiseen sekä hyvinvoinnin kohentamiseen vaikuttaa tutkimusten mukaan 

kiistanalaiselta. Kuitenkin rohkaiseviakin tuloksia on, erityisesti monimuotoisista 

interventioista, jotka sisältävät tietoa, tukea ja taitojen kehittämistä (Belle ym. 2006, 

Sörensen ym. 2002). 

  



14 
 

4 TYÖN TARKOITUS, TAVOITTEET JA 
TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tämän kandidaatin tutkielman tarkoituksena on kirjallisuuskatsauksen avulla selvittää, 

millaisia teknologiapohjaisia psykososiaalisen tuen muotoja on olemassa muistisairaiden 

henkilöiden omaishoitajille. Lisäksi työssä on tarkoitus arvioida tukitoimien 

vaikuttavuutta omaishoitajien kokemaan kuormittuneisuuteen. Työn tavoitteena on koota 

yhteen tietoa psykososiaalisen tuen välittämisen keinoista. Tulosten perusteella kunnat, 

kaupungit, yritykset ja järjestöt pystyvät kehittämään omaishoitajille suunnattua 

palvelutarjontaa.  

 

Tutkimuskysymykset työssä ovat: 

1. Millaisia teknologiaa hyödyntäviä psykososiaalisen tuen muotoja on olemassa 

muistisairautta sairastavien henkilöiden omaishoitajille? 

2. Millaisia vaikutuksia tukitoimilla on saatu omaishoitajien kokemaan 

kuormittuneisuuteen? 
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5 TYÖN ETENEMINEN PROSESSINA 

5.1 Aiheen rajaus ja perustelut 

Kirjallisuuskatsauksen aiheena on omaishoitajille suunnatut psykososiaalisen tuen 

muodot. Aihealuetta on rajattu omaishoitajista koskemaan muistisairaiden henkilöiden 

omaishoitajia. Psykososiaalisen tuen osalta tuen tulee olla jonkin teknologisen 

apuvälineen avuin välitettyä. Koska katsaukseen halutaan koota yhteen mahdollisimman 

monipuolinen näkemys teknologiapohjaisista psykososiaalisen tuen muodoista, ei 

omaishoitajien ikää tai sukupuolta ole erikseen rajattu. Teknologian nopean kehittymisen 

vuoksi tutkimusten tulee olla julkaistu 2013-2017 välisenä aikana. 

5.2 Kirjallisuuskatsaus 

Tämä kandidaatintutkielma on tehty systemaattista kirjallisuuskatsausta mukaillen. 

Tutkielmassa pyritään kokoamaan mahdollisimman kattavasti tutkimuksia viimeisten 

viiden vuoden ajanjaksolta, missä on hyödynnetty jotakin teknologiaa psykososiaalisen 

tuen välittämiseksi muistisairaiden henkilöiden omaishoitajille. Systemaattisesta 

kirjallisuuskatsauksesta voi käyttää myös suomennettua nimeä ”tutkimussynteesi”, jossa 

tarkoitus on tarjota lukijalle kattava, harhaton ja useita relevantteja tutkimuksia yhdistävä 

kirjoitelma tai artikkeli. Sen avulla pyritään kokoamaan kaikki aineisto 

tutkimuskysymyksiä koskien sekä raportoimaan kyseisten tutkimusten tuloksista. 

Systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen kuuluvat selkeästi ilmaistut tutkimuskohteet ja – 

kysymykset, jotka on ilmaistu tässä työssä luvussa neljä. Tärkeää on myös määritellä 

sisäänotto- ja poissulkukriteerit, jotka ovat kuvattuna taulukossa 1. (Aromataris & 

Pearson 2014.) 
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Taulukko 1. Sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

Sisäänottokriteerit Poissulkukriteerit 

· Kyseessä virallinen omaishoitajuus 

· Hoidettavalla todettu jokin muistisairaus 

· Tutkittu teknologia-avusteista 

psykososiaalisen tuen vaikuttavuutta 

· Muistisairaiden omaishoitajiin 

kohdistuvat interventiot  

· Vertaisarvioidut, englanninkieliset 

tutkimukset, joista saatavilla kokoteksti  

· Kaikenikäiset henkilöt  

· Viiden vuoden vuosirajaus ajalla 2013-

2017  

· Tutkimuksessa sekä yksilö- että 

ryhmäohjausta 

 

· Kyseessä epävirallinen omaishoitajuus 

(informal caregiver) 

· Jokin muu sairaus kuin muistisairaus 

kyseessä 

· Tuki kohdentuu muistisairaalle  

· Tutkimus kohdistuu muistisairaan 

liikkumisen valvontaan, paikannukseen 

tai päivittäisten toimintojen 

helpottamiseen  

· Tutkimus keskittyy kuvailemaan 

terveydenalan ammattilaisen (usein 

hoitajan) ja omaishoitajan suhdetta  

· Psykoterapia interventiomuotona 

· Tutkittu ainoastaan musiikin käyttöä 

terapiamuotona 

· Tutkittu vain naisia  

· Koskee hoivakotiin sijoittamista tai sen 

suunnittelua ja omaishoitajan 

syyllisyyden tunteen lievittämistä  

 

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tekemiseksi on luotu erilaisia ohjeita sekä 

tarkistuslistoja valittujen tutkimusten laadun arvioimiseksi. Valmiiden arviointia 

helpottavien listojen käyttö lisää katsauksen luotettavuutta. (Joanna Briggs -instituutti 

2017, Valkeapää 2016.) Tässä tutkielmassa käytettävissä olevat resurssit huomioiden ei 

käytetty erillisiä tarkistuslistoja tutkimusten laadun arvioimiseksi. Niela-Vilén & Hamari 

(2016) kehottavat tutkijaa pohtimaan tarkistuslistojen käyttöä esimerkiksi käytettävissä 

olevan ajan puitteissa.  

 

Tutkimusten luotettavuutta on kuitenkin jollain tapaa syytä arvioida, jotta oma katsaus ei 

johda vinoutuneisiin päätelmiin.  Tutkimusten laadun ja kelpoisuuden arvioinnissa on 

tarkoitus arvioida löydettyjen tutkimusten tietoa suhteessa omaan tutkimuskysymykseen 

ja -ongelmaan. (Niela-Vilén & Hamari 2016.) Katsaukseen valituissa tutkimuksissa 

esiintyviä mahdollisia harhoja sekä tutkimusten yleistä laatua on arvioitu tutkimusten 

kokotekstien lukuvaiheessa seuraavasti: kiinnittämällä huomioita interventioiden 

otoskokoihin, osallistujien hankintaprosessin läpinäkyvyyteen, osallistujien 

satunnaistamiseen eri tutkimusryhmiin sekä siihen, ovatko tutkijat huomioineet tuloksista 
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päätelmiä tehdessään tutkittavien erilaisia taustatekijöitä, kuten ikää, sukupuolta tai 

hoidettavan muistisairaan sairauden vakavuutta. 

 

Tässä kandidaatin tutkielmassa kirjallisuushausta saatu aineisto on käyty läpi useita 

kertoja lukien ja muistiinpanoja tehden. Tutkimuksista tehtyjä havaintoja on yhdistelty ja 

vertailtu keskenään tutkimuskysymysten asettamassa viitekehyksessä. Aineiston 

yhdistely on yksi kirjallisuuskatsauksen aineistonkäsittelymenetelmä, jota voi soveltaa 

esimerkiksi sellaisiin aineistoihin, jotka ovat laadullisesti eritasoisia tai käsitteellisesti 

hajanaisia (Aromataris & Pearson 2014, Kangasniemi & Pölkki 2016). 

Kandidaatintutkielman tulos-osio voi sisältää koosteen löydetyistä tutkimuksista ja niiden 

pääkohdista. Tutkimuksista tehdyssä koosteessa on hyvä mainita kirjottajat, julkaisuvuosi 

ja -maa, otoskoot, menetelmät, tulokset, vahvuudet ja heikkoudet. (Niela-Vilén & Hamari 

2016.) Koosteen jälkeen tutkimusten keskeisiä piirteitä ryhmitellään sekä vertaillaan 

keskenään ja muodostetaan yhteenveto (Aveyard 2014). Kooste tutkimusten pääkohdista 

on tämän työn liitteenä (LIITE 1) ja yhteenveto tutkimusten tuloksista 

tutkimuskysymysten mukaisesti tulososiossa kappaleessa kuusi. 

5.3 Kirjallisuushaku ja sen kuvaus 

Kirjallisuushaku tietokannoista rajattiin koskemaan englanninkielisiä vertaisarvioituja 

artikkeleja, joiden julkaisuvuosi oli 2013-2017. Tutkimuksista tuli olla saatavilla 

kokoteksti. Haku toteutettiin systemaattisena hakuna seuraavista tietokannoista: 

CINAHL (EBSCO), Cochrane Library, PubMed sekä Ovid Medline. Ydinsanat 

hakuprosessissa olivat caregiver AND psychosocial support AND dementia AND tech-

nology. Ydinsanat yhdistettiin AND -operaattorilla ja synonyymit sekä samaan aihepiiriin 

sopivia sanoja OR -operaattorilla. Hakusanoja löytyi esimerkiksi CINAHL -tietokannan 

suppeampien ja laajempien termien valikoista. Lisäksi sanoja valittaessa käytettiin MESH 

-asiasanastoa sekä muissa tutkimuksissa käytettyjä asiasanoja. Hakua suoritettiin useaan 

otteeseen ensin tarkoituksena tutustua aihepiiriin tarkemmin, tämän jälkeen erilaisia 

hakusanoja lausekkeisiin yhdistellen pyrkimyksenä saavuttaa mahdollisimman kattava 

hakutulos. Paljon hoitotieteen alan tutkimuksia sisältäviin PubMed- ja CINAHL -

tietokantoihin tehtiin tarkentava haku vielä toiseen kertaan hieman hakulauseketta 
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muokaten, koska hakutulokset jäivät ensimmäisessä haussa vähäisiksi. Taulukossa 2. on 

esitetty hakusanat ja tietokannat, joiden perusteella katsauksen artikkelit valikoituivat.  

 

Kirjallisuuskatsauksessa on syytä käyttää myös manuaalista hakua, sillä sähköinen haku 

tietokannoista saattaa jättää aiheeseen kuuluvia tutkimuksia ulkopuolelle (Niela-Vilén & 

Hamari 2016). Kaikkien kokotekstin tarkasteluun saakka edenneiden tutkimusten 

lähdeluettelot käytiin läpi. Lähdeluetteloista löytyi osittain samoja artikkeleja, jotka 

sisältyivät jo valmiiksi katsaukseen. Luetteloista löytyi yksi tutkimus, joka täytti 

sisäänottokriteerit ja joka sisällytettiin katsaukseen (Blom ym. 2015). 

 

Taulukko 2. Tietokannat ja käytetyt hakusanat 

1. haku: 

CINAHL  

PubMed 

Cochrane Library 

Ovid Medline* 

Family care-

giver or 

spouse or part-

ner 

 

Psychosocial 

support or 

psychosocial 

intervention or 

support 

Dementia or 

Alzheimer or 

cognitive im-

pairment or 

memory loss 

or memory 

disorder 

Telenursing or 

technology or 

email or tele-

phone or tele-

health or 

eHealth or 

digital support 

or social me-

dia or gero-

technology or 

mobileappli-

cation* 

2. haku: 

CINAHL  

PubMed 

caregiv* psychosocial 

support or 

psychosocial 

or support 

dementia or 

Alzheimer or 

cognitive im-

pairment or 

memory loss 

or cognitive 

decline or 

mild cognitive 

impairment 

technology or 

computer or 

tablet or mo-

bile phone or 

smartphone or 

internet or tel-

ephone or 

ehealth 

*ei Ovid Medline -tietokannassa 

 

Ovid Medline -tietokanta antoi eri hakutuloksen, jos ”mobileapplication” sisällytettiin 

hakulausekkeeseen. Tällöin haku antoi vain 11 tulosta 39:n sijaan. Hakutulokset on 

esitetty taulukossa 3. Yhtä artikkelia ei ollut saatavilla kokotekstinä, joten tämä tutkimus 

karsiutui pois. Kokotekstivaiheessa jäi pois neljä artikkelia, koska ne kuvailivat vasta 
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tulevaisuudessa tapahtuvaa tutkimusta (Soellner ym. 2015, Tremont ym. 2013, van 

Knipperberg ym. 2016) tai käsitteli epävirallisia omaishoitajia (Lins ym. 2014). 

Katsaukseen valikoitui lopulta kymmenen tutkimusta: yhdeksän kappaletta sähköisellä 

haulla tietokannoista ja yksi manuaalisella haulla lähdeluettelosta. Manuaalisella haulla 

löytyneen artikkelin kokoteksti löytyi Google Scholar -tietokannasta (Blom ym. 2015). 

 

Taulukko 3. Tietokantojen hakutulokset 

 Kokoteksti 

vertaisarvioitu 

julkaisuvuosi 

2013-2017 

Otsikon 

perusteella 

poissuljettu 

Abstraktin 

perusteella 

poissuljettu 

Kokotekstinä 

tarkasteluun 

Katsaukseen 

valitut 

artikkelit 

CINAHL 1. haku: 

3 osumaa 

2. haku: 

16 osumaa 

1.haku: 2 

 

2.haku:12 

 

1.haku: - 

 

2.haku:3 

2 

 

Kajiyama 

ym. 2013 

Cochrane 

Library 

288 osumaa 287 - 1 - 

Ovid 

Medline 

39 osumaa 35  2 2 Czaja ym. 

2013 

PubMed 1. haku: 

13 osumaa 

 

2.haku: 

134 osumaa 

1.haku:10   

 

 

2.haku: 

120  

1.haku: –   

 

 

2.haku: 

12  

8 1.haku: 

Bateman ym. 

2017 

Tremont ym. 

2015 

2.haku: 

Boessen ym. 

2017 

Kwok ym. 

2017, 

Austrom ym. 

2015, 

Pagan-Ortiz 

ym. 2014, 

O´Connor 

ym. 2014 
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6 TULOKSET 

Lopulliseen tarkasteluun valikoitui kymmenen kappaletta muistisairaiden henkilöiden 

omaishoitajien tukimuotoja käsitteleviä tutkimuksia. Kuusi kappaletta oli määrällisiä 

(Blom ym. 2015 Kajiyama 2013, Kwok ym. 2013, Czaja ym. 2013, Pagán-Ortiz ym. 

2014, Tremont ym. 2015) ja neljä kappaletta laadullisia sekä määrällisiä menetelmiä 

yhdisteleviä tutkimuksia (Austrom ym. 2015, Bateman ym. 2017, Boessen ym. 2017, 

O´Connor ym. 2014). Koe-kontrollitutkimuksia oli kuusi kappaletta. (Blom ym. 2015, 

Czaja ym. 2013, Kajiyama ym. 2013, Kwok ym. 2013, Pagán-Ortiz ym. 2014, Tremont 

ym. 2015). Osallistujamäärä tutkimuksissa vaihteli 4-250 henkilön välillä. 

Interventioiden kesto vaihteli yhdestä kuukaudesta puoleen vuoteen, kestäen keskimäärin 

kolme kuukautta. Suurin osa tutkimuksista oli suoritettu Yhdysvalloissa (Bateman ym. 

2017, Czaja ym. 2013, Kajiyama 2013, O´Connor ym. 2014, Pagán-Ortiz ym. 2014, 

Tremont ym. 2015).  Myös Kiina (Kwok ym. 2013), Hollanti (Blom ym. 2015, Boessen 

ym. 2017) ja Iso-Britannia (Austrom ym. 2015) olivat edustettuina. Tutkimukseen valitut 

artikkelit pääkohtineen on koottu liitteeseen 1. 

 

Teknologian hyödyntämistä perusteltiin usein saavutettavuudella. Omaishoitajien voi 

olla haastavaa lähteä pois kotoa, erityisesti silloin, kun maantieteellinen välimatka tuen 

pariin on pitkä. (Czaja ym. 2013, Kajiyama ym. 2013, O´Connor ym. 2014, Pagán-Ortiz 

ym. 2014.) Esimerkiksi puhelinvälitteisen ohjauksen nähdään toimivan 

kustannustehokkaana ja helposti saavutettavana osana omaishoitajien tukipalveluja. 

(Kwok ym. 2013, Tremont ym.2015). 

6.1 Teknologiapohjaiset psykososiaalisen tuen muodot muistisairaan henkilön 

omaishoitajalle 

Suosituin tapa välittää tukea, oli jokin internetpohjainen sivusto, -kurssi, -sovellus, -

ohjelmisto tai virtuaalinen ympäristö (Austrom ym.2015, Bateman ym. 2017, Czaja ym. 

2013, Blom ym. 2015, Boessen ym. 2017, Kajiyama ym. 2013, O´Connor ym. 2014 

Pagán-Ortiz ym. 2014). Puhelinvälitteistä psykososiaalista tukea esiteltiin kahdessa 

tutkimuksessa (Tremont ym. 2015, Kwok ym. 2013) 
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Yli puolessa interventiosta hyödynnettiin vertaistuen mahdollisuuksia erilaisten 

teknologisten apuvälineiden avuin (Austrom ym. 2015, Bateman ym. 2017, Boessen ym. 

2017, Czaja ym. 2013, O´Connor ym. 2014, Pagán-Ortiz ym. 2014). Vertaistuki ilmeni 

esimerkiksi mahdollisuutena ottaa nettisivulla yhteyttä toisiin omaishoitajiin tai lukea 

heidän tarinoitaan (Pagán-Ortiz ym. 2014), keskustella videopuhelimen välityksellä 

reaaliaikaisesti (Austrom ym. 2015, Boessen ym. 2017, Czaja ym. 2013), jakaa 

kokemuksia suljetussa Facebook -ryhmässä (Bateman ym. 2017) tai osallistua 3D-

sovelluksella virtuaalisesti valitun hahmon kautta yhteiseen keskusteluun (O´Connor ym. 

2014). 

 

Interventiot yhdistivät usein erilaisia tukimuotoja aiemmin mainitun vertaistuen lisäksi: 

stressinhallintataitojen ja rentoutumisen harjoittelua, ratkaisukeskeistä 

ongelmanratkaisua esimerkiksi käytösoireiden käsittelyyn sekä luentoja tai muuta 

infomateriaalia (Austrom ym. 2015, Blom ym.2015, Czaja ym. 2013, Kwok ym. 2013, 

Tremont ym. 2015). Terveellisten elintapojen ohjausta sisältyi kahteen interventioon 

(Kwok ym. 2013, Pagán-Ortiz ym. 2014). Lisäksi niihin saattoi kuulua erillisiä itsenäisiä 

harjoituksia ja ”kotitehtäviä” (Blom ym. 2015 & Kajiyama ym. 2013). Kotitehtävänä 

omaishoitajien piti kuvailla kirjallisesti mitä he ovat oppineet ja miten he aikovat 

hyödyntää opittuja asioita tulevaisuudessa. Näyttelijöiden avuin toteutetut videoklipit 

koskien erilaisia omaishoidon tilanteita ja -suhteita pyrkivät edistämään oppimista ja 

itsereflektiota. Videoklippien avulla oli tarkoitus harjoitella tunnetaitoja haastavissa 

tilanteissa, jotka herättävät ensin usein turhautumista, syyllisyyttä, voimattomuuden ja 

masentuneisuuden tunteita. Omaishoitajat pystyivät samaistumaan tilanteisiin sekä 

pohtimaan omia reaktioitaan vastaavissa tilanteissa. (Kajiyama ym. 2013.) 

 

Tukimuotojen taustalla vaikutti muutamissa tutkimuksissa jokin teoria tai malli. O´Con-

nor ja kumppanit (2014) perustivat tukimuotonsa “Coping with Caregiving: Reducing 

Stress and Improving Your Quality of Life Family Intervention” -malliin. Tremont 

kollegoineen (2015) käyttivät Family Intervention: Telephone Tracking — Caregiver 

(FITT-C) -ohjelmansa taustalla kolmea teoriamallia: psykososiaalisen siirtymän vaiheet-

, vuorovaikutteista stressin ja pystyvyyden- sekä perheen keskinäisen toiminnan ja 

vuorovaikutuksen teoriaa. Kwok ym. (2013) raportoivat interventionsa pääaiheiden ja 

aikataulun jäljittelevän perusterveydenhuollon psykoedukaatio-interventiota. Teorioiden 

käyttö tukimuotojen perustana vahvistaa niiden kohdentumista erityisesti omaishoitajien 
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pystyvyyden tukemiseen, stressin lievittymiseen ja perheen sisäisen toiminnan 

positiiviseen muutokseen (Tremont ym. 2015). O´Connor tutkijakollegoineen (2014) 

puolestaan tuovat esille näyttöön perustuvan mallin käytön hyötyjä omaishoitajille 

suunnattua interventiota suunnitellessa. 

 

Ohjatut yksilö- ja ryhmäinterventioiden kontaktitilanteet noudattivat usein ennalta 

määriteltyä runkoa tai “checklist” -mallia (Austrom ym. 2015, Blom ym. 2015, Czaja ym. 

2013, Kwok ym. 2013, Tremont ym. 2015). Osa ryhmätilanteista eteni pääosin 

osallistujien esille tuomien ajatusten mukaisesti, psykologin tai muun ammattilaisen 

kevyesti ohjatessa keskustelua (O´Connor ym. 2014). Keskustelun edistämiseksi 

annettiin myös viikoittaisia teemakysymyksiä, joita osallistujat kävivät yhdessä pohtien 

läpi. Osa kysymyksistä tuli jakaa omalle Facebook-yhteisölle, jotta tuen verkostoa 

saataisiin laajennettua. (Bateman ym. 2017.) 

6.2 Teknologiavälitteisen psykososiaalisen tuen vaikuttavuus omaishoitajien 

kokemaan kuormittuneisuuteen 

Omaishoitajien kuormittuneisuutta arvioitiin yhteensä seitsemässä tutkimuksessa. 

Kuormittuneisuutta mitattiin Zarit Burden Interview (ZBI) -mittarilla (Bateman ym. 

2017, Kwok ym. 2013, O´Connor ym. 2014, Pagán-Ortiz ym. 2014, Tremont ym. 2015), 

Caregiver Burden Scale -asteikolla (Austrom ym. 2015), Caregiver bother -mittarilla 

(RMBPC) (Kajiyama ym. 2013) sekä The Revised Memory and Behaviour Scale -

asteikolla (Czaja ym. 2013).  Tutkimuksissa käytettiin myös masennusta ja stressitasoja 

mittaavia mittareita, joiden tulokset voivat olla yhteydessä omaishoitajien 

kuormittuneisuuteen. Niitä ei kuitenkaan tarkastella lähemmin tässä, koska ne eivät 

indikoi suoraan kuormittuneisuutta. 

 

Kuormittuneisuuteen saatiin interventioiden myötä tilastollisesti merkitseviä 

kohennuksia verrattuna kontrolliryhmään (Kwok ym. 2013, Czaja ym. 2013). Positiivisia, 

joskin ei tilastollisesti merkitseviä tuloksia, saatiin Austromin ym. (2015), Batemanin ym. 

(2017), Kajiyama ym. (2013), O´Connorin ym. (2014), Pagán-Ortizin ym. (2014), 

Tremontin ym. (2015) tutkimuksissa. Tremont ja kumppanit (2015) esittävät tuloksia 

kuvaavassa taulukossa, että koeinterventiossa FITT-C -ryhmässä (Family Intervention: 
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Telephone Tracking — Caregiver) ZBI-mittarin tulokset ovat parempia kuin 

tavanomaisessa TS (Telephone Support) -ryhmässä. Kajiyama ym. (2013) vertailivat 

koeryhmän kuormittuneisuuden keskiarvoja ennen ja jälkeen ICare -intervention, 

tuloksen ollessa kohentunut tilastollisesti merkitsevästi. Sen sijaan kontrolliryhmään 

verratessa tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä.  
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7 POHDINTA 

7.1 Keskeiset tulokset 

Vertaistuki on keskeinen osa teknologiapohjaisia psykososiaalisen tuen interventioita 

muistisairaiden henkilöiden omaishoitajille. Omaishoitajien keskinäistä vuorovaikutusta 

edistettiin ohjatusti erilaisten apuvälineiden, kuten videopuhelujen, tavallisen puhelimen, 

internetsivustojen ja -sovellusten, sosiaalisen median sekä virtuaalisen ympäristön avuin. 

Interventiot olivat suurimmaksi osaksi monimuotoisia, eli useampaa tuen muotoa 

yhdistettiin samanaikaisesti. Yhteisiä piirteitä suurimmalle osalle interventioita 

vertaistuen lisäksi olivat tiedon jakaminen muistisairauksista, omaishoitajuudesta sekä 

omaishoitajille osoitetuista palveluista kirjallisen infomateriaalin, luentojen tai videoiden 

välityksellä. Yhteistä sisältöä olivat myös stressinhallintataitojen ja rentoutumisen 

harjoittelu sekä ratkaisukeskeinen ongelmanratkaisu esimerkiksi muistisairaan 

käytösoireiden ja omaishoitajan omien tunteiden käsittelyyn. Suurin osa interventioista 

oli ohjattuja ja niihin sisältyi kontakti koulutetun ammattilaisen kanssa. Omaishoitajille 

oli tarjolla myös ”self-help” -kursseja sekä internet -sivustoja omatoimisempaan tiedon 

ja tuen tarpeen tyydyttämiseen. Interventioiden keskimääräinen kesto oli kolme kuukautta 

ja osallistujamäärä vaihteli 4-250 omaishoitajan välillä. 

 

Interventioiden vaikuttavuus omaishoitajien kokemaan kuormittuneisuuteen oli 

kontrolliryhmiin verrattuna kahdessa tutkimuksessa tilastollisesti merkitsevä. Kuudessa 

tutkimuksessa interventioryhmien omaishoitajien kuormittuneisuus oli lievittynyt 

kontrolliryhmään verrattuna, mutta tulokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Pienet 

otoskoot vaikuttavat todennäköisesti tutkimusten tuloksiin: vaikka interventiot olisivat 

sisällöllisesti merkittäviä, ei tilastollista merkitsevyyttä välttämättä saada näkyväksi. 

Mittareita kuormittuneisuuden muutoksien arviointiin käytettiin useita erilaisia, 

yleisimpänä Zarit Burden Interview (ZBI) -mittari ja sen muunnelmat. Kaikkiaan 

interventioiden vaikuttavuuden suunta omaishoitajien kokemaan kuormittuneisuuteen 

näyttäytyi positiivisena. 



25 
 

7.2 Kirjallisuuskatsauksen luotettavuus 

Tässä kandidaatintutkielmassa on pyritty noudattamaan hyvän tieteellisen käytännön 

ohjeita. Lähdeviitteet on merkitty tekstiin sekä lähdeluetteloon, ja alkuperäisten 

kirjoittajien sanomaa on pyritty kunnioittamaan viittauksissa. (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta 2012.) Tässä tutkielmassa on ollut vain yksi kirjoittaja, 

kirjallisuushakujen suorittaja, artikkelien lukija ja johtopäätösten muodostaja. 

Luotettavuuteen vaikuttaa viiden edeltävän vuoden vuosirajaus, joka asetettiin 

teknologisten sovellusten ja apuvälineiden nopean viimeaikaisen kehittymisen sekä 

tutkimusartikkelien sopivan määrän löytymisen vuoksi kandidaatintutkielmaa ajatellen. 

Todennäköisesti usea tutkielman ulkopuolinen tutkimus olisi täyttänyt sisäänottokriteerit, 

jolloin tulokset näyttäytyisivät erilaisina. Esimerkiksi yhdestä sisäänottokriteerit 

täyttäneestä tutkimuksesta, joka tuli esille manuaalisella haulla, ei ollut saatavilla 

kokotekstiversiota. 

 

Kirjallisuuskatsauksen tekemiseen oli käytössä rajoitetusti aikaa, joten tutkimusten 

laadun arviointiin ei käytetty erillistä tarkastuslistaa. Tutkimusten otoskoot vaihtelivat 

suuresti ja kaikissa tutkimuksissa ei arvioitu koettua kuormittuneisuutta, joten niiden 

vertailu keskenään oli tämän vuoksi haastavaa esimerkiksi vaikuttavuuden arvioinnin ja 

yhteenvedon kannalta. Niissä tutkimuksissa, joissa kuormittuneisuutta arvioitiin, 

korostettiin usein positiivista suuntaa sen lievittymisessä, mikä tuo helposti lukijalle 

mielikuvan vaikuttavuudesta. Toisaalta viidessä seitsemästä tutkimuksesta ei saatu 

tilastollisesti merkitsevää näyttöä interventioiden vaikuttavuudesta omaishoitajien 

kokemaan kuormittuneisuuteen, joten liian positiivista tulkintaa ei tuloksista ole helposti 

mahdollista tehdä. Näiden asioiden valossa saatuihin tuloksiin tulee suhtautua 

varovaisesti, ja vaikka työssä on pyritty huolellisuuteen, on inhimillisten erehdysten ja 

liian subjektiivisen näkökulman muodostuminen mahdollista.  

7.3 Johtopäätökset 

Tässä kandidaatintutkielmassa on pyritty selvittämään omaishoitajille suunnattuja 

teknologiapohjaisia psykososiaalisen tuen muotoja. Lisäksi työssä on tarkasteltu tuki-

interventioiden vaikuttavuutta omaishoitajien kokemaan kuormittuneisuuteen. Aiemmin 
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on esitetty, että muistisairaiden henkilöiden omaishoitajat hyötyvät parhaiten 

monimuotoisista tietoa, tukea ja taitojen kehittämistä sisältävistä interventioista 

verrattuna yksittäiseen tukimuotoon (Belle ym. 2006, Sörensen ym. 2002). Tutkielman 

tulosten mukaan omaishoitajien teknologiapohjaisia psykososiaalisen tuen interventioita 

on suunniteltu viimeisten viiden vuoden ajalta siten, että ne ovat usein sisällöltään 

monimuotoisia ja pyrkivät vaikuttamaan eri elämänalueisiin. 

 

Tutkielmaan sisällytetyissä interventioissa painottui vertaistuki, mikä aiempien 

tutkimusten mukaan ei näyttäytynyt niin vahvana osa-alueena omaishoitajien tuki-

interventioiden sisällöissä. Samat elementit muodostavat aiempien ja tutkielman 

interventioiden ytimen, missä omaishoitajan stressinhallinta, ongelmanratkaisukyky, 

tunteiden käsittely sekä tiedonjako ovat keskeisiä piirteitä (Sörensen ym. 2002, Tremont 

ym. 2013, Tremont ym. 2008). Aiempien tutkimusten mukaan interventioiden tulisi 

koskettaa omaishoitajan fyysisen ja emotionaalisen ulottuvuuden lisäksi tämän sosiaalisia 

konteksteja, kuten perheenjäseniä ja ystäviä (Eisdorfer ym. 2003, Zarit & Leitsch 2001). 

Interventioissa ei painotettu perheen ja ystävien yhdistämistä tuen piiriin. Ainoastaan 

yhdessä pilottitutkimuksessa (Boessen ym. 2017) testattiin tabletilla käytettävää 

sovellusalustaa perheen ja omaishoitajan keskinäisen yhteydenpidon vahvistamiksi. 

Teknologian käyttöä vertailtaessa 2000-luvun alkupuoliskoon, jolloin keskityttiin 

enemmän tavanomaisen puhelimen (Mason & Harrison 2008, Tremont 2008), ja 

internetin (Eisforder ym. 2003, Torp ym. 2008) hyödyntämiseen, teknologian käyttö 

vaikuttaa monipuolistuneen interventioiden sisältöjen välittämisessä. Tukea välitettiin 

tutkielman tulosten mukaan monipuolisesti erilaisilla ja uudenaikaisilla teknologisilla 

sovelluksilla. 

 

Tämän tutkielman tulosten mukaan omaishoitajien kuormittuneisuuteen saatiin 

teknologiapohjaisilla psykososiaalisen tuen interventioilla positiivisia tuloksia. 

Kuormittuneisuus lievittyi usein interventioryhmien tuloksia vertailtaessa 

alkumittauksiin sekä kontrolliryhmien tuloksiin. Kahdessa tutkimuksessa ilmeni 

tilastollisesti merkitseviä tuloksia. Aiempien tutkimusten mukaan interventioiden 

vaikuttavuus on ollut ristiriitaista omaishoitajien kuormittuneisuuteen liittyen, sillä 

interventiot on meta-analyyseissä nähty tehottomina ja niiden vaikutukset 

kontrolliryhmään verraten jopa negatiivisina (Acton & Kang 2001) mutta toisaalta on 

saatu myös positiivisia vaikutuksia kuormittuneisuuden lievittymiseen (Mason & 
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Harrison 2008, Brodaty ym. 2003, Sorensen ym. 2002). Aiemmissa tutkimuksissa on 

myös otettu kantaa siihen, että kokonaisvaltaisen kuormittuneisuuden laajuus on liikaa 

yksittäisen intervention ratkaistavaksi (Acton & Kang 2001). Tutkielman tulokset ovat 

kuormittuneisuuden suhteen samantyyppisiä verrattuna aiempien tutkimusten maltillisiin 

vaikuttavuustuloksiin. Kuitenkin tässä tutkielmassa vaikuttavuuden pääsuuntaus nähdään 

enemmän positiivisena kuin ristiriitaisena. Vaikka tilastollista merkitsevyyttä ei 

suurimmasta osasta tutkimuksia saatu, oli koe- ja kontrolliryhmiä vertailtaessa 

kuormittuneisuus useimmiten lievittynyt koeryhmän kohdalla. 

 

Tämän kandidaatin tutkielman tuloksia voidaan hyödyntää kuntien ja kaupunkien 

omaishoidon tukipalvelujen suunnittelussa. Psykososiaalista tukea voidaan välittää 

muutoinkin kuin kasvokkain tapaamalla, mikä helpottaa kuntia, joissa välimatkat ovat 

pitkiä ja omaishoitajia asuu haja-asutusalueilla. Vertaistukiryhmät, asiantuntijaluennot ja 

omaishoitajan hyvinvointia edistämään pyrkivät infopaketit on mahdollista välittää eri 

teknologisin keinoin. Palvelujen järjestäjien tulee varmistaa, että omaishoitajilla on 

tarvittavat välineet ja riittävät taidot tukipalvelujen vastaanottamiseen kotonaan. Järjestöt 

ja kolmas sektori hyötyvät tutkimuksen tuloksista tulevien kehittämishankkeiden, 

pilottien ja projektien teemojen suuntaamisessa. Omaishoitajille suunnattu 

psykososiaalisen tuen interventio esimerkiksi mobiilisovelluksen avuin toteutettuna 

voidaan pilotoida kehittämishankkeena yhteen kuntaan, ja onnistuessaan myös muualle 

valtakunnalliseen käyttöön. Yksityiset sosiaali- ja terveysalan- sekä tekniikan puolen 

yritykset voivat hyödyntää tutkimuksen tuloksia suunnittelemalla omaishoitajien 

psykososiaalisen tuen interventioita ja ohjelmistoja tuen välittämiseen. Yritysten luomia 

tukimalleja ja sovelluksia voidaan tarjota esimerkiksi kuntien ja kaupunkien käyttöön 

osaksi omaishoitajille suunnattuja palveluja. 

 

Jatkotutkimusehdotuksina tutkielman tulosten perusteella olisi mielenkiintoista vertailla 

saman sisältöisen monimuotoisen psykososiaalisen tuen intervention vaikuttavuutta 

omaishoitajan kuormittuneisuuteen eri teknologisin sovelluksin välitettynä. Tutkielmassa 

vahvasti esiin noussut vertaistuki eri menetelmin välitettynä herättää myös kiinnostusta 

jatkotutkimusaiheena.  Sosiaalisen median sekä mobiilisovellusten tutkiminen 

psykososiaalisen tuen välittämisen muotoina ovat ajan hengen mukaisesti relevantteja 

jatkotutkimusaiheita, sillä tutkielmaan valikoitujen tutkimusten otoskoot jäivät melko 

pieniksi ja vaikuttavuutta ei pystytty osoittamaan luotettavasti. Toisiko puhelimen 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2836858/#R39
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ladattava sovellus tuen helpommin saavutettavaksi ja sitä kautta vaikuttavaksi nykyajan 

ihmisille? Teknologian sovellutuksia muistisairaiden henkilöiden omaishoitajille 

suunniteltaessa täytyy kuitenkin muistaa suurimman osan kyseisistä ihmisistä olevan 

suhteellisen iäkkäitä, jolloin erilaisten teknologisten sovellusten vaivaton käyttö ei ole 

aina itsestäänselvyys.  
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LIITTEET 

Taulukko 4. Kirjallisuuskatsaukseen valikoituneet tutkimusartikkelit 
Kirjoittajat 
ja 
julkaisuvuo
si 

Julkaisu
maa 

Tutkimuksen tavoite ja 
tarkoitus 

Käytetyt mittarit ja 
aineistonkeruu- 
menetelmät 

Otos Päätulokset Tutkimuksen  
luotettavuus:  
vahvuudet ja  
heikkoudet 

1)Austrom, 
Geros, 
Hemmer-
lein, 
McGuire, 
Gao, 
Brown, 
Callahan, 
Clark 
2015 

Iso-Bri-
tannia 

Pilottitutkimuksen 
tarkoituksena oli 
arvioida 
muistisairaiden 
henkilöiden 
omaishoitajien 
reaaliaikaisen 
vertaistukiryhmää 
soveltuvuuden ja 
hyväksyttävyyden 
kannalta. Ryhmä 
toteutui kerran viikossa 
kuuden kuukauden 
ajan 
videoneuvottelulaitte
en välityksellä. 

Masennus: Patient 
Health Questionnaire 
(PHQ-9), Ahdistus: 
Generalized Anxiety 
Disorder (GAD-7) 
questionnaire, 
Koettu terveys ja 
elämänlaatu: Short-
Form 36 (SF-36), 
Kuormittuneisuus: 
The Caregiver Bur-
den Scale,  
Pystyvyyden tunne: 
Revised Scale for 
Caregiving Self-Effi-
cacy,  
Laadullista aineistoa 
kerättiin osallistujien 
antamasta 
palautteesta 

Viisi 
osallistujaa, 
joista yksi jäi 
pois kahden 
kerran jälkeen 
 neljä 
osallistujaa 

Ahdistuksen, 
masennuksen sekä 
pystyvyyden tunteet 
lievittyivät. 
Kuormittuneisuuspisteet 
nousivat hieman, mihin 
tutkijat ottivat 
johtopäätöksissä kantaa. 
Tilastollisia analyysejä 
ei mittauksista tehty.  

Tietoinen suostumus, 
tutkimus yhdistää 
määrällistä ja 
laadullista tutkimusta  
 
Pieni otoskoko, 
tutkimuskoordinaattori 
valinnut osallistujat 



 

2)Bateman, 
Brady, 
Wilkerson, 
Karanam, 
Callahan  
2017  

Yhdysv
allat 

Päätavoitteina oli 
selvittää sosiaalisen 
median kautta 
tapahtuvan 
vertaisryhmätyöskente
lyn soveltuvuutta, 
hyväksyttävyyttä ja 
vaikuttavuutta 
muistisairaiden 
henkilöiden 
omaishoitajille. 
Vaikuttavuutta haettiin 
koettuun 
kuormittuneisuuteen 
sekä stressiin. Ryhmä 
toteutui kuusi viikkoa 
kestävänä suljettuna 
Facebook online-
ryhmänä. 

Haastattelu ja 
vastausten kuvaileva 
vertailu,  
Kuormittuneisuus: 
ZBI-mittari (Zarit 
Burden Interview), 
Koettu stressi: 
Percieved stress-scale 
(PSS), 
Pystyvyyden tunne: 
Revised Scale of 
Self-Efficacy, 
Medical Outcome 
Study (MOS), 
Sosiaalinen tuki: So-
cial Support Survey, 
Muistisairauden aste: 
Dementia Severity 
Rating Scale, 
Neuropsykiatriset oi-
reet: Neuropsychiat-
ric Inventory Ques-
tionnaire, 
Facebookin käyttö: 
Facebook Intensity 
Scale (FBI) 

12 osallistujaa, 
joista 
lopullisiin 
tuloksiin neljä 
osallistujaa  

Facebook -ryhmä 
vaikuttaa yleisesti 
hyväksyttävältä 
muodolta omaishoitajien 
tukemiseen. 
Vaikuttavuudesta ei 
tilastollista näyttöä. 
Pystyvyydellä, 
sosiaalisella tuella ja 
koetulla stressillä 
tulosten mukaan 
positiivinen suunta. 

Tietoinen suostumus, 
osallistujien 
rekrytoinnin selkeä 
kuvaus, osallistujien 
sisäänotto- ja 
poissulkukriteerit 
määritelty, 
muistisairaiden 
oirekuvaa kartoitettu 
 
Pieni otoskoko, yli 
puolet osallistujista jäi 
pois lopullisesta 
arviosta 

3)Blom, 
Zarit, 
Zwaaftink, 
Cuijpers, 
Pot,  
2015 

Hollanti RCT-tutkimuksen 
tarkoitus oli selvittää, 
onko internetin 
välityksellä ”self-
help” -kurssilla 
”Mastery over 
Dementia” (MoD), 

Masennus- ja ahdis-
tusoireet: Center for 
Epidemiologic Stud-
ies Depression Scale: 
(CES-D), 
Ahdistuneisuus: 

251 
osallistujaa 

Masennus- ja 
ahdistusoireet 
lievittyivät koeryhmässä 
tilastollisesti 
merkitsevästi verrattuna 
kontrolliryhmään. 

Laaja otoskoko, 
tietoinen suostumus, 
koe- ja 
kontrolliryhmiin 
satunnaistaminen 
 



 

vaikutusta 
omaishoitajien 
masennus- ja 
ahdistusoireisiin. 
Kurssiin sisältyi 
kahdeksan luentoa ja 
kotitehtäviä. 

Hospital Anxiety and 
Depression Scale 
(HADS-A). 
Aineisto kerättiin 
internetin 
välityksellä. 

Kontrolliryhmässä 
paljon vähemmän 
kontakteja verrattuna 
koeryhmään 

4) Boessen, 
Verwey, 
Duymelinc, 
van Ros-
sum,  
2017 

Hollanti Pilottitutkimus, jossa 
tarkoituksena oli 
testata omaishoitajan ja 
muun perheen 
keskinäiseen 
yhteydenpitoon 
kehitettyä 
sovellusalustaa 
(”Cubes”) ja sen 
käytettävyyttä sekä 
koettua arvoa 
omaishoitajien ja 
läheisten arvioimana. 
Interventio kesti 10 
viikkoa. 

Sovelluksen 
käytettävyys: Post-
Study System 
Usability 
Questionnaire 
(PSSUQ), 
Koettu hyöty ja arvo 
sovelluksesta: 
Osallistujien 
haastattelu 

39  
osallistujaa 

Omaishoitajat ja perhe 
olivat positiivisella 
kannalla online-
sovellusalustan käytöstä: 
se koettiin 
helppokäyttöisenä ja 
hyödyllisenä 
yhteydenpidon muotona. 

Tietoinen suostumus  

5) Czaja, 
Loewen-
stein, 
Schulz, 
Nair, Ped-
romo,  
2013 

Yhdys-
vallat 

RCT-tutkimuksen 
tarkoituksena oli 
selvittää videopuhelun 
välityksellä tuotetun 
psykososiaalisen tuen 
intervention (viisi 
kuukautta) 
vaikuttavuutta sekä 
käytettävyyttä 
muistisairaiden 

Masennus: Center for 
Epiodemiologic 
Studies Depression 
Scale (CESD), 
Kuormittuneisuus: 
The Revised 
Memory and Beha-
viour Scale, 
Omaishoitajuuden 
kokemus: Positive 
Aspect of caregiving, 

Yhteensä 110 
osallistujaa, 
joista oli 
mukana 
loppuarviointii
n asti 93 
osallistujaa. 
Interventioryh
mässä 30 ja 
kahdessa 
kontrolliryhmä

Omaishoitajien kokema 
kuormittuneisuus aleni 
ja he kokivat enemmän 
positiivisia asioita 
omaishoitoon liittyen 
sekä tyytyväisyyttä 
sosiaalisesta tuesta. 
Tulokset olivat 
tilastollisesti 
merkitseviä. 

Tietoinen suostumus, 
omaishoidettavien 
muistisairauden tilaa 
kartoitettiin MMSE -
testillä, kouluttajat 
sertifioituja, 
videopuhelut 
nauhoitettiin  



 

henkilöiden 
omaishoitajille. 
 
 
 

Sosiaalinen tuki: So-
cial Support 

ssä 63 
osallistujaa. 

6) 
Kajiyama, 
Thompson, 
Eto-Iwasea, 
Yamashita, 
Di Mario, 
Tzuang, 
Gallagher-
Thompson, 
2013 

Yhdysv
allat 

RCT-tutkimuksen 
tarkoituksena oli 
selvittää, onko online 
iCare Stress 
Management e-
Training Program -
ohjelmalla (kesto 
kolme kuukautta) 
vaikutusta 
muistisairaiden 
henkilöiden 
omaishoitajien stressin 
lievittymiseen, 
masennuksen, 
heikkoon 
elämänlaatuun. 

Stressi: PSS,  
Kuormittuneisuus: 
RMBPC,  
Masennus: CES-D 
Elämänlaatu: PQOL 

150 osal-
listujaa 

Koettu stressi lievittyi 
koeryhmässä 
tilastollisesti 
merkitsevästi. 

Tietoinen suostumus, 
osallistujien 
satunnaistaminen 
ryhmiin, laaja 
otoskoko, sisäänotto- 
ja poissulkukriteerit 
määritelty 

7)Kwok, 
Wong, Ip, 
Chui, 
Young, Ho, 
2013 

Kiina RCT-tutkimuksen 
tarkoituksena oli 
selvittää ja arvioida, 
onko puhelinohjatulla 
psykoedukaatio-
interventiolla (12 
puhelinkontaktia) 
vaikuttavuutta 
muistisairaiden 
henkilöiden 
omaishoitajien 
kuormittuneisuuden 

Kuormittuneisuus: 
Zarit Burden 
Interview (ZBI) 
Pystyvyyden tunne: 
Revised Scale for 
Caregiving Self-effi-
cacy 

42 osallistujaa, 
joista 38 oli 
loppuun asti 
mukana 

Kuormittuneisuus 
lievittyi 
interventioryhmässä 
tilastollisesti 
merkitsevästi, 
kontrolliryhmässä se 
hieman kasvoi. 
Pystyvyyden tunne myös 
koheni 
interventioryhmässä, 
kontrolliryhmässä se 
hieman laski. Ero 

Pieni 
poisjääntiprosentti 
osallistujilla, tietoinen 
suostumus, ryhmiin 
satunnaistaminen  
 
Omaishoidettavien 
muistisairaiden 
taudinkuvaa ja -
tilannetta ei kartoitettu 
erikseen, mikä voi 
vaikuttaa 



 

lievittämiseen ja 
pystyvyyden tunteen 
kohentamiseen. 

ryhmien välillä oli 
tilastollisesti merkitsevä. 

omaishoitajien 
tarpeisiin ja myös 
lopputuloksiin 

8) O´Con-
nor, Ariz-
mend, 
Kaszniak 
2014 

Yhdys-
vallat 

Pilottitutkimuksen 
tarkoituksena oli 
selvittää reaaliajassa 
tapahtuvan kahdeksan 
viikkoa kestävän 
virtuaalisen 
vertaistukiryhmän 
(Second Life) 
soveltuvuutta 
muistisairaiden 
henkilöiden 
omaishoitajille 
arvioiden koettua 
kuormittuneisuutta 
sekä tiedustellen 
osallistujien 
mielipidettä ryhmän 
hyödyistä. 
 
 
 
 
 

Yksinäisyys: 
UCLA Loneliness 
Scale, 
Masennus: Geriatric 
Depression Scale, 
Kuormittuneisuus: 
Zarit Burden Inter-
view, 
Stressi: Perceived 
Stress Scale 
Lisäksi osallistujilta 
kysyttiin laadullisia 
kysymyksiä 
kokemuksista sekä 
pyydettiin vapaata 
palautetta online-
ryhmän 
hyödyllisyydestä ja 
vaikutuksista. 

10 osallistujaa, 
joista 7 jatkoi 
intervention 
loppuun 
saakka 

Koettu stressi lievittyi 
tilastollisesti 
merkitsevästi, muista 
mittauksista ei ilmennyt 
tilastollista merkitseviä 
tuloksia 

Tietoinen suostumus 
 
 
Pieni otoskoko 

9)Pagán-
Ortiz, 
Cortés, 
Rudloff, 
Weitzman, 
Levkoff, 
2014 

Yhdysv
allat 

Tutkimuksen 
tarkoituksena oli 
kuvailla reaaliajassa 
tukea ja tietoa 
tarjoavan Cuidate 
Cuidador – 
internetsivuston 

Pystyvyyden tunne: 
Personal Mastery 
Scale (PMS), 
Sosiaalinen tuki: 
Lubben Social 
Network Scale 
(LSNS), 

72 
osallistujaa, 
jotka jaettu 
intervention ja 
kontrolliryhmi
in 

Ei tilastollisesti 
merkitseviä tuloksia 
pystyvyydessä, 
kuormittuneisuudessa tai 
masennusoireissa. 
Tulokset olivat 
koeryhmissä 

Osallistujien 
rekrytointiprosessi 
kuvattu, tietoinen 
suostumus 
 
Ei kuvattu ryhmiin 
satunnaistamista 



 

kehittämistä sekä 
arvioida sen 
vaikuttavuutta 
koettuun sosiaaliseen 
tukeen ja pystyvyyteen 
tunteeseen sekä 
koettuun 
kuormittuneisuuteen 
espanjalaistaustaisilla 
perheillä, joissa on 
muistisairaan henkilön 
omaishoitaja. 

Kuormittuneisuus: 
Zarit, Burden Inter-
view 
Emotionaalinen 
stressi: Epidemiolog-
ical Studies Depres-
sion Scale (CES-D). 
Lisäksi laadullisia ky-
symyksiä (6) net-
tisivun käyttöön liit-
tyen. 

positiivisempia 
verrattuna 
kontrolliryhmiin. 

10) Trem-
ont, Davis, 
Papandona-
tos, Ott, 
Fortinsky, 
Gozalo, 
Yue, Bry-
ant, Chris-
tine, 
Bishop, 
2015 

Yhdys-
vallat 

RCT-tutkimuksen 
tarkoituksena oli 
arvioida 
puhelinohjatun 
psykososiaalisen tuen 
intervention (16 
puhelinkontaktia 
kuuden kuukauden 
aikana) vaikutuksia 
muistisairaiden 
henkilöiden 
masennusoireiden 
lievittämiseen ja 
kuormittuneisuuteen 
sekä pystyvyyden 
tunteeseen, terveyteen- 
ja elämänlaatuun sekä 
perheen toimintaan. 

Kuormittuneisuus: 
Zarit Burden 
Interview (ZBI),  
Masennus:  
Center for Epidemiol-
ogy Studies Depres-
sion Scale (CESD), 
Muisti- ja 
käytösoireet muis-
tisairaalla: Revised 
Memory and Behav-
ioral Problem Check-
list (RMBPC), 
Perheen toiminta: 
Family Assesment 
Device (FAD), 
Pystyvyyden tunne: 
Self Efficacy Ques-
tionnaire (SEQ), 

250 
osallistujaa 

FITT-C -
interventioryhmällä 
masennusoireet 
lievittyivät tilastollisesti 
merkitsevästi verrattuna 
kontrolliryhmään. 

Laaja otoskoko, 
sisäänotto- ja 
poissulkukriteerit 
määritelty, tietoinen 
suostumus, koe- ja 
kontrolliryhmissä 
saman verran 
kontakteja 



 

Omaishoidon kokem-
inen: Positive spects 
of Caregiving (PAC), 
Terveys-elämänlaatu: 
EuroQoL 
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