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Tiivistelmä 
 

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotioloissa 
omaisen tai muun läheisen henkilön avustuksella. Iäkkäiden (>65-vuotiaiden) omaishoidettavien määrä 
kaikista omaishoidettavista on merkittävä. Iäkkäiden omaishoitoon liittyy haasteita, koska ikääntyessä 
toimintakyky heikkenee ja lääkkeiden määrä ja monilääkitys lisääntyvät. Tästä huolimatta Iäkkäiden 
omaishoidon lääkitysturvallisuutta on tutkittu aikaisemmin vain vähän.     
 
Tämän pro gradu -tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa tekijöitä, jotka vaikuttavat omaishoitajan kykyyn 
selvitä iäkkään omaishoidettavan lääkehoidon toteutuksesta. Nämä tekijät jaettiin omaishoitajaan 
liittyviin tekiöihin, omaishoidettavaan liittyviin tekijöihin ja järjestelmälähtöisiin tekijöihin. Tutkimus 
toteutettiin menetelmätriangulaationa, jossa aineistoa kerättiin kahden kotikäynnin yhteydessä tehdyillä 
nauhoitetuilla haastatteluilla (n=21) ja niihin yhdistetyillä kyselyillä. Kyselylomakkeiden aineisto 
analysoitiin kvantitatiivisesti laskemalla frekvenssit ja suhteelliset frekvenssit. Litteroidut haastattelut 
analysoitiin abduktiivisella sisällönanalyysillä, jossa yhdistyy aineisto- ja teorialähtöinen lähestymistapa. 
Teoreettisena viitekehyksenä käytettiin James Reasonin inhimillisen erehdyksen teoriaa.  
 
Omaishoitoperheet olivat hyvin erilaisia keskenään. Toiset omaishoitajat ja omaishoidettavat olivat 
fyysisesti hyvässä kunnossa kun taas toisten toimintakyvyssä oli huomattavia rajoitteita. Perheiden 
tilannetta ei kuitenkaan otettu yksilöllisesti huomioon mietittäessä perheille soveltuvia tukipalveluja. 
Omaishoitajien kuormittuneisuus kipujen ja vapaapäivien pitämättömyyden vuoksi osaltaan hankaloitti 
lääkehoidosta selviämistä. Suurimpia järjestelmälähtöisiä haasteita omaishoitoperheiden lääkehoidon 
toteutuksessa oli: 1) perheiden oli vaikeaa tavoittaa lääkäri ja 2) niissä perheissä, joissa kotihoito auttoi 
omaishoitajaa, perheet eivät olleet tyytyväisiä sen toimintaan. Lääkäreiden huonon tavoitettavuuden ja 
omalääkärin puutteen takia lääkehoidon kokonaisuus ei ollut kenenkään hallinnassa ja lääkehoidon 
seuranta oli puutteellista. Kotihoidon toiminnassa haasteita aiheutti se, että kotihoidon asiakaskäynnit 
suoritettiin liian laajalla aikavälillä, mikä aiheutti haasteita lääkkeiden antoon.   
 
Omaishoitajat eivät saa riittävästi yhteiskunnalta tukea lääkehoidon toteutukseen. Iäkkäiden 
omaishoidon lääkitysturvallisuuteen vaikuttavat erityisesti vaikeus tavoittaa lääkäriä, kotihoidon tuen 
riittämättömyys lääkehoidon toteutuksessa, omaishoitoperheiden yksilöllisyyden huomiomatta jättäminen 
ja hoitajien kuormittuneisuus kipujen ja vapaapäivien pitämöttömyyden vuoksi. Omaishoitajien 
tukeminen pitää olla yhteiskunnassa kärkisijalla tulevaisuudessa, jotta omaishoitajat pystyvät selviämään 
raskaasta hoitotyöstä ja monimutkaisista lääkehoidoista myös ilman kohtuutonta omaa aktiivisuutta. 
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Abstract 
 

Family caregiving refers to the organization of home care for an older adult, disabled or sick person with 
the assistance of a relative or other close person. The number of elderly carers (> 65 years) of all family 
garegivers is significant. There are challenges concerning family caregiving for the older adults, due to 
increased age is in connection with decreased physical performance and increased number of 
medications and polypharmacy. Despite these factors, there has been little research on the medication 
safety in the family caregiving among older adults.  
 
The aim of this Master's thesis was to identify factors influencing the ability of a caregiver to cope with 
the medication management of the older adults. These factors were divided into subgategories: factors 
associated a family caregiver, associated a care recipient and system-oriented factors. The research 
was conducted as a method triangulation, in which the data were collected through two interviews with 
home visits (n = 21) and related questionnaires. The questionnaire data were quantitatively analyzed by 
calculating the frequencies and relative frequencies. The transcribed interviews were analyzed by 
abductive content analysis, combining both deductive and inductive approach. James Reason's theory of 
human error was used as the theoretical framework. 
 
Caregiving families participating in this research were very different compared with each other. Some 
family caregivers and care recipients were in good physical condition while others were severely 
disabled. However, the situation of the families was not individually considered when considering 
appropriate support services for the families. The workload of family caregivers due to the pain and the 
absence of days off contributed to the difficulty of medication management.  The foremost system-
oriented challenges in the management of the medications were: 1) difficult for the families to reach the 
physician and 2) for those families where assisted home care helped the caregiver, the families were not 
satisfied with its functioning. Due to the poor availability of physicians and the lack of a family physician, 
there was no one in control of the medication as a whole and there was inadequate monitoring of the 
medication. In the assisted home care, challenges were caused by the fact that home care visits were 
conducted over a wide period of time, which created challenges for giving the medications. 
 
Carers do not receive sufficient support from the society for the management of the medications. The 
medication safety of the older adults in the family caregiving is particularly affected by the difficulty of 
reaching a physician, the inadequacy of support from the assisted home care, the failure to recognize 
the individuality of caregiving families, and the caregivers’ burden due to pain and lack of days off. 
Support for caregivers must be at the forefront of society in the future, so that caregivers can cope with 
heavy nursing care and complicated medications, even without excessive self-activity. 
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I KIRJALLISUUS OSA 

1 JOHDANTO 

 

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon 

järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun läheisen henkilön avustuksella (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2018a). Hoidettavalle omaishoito mahdollistaa kotona asumisen 

palveluasumisen tai laitoshoidon sijaan. Viralliset omaishoitajat tekevät kunnan kanssa 

omaishoitosopimuksen. Kunnat maksavat omaishoitajille omaishoidon tukea, joka 

muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista, omaishoitajalle maksettavasta 

hoitopalkkiosta, vapaapäivistä sekä omaishoitoa tukevista palveluista (Laki omaishoidon 

tuesta 2005/937, § 2). Omaishoidon tuella voidaan sekä edistää hoitajan ja hoidettavan 

hyvinvointia että vähentää palveluasumisen ja laitoshoidon tarvetta (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2005). Omaishoidolla onkin tärkeä kansantaloudellinen merkitys 

etenkin nyt kun yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä tulee nousemaan runsaasti seuraavien 

vuosikymmenten aikana (Suomen virallinen tilasto 2018).  

 

Iäkkäiden osuus omaishoitajista ja omaishoidettavista on merkittävä. Kelan vuonna 2014 

tekemän tutkimuksen mukaan 60 % omaishoitajista oli vanhuuseläkkeellä (Tillman ym. 

2014). Lähes puolet kaikista omaishoitajista oli 60–79 –vuotiaita. Saman tutkimuksen 

mukaan keskiverto-omaishoidettava oli iältään 63-vuotias ja yleisimmät syyt 

omaishoitoon olivat fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen, pitkäaikainen fyysinen 

sairaus tai vamma ja muistisairaus. Aikaisempien tutkimusten mukaan erityisesti iäkkäät 

omaishoitajat ovat kuormittuneita ja omaishoitajat kokevat fyysisen ja psyykkisen 

terveyden heikommaksi verrattuna ei-omaishoitajiin (Sosiaali- ja terveysministeriö 2005; 

Tikkanen 2016; Kivelä 2019). Omaishoitajat raportoivat muita enemmän muun muassa 

masennus- ja ahdistusoireita ja tuki- ja liikuntaelinsairauksia (Sosiaali- ja 

terevysministeriö 2005). Erityisesti dementoituneiden omaishoitajat ovat huonommassa 

fyysisessä kunnossa kuin ei-omaishoitajat (Pinquart ja Sörensen 2003).  
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Omaishoitajan ja omaishoidettavan vanhenemisen tuomien muiden haasteiden lisäksi 

ikääntyneiden omaishoitajat joutuvat selviämään monimutkaisista lääkehoidoista, koska 

lääkehoitojen tarve ja monilääkitys kasvaa ikääntyessä (Saastamoinen ja Verho 2015; 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja Kansaneläkelaitos 2017). 

Omaishoitajilla ei kuitenkaan yleensä ole minkäänlaista lääkealan koulutusta, vaan he 

joutuvat selviämää lääkehoidoista maallikkoina (Lang ym. 2015). Aikaisemmassa 

systemaattisessa katsauksessa iäkkäiden kotona tapahtuvan lääkehoidon toteuttamisen 

riskeiksi tunnistettiin osaamisen ja tiedon puute, kognitiivisten toimintojen 

heikkeneminen ja useiden lääkkeiden samanaikainen käyttö eli hyvin samankaltaiset 

asiat, mitkä ovat läsnä iäkkäiden omaishoidossa (Godfrey ym. 2013). Iäkkäiden 

omaishoidon lääkitysturvallisuuteen liittyvistä riskeistä huolimatta iäkkäiden 

omaishoitoon vaikuttavia tekijöitä on tutkittu ja tunnistettu vain vähän (Parand ym. 2016).  

 

Tämän pro gradu -tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa tekijöitä, jotka vaikuttavat 

omaishoitajan kykyyn selvitä iäkkään lääkehoidon toteutuksesta.  Nämä tekijät jaettiin 

omaishoitajaan liittyviin tekiöihin, omaishoidettavaan liittyviin tekijöihin ja 

järjestelmälöhtöisiin tekijöihin. Tavoitteena oli kuvata jokaiselta osa-alueelta niin 

positiivisia kuin negatiivisia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa omaishoitaja kykyyn selvitä 

lääkehoidon toteutuksesta.   

 

 

2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS: INHIMILLISEN EREHDYKSEN 

TEORIA 

 

Lääkitysturvallisuutta ja riskien hallintaa on tutkittu runsaasti terveydenhuollon eri 

yksiköissä (Olaniyan ym. 2015; Khalil ym. 2017). Terveydenhuollon riskienhallinnan 

tutkimuksessa on sovellettu erilaisia teorioita, joista yksi eniten käytetty on James 

Reasonin inhimillisen erehdyksen teoria (Reason 2000). Reasonin teoriaa on sovellettu 

laajasti erilaisissa riskialttiissa ympäristöissä kuten ilmailussa ja turvallisuusalalla sekä 

viime aikoina myös terveydenhuollossa (Peltomaa 2012). Reasonin (2000) mukaan 
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ihmisen erehtyväisyyttä ja virheiden tekemistä voidaan lähestyä joko yksilönäkökulmasta 

tai järjestelmänäkökulmasta. Nimensä mukaisesti yksilönäkökulma tarkastelee virheitä 

yksilöiden epäonnistumisina, mikä on johtanut syyttävään toimintakulttuuriin.  

 

Järjestelmänäkökulmassa sen sijaan ajatellaan, että virheitä voi sattua jokaiselle, koska 

ihminen on luonnostaan erehtyväinen (Reason 2000). Ihmisten tekemät virheet 

nähdäänkin seurauksena huonoista järjestelmistä ja toimimattomista organisaatioista, 

koska riittävän hyvät järjestelmät ja toimintatavat nähdään keinona suojautua 

ihmimillisiltä virheiltä. Systeeminäkökulma ei ole ristiriidassa sen kanssa, että ihminen 

yksilönäkin voi vaikuttaa virheiden todennäköisyyteen, mutta siinä painotetaan 

organisaatioiden vastuuta ja suojausten kehittämistä virheiden ehkäisemiseksi.  

Terveydenhuollossa tällaisia suojauksia voisivat olla lääkehoitojen toteutuksessa 

esimerkiksi lääkkeen jaon kaksoistarkastus tai lääkkeiden käyttäjien neuvonta. Keskeinen 

ajatus systeeminäkökulmassa onkin, että suojauksia on oltava riittävästi, jottei jonkin 

yksittäisen suojauksen pettäminen pääse vahingoittamaan potilasta.  

Systeeminäkökulmaa ja siihen liittyviä suojauksia kuvataan usein reikäjuustomallilla 

(kuva 1). 

  

Kuva 1. Systeeminäkökulmaan perustuva riskienhallinnan periaate kuvattuna 

reikäjuustomallilla. Mikäli kaikki juustoviipaleiden reiät sattuvat samaan aikaan samalle 

kohdalle, poikkeama tapahtuu. Poikkeamien todennäköisyyttä voidaan pienentää 

lisäämällä harkitusti suojauksia (juustoviipaleita) prosessin riskialttiisiin kohtiin. (Reason 

2000).  
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Tässä pro gradu -tutkimuksessa teoreettisena viitekehyksenä käytettiin soveltaen yllä 

kuvattua James Reasonin inhimillisen erehdyksen järjestelmälähtöistä teoriaa. 

Lääkitysturvallisuuden toteutumista kotona on tutkittu suhteessa melko vähän, vaikka 

maallikoiden tekemien poikkeamien voidaan ajatella olevan todennäköisempiä kuin 

terveydenhuollon ja lääkealan ammattilaisten tekemien (Lang ym. 2015; Parand ym. 

2016). Omaishoidon lääkehoidon toteutukseen vaikuttavia tekijöitä ja riskikohtia on 

tärkeä tunnistaa, jotta näitä riskejä saataisiin hallittua ja omaishoidon 

lääkitysturvallisuutta parannettua. Tutkimusta tarvitaan myös siksi, että suojaukset 

omaishoidossa tapahtuvassa lääkehoidossa voidaan rakentaa ko. toimintaympäristön 

erityispiirteet huomioon ottaen. Omaishoidon lääkitysturvallisuuden riskit voivat liittyä 

esimerkiksi siihen, että omaishoitaja toimii yksin ilman mahdollisuutta hyödyntää 

hoitotiimiä lääkehoidon toteutuksessa, hän ei tiedä riittävästi lääkkeistä tai hän voi olla 

väsynyt, koska hoitotyö on raskasta. Näihin riskikohtiin voidaan kehittää ehkäiseviä 

suojauksia esimerkiksi osana perusterveydenhuollon toimintaa. Tällaisia suojauksia 

voisivat olla omaishoitajan jaksamista edistävät tukipalvelut ja lääkkeisiin liittyvä 

koulutus. Kotioloihin voidaan myös kehittää sellaisia suojauksia, jotka pienentävät 

lääkityspoikkeamien riskejä. Lääkkeiden jaon turvallisuutta voidaan lisätä esimerkiksi 

toimittamalla lääkkeet kotiin valmiissa annospusseissa. Toisaalta kotihoito voi myös 

jakaa lääkkeet dosettiin, jolloin omaishoitajan tehtäväksi jää ainoastaan huolehtia, että 

lääkkeet tulee otettua.  

 

 

3  OMAISHOITO SUOMESSA  

 

3.1.  Omaishoidon tuki 

 

Omaishoidon tuki on lakisääteinen palvelu, jonka järjestämisestä kunta huolehtii 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2005, Laki omaishoidon tuesta 937/2005). Omaishoitajan 

tukea koskevan lain tarkoituksena on ”edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon 

toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon 

jatkuvuus ja omaishoitajan työn tukeminen” (Laki omaishoidon tuesta 937/2005, § 1). 
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Omaishoidon lainsäädännöllinen tukeminen on peräisin 1980-luvulta, jolloin otettiin 

käyttöön vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kotihoidontuki (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2005). Nykyinen omaishoitoa koskeva laki on hyväksytty vuonna 2006, 

jolloin tuli voimaan laki nykyisestä omaishoidon tuesta. Vuoden 2006 jälkeen lakiin on 

tullut vain pieniä muutoksia. Vuonna 2011 omaishoidon tukea koskevaan lakiin lisättiin 

maininta siitä, että hoidettavan hoito voidaan järjestää hoitajan vapaapäivien ajan myös 

toimeksiantosopimuksella (Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen 318/2011).  

Vuonna 2015 lakia täsmennettiin omaishoitajan eläke- ja tapaturmavakuutusturvan osalta 

(Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen 1646/2015). Vuonna 2016 lakiin lisättiin 

maininta omaishoitajille tarjottavista terveystarkastuksista ja koulutuksesta sekä 

täsmennettiin vapaapäivien lukumäärää (Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen 

511/2016). Omaishoidon tukeen kuuluu omaishoitajille maksettavan palkkion lisäksi 

olennaisena osana kunnan omaishoitajille mahdollistamat vapaapäivät ja omaishoitajille 

ja omaishoidettavalle tarjottavat palvelut (Laki omaishoidon tuesta 937/2005). 

Omaishoitajille tarjottavat palvelut tarkoittavat valmennusta ja koulutusta hoitotehtävää 

varten sekä tarvittavia hyvinvointi- ja terveystarkastuksia sekä muita tarvittavia sosiaali- 

ja terveyspalveluita. Muita tarvittavia sosiaali- ja terveyspalveluita voivat olla esimerkiksi 

tukipalvelut, kuten kylvetys-, asiointi-, turva-, ateria- ja kuljetuspalvelut, kodinhoitoapu, 

henkilökohtainen avustaja, apuvälinepalvelu tai kotisairaanhoito (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2005). Kunta voi järjestää omaishoitoa tukevat palvelut myös 

palvelusetelillä. Kunkin omaishoitajan tarve omaishoitoa tukeviin sosiaalipalveluihin 

määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmaa tehtäessä. 

 

Omaishoidon tukea voidaan myöntää, mikäli hoidettava tarvitsee alentuneen 

toimintakyvyn, sairauden tai muun vastaavan syyn takia kotona hoivaa tai huolenpitoa 

(Laki omaishoidon tuesta 937/2005, § 3). Lisäksi hoitajan pitää olla valmis vastaamaan 

hoidettavan hoidosta ja hoitajan terveyden ja toimintakyvyn pitää vastata omaishoidon 

vaatimuksia. Näiden lisäksi omaishoidon pitää olla hoidettavan sairauden hoitoon nähden 

riittävää ja omaishoidettavan edun mukaista ja hoidettavan kodin pitää olla hoitoon 

sopiva.   

 



6 

 

Omaishoitajat laativat kunnan kanssa omaishoitosopimuksen, jossa määritellään muun 

muassa hoitopalkkion suuruus ja maksutapa, omaishoitajan vapaapäivät sekä se, miten 

vapaapäivät järjestetään (Laki omaishoidon tuesta 937/2005, § 8). 

Omaishoitosopimuksen liitteenä tulee olla omaishoitajan ja omaishoidettavan kanssa 

yhdessä laadittu hoito- ja palvelusuunnitelma (Sosiaali ja terveysminiteriö 2005). Kunnan 

on vakuutettava hoitaja työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella. Omaishoidon tukea 

maksaa se kunta, joka on velvollinen järjestämään hoidettavalle sosiaalipalveluja. 

Omaishoitosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen vastuun hoidosta katsotaan siirtyneen 

kunnalta omaishoitajalle (Tillman ym. 2014).  

 

Omaishoidon tuen suuruus määräytyy hoidon vaativuuden ja sitovuuden mukaan (Laki 

omaishoidon tuesta 937/2005, § 5). Hoitopalkkion määräämisessä ei perusteena voida 

käyttää perheen tuloja tai varallisuutta (Sosiaali- ja terveysministeriö 2005). Hoitopalkkio 

on normaalioloissa vähintään 300 euroa kuukaudessa. Hoitopalkkio on kuitenkin 

vähintään 600 euroa, mikäli omaishoitaja on omaishoidon raskaan siirtymävaiheen 

vuoksi estynyt tekemään omaa työtä. Kunnilla on valtuutus päättää tarkemmin 

omaishoidon tuen palkkioluokkien suuruudesta sekä siitä, millä kriteereillä palkkioluokat 

määräytyvät. Kunnalla on oikeus maksaa myös pienempää palkkiota joko omaishoitajan 

toiveesta tai jos hoidon sitovuuden katsotaan olevan hyvin vähäistä. Omaishoitopalkkion 

määrä tarkistetaan vuosittain työntekijän eläkelain mukaisella palkkakertoimella (Laki 

omaishoidon tuesta 937/2005, § 6). Omaishoidonpalkkion indeksisuoja tuli ensimmäistä 

kertaa voimaan vuoden 2006 lakiin omaishoidon tuesta (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2005).   

 

Omaishoitajille tarjotaan vapaapäiviä siten, että omaishoitaja saa vähintään kaksi 

vuorokautta vapaata jokaista kalenterikuukautta kohti (Laki omaishoidon tuesta 

937/2005, § 4). Mikäli omaishoitaja on yhtäjaksoisesti sidottu hoitoon vuorokauden 

ympäri, hänellä on mahdollisuus kolmeen vuorokauteen vapaata kalenterikuukautta 

kohti. Kunnan tehtävänä on järjestää hoidettavalle hoitopaikka tai vaihtoehtoisesti hoitaja 

kotiin hoitajan vapaapäivien ajaksi. Yksi hoitopaikkapäivä omaishoitajan vapaiden 

aikana saa maksaa hoidettavalle enintään 9 euroa vuorokaudessa (Sosiaali- ja 
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terveysministeriö 2005). Kunta voi myöntää myös palvelusetelin, jolla perhe ostaa 

hoidettavalle joko hoitopaikan palvelukodista tai hoitajan kotiin vapaapäivien ajaksi. 

Tällä palvelusetelillä kunta korvaa osan vapaapäivien kustannuksista. Hoidosta 

omaishoitajan vapaiden ja muiden poissaolojen aikana määritellään hoito- ja 

palvelusuunnitelmassa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2011).     

 

Omaishoitajan vapaiden aikainen sijaisomaishoito on voitu järjestää myös 

toimeksiantosopimuksella 1.8.2011 alkaen (Sosiaali- ja terveysministeriö 2011). 

Omaishoitajan sijaiseksi soveltuvan henkilön kanssa tehdään toimeksiantosopimus, jossa 

hän sitoutuu hoitamaan omaishoidettavaa omaishoitajan vapaiden ajan. Tällaisessa 

tapauksessa sijaisomaishoito tapahtuu hoidettavan kotona. Sijaisomaishoitajan ei tarvitse 

olla hoidettavan omainen tai muu läheinen henkilö.  

 

3.2. Omaishoidon kansantaloudellinen merkitys 

 

Kansallisessa omaishoidon kehittämisohjelmassa on arvioitu, että omaishoidon tuen 

kokonaiskustannukset olisivat noin 450 miljoonaa euroa vuodessa (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2014). Kustannuksista noin puolet muodostuu omaishoitopalkkioista ja 

noin puolet omaishoitoon liittyvistä palveluista.  

 

Omaishoidolla korvataan merkittävästi kunnan järjestämiä palveluja. Kelan toteuttaman 

omaishoitoa koskevan tutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa omaishoidettavista 

tarvitsisi ympärivuorokautista laitoshoitoa, mikäli omaishoito ei olisi mahdollinen 

(Tillman ym. 2014). Tästä syystä omaishoidolla saadaan huomattavasti pienennettyä 

sosiaali- ja terveydenhuollon menoja. Kunnan kanssa omaishoitosopimuksen tehneiden 

hoitotyön laskennallinen arvo on selvityksen mukaan noin 1,7 miljardia euroa vuodessa 

eli omaishoito säästää vuosittain 1,3 miljardia euroa yhteiskunnan varoja (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2014). Laskelmassa on otettu huomioon vain virallisen omaishoidon 

tuomat säästöt. Huomattavasti isommista luvuista puhutaan, mikäli huomioidaan myös 

laskennallinen hyöty ilman omaishoitosopimusta läheisiään auttavien tekemästä työstä.    
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Sari Kehusmaan (2014) yksi tutkimusalue väitöskirjassaan oli omaishoidon vaikutus 

hoidon kokonaiskustannuksiin. Tulosten mukaan hoito oli kalleinta sellaisessa 

tapauksessa, jossa hoidettava oli täysin kunnan järjestämien palvelujen varassa. Kun 

kuluja verrattiin siihen, että hoidettava hoidettaisiin omaishoidolla, olivat kulut 

huomattavasti matalammat. Vaikka analyysissä otettiin huomioon kaikki omaishoidon 

aiheuttamat kustannukset, yhden heikkokuntoisen iäkkään henkilön omaishoito säästi 

vuosittain noin 20 000 euroa hoidettavaa kohden verrattuna siihen, että hoidettava olisi 

täysin kunnan järjestämien palvelujen varassa. Vuositasolla kunnat säästivät läheisten ja 

omaisten avun ansiosta 2,8 miljardia euroa iäkkäiden palvelujen käyttökustannuksissa.  

 

Mikäli uusia omaishoitajia saataisiin omaishoidon tuen piiriin 23 000 (arvio siitä, kuinka 

paljon sitovaa ja raskasta hoitotyötä tekee nykyisten virallisten omaishoitajien lisäksi), 

säästäisivät kunnat hoitokustannuksissa 460 miljoonaa euroa vuodessa (Kehusmaa 2014). 

Kehusmaan (2014) tutkimuksen mukaan omaishoidon tukea olisikin taloudellisesti 

perusteltua maksaa nykyistä useammalle, koska tuen aiheuttamat menot ovat paljon 

pienemmät kuin omaishoidon tuomat säästöt. Tulokset tukevat sitä, että kaikki sitovaa ja 

raskasta hoitotyötä tekevät pitäisi saada omaishoidon tuen piiriin.   

 

3.3. Omaishoidon nykytilanne 

 

3.3.1. Omaishoidon kattavuus 

 

Vuonna 2018 virallisia omaishoitosopimuksen tehneitä omaishoitajia oli 47 504 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019a). Luku kattaa ainoastaan kunnan kanssa 

omaishoitosopimuksen tehneet omaishoitajat ja todellinen läheisiään jollakin tavalla 

auttavien lukumäärä on paljon suurempi (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014).  
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Kelan vuonna 2012 toteuttamassa omaishoitotutkimuksessa arvioitiin, että omaishoitoon 

verrattavaa työtä tekee 350 000 omaista, joista 60 000 tekee sitovaa ja raskasta hoitotyötä 

(Tillman ym. 2014). Tämän arvioin mukaan hyvin sitovaa ja raskasta hoitotyötäkin 

tekeviä on siis Suomessa enemmän kuin virallisia omaishoitajia. Kansallisessa 

omaishoidon kehittämisohjelmassa on listattu tavoitteeksi, että kaikki, jotka tekevät 

sitovaa ja raskasta hoitotyötä, saataisiin omaishoidon tuen piiriin (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2014). Tämän tavoitteen mukaan virallisten omaishoitajien määrä 

lisääntyisi lähivuosina noin 60 000:een.  

 

3.3.2.  Yli 65-vuotiaiden osuus omaishoidettavista 

 

Yli 65-vuotiaiden osuus omaishoidettavista on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden 

aikana voimakkaasti (Suomen virallinen tilasto 2017, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2019a). Kaikista yli 65-vuotiaista omaishoidon tuen turvin hoidettavia on ollut viimeisen 

viiden vuoden aikana prosentuaalisesti lähes sama osuus. Tästä huolimatta yli 65-

vuotiaiden omaishoidettavien lukumäärä on kasvanut, koska yli 65-vuotiaiden osuus 

väestöstä on lisääntynyt vuosina 2007–2017 lähes 10 % (Suomen virallinen tilasto 2018). 

Vuonna 2018 yli 65-vuotiaita omaishoidettavia oli 33 493, kun vuonna 2012 vastaava 

luku oli 27 021 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019a).  

 

Omaishoidettavien lisäksi iäkkäiden omaishoitajien määrä on kasvanut (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 2019a). Vuonna 2012 yli 65–vuotiaita omaishoidon tuesta 

sopimuksen tehneitä oli 21 249, kun taas vuonna 2018 vastaava luku oli 27 591. Sama 

muutos omaishoitajien ikärakenteessa näkyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

vuonna 2012 tekemässä tutkimuksessa, jonka mukaan 64 % kaikista omaishoitajista oli 

yli 64-vuotiaita (Linnosmaa ym. 2014). Vuonna 2006 enemmistö omaishoitajista oli vielä 

työikäisiä eli 18–65-vuotiaita (Voutilainen ym. 2007). 

 

3.3.3. Omaishoidosta selviytyminen ja lisäpalveluiden saatavuus 
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Kelan omaishoitohankkeessa tutkittiin haastattelututkimuksella omaishoidosta 

vastaavien työntekijöiden näkemyksiä omaishoidon tilanteesta omassa kunnassaan 

(Tillman ym. 2014). Tämän lisäksi hankkeeseen kuului rekisteritutkimus vuonna 2012 

työskennelleiden omaishoitajien hoitopalkkioista sekä kyselytutkimus omaishoitajille. 

Seuraavissa kappaleissa kerrotaan Kelan omaishoitotutkimuksen tuloksia omaishoidosta 

selviämisen ja palveluiden riittävyyden näkökulmasta.    

 

KUNNAN TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYS OMAISHOIDON TILANTEESTA 

 

Omaishoidosta vastaavien työntekijöiden kyselytutkimuksen tuloksissa korostui 

omaishoidon merkitys osana kuntien palvelukokonaisuutta (Tillman ym. 2014). Vastaajat 

kuitenkin korostivat sitä, että virallinen omaishoito kattaa vain pienen osan kaikista, jotka 

jollakin tavalla auttavat läheisiään. Kunnan työntekijät arvioivat, että omaishoidettava on 

yleensä huonokuntoinen ja sekä omaishoitaja että omaishoidettava ovat useimmiten 

iäkkäitä. Yleisin omaishoidon syy oli hoidettavan muistisairaus. Kunnan työntekijät 

pohtivat vastauksissaan omaishoidon vastuullisuutta, koska vastuu hoidosta on 

vuorokauden ympäri yleensä tehtävään kouluttautumattomalla omaishoitajalla.  

 

Kuten omaishoidon tukea koskevassa laissa sanotaan, kunnilla on oikeus maksaa 

pienempää palkkioita omaishoitajalle, mikäli omaishoidon sitovuus arvioidaan 

vähäiseksi (Laki omaishoidon tuesta 937/2005). Kelan omaishoitohankkeen mukaan 

kunnat käyttävät hyväksi tätä laissa olevaa mainintaa (Tillman ym. 2014). Tutkimuksen 

mukaan kunnat maksoivat alempaa palkkiota, mikäli hoidettavalle tarjottiin runsaasti 

omaishoitoa tukevia palveluita. Eri kuntien näkökulmat vaihtelivat kuitenkin riippuen 

siitä, miten ”runsaat palvelut” kunnassa määriteltiin. Omaishoitajat voivat olla siis eri 

kunnissa hyvinkin eriarvoisessa asemassa hoitopalkkion suhteen.  

 

Kuntien tarjoama sijaishoito omaishoitajan vapaiden aikana vaihteli hyvin paljon kuntien 

välillä (Tillman ym. 2014). Toisissa kunnissa kunnalla oli tarjota vain laitosmaista hoitoa 
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kun taas toisilla kunnilla oli tarjota monenlaisia sijaishoitovaihtoehtoja, kuten kotona 

järjestettävää sijaishoitopalvelua. Kaikki kunnat tarjosivat kuitenkin melko yleisesti alle 

vuorokauden mittaisia lyhyitä virkistysvapaita omaishoitajan lakisääteisten vapaiden 

lisäksi. Yli 65-vuotiaille omaishoidettaville tarjottava päivätoiminta vaihteli jonkin 

verran kuntien välillä. Isommissa kunnissa päivätoiminta toimi hyvin ja se mahdollisti 

lyhyitä vapaahetkiä omaishoitajalle. Pienemmissä kunnissa vaihtoehtojen määrä oli 

pienempi, mutta kaikissa kunnissa oli järjestetty kuitenkin jonkinlaista päivätoimintaa 

omaishoidettavalle.  

 

Iäkkäiden omaishoitajien lakisääteisiin vapaisiin liittyi ongelmia monessa kunnassa ja 

joissakin kunnissa vain neljäsosa käytti lakisääteiset vapaapäivänsä (Tillman ym. 2014). 

Tilanne oli erilainen nuorempien omaishoitajien kohdalla ja vammaisia lapsia hoitavien 

vanhempien kohdalla, jotka useimmiten pitävät lakisääteiset vapaapäivänsä melko 

säännöllisesti. Iäkkäiden haluttomuuteen pitää lakisääteisiä vapaapäiviä on arveltu 

johtuvan siitä, että omaishoitajat pelkäävät hoidettavan kunnon romahtamista 

sijaisomaishoidon aikana.   

 

Hoidettavalle annettavista palveluista yleisimpiä olivat fysioterapeutin palvelut, 

lääkkeiden jako -palvelut, pesupalvelut sekä erilaiset tukipalvelut (Tillman ym. 2014). 

Yleisin palvelu, jota omaishoitajat olivat toivoneet lisää, oli kuljetuspalvelu. 

Työntekijöiden näkemys puolestaan oli se, että eniten omaishoitavat kaipaisivat kotiin 

tarjottavaa sijaisomaishoitoa. Palveluiden saatavuudessa oli eriarvoisuutta 

omaishoidettavan iästä riippuen. Tutkimuksen mukaan yli 65-vuotiaiden omaishoitajien 

oli helpompi saada erilaisia tukipalveluja kuin nuorempien omaishoitajien.   

 

Omaishoitajien palveluseteleiden käyttö oli tutkimuksen mukaan lisääntynyt (Tillman 

ym. 2014). Palveluseteleillä ostetaan esimerkiksi yksityistä kotipalvelua, mikäli 

omaishoitaja tai omaishoidettava ei halua hoidettavaa kodin ulkopuolelle hoitoon 

omaishoitajan vapaiden ajaksi. Palveluseteleiden avulla on siis pyritty täydentämään sitä 

aukkoa, mihin kunta ei ole pystynyt vastaamaan erilaisilla muilla hoitovaihtoehdoilla. 



12 

 

Ongelmana kuitenkin on, että palvelusetelin arvo ei riitä kustantamaan omaishoitajan 

kokonaista vapaapäivää.  

 

Kuntien työntekijöiden kyselytutkimuksessa selvitettiin myös sitä, minkä takia läheskään 

kaikki omaishoitoon verrattavaa työtä tekevät eivät hae omaishoidon tukea (Tillman ym. 

2014). Yhdeksi syyksi arvioitiin se, että omaishoitoon liittyy paljon vastuuta, eivätkä 

kaikki uskalla ottaa tuota vastuuta vastaan. Omaishoidon tuki aiheutti monessa myös 

epäselvyyksiä siinä, miten se vaikuttaa muihin tukiin ja verotukseen. Tietoisuuden puute 

omaishoidon tuesta arveltiin olevan myös yksi mahdollinen syy. Joissain tapauksissa 

perheet olisivat olleet kiinnostuneita virallisesta omaishoidosta aikaisemmin, mutta 

kunnan määrärahat olivat loppuneet vuoden aikana kesken, minkä takia omaishoitajat 

olivat joutuneet odottamaan pitkään sopimuksen allekirjoittamista.  

 

KYSELYTUTKIMUS OMAISHOITAJILLE 

 

Kelan omaishoitohankkeen kyselytutkimuksessa lähetettiin kyselylomake vuonna 2012 

omaishoidon tuen hoitopalkkiota saaneille omaishoitajille (Tillman ym. 2014). Kysely 

toteutettiin kesällä 2014, mistä johtuen tutkimukseen osallistujat olivat toimineet 

omaishoitajina vähintään 1,5 vuotta. Kyselyllä selvitettiin omaishoidettavan ja 

omaishoitajan taustatietoja, omaishoitajan jaksamista, järjestöjen ja seurakunnan tukea 

sekä perheen taloudellisesta tilannetta. Kyselylomake postitettiin 4000 perheelle, josta 

vastausprosentiksi muodostui lopulta 59,7 %.  

 

Vaikka kyselylomakkeita lähetettiin kaiken ikäisille omaishoitoperheille, tutkimuksen 

keskiverto-omaishoitaja ja -hoidettava olivat iältään yli 60-vuotiaita (Taulukko 1) 

(Tillman ym. 2014). Omaishoidon hoitopalkkion suuri osa vastaajista koki merkittäväksi 

tai hyvin merkittäväksi taloudellisen tilanteen kannalta. Rahallisen merkityksen lisäksi 

moni koki palkkion osoittavan arvostusta omaishoitotyötä kohtaan.  
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Taulukko 1. Kelan omaishoitotutkimuksen mukaiset keskiverto-omaishoitoperheen 

taustatiedot, tuen lähteet ja omaishoitoon liittyvät kielteiset vaikutukset (Tillman ym. 

2014).  

Taustatiedot  

Omaishoitajan ikä 66 vuotta 

Omaishoidettavan ikä 63 vuotta 

Omaishoitajan ja omaishoidettavan suhde Puoliso 

Yleisimmät syyt omaishoitoon fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen, 

pitkäaikainen fyysinen sairaus tai vamma, 

muistisairaus 

Käytetyimmät palvelut Apuvälinepalvelut, terapiat, kuntoutus ja 

lyhytaikainen hoito 

COPE-indeksin tuloksia  

Yleisin tuen lähde Oma perhe 

Harvinaisin tuen lähde Ystävät ja naapurit 

Omaishoidon kielteinen vaikutus Ystävyyssuhteiden ylläpito 

Omaishoidon kielteisiä vaikutuksia lisäsivät Hoidettavan heikko toimintakyky, avustamiseen 

käytetty pitkä aika, omaishoitajan huonoksi 

koettu terveys, omaishoitajan masentuneisuus ja 

mielenkiinnon puute, palveluiden riittämättömyys 

Omaishoidon kielteisiä vaikutuksia vähensivät Hyvät tukipalvelut, läheisiltä saatu riittävä tuki 

 

 

Omaishoitajille tarkoitetussa kyselytutkimuksessa mitattiin omaishoitajien 

kuormittuneisuutta COPE-indeksillä (Tillman ym. 2014). COPE-indeksi on 

eurooppalaisella yhteistyöllä kehitetty arviointimenetelmä omaishoitajien 

kuormittuneisuudesta ja tuen tarpeesta (McKee ym. 2003). Indeksi sisältää 15 kysymystä, 

joista osa käsittelee kielteisiä vaikutuksia, osa myönteisiä merkityksiä ja osa tuen laatua.    

 

Tutkimuksella haluttiin selvittää omaishoitajien jaksamista ja tuen tarvetta sekä sitä, 

mitkä tekijät ovat yhteydessä omaishoitoon koettuihin kielteisiin vaikutuksiin (Tillman 

ym. 2014). Hieman alle puolet koki saavansa hyvin tukea julkisista sosiaali- ja 
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terveyspalveluista usein tai aina. Tästä päätellen voidaan siis sanoa, että yli puolet 

vastaajista arvioi, että tukipalvelut julkisista sosiaali- ja terveyspalveluista eivät ole 

riittäviä.  

 

3.4.  Omaishoidon kehittäminen 

 

3.4.1. Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma  

 

Vuonna 2012 Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän laatimaan Suomen 

ensimmäisen kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman vuoteen 2013 loppuun 

mennessä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014). Työryhmän tavoitteena oli luoda 

sellainen omaishoidon kehittämisohjelma, johon sisältyi kahdella edellisellä 

hallituskaudella (2011-2019) toteutettavat tavoitteet ja toimenpiteet omaishoidon 

kehittämiseksi. Kehittämisohjelmassa oli tarkoitus kiinnittää erityistä huomiota 

omaishoitajien aseman vahvistamiseen, yhdenvertaisuuteen asuinkunnasta riippumatta ja 

omaishoitajien jaksamisen tukemiseen. Ohjelmassa ehdotettiin säädettävän laki 

sopimusomaishoidosta, joka korvaisi nykyisen lain omaishoidon tuesta. Laissa oli 

tarkoitus säätää nykyistä tarkemmin sopimusomaishoidon edellytyksistä, 

omaishoitosopimuksesta sekä hoitopalkkion valtakunnallisista saantiperusteista ja 

palkkioluokista. Palkkioiden tasoa korotettaisiin nykyisestä ja vapaapäiviä tarjottaisiin 

kahdessa ylimmässä palkkioluokassa kolme ja alimmassa palkkioluokassa kaksi 

vapaapäivää yhtä kalenterikuukautta kohti. Näiden lisäksi kehittämisohjelman 

tarkoituksena oli monipuolistaa sijaishoitovaihtoehtoja omaishoitajan vapaapäivien ajan.  

 

Ohjelmassa esitettiin kaksi vaihtoehtoista rahoitusmallia omaishoidon rahoituksen 

järjestämisessä, jotka olivat vahvennettu kuntamalli ja Kelan rahoitusmalli (kuva 2) 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2014). Molemmissa rahoitusmalleissa oli työryhmän 

mukaan niin hyviä kuin huonojakin puolia. Vahvennetun kuntamallin hyviä puolia ovat 

mm. se, että päätöksenteko on mahdollisesti nopeampaa yhden viranomaisen huolehtiessa 

kaikesta omaishoitoon liittyvästä päätöksenteosta. Yhtenä merkittävänä vahvennetun 
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kuntamallin heikkoutena sen sijaan oli se, että alueelliset erot omaishoitoon liittyvässä 

päätöksenteossa säilyisivät todennäköisesti entisellään ja omaishoidon tuen myöntäminen 

olisi vahvasti riippuvaista kuntien määrärahoista. Sen sijaan Kelan rahoitusmallissa 

päätöksenteko ja muutoksenhakuprosessit voisivat olla hitaita ja kankeita, mutta rahoitus 

olisi turvatumpi eikä riippuvainen kunnan määrärahoista. Kelan rahoitusmallissa 

yhdenvertaisuus kuntien välillä paranisi, kun Kelalla olisi yhdenmukaiset 

palkkiokäytännöt koko maassa.  

 

 

Kuva 2. Kansallisessa omaishoidon kehittämisohjelmassa visioidut vaihtoehtoiset 

omaishoidon rahoitusmallit (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014).  
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Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman virallinen visio vuoteen 2020 mennessä on 

seuraava (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014):  

 

”Omaishoito on sopimusomaishoitona tai muuna omaishoitona toimijoiden yhteistyönä 

toteutettu arvostettu hoitomuoto. Omaishoito mahdollistaa osaltaan 

kaikenikäisten hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien toimintakyvyltään heikentyneiden, 

sairaiden tai vammaisten henkilöiden kotona asumisen. Omaishoitotilanteiden 

riittävä tukeminen edistää hoidettavien ja omaishoitajien hyvinvointia.” 

 

Jotta yllä mainittu visio voisi toteutua, on kansallisessa omaishoidon 

kehittämisohjelmassa laadittu erilaisia tarkkoja tavoitteita siitä, mitä toimenpiteitä ennen 

vuotta 2020 omaishoidon kehittämiseksi tulisi tehdä (taulukko 2). Kuten taulukosta 

huomataan, eivät kaikki tavoitteet ole toteutuneet käytännössä.  

 

Taulukko 2. Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelmassa linjatut tavoitteet 

omaishoidon kehittämisestä vuoteen 2020-mennessä (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2014). 

Tavoite Miten toteutetaan Toteutunut 

Omaishoitajien keskinäinen 

yhdenvertaisuus ja nykyistä vahvempi 

asema on saavutettu 

Subjektiivista oikeutta 

sopimusomaishoitoon ja hoitopalkkioon ja 

läkisääteiseen vapaaseen vahvistetaan niillä 

henkilöillä, joiden kohdalla 

sopimusomaishoidon kriteerit täyttyvät 

 

 

 

Omaishoitajien käytännön asiantuntemusta  

hyödynnetään palvelusuunnitelmaa 

laadittaessa  

 

 

 

Omaishoitajan tiedonsaantia hoidettavan 

hoitoon ja huolenpitoon liittyvistä asioista 

parannetaan.  

Vuonna 2016 

omaishoitajien 

oikeutta vapaapäiviin 

täsmennettiin 

(Muutossäädösten 

voimaantulo ja 

soveltaminen 

511/2016) 

Virallisten 

sopimusomaishoitajien 

määrä on lisääntynyt 

2016–2018 44 

15247 504 

(Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 

2019a) 

 

 



17 

 

Etelä-Savossa I&O-

Kärkihankkeessa on 

hyödynnetty 

omaishoitajien ja -

hoidettavien 

asiantuntemusta 

palveluiden 

järjestämisessä ja 

kehittämisessä 

(Omaishoitajaliitto 

2019) 

Sitova ja vaativa omaishoito on 

sopimusomaishoidon piirissä ja muuta 

omaishoitoa tuetaan sosiaalihuoltolain 

mukaisin palveluin  

Sopimusomaishoitajien määrä kasvaa 

vuoteen 2020 mennessä 60 000:een 

 

Sopimusomaishoidon asemaa vahvistetaan 

kehittämällä sopimusomaishoitoperheiden 

tukipalveluja 

 

Uusi sosiaalihuoltolaki lisää tukea niille 

omaishoitajille, jotka vastaavat hoidettavan 

hoidosta ilman virallista 

sopimusomaishoitoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuonna 2014 voimaan 

tulleessa 

sosiaalihuoltolaissa 

säädetään 

omaishoidon tuen 

ulkopuolella 

omaisiaan päivittäin 

auttavien 

mahdollisuudesta 

vapaapäiviin (Sosiaali- 

ja terveysministeriö 

2017) 

Sopimusomaishoitoa tukevien 

palvelujen ja hoitopalkkioiden 

järjestämis- ja rahoitusmalli turvaa 

omaishoitajien yhdenvertaisuuden 

Kaksi vaihtoehtoista rahoitusmallia: 

1. Vahvennettu kuntamalli 

2. Kelan rahoitusmalli 

 

Sopimusomaishoitajien hoitopalkkiot 

on määrätty laissa  

Laissa määritellään kolme palkkioluokkaa 

sopimusomaishoitajien antaman hoidon ja 

huolenpidon sitovuuden mukaan  

 

Sopimushoitopalkkioiden tasoa nostetaan 

 

Omaisiaan ja läheisiään hoitavien, 

heidän hoidettaviensa ja koko 

omaishoitoperheen hyvinvointi on 

turvattu  

Omaishoitajalle tarjotaan mahdollisuus 

lepoon, virkistykseen sekä riittävään 

valmennukseen ja ohjaukseen tehtäväänsä 

 

 

 

I&O –kärkihankkeessa 

on kehitetty 

omaishoitajille 

tarjottava 

ensiapukoulutus 

yhdessä SPR:n kanssa 

(Omaishoitajaliitto 

2019) 
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Kunta järjestää omaishoitajille maksuttomat 

alkutarkastukset ja muut tarpeen mukaiset 

terveystarkastukset  

 

 

 

Kunnat tarjoavat kehittämäänsä kuntoutusta 

suunnitelmallisesti omaishoitajille  

 

Vuonna 2016 lakiin 

omaishoidon tuesta 

lisättiin maininta 

omaishoitajille 

tarjottavasta 

valmennuksesta ja 

koulutuksesta 

(Muutossäädösten 

voimaantulo ja 

soveltaminen 

511/2016)  

 

Lakiin omaishoidon 

tuesta lisättiin vuonna 

2016 maininta 

omaishoitajalle 

tarjottavista 

terveystarkastuksista 

(Muutossäädösten 

voimaantulo ja 

soveltaminen 

511/2016) 

Ansiotyön ja omaishoidon 

yhteensovittamiseen kehitettyjä 

joustoja hyödynnetään  

Työntekijän toimiminen omaishoitajana 

mahdollistetaan sovittamalla työntekijän 

tarpeet ja työpaikan toiminta 

 

Työpaikoilla tuetaan omaishoitajana 

toimimista esim. etätyöllä, työaikapankeilla, 

vuosilomajärjestelyillä, vuorotteluvapaalla, 

osittaisella hoitovapaalla tai vapaalla 

perheenjäsenen tai muun läheisen henkilön 

hoitamiseksi.  

Osana I&O –

kärkihanketta on 

toteutettu kysely 

vammaisten lasten 

omaishoitajille 

omaishoidon ja 

ansiotyön 

yhteensovittamisesta, 

jonka pohjalta 

ansiotyön ja 

omaishoidon 

yhteensovittamista 

voidaan kehittää 

(Omaishoitajaliitto 

2019) 

Omaishoitoon liittyviä 

asiakasmaksuja on sisällytetty 

maksukattoon  

Omaishoitoon liittyvät asiakasmaksut on 

otettu huomioon sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakasmaksujärjestelmän 

uudistuksessa 

 

Omaishoitajan hoidosta ei peritä 

asiakasmaksua hoidettavalta  

 

Omaishoidon toimijoiden yhteistyötä 

on vahvistettu eri hallinnonalojen 

toimenpitein  

Kotona asumisen ja omaishoidon 

edellytykset otetaan huomioon laaja-

alaisesti kuntastrategioissa ja kuntien 

hyvinvointisuunnittelussa  

Pyritään toteuttamaan 

kärkihankkeessa  
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Järjestöjen ja seurakuntien rooli 

omaishoitajien tukena on selkiytetty  

Neuvonta, koulutus, valmennus, vertaistuki, 

virkistystoiminta ja vapaaehtoistyö 

suositellaan kuuluvaksi järjestöjen ja 

seurakuntien tehtäväkenttään  

 

Järjestöt ja yhdistykset tekevät yhteistyötä 

keskenään ja kunnan kanssa toiminnan 

vaikuttavuuden parantamiseksi  

Pyritään toteuttamaan 

kärkihankkeessa  

 

3.4.2. I&O Kärkihanke 2016–2018 

 

Juha Sipilän hallitus linjasi kaikenikäisten omaishoidon kehittämisen kärkihankkeeksi 

vuosille 2016–2018 (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016). Kärkihanke toteutettiin Etelä-

Savossa, Etelä-Karjalassa ja Kainuussa. Hankkeessa kehitettiin omais- ja perhehoidon 

keskuksen toimintamalli, johon oli tarkoitus keskittää kaikki omais- ja perhehoitoon 

liittyvä neuvonta (Sosiaali- ja terveysministeriö 2019). Lisäksi hankkeessa kehitettiin 

mm. yhtenevät toimintamallit omaishoitoperheiden tunnistamiseksi. Hankkeessa 

kehitettiin myös perhehoitoa sekä omaishoitajien kuntoutuksia, valmennuksia ja 

vertaistukea.  

 

Vastikään julkaistujen kärkihankkeen tulosten mukaan omaishoitoperheiden palvelut 

yhdenvertaistuivat ja paranivat ja niiden saatavuus parani (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2019). Tämän ansiosta myös omaishoitajien jaksaminen lisääntyi. Omaishoitajat 

käyttivät vapaapäiviään aktiivisemmin, koska perhehoito saatiin osaksi ikääntyvien 

palvelukokonaisuutta. Perhehoito lisääntyikin kärkihankkeen maakunnissa 

huomattavasti. Kärkihankkeen vaikutukset näkyivät myös omaishoitajien määrissä. 

Etelä-Savossa lisääntyi erityisesti iäkkäiden omaishoitajien määrä ja Pohjois-Karjalassa 

työikäisten omaishoitajien määrä. Kaikissa kolmessa kärkihanketta toteuttavassa 

maakunnassa omaishoitoon liittyvät kokeilut ovat olleet siis lupaavia ja niiden perusteella 

on laadittu valtakunnalliset omais- ja perhehoidon linjaukset ja suositukset.  
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3.5. Omaishoidon tulevaisuus 

 

Omaishoidon tulevaisuutta arvioitaessa on hyvin vaikea tietää, mihin suuntaan 

omaishoito on kehittymässä tulevien vuosikymmenien aikana. Toisaalta voisi ajatella, 

että omaishoidon merkitys tulee kasvamaan, koska sosiaali- ja terveyspolitiikan yksi 

tärkeimmistä tavoitteista on vähentää laitoshoitoa ja mahdollistaa iäkkäiden kotona 

asuminen niin pitkään kuin mahdollista (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014). Suurten 

ikäluokkien vanhetessa Suomessa tulee olemaan ennätysmäärä yli 65-vuotiaita, joiden 

hoito pitää jollakin tavalla järjestää ja johon omaishoito olisi yksi erittäin hyvä vaihtoehto.  

 

Heikki Pursiainen ja Timo Seppälä (2013) tutkivat Valtion taloudellisen 

tutkimuskeskuksen toteuttamassa kyselytutkimuksessa tulevien iäkkäiden halukkuudesta 

maksaa hoivapalveluista joko hoivakodissa tai kotioloissa. Samassa tutkimuksessa 

kartoitettiin tulevien iäkkäiden aikuisten lasten näkemyksiä siitä, miten heidän 

vanhempien hoito tulisi tulevaisuudessa järjestää.  

 

Aikuisten lasten ja tulevien iäkkäiden näkemykset siitä, minkä verran palveluasuminen 

saa maksaa, että iäkkään olisi hyvä asua palveluasunnossa, erosivat merkittävästi 

toisistaan (Pursiainen ja Seppälä 2013). Jopa 30 % lapsista oli sitä mieltä, että 

vanhemman tulisi asua palvelutalossa, vaikka palveluasumista ei tuettaisi yhteiskunnan 

puolesta yhtään, vaan koko 3000 e maksu tulisi itselle maksettavaksi. Aikuisvastaajat taas 

olivat sitä mieltä, että he haluisivat asua palveluasunnossa, mikäli palveluasumisesta 

peritty vuokra (ei sisällä palvelumaksuja) olisi vähemmän kuin 500 euroa kuukaudessa.  

 

Aikuisten lasten näkemykset omaishoidosta vaihtelivat melko paljon vastaajien kesken 

(Pursiainen ja Seppälä 2013). Keskivertovastaaja oli sitä mieltä, että omaishoidon pitäisi 

säästää hoivakustannuksia vähintään 470 euroa, jotta omaishoitosopimus 

allekirjoitettaisiin. Tämä tuntuu suhteellisen pieneltä summalta ja sen perusteella voisi 

sanoa, että aikuiset lapset ovat varsin halukkaita ryhtymään omaishoitajaksi. 

Maksuhalukkuuden hajonta tutkimuksessa oli kuitenkin erittäin suurta. Tämä voi kertoa 
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siitä, että osa lapsista on hyvinkin halukkaita ryhtymään omaishoitajaksi kun taas osa 

vastaajista on valmiita maksamaan huomattavia summia siitä, että omaishoidolta 

vältyttäisiin. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan selvitetty sitä, mikä on suurten 

ikäluokkien halukkuus ryhtyä joko puolisonsa omaishoitajiksi tai lapsensa tai puolisonsa 

omaishoidettavaksi. Tämä olisi merkittävä tieto arvioitaessa omaishoidon tulevaisuutta, 

koska yleisimmin omaishoitajana toimii oma puoliso (Tillman ym. 2014).  

 

Kelan omaishoitotutkimuksessa kuntien työntekijöiltä kysyttiin, miten he näkevät 

omaishoidon tulevaisuuden omassa kunnassaan (Tillman ym. 2014). Yleisesti työntekijät 

arvioivat, että omaishoito tulee lisääntymään tulevaisuudessa johtuen lähinnä väestön 

ikääntymisestä, laitoshoidon alasajosta ja palvelutarpeen lisääntymisestä. Monet 

vastaajista myös uskoivat, että omaishoidon kehittäminen tulee olemaan voimakkaasti 

esillä omassa kunnassa seuraavien vuosien aikana.  

 

Kuntien työntekijät olivat kuitenkin sitä mieltä, että omaishoidon kehitystä tulee 

vaikeuttamaan ihmisten yleinen asennemuutos omaishoitoa kohtaan (Tillman ym. 2014). 

Ihmiset eivät ole nykyään enää kiinnostuneita hoitamaan läheisiään 

omaishoitojärjestelmällä vaikka periaatteessa omaishoito olisi tilanteeseen sopiva. 

Erityisesti haluttomuus omaishoitoon vaikuttaa olevan nuorella sukupolvella eivätkä 

lapset ole enää kiinnostuneita hoitamaan vanhempiaan omaishotojärjestelmällä. 

Puolisoidenkin välistä omaishoitoa voi kuntien työntekijöiden mukaan vähentää 

avioerojen ja uusioperheiden lisääntyminen, jolloin side pariskunnan välillä ei ole 

riittävän vahva siihen, että ryhdyttäisiin sitovaan ja raskaaseen hoitotyöhön.   

 

Kansallisessa omaishoidon kehittämisohjelmassa on arvioitu omaishoitoon liittyviksi 

uhkakuviksi perhekokojen pienentyminen, parisuhteiden purkautuminen, yksin elävien 

määrän lisääntyminen ja perheiden hajaantuminen maantieteellisesti kauaksi toisistaan 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2014). Lisäksi yhteiskunnan toimintatavat, arvot ja 

asenteet sekä niiden pohjalta toteutetut tai toteuttamatta jääneet toimenpiteet voivat uhata 

omaishoidon tulevaisuutta. Yhteiskunnan tiukentuva taloudellinen tilanne voi vähentää 
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omaishoitajien taloudellista tukemista. Mikäli rahoitus omaishoitoon säilyy jatkossakin 

kunnalla, voi tiukentuva taloudellinen tilanne aiheuttaa sen, että kaikki halukkaat eivät 

voi ryhtyä omaishoitajaksi vuosittaisten määrärahojen loppuessa kesken. Omaishoitajaksi 

ei tästä syystä haluta tai uskalleta ryhtyä, mikäli omaishoitajia ei tueta yhteiskunnan 

taholta riittävästi.  

 

Uhkakuvista huolimatta kuntien työntekijät ajattelivat positiivisesti omaishoidon 

tulevaisuudesta (Tillman ym. 2014). Vastaajien mukaan omaishoito tulee jatkossa 

lisääntymään, mikäli vain hoitajia on riittävästi. Uhkakuvat hoitajien vähyydestä, 

omaishoidon houkuttelemattomuudesta ja yhteiskunnan tiukentuneesta taloudellisesta 

tilanteesta ovat kuitenkin todellisia, minkä takia omaishoitojärjestelmän kehittäminen 

pitää olla yhteiskunnassa kärkisijalla, jotta omaishoito voisi säilyttää vahvan aseman 

hoitomuotona myös jatkossa.  

 

 

4 LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSEEN OMAISHOIDOSSA 

VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

 

4.1. Omaishoitoa vaikeuttavat tekijät 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön raportissa (2005) on jaettu omaishoitoa hankaloittavat 

tekijät hoitamisen sitovuuteen, hoitamisen fyysiseen rasittavuuteen ja psyykkiseen 

kuormittavuuteen, käytännön ongelmiin, vuorovaikutusongelmiin ja hoitajan 

emotionaalisiin ristiriitoihin. Hoitamisen sitovuudella tarkoitetaan sitä, että omaishoito 

usein rajoittaa hoitajan omaa vapaa-aikaa ja voi aiheuttaa sosiaalista eristyneisyyttä ja 

harrastuksista luopumista. Hoitamisen fyysisellä ja psyykkisellä rasittavuudella 

puolestaan tarkoitetaan hoitotyön fyysistä raskautta (esim. jos hoidettava on täysin 

liikuntakyvytön) sekä sitovan hoitotyön aiheuttamaa psyykkistä kuormaa. Käytännön 

ongelmista esimerkkinä voisi olla taloudelliset ongelmat (esim. mikäli hoitaja jää pois 

työelämästä omaishoidon takia) sekä käytännön järjestelyt hoitoon liittyen. 
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Vuorovaikutusongelmilla tarkoitetaan hoitajan ja hoidettavan vuorovaikutukseen liittyviä 

ongelmia (esim. jos kyseessä muistisairas potilas) tai hoitajan ja palvelujärjestelmän 

vuorovaikutukseen liittyviä ongelmia. Hoitajan emotionaaliset ristiriidat puolestaan 

tarkoittavat omaishoitotilanteen vaikutusta omaishoitajan ja omaishoidettavan suhteeseen 

sekä omaishoitotilanteen aiheuttamaa stressiä.   

 

Yleisesti omaishoitajat kokevat fyysisen ja psyykkisen terveyden keskimäärin 

heikommaksi verrattuna ei-omaishoitajiin (Sosiaali- ja terveysministeriö 2005). 

Omaishoitajat raportoivat muita enemmän masennus- ja ahdistusoireista sekä tuki- ja 

liikuntaelinsairauksia. Erityisesti muistisairaiden omaishoitajat ovat huonommassa 

fyysisessä kunnossa kuin ei-omaishoitajat (Pinquart ja Sörensen 2003). 

 

Omaishoitoon liittyvien muiden haasteiden lisäksi omaishoitajat eivät ole yleensä käyneet 

lääkealan tai hoitoalan koulutusta vaan joutuvat vastaamaan vaativastakin hoidosta 

useimmiten maallikkona (Lang ym. 2015). Koulutuksen puutteen lisäksi omaishoito voi 

olla hyvinkin raskasta ja sitovaa, koska hoitovastuu on vuorokauden ympäri 

omaishoitajalla.  

   

4.2. Iäkkäiden omaishoidon erityispiirteet 

 

Aikaisemmassa järjestelmällisessä katsauksessa iäkkäiden kotona tapahtuvan 

lääkehoidon epäonnistumisen riskeiksi tunnistettiin osaamisen ja tiedon puute, 

kognitiivisten toimintojen heikkeneminen ja useiden lääkkeiden samanaikainen käyttö 

(Godfrey ym. 2013). Nämä kaikki tekijät liittyvät vahvasti myös iäkkäiden omaishoitoon. 

 

Lääkehoitojen tarve kasvaa ikääntyessä (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Fimea ja Kansaneläkelaitos 2017). Yli 75-vuotiaiden lääkemäärä ja monilääkitys on 

lisääntynyt 2000-luvun aikana (Saastamoinen ja Verho 2015). Saastamoinen ja Verho 

(2015) tutkivat rekisteritutkimuksessaan ongelmallisen monilääkityksen ja lääkehoidon 



24 

 

kustannusten jakautumista Suomen väestössä. Tulosten mukaan 60,2 % monilääkityistä 

oli yli 65-vuotiaita, vaikka kaikista lääkkeiden käyttäjistä yli 65-vuotiaiden osuus oli vain 

24,9 % (tilanne vuonna 2015). Tulokset siis osoittavat, että monilääkitys kasaantuu 

väestössämme yli 65-vuotiaisiin huomattavasti muita ikäryhmiä enemmän.   

 

Iäkkäiden runsaan lääkemäärän vuoksi yli 65-vuotiaiden omaishoitajat joutuvat siis 

edellä kuvattujen omaishoidon haasteiden lisäksi hallitsemaan lääkehoidon käytännön 

toteutukseen liittyvät asiat. Yli 65-vuotiaiden omaishoitajat ovat usein itsekin iäkkäitä, 

jolloin heidän on hoitotyön rinnalla pidettävä huolta myös omasta terveydestään ja 

mahdollisten omien sairauksiensa hoidosta (Lang ym. 2015). Ikääntymisen myötä 

elimistössä tapahtuu näön, kuulon sekä kognitiivisten ja motoristen toimintojen 

heikentymistä, mikä voi osaltaan vaikuttaa oman ja hoidettavan lääkehoidon toteutukseen 

(Dombrower ym. 1998). Esimerkiksi sormien nivelrikko voi hankaloittaa tablettien 

poistamista läpipainopakkauksista ja purkeista. Kuulon heikentyminen voi puolestaan 

hankaloittaa kommunikointia lääkkeisiin liittyvistä asioista terveydenhuollon henkilöstön 

kanssa ja näön heikentyminen voi hankaloittaa mm. lääkepakkausten ohjemerkintöjen 

lukemista.  
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II  TUTKIMUSOSA 

5 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Tämän pro gradu -tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa, mitkä tekijät vaikuttavat yli 65–

vuotiaiden omaishoidossa lääkehoidon toteutukseen. Tarkempina tavoitteina oli 

tunnistaa: 1) miten omaishoitajan ja omaishoidettavan fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen 

ja kognitiivinen toimintakyky, lääkkeiden ja alkoholin käyttö sekä edellytykset 

omaishoitajana ja omaishoidettavana toimimiseen vaikuttavat omaishoitajan kykyyn 

selvitä lääkehoidon toteutuksesta (omaishoitajaa ja omaishoidettavaa kuvaavat tekijät). 

Näiden lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, miten 2) terveydenhuollon ja erilaisten 

tukipalveluiden toimivuus vaikuttaa lääkehoidon toteutukseen omaishoidossa 

(järjestelmälähtöiset tekijät). Tavoitteena oli kuvata eri osa-alueilta niin positiivisia kuin 

negatiivisia tekijöitä, jotka vaikuttavat omaishoidon lääkehoidon turvallisuuteen. 

 

 

6  AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

Tutkimus toteutettiin menetelmätriangulaationa, jossa aineistoa kerättiin kotona tehdyillä 

nauhoitettavilla haastatteluilla ja niihin yhdistetyillä kyselylomakkeilla, lääkehoidon 

arvioinneilla ja haastatteluista kirjoitettavilla havainnoilla.  

 

6.1. Tutkimusasetelma 

 

Tutkimus toteutettiin kahtena peräkkäisenä omaishoitoperheen kotona toteutettuna 

laadullisena haastatteluna (kuva 3). Ennen ensimmäistä haastattelua haastateltavat 

täyttivät taustatietolomakkeen (LIITE 1). Haastatteluiden välissä omaishoitajat täyttivät 

fyysistä toimintakykyä, masennusta, muistia ja omaishoitajan tuen tarvetta mittaavan 

kyselylomakkeen (LIITE 2).  
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Kuva 3. Tutkimusasetelma. 

 

Ensimmäisellä kotikäynnillä haastateltavilta kysyttiin muutamalla laajemmalla 

kysymyksellä omaishoidon nykytilanteesta sekä siitä, miten omaishoitoon on päädytty 

(LIITE 1). Ensimmäisen haastattelun yhteydessä päivitettiin omaishoitajien ja 

omaishoidettavien lääkityslistat siten, että käytiin keskustellen läpi kaikki käytössä olevat 

lääkevalmisteet, luontaistuotteet ja ravintolisät sekä niiden käyttötarkoitukset ja 

annostelu. Tämän lisäksi ensimmäisen haastattelun haastattelurunko sisälsi kysymyksiä 

lääkehoitoprosessin käytännön toteutumisesta ja lääkehoitoprosessiin liittyneistä 

ongelmista. Näiden lisäksi ensimmäisellä haastattelukerralla täytettiin hoidettavan osalta 

lääkehoidon riskienarviointimittari (LIITE 3) ja hoidettavan ja hoitajan osalta 

alkoholinkäyttöä mittaava AUDIT-C-lomake (LIITE 4). Toisessa haastattelussa 

selvitettiin omaishoitajien tuen tarvetta sekä sitä, minkälaista tukea he sillä hetkellä saivat 

(LIITE 5). Toisella haastattelukerralla selvitettiin myös omaishoitajien ja hoidettavien 

fyysistä toimintakykyä sekä toteutettiin lääkehoidon arviointiin/tarkistukseen liittyvä 

keskustelu.  

Ennen 
ensimmäistä 
haastattelua

Omaishoito-
perhe täyttää 
taustatieto-
lomakkeen

1. Haastattelu

Omaishoidon 
nykytilanne

Miten 
omaishoitoon 
on päädytty

Käytössä olevat 
lääkevalmistee/ 

ravintolisät/ 
luontaistuotteet

AUDIT-C

Lääkityksen 
riskienarviointi-

mittari

Lääkehoitopro-
sessin 

toteutuminen

Käynti 
Omakannassa

Haastatteluiden 
välissä

Omaishoitaja 
täyttää 

toimintakykyä, 
jaksamista ja 
tuen tarvetta 

mittaavan 
kyselylomakkeen

Tutkijat tekevät 
lääkehoidon 
arvioinnin/ 

lääkehoidon 
tarkistuksen

2. Haastattelu

Omaishoitajan 
tuen tarve ja 
tuen saanti

Omaishoitajan 
ja -

hoidettavan 
toimintakyky

Lääkehoidon 
arviointiin 

liittyvä 
keskustelu
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Haastattelutilanteista pidettiin tutkimuspäiväkirjaa, johon kaikki haastatteluissa paikalla 

olleet tutkijat kirjoittivat huomioita omaishoitoperheistä. Huomioita tehtiin mm. 

hoidettavan ja hoitajan toimintakyvystä, keskinäisestä suhteesta ja asuinympäristöstä.  

 

6.2. Haastattelurunko 

 

Yksi tärkeimmistä tämän tutkimuksen aineistonkeruumenetelmistä oli narratiivinen 

haastattelu. Narratiivisissa haastatteluissa käytettiin pohjana haastattelurunkoa, mutta 

tarkoituksena oli saada omaishoitoperheet itse kertomaan omin sanoin elämästään ja 

tilanteestaan.  

 

Haastattelurunko oli muodostettu lääkehoitoprosessin ympärille, jota täydennettiin muun 

muassa COPE-mittarin, kansainvälisen tutkimuksen ja Kelan omaishoitotutkimuksen 

perusteella (McKee ym. 2003; Travis ym. 2003; Tillman ym. 2014). Haastattelurungot 

muodostettiin siten, että narratiivisuus korostui erityisesti ensimmäisen haastattelun 

alussa, koska haastateltavilta kysyttiin avoimilla kysymyksillä heidän omasta 

tilanteestaan. Tästä johtuen vastauksien syvällisyys ja laajuus vaihteli 

omaishoitoperheittäin. Toisena osiona ensimmäisen haastattelun haastattelurungossa oli 

lääkelistojen läpikäynti keskustellen perheiden kanssa sekä riskienarviointimitarin ja 

AUDIT-C:n täyttäminen. Kolmantena ja laajimpana osana ensimmäisessä haastattelussa 

oli kokemukset lääkehoitoprosessista. Tässä osiossa haastattelurunko sisälsi tarkentavia 

kysymyksiä jokaisesta haastattelussa esitetyn kuvan osoittamasta lääkehoitoprosessin 

vaiheesta. Haastattelurungon kysymykset koskivat lähinnä sitä, miten mikäkin prosessi 

on perheen kohdalla toteutunut, onko eri prosesseihin liittynyt jonkinlaisia ongelmia ja 

minkälaisia parannusehdotuksia perheillä olisi prosesseihin esittää.    
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Toisen haastattelun haastattelurunko sisälsi kysymyksiä omaishoitajan tuen tarpeesta 

sekä sen hetken palveluiden ja tuen riittävyydestä. Haastattelurunko sisälsi kysymyksiä 

myös omaishoitajan jaksamisesta ja mahdollisista omaishoidon aiheuttamista ongelmista. 

Edellisten lisäksi toisen haastattelun haastattelurunko sisälsi myös omaishoitajan ja 

omaishoidettavan toimintakykyä käsittelevän osuuden. Viimeisin osuus toisen 

haastattelun haastattelurungossa oli lääkehoidon arviointiin liittyvä keskustelu.  

 

6.3. Lääkehoidon arviointi 

 

Ennen toista haastattelua tutkijat tekivät mahdollisuuksien mukaan omaishoidettavalle 

lääkehoidon arvioinnin ja omaishoitajalle lääkehoidon tarkistuksen. Lääkitystiedot 

saatiin ensimmäisen haastattelun yhteydessä muodostetuista päivitetystä lääkityslistoista 

ja omaishoidettavan laboratorioarvot ja diagnoosit Omakanta -palvelusta. Mikäli 

omaishoidettavasta ei ollut saatavilla diagnooseja ja laboratorioarvoja (ei pääsyä 

Omakanta -palveluun), tehtiin omaishoidettavallekin lääkehoidon tarkistus eikä 

yksityiskohtaisempaa arviointia. Lääkehoidon arvioinnit ja tarkistukset toteutettiin siten, 

että ensin proviisoritutkija Annika Kiiski teki huomiot tutkittavien lääkehoidoista. 

Lääkehoidon arvioinneissa kiinnitettiin huomiota mm. haittakuormiin, yhteisvaikutuksiin 

sekä siihen, ovatko käytössä olevat lääkkeet iäkkäille soveltuvia, vastaavatko lääkitykset 

ja annostukset yleisiä hoitosuosituksia, onko lääkkeiden käytölle selkeät käyttöaiheet 

sekä käyttöaiheille lääkkeet ja onko annostuksissa huomioitu mahdollinen munuaisten tai 

maksan vajaatoiminta. Lääkehoidon arvioinneissa tarkistettiin myös, onko lääke 

annosteltu kotona oikein. Arvioinneista saatiin siis tietoa myös siitä, miten hyvin 

omaishoitaja ja omaishoidettava olivat perillä lääkehoidoistaan. Seuraavassa vaiheessa 

proviisorin tekemät huomiot käytiin keskustellen läpi geriatriseen lääkehoitoon 

perehtyneen lääkärin, professori Sirkka-Liisa Kivelän kanssa, minkä perusteella 

huomioista priorisoitiin hoidollisesti merkittävimmät. Keskustelun perusteella tutkijat 

päättivät, tarvitseeko lääkehoito tarkempaa selvittelyä tai jatkotoimenpiteitä, kuten 

akuuttia yhteydenottoa hoitavaan lääkäriin. Tärkeimmät huomiot ja yksittäisten 

lääkkeiden annosteluun liittyvät yksityiskohdat käytiin keskustellen omaishoitoperheen 

kanssa läpi toisessa haastattelussa. Toisen haastattelun jälkeen omaishoitoperheelle 
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lähetettiin kaksi kirjettä lääkehoidon arvioinneista, joista toinen oli tarkoitettu 

omaishoitoperheelle ja toinen lääkärille vietäväksi. 

 

6.4. Kyselylomakkeet 

 

Tässä tutkimuksessa aineistoa kerättiin narratiivisen haastattelun lisäksi 

kyselylomakkeilla. Kyselylomakkeet muodostettiin vertailemalla aikaisemmissa 

tutkimuksissa käytettyjä mittareita ja valitsemalla tähän tutkimukseen parhaiten 

soveltuvimmat (Tillman ym. 2014). Yhtenä kriteerinä kyselyjen valinnassa käytettiin sitä, 

että kyselyt pitää olla haastateltaville perheille nopea ja vaivaton täyttää. 

Kyselylomakkeet täydensivät haastatteluissa esiin nousseita tutkittavien vastauksia, 

jolloin analyyseista saatiin hyvin monipuolisia. Kyselylomakkeilla selvitettiin 

omaishoitoperheiden taustatietoja, kuten syntymävuotta, sukupuolta, yleistä 

terveydentilaa, omaishoidon kestoa ja käytössä olevia palveluita. Taustatietojen lisäksi 

kyselylomakkeilla selvitettiin fyysistä, psyykkistä ja kognitiivista toimintakykyä sekä 

omaishoitajan jaksamista ja tuen tarvetta. Psyykkistä toimintakykyä mittaavien 

kysymysten laadinnassa käytettiin kaksi kysymystä masennuksesta –mittaria ja 

omaishoitajien jaksamista ja tuen tarvetta mittaavissa kysymyksissä kelankin 

omaishoitotutkimuksissa hyödynnettyä COPE-lomaketta (Whooley ym. 1997, McKee 

ym. 2003). Kognitiivista toimintakykyä mitattiin kyselylomakkeissa itsearvioitu muisti, 

keskittymiskyky ja uuden oppimisen kyky -mittarilla (Troyer ja Rich 2002).     

 

6.5. Mittarit 

 

Haastattelurungon ja kysymyslomakkeiden laadinnassa hyödynnettiin erilaisia 

aikaisemmissa tutkimuksissa validoituja mittareita (taulukko 3). Osaa mittareista 

hyödynnettiin sekä kyselylomakkeissa että haastattelurungossa ja jotkin kysymykset 

olivatkin lähes samoja kyselylyissä ja haastatteluissa. 
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Taulukko 3. Kysymyslomakkeiden ja haastattelurungon laadinnassa käytetyt mittarit sekä 

niiden käyttötarkoitukset ja lähteet.   

Mitä mitataan Mittari Miten tieto kerätty, 

miten analysoidaan 

Mitä kategoriaa 

kuvaa 

Lähde 

Omaishoitajan 

jaksaminen ja tuen 

tarve 

COPE Haastatteluiden 

välissä täytettävä 

kyselylomake 

(kvantitatiivinen 

analysointi) 

 

2. haastattelu 

(kvalitatiivinen 

analysointi) 

Omaishoitajaan 

liittyviä tekijöitä 

McKee ym. 

2003  

Lääkehoitoprosessin 

ongelmakohdat 

 

Omaishoitajan 

tietämys 

lääkehoidosta  

Family caregiver 

Medication 

Administration 

Hassles -asteikko 

Sovellettu 1. 

haastattelun 

haastattelukysymyk-

sissä (kvalitatiivinen 

analysointi) 

 

Sovellettu  

2. haastattelun 

haastattelukysymyk-

sissä 

(kvalitatiivinen 

analysointi)  

Omaishoitajaan 

liittyviä tekijöitä 

Järjestelmäläh-

töisiä tekijöitä 

Travis ym. 

2003 

Omaishoitajan 

alkoholin käyttö 

 

Omaishoidettavan 

alkoholin käyttö 

AUDIT-C 1. haastattelussa 

yhdessä 

haastateltavien 

kanssa täytettävä 

lomake 

(kvantitatiivinen 

analysointi) 

Omaishoitajaan 

liittyviä tekijöitä 

 

Omaishoidet-tavaan 

liittyviä tekijöitä 

Bush ym. 

1998 

Omaishoidettavan 

lääkitykseen 

liittyvät riskit 

Iäkkäiden 

lääkehoidon 

riskien arviointi-

mittari 

1. haastattelussa 

yhdessä 

haastateltavien 

kanssa täytettävä 

lomake (tässä 

tutkimuksessa 

ainoastaan osa 

lääkehoidon 

arviointiin liittyvää 

keskusteluakvalita-

tiivinen analysointi)  

Omaishoidet-tavaan 

liittyviä tekijöitä 

Dimitrow 

ym. 2016 

Omaishoitajan 

masennus 

 

Omaishoidettavan 

masennus 

Kaksi kysymystä 

masennukses-ta 

Haastatteluiden 

välissä täytettävä 

kyselylomake 

(kvantitatiivinen 

analysointi)  

 

Omaishoidet-tavaan 

liittyviä tekijöitä 

 

Omaishoitajaan 

liittyviä tekijöitä 

Whooley 

ym. 1997 
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Sovellettu myös 2. 

haastattelun 

kysymyksessä 

(kvalitatiivinen 

analysointi)  

Omaishoitajan 

muisti 

Itsearvioiti 

muisti, 

keskittymis-kyky 

ja uuden 

oppimisen kyky 

Haastatteluiden 

välissä täytettävä 

kyselylomake 

(kvantitatiivinen 

analysointi)  

Omaishoitajaan 

liittyviä tekijöitä 

Troyer ja 

Rich 2002 

 

  

6.6. Tutkittavien rekrytointi 

 

Tutkimuksen kohdejoukkona olivat yli 65-vuotiaat omaishoidettavat sekä heidän 

omaishoitajansa. Tutkittavat rekrytoitiin Omaishoitajat ja Läheiset ry-yhdistyksen lehti-

ilmoituksella (LIITE 6) sekä omaishoitoperheisiin lähetetyillä kirjeillä (LIITE 7).  

Tutkimukseen rekrytoitiin henkilöitä, jotka olivat tehneet virallisen 

omaishoitosopimuksen omaishoidosta. Lisäksi hoidettavan piti olla iältään vähintään 

65 -vuotias ja hoidettavalla piti olla käytössä vähintään yksi reseptilääke.  

 

Tutkittavat oli tarkoitus rekrytoida ainoastaan tutkijaryhmän laatimalla lehti-

ilmoituksella, jossa pyydettiin halukkaita sisäänottokriteerit täyttäviä ottamaan yhteyttä 

tutkijaan ja ilmoittamaan halunsa tutkimukseen osallistumisesta. Koska lehti-

ilmoituksella ei saatu riittävästi osallistujia, lähetettiin Pääkaupunkiseudun omaishoitajat 

ja läheiset ry-yhdistyksen jäsenrekisteristä satunnaisesti valituille 200 perheelle kirjeitse 

tietoa tutkimuksesta ja pyydettiin ilmoittamaan osallistumishalukkuudestaan tutkijalle. 

Jäsenrekisteriin kuuluu yhteensä 1018 jäsentä, joista tutkimuksesta kertova kirje 

postitettiin ensin sadalle jäsenelle maaliskuussa 2018 ja myöhemmin toiselle sadalle 

toukokuussa 2018. Alkuperäinen tavoite oli rekrytoida 40 omaishoitajaa ja 

omaishoidettavaa, mutta koska tutkimukseen osallistujia tulikin odotettua vähemmän, 

uusi tavoite oli rekrytoida ja haastatella 20 omaishoitoperhettä. Tätä määrää voidaan pitää 

riittävänä, koska 20 haastateltavaa on jo melko paljon laadulliseksi tutkimukseksi ja 
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saturaatiopisteen voidaan olettaa täyttyvän tällä aineistolla. Mikäli kävisi niin, ettei 

saturaatiopistettä saavutettaisi tällä otoskoolla, kasvatettaisiin otoskokoa niin kauan, että 

saturaatiopiste saavutettaisiin.  

 

Tutkimuksen otantana käytettiin sekä tarkoituksenmukaista että teoreettista otantaa. 

Tutkimukseen valikoitiin tietyt kriteerit täyttäviä perheitä, mikä tekee otannasta 

tarkoituksenmukaisen. Toisaalta otanta oli myös teoreettinen, koska otoskokoa 

kasvatettiin tarvittaessa niin kauan, että saturaatiopiste saavutettaisiin. Tällä varmistettiin 

se, että kaikki eri näkökulmat tulivat tutkimuksessa ilmi. Tarkoituksenmukainen otanta 

oli puolestaan perusteltu siitä syystä, että tavoitteena tutkimukseen oli saada 

mahdollisimman erilaisia ja eritasoista hoitoa tarvitsevia omaishoidettavia. Tällä tavalla 

tutkimustuloksista saatiin mahdollisimman monipuolisia. 

 

6.7. Haastatteluiden toteutus 

 

Haastattelut pilotoitiin kahdella ensimmäisellä haastattelukerralla, joiden perusteella 

haastattelurunkoihin tehtiin pieniä muutoksia (Kivijärvi ja Kujanpää 2018). 

Toimintakykyä käsittelevä osuus siirrettiin toiseen haastattelurunkoon, jotta ensimmäistä 

haastattelun kestoa saatiin lyhennettyä kolmesta tunnista kahteen tuntiin. Toiseen 

haastatteluun lisättiin myös tarkentavia kysymyksiä palveluiden tasosta ja saatavilla 

olevista tiedon lähteistä. Ensimmäisen haastattelun haastattelurungon lääkehoitoprosessia 

käsittelevään osuuteen lisättiin tarkentavia kysymyksiä eri prosessin vaiheista, jotta tästä 

osuudesta saatiin eri ammattiryhmiä käsittävä moniulotteinen kokonaisuus.  

 

Kaikki haastattelut nauhoitettiin kahdella eri nauhurilla tutkittavien luvalla ja jokaisesta 

haastattelukerrasta kirjoitettiin havaintoja. Havaintojen tarkoituksena oli täydentää 

haastateltavien omia kertomuksia mm. fyysisestä kunnostaan ja keskinäisestä 

suhteestaan. Haastatteluiden sisältö litteroitiin haastatteluiden jälkeen myöhempiä 

analysointeja varten. Litterointi ostettiin tiettyyn budjettiin asti ulkopuoliselta litteroijalta 
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tutkimuksen valmistumisen edistämiseksi, mutta kahden omaishoitoperheen haastattelut 

tutkijat litteroivat itse. 

 

6.8. Aineiston analysointi 

 

Tässä tutkimuksessa aineistona toimi litteroidut haastattelut, taustatietolomake, 

haastatteluiden välissä täytettävä kyselylomake sekä AUDIT-C –kysely. Lääkehoidon 

arviointia ei varsinaisesti analysoitu, mutta se oli osa nauhoitettavia haastatteluja, jolloin 

se analysoitiin muiden haastatteluosuuksien tavoin kvalitatiivisesti.  

 

6.8.1. Kvalitatiivinen analysointi 

 

Laadullisten haastatteluiden aineiston analysointiin käytettiin abduktiivista 

sisällönanalyysia, jossa yhdistyy aineisto- ja teorialähtöinen ajattelutapa (Elo ja Kyngäs 

2008; Elo ym. 2014) Analysoinnissa käytettiin pohjana James Reasonin inhimillisen 

erehdyksen teoriaa, jota käytettiin myös ensimmäisen haastattelun haastattelurungon 

muodostuksessa. Toisaalta merkityksellisten yksiköiden annettiin muodostua osittain 

aineistosta käsin induktiivisesti. Tästä syystä abduktiivinen sisällönanalyysi oli perusteltu 

valinta aineiston analysoinnille. 

 

Litteroiduista haastatteluista etsittiin merkityksellisiä yksiköitä ja jokaiselle 

merkitykselliselle yksikölle annettiin oma koodi (kuva 4). Haastattelurungosta ja 

tutkimuksen tavoitteista muodostettiin karkea hahmotelma koodirungosta, joka täydentyi 

ensimmäisen perheen analysoinnin aikana. Koodirungon yläkoodit muodostuivat 

samoiksi kuin tutkimuksen tavoitteet 1.) omaishoitajaa kuvaavat tekijät, 2). 

omaishoidettavaa kuvaavat tekijät ja 3.) järjestelmälähtöiset tekijät. Näin muodostui 

alustava koodirunko, joka täydentyi jokaisen omaishoitoperheen analysoinnin kohdalla.  
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Kuva 4. Prosessikaavio haastatteluiden analysoinnista.  

 

Aineistosta analysoitiin kvalitatiivisesti kaikki sellaiset asiat, joiden voitiin katsoa 

vaikuttavan omaishoitajan kykyyn selvitä lääkehoidon toteutuksesta. Omaishoitajaa ja 

omaishoidettavaa kuvaavat tekijät jaettiin edelleen psyykkiseen, fyysiseen, sosiaaliseen 

ja kognitiiviseen toimintakykyyn, lääkkeiden ja alkoholin käyttöön sekä edellytyksiin 

omaishoitajana tai omaishoidettavana toimimiseen. Näille alakoodeille muodostui vielä 

runsaasti erilaisia tarkempia alakoodeja analysoinnin edetessä. Esimerkiksi fyysisestä 

Kaksi erillistä tutkijaa luki ensimmäisen omaishoitoperheen haastattelut 
ja pelkisti merkitykselliset ykisköt, jotka käsittelivät omaishoidon 

lääkehoitoon vaikuttavia tekijöitä

Jokaiselle merkitykselliselle yksikölle annettiin koodi. Koodit sijoitettiin 
haastattelurungosta ja tutkimuksen tavoitteista muodostettuun 

karkeaan koodirunkoon

Koodirunkoon muodostui ala- ja yläkoodeja ja suurempia koodiryhmä

Tutkijat vertasivat koodirunkojaan ja löytämiään merkityksellisiä 
yksiköitä toisiinsa ja keskustelivat eroavaisuuksista

Tutkija analysoi loput haastattelut ja koodasi merkitykselliset yksiköt 
koodirunkoon



35 

 

toimintakyvystä yhdeksi alakoodiksi muodostui ”kivut”, koska kipujen voitiin katsoa 

vaikuttavan merkittävästi omaishoitajien kykyyn selvitä hoitotyöstä.  

 

Kaksi erillistä tutkijaa teki ensimmäisen omaishoitoperheen analysoinnit samaan aikaan 

toisistaan erillisesti, jonka jälkeen löydettyjä merkityksellisiä yksiköitä ja 

analyysirunkoja verrattiin toisiinsa. Näin varmistuttiin siitä, että analyyseistä ja tuloksista 

tuli totuudenmukaiset ja saatiin vähennettyä yksittäisen tutkijan vaikutusta tuloksiin. 

Analysoinnin edetessä tehtiin joitakin yleisiä linjauksia siitä, mitä aineistosta koodataan 

ja millä perusteella (taulukko 4). Sisällönanalyysiin käytettiin 

ATLAS.ti  -tietokoneohjelmaa (versio 8). 

 

Taulukko 4. Kvalitatiivisessa analysoinnissa käytetty linjaus ja perustelu valitulle 

linjaukselle.  

Yleinen analysoinnissa käytetty linjaus Perustelu 

Omaishoitajan/omaishoidettavan sairauksista 

koodattiin vain ne, jotka tulivat heidän omassa 

kertomuksessaan suoraan esille. Sairauksia ei koodattu 

ainoastaan käytössä olevien lääkeaineiden perusteella, 

ellei haastateltavat suoraan sanoneet, mihin sairauteen 

lääke on määrätty.  

Lääke on voitu määrätä johonkin muuhun vaivaan, 

kuin mikä on lääkkeen virallinen käyttöaihe, minkä 

takia lääkeaineiden perusteella koodatut sairaudet 

olisivat voineet vääristää tuloksia.  

Esimerkiksi kolesterolilääkkeitä ei aina määrätä vain 

siitä syystä, että potilaalla olisi hyperkolesterolemia, 

vaan esimerkiksi sepelvaltimotaudin Käypä hoito -

suosituksen mukaan statiinit kuuluvat jokaisen 

sepelvaltimotautipotilaan lääkitykseen (Stabiili 

sepelvaltimotauti: Käypä hoito –suositus, 2015). 

Samoin sydämen vajaatoimintapotilaan lääkitykseen 

kuuluu ACE:n estäjä riippumatta siitä, onko potilaalla 

korkea verenpaine vai ei (Sydämen vajaatoiminta: 

Käypä hoito -suositus, 2017) 

Jotkut omaishoitajat joutuivat tarkistamaan lääkeaineen 

vahvuuden pakkauksesta, mutta tämä on silti koodattu 

koodiin ”annokset tiedossa”, mikäli oikea annos on 

osattu tarkistaa lääkepakkauksesta.   

Lääkevalmisteen vahvuuden ulkoa muistaminen ei ole 

välttämätöntä turvallisen lääkehoidon kannalta. 

Tärkeintä on, että omaishoitaja osaa selvittää annoksen 

ja vahvuuden nopeasti jostakin lähteestä.  

Lääkityksen omatoiminen lopettaminen on koodattu 

sekä positiiviseen että negatiiviseen voimaantumiseen 

lääkehoitoon. Negatiivisesta voimaantumisesta 

lääkkeiden lopettaminen on koodattu koodiin 

”muuttanut omin päin lääkkeiden 

annostuksia/lopettanut lääkkeitä”. Positiivisesta 

voimaantumisesta sama asia on koodattu koodiin 

”kiinnostus omaan/hoidettavan lääkehoitoon”.  

Osassa tapauksissa lääkehoidon purkaminen oli tehty 

hyvin hallitusti ja oikeaoppisesti ja lääkäriltä oli lopulta 

saatu varmistus siihen, että lääkkeiden lopettaminen oli 

tehty oikein. Osassa tapauksissa lääkehoito oli melko 

hallitsematonta, koska omaishoitaja oli tehnyt melko 

paljonkin muutoksia lääkehoitoon ja toisinaan 

lääkkeitä käytettiin ja toisinaan ei.  
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Se, ettei omaishoitaja kyseenalaista lääkärin tekemiä 

lääkemääräyksiä on koodattu sekä positiiviseen että 

negatiiviseen voimaantumiseen.  

Kyseenalaistamattomuus voi olla sekä negatiivinen että 

positiivinen asia. Toisaalta lääkärin ohjeiden 

noudattaminen on lähtökohtaisesti positiivinen asia, 

mutta joskus lääkärin ohjeiden kyseenalaistaminen 

voisi viedä lääkehoitoa paremmin eteenpäin. 

Tietynlainen kyseenalaistaminen osoittaa myös 

kiinnostusta ja halua osallistua oman lääkehoidon 

toteutukseen.  

Asiat on koodattu pääsääntöisesti omaishoitajan 

kertomuksen perusteella ilman, että on voitu varmistua 

siitä, pitääkö omaishoitajan kertomus paikkaansa. 

Esim. omaishoitajan mielestä jokin lääke ei ole sopinut 

muuhun lääkitykseen, mutta asiaa ei ole voitu 

varmistaa mistään. 

Haastatteluista on tarkoitus koodata perheiden omia 

kokemuksia ja näkemyksiä eikä niinkään sitä, mikä on 

lääketieteellisesti oikein tai väärin.  

Jotkut perheet kertovat haastattelussa, että lääkkeet 

ovat kalliita, mutta pohtivat samassa yhteydessä 

kelakorvausten helpottavan kustannuksia 

huomattavasti. Tässä tapauksessa on koodattu sekä 

”riittävät lääkekorvaukset” että ”riittämättömät 

lääkekorvaukset”.  

Tilanteesta ei saa selvää kuvaa, ovatko perheen 

mielestä lääkekorvaukset riittävät vai riittämättömät.  

 

6.8.2. Kvantitatiivinen analysointi 

 

Aineistosta analysoitiin kvantitatiivisesti AUDIT-C-kyselyn sekä esitietolomakkeen ja 

haastatteluiden välissä täytettävän kyselylomakkeiden vastaukset. Kyselylomakkeiden 

vastaukset analysoitiin kuvailevin tilastomuuttujin. Vastauksista analysoitiin 

SPSS-ohjelmalla (versio 25) suorat jakaumat eli frekvenssijakaumat, joista piirrettiin 

kuvaajat Mirosoft excelillä. Osa kyselylomakkeista oli täytetty ohjeistusten vastaisesti, 

minkä takia analysoinnissa jouduttiin tekemään yleisiä linjauksia, miten vaillinaisesti 

täytettyjen lomakkeiden kanssa toimitaan (taulukko 5). Pilottiperheiden haastattelurunko 

oli hieman erilainen kuin muiden perheiden eivätkä he täyttäneet haastatteluiden välissä 

täytettävää kyselylomaketta. Muun muassa tästä syystä vastaajien kokonaislukumäärä 

vaihtelee eri kysymyksissä. Joihinkin kysymyksiin perheet saivat vastata useita 

vaihtoehtoja, minkä takia vastauksia on enemmän kuin tutkimukseen osallistuneita 

perheitä. 
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Taulukko 5. Kvantitatiivisessa analysoinnissa käytetty linjaus ja perustelu valitulle 

linjaukselle.  

Ongelma Analysoinnissa käytetty linjaus Perustelu 

Osa vastauksista oli 

sijoitettu asteikon keskelle, 

mihin vastausta ei ollut 

tarkoitus sijoittaa. Näin oli 

tehty esim kysymyksessä 

”mitä palveluita käytätte? 

Entä mitä tarvitsisitte?”. 

Vastaus oli sijoitettu 

”käytämme, riittävät 

palvelut” ja ”käytämme, 

tarvitsisimme lisää” 

vastausvaihtoehtojen 

keskelle.  

Nämä vastaukset on tulkittu 

kuuluvaksi ”käytämme, 

tarvitsisimme lisää” –kohtaan.   

Haastattelussa oli käynyt ilmi, 

että perhe ei ole varma, mitä 

palveluun kuuluisi ja voisivat 

mahdollisesti kokea, että 

tarvitsisivat palvelua lisää. 

Kysymykseen, johon kuului 

ohjeistuksen mukaan valita 

kolme vaihtoehtoa, oli 

valittu enemmän kuin 

kolme valintaa. 

Ensisijaisesti jätettiin ”muu” -

vaihtoehto pois ja siirrettii tämä 

vastaus kohtaan ”onko jotakin 

muuta mitä haluatte kertoa meille”.  

 

Yksi perhe oli ympyröinyt 

useampia vastauksia, mutta kolmen 

kohdalla luki numerot 1-3, jolloin 

nämä päätettiin ottaa mukaan 

analysointeihin. 

 

Yhden perheen kohdalla jouduttiin 

itse päättämään, mitkä vastaukset 

otettiin huomioon koska vastauksia 

oli tullut liikaa. Tässä tapauksessa 

jätettiin pois ”henkilökohtaisen 

neuvonnan ja ohjauksen lisääminen 

kunnan taholta. 

”Muu, mikä?” -vastaus pystyttiin 

siirtämään toiseen kohtaan. 

 

 

 

Numeroiden 1-3 pääteltiin 

tarkoittavan sitä, että kyseiset 

vastaukset olivat kolme 

tärkeintä.  

 

 

”Henkilökohtaisen neuvonnan ja 

ohjauksen lisääminen kunnan 

taholta”, tarkoittaa lähes samaa 

kuin”lisäkoulutuksen saaminen 

omaishoitajana toimimiseen”. 

Tästä syystä toinen 

vastausvaihtoehdoista jätettiin 

pois.  

Kaikki perheet eivät olleet 

vastanneet kaikkiin 

kysymyslomakkeiden 

kysymyksiin 

Puuttuvia tietoja on täydennetty 

haastatteluiden keskustelujen 

perusteella.  

 

Mikäli haastatteluiden perusteella 

kysymyslomaketta ei saatu 

täydennettyä loppuun, jätettiin 

nämä kohdat tyhjiksi ja tuloksissa 

ilmoitettiin kaikkien vastaajien 

kokonaislukumäärä.   

 

 

 

Tämän katsottiin olevan 

tilanteeseen nähden paras 

vaihtoehto.  

Jotkut perheet olivat 

valinneet useampia 

vaihtoehtoja sellaisiin 

kohtiin, joihin oli tarkoitus 

Analyyseihin valittiin tiukempi 

vaihtoehto eli esimerkkitapauksessa 

”laitoshoitoa”.  

Mikäli perhe kokee, että 

hoidettava tarvitsee sekä 

laitoshoitoa että tehostettua 

palveluasumista, ajateltiin 
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valita vain yksi vaihtoehto. 

Esimerkiksi kysymykseen 

”millaista hoitoa 

hoidettavanne tarvitsisi, jos 

ette olisi hänen 

omaishoitajansa” oli laitettu 

vastaukseksi laitoshoitoa ja 

tehostettua palveluasumista 

laitoshoidon kuvaavan 

paremmin perheen 

kokonaistilannetta.  

Kysymyslomakkeiden 

vastaukset ja 

haastatteluiden keskustelut 

olivat jossakin tapauksessa 

täysin ristiriidassa 

keskenään.  

Mikäli kyselylomakkeen 

vastauksesta selvästi huomasi, että 

vastaus on syötetty väärän 

paikkaan, vastaus siirrettiin 

analyyseissä oikeisiin kohtiin. 

Muussa tapauksessa muutoksia ei 

tehty. 

Kysymyslomakkeiden täytössä 

oli tapahtunut perheelle 

inhimillinen virhe.  

Joissain kysymyksissä, 

joihin oli tarkoitus vastata 

yksi vaihtoehto, oli valittu 

useita vaihtoehtoja.  

Yksi rasteista oli huomattavasti 

suurempi kuin muut, jolloin tämä 

vastaus otettiin mukaan 

analyyseihin.  

Isoimman rastin pääteltiin 

olevan vastaajan mielestä tärkein 

vastaus.  

 

 

AUDIT-C-kyselyn, esitietolomakkeen ja haastatteluiden välissä täytettävän 

kyselylomakkeiden vastauksien lisäksi tutkimuksessa analysoitiin omaishoitajien 

ja -hoidettavien lääkityslistoista säännöllisessä käytössä olevat resepti- ja 

itsehoitolääkkeet sekä erikseen muut valmisteet, kuten vitamiinit, hivenaineet ja 

lääkkeettömät voiteet. Reseptilääkkeistä analysoitiin vielä erikseen 

opioidikipulääkkeiden sekä PKV-lääkkeiden käyttö siten, että uni ja rauhoittavien 

lääkkeiden käyttö analysoitiin omana ryhmänään. Lääkkeiksi tutkimuksessa laskettiin 

kaikki virallisen lääkeluokituksen saaneet valmisteet. Uni ja rauhottaviksi lääkkeiksi 

puolestaan laskettiin kaikki Duodecim lääketietokannan mukaiset rauhoittavat lääkkeet 

ja unilääkkeistä bentsodiatsepiinit ja bentsodiatsepiinien kaltaiset unilääkkeet (Duodecim 

lääketietokanta 2019). Muut PKV-lääkkeet analysoitiin omana ryhmänään ja 

opioidikipulääkkeet omanaan. Buprenorfiini-valmisteet laskettiin kuuluvaksi PKV-

lääkkeisiin Duodecim lääketietokannan luokittelun mukaiseesti. Omaishoitajan ja 

omaishoidettavan PKV-lääkkeiden sekä opioidikipulääkkeiden käytöstä laskettiin 

frekvenssijakaumat. AUDIT-C kyselystä analysoitiin riskirajan ylittävien lukumäärä. 

Riskirajana pidettiin miehillä 6 pistettä tai enemmän ja naisilla 5 pistettä tai enemmän eli 

samaa pistemäärää, jolloin normaalisti suositellaan täyttämään pidempi alkoholin käyttöä 

kuvaava mittari (Alkoholiongelmaisen hoito. Käypä hoito –suositus, 2015). 
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Ensimmäisessä haastattelussa täytettiin omaishoidettavan osalta lääkityksen 

riskienarviointimittari. Riskienarviointimittari ei itsessään toiminut tämän tutkimuksen 

kvantitatiivisena aineistona, mutta se oli osa hoidettavalle tehtävää lääkehoidon 

tarkistusta. Lääkehoidon tarkistukseen/arviointiin liittyvä keskustelu oli sen sijaan osa 

kvalitatiivista aineistoa, koska sieltä nousi ilmi seikkoja, jotka vaikuttavat lääkehoidon 

toteuttamiseen omaishoidossa. 

 

6.9. Tutkimuksen eettisyys 

 

Tutkimukselle saatiin puoltava eettinen lausunto Helsingin ja Uudenmaan 

sairaanhoitopiirin tutkimuseettiseltä toimikunnalta (käsittelynumero HUSI3537/2017).  

 

Tutkimukseen rekrytoitiin vapaaehtoisia omaishoitoperheitä. Tutkittaville lähetettiin 

ennen ensimmäistä haastattelua tietoa tutkimuksesta (LIITE 8) sekä allekirjoitettavaksi 

kaksi suostumuslomaketta, joista toinen jäi tutkittaville ja toinen tutkijoille (LIITE 9). 

Suostumuslomakkeeseen pyydettiin suostumus sekä omaishoitajalta että 

omaishoidettavalta. Ennen haastattelun alkua tutkittavat saivat yksityiskohtaista tietoa 

tutkimuksesta ja heille kerrottiin, että tutkimuksesta saa jättäytyä missä vaiheessa pois 

ilman erillistä syytä. Omaishoitoperheet numeroitiin juoksevien numeroin ja kaikki 

henkilötiedot poistettiin tutkimusaineistosta tutkittavien yksityisyydensuojan 

turvaamiseksi. Tutkittaville annettiin ennen ensimmäistä haastattelua rekisteriseloste 

uuden EU:n tietosuojalain mukaisesti.      
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7 TULOKSET 

 

7.1. Tutkimukseen osallistuneet omaishoitajat ja -hoidettavat  

 

Yleisimmin omaishoitaja oli nainen ja omaishoidettava mies (taulukko 6). Vain kahdessa 

tutkimukseen osallistuneessa perheessä omaishoidettava oli hoitajan äiti tai isä ja kaikissa 

muissa tapauksissa hoidettavana oli hoitajan puoliso. Yhtä omaishoitajaa lukuunottamatta 

kaikki omaishoitajat olivat eläkkeellä. Suurin osa hoitajista määritteli oman 

terveydentilansa kohtalaiseksi. Omaishoitajalla oli keskimäärin resepti- ja 

tisehoitolääkkeitä käytössä 4,5 ja omaishoidettavalla 9,7. Alkoholin käyttö oli yleisempää 

omaishoitajilla kuin -hoidettavilla.  

 

Taulukko 6. Omaishoitajan taustatiedot.  

  Luku-

määrä 

Osuus 

kysymykseen 

vastanneista% 

Vastaajien 

kokonaismä

ärä 

Sukupuoli Mies 9 42,9  

Nainen 12 57,1 21 

Millainen on yleinen 

terveydentilanne 

Erittäin hyvä 2 9,5  

Hyvä 4 19,0  

Kohtalainen 15 71,4 21 

Suhde hoidettavaan Puoliso/kumppani 19 90,5  

Äiti/isä 2 9,5 21 

Työtilanne Eläkkeellä 20 95,2  

Muu 1 4,8 21 

Terveydenhuolto-alalla 

työskennelleitä 

 4 20,0 20 

Asutteko hoidettavan 

kanssa 

Samassa taloudessa 20 95,2  

Eri taloudessa, eri 

rakennuksessa 

1 4,8 21 

Oletteko  Kokoaikaisesti 

omaishoitaja 

20 95,2  

Osa-aikaisesti 

omaishoitaja 

1 4,8 21 



41 

 

Kuinka monta 

omaishoidettavaa teillä 

on tällä hetkellä 

Yksi omaishoidettava 21 100,0 21 

Kuinka kauan olette 

toiminut omaishoitajana 

Alle 5 vuotta  5 23,8   

5–10 vuotta  9 42,9   

Yli 10 vuotta 7 33,3  21 

Kuinka kauan olette 

toiminut 

SOPIMUSomaishoita-

jana 

 

Alle 5 vuotta  10 52,6   

5–10 vuotta 4 21,1   

Yli 10 vuotta  5 26,3  19 

Säännöllisessä käytössä 

olevia resepti- ja 

itsehoitolääkkeitä 

käytössä 

 4,5 (ka) 0-10 

(vaihteluväli) 

19 

Säännöllisessä käytössä 

olevia muita valmisteita 

(vitamiinit, hivenaineet, 

lääkkeettömät voiteet, 

luontaistuotteet) käytössä 

 2,2 (ka) 0-8 

(vaihteluväli) 

19 

Uni tai rauhottavia 

lääkkeitä käytössä 

 3 15,8 19 

Muita PKV-lääkkeitä 

käytössä 

 1 5,3 19 

AUDIT-C kyselyssä 

pisteitä yli riskirajan 

 4 21,1 19 

 

Taulukko 7. Omaishoidettavan taustatiedot.  

  Lukumäärä Osuus 

kysymykseen 

vastanneista % 

Vastaajien 

kokonaismäärä 

Sukupuoli  Mies 11 52,4  

Nainen 10 47,6 21 

Pääasiallinen syy 

omaishoitoon 

Psykiatrinen 

sairaus 

1 4,8 21 vastaajaa, 38 

vastausta 

(vastaajat saivat 

valita useita 

vaihtoehtoja) 

Pitkäaikainen 

(fyysinen) sairaus 

tai vamma 

10 47,6 

Fyysisen 

toiminta-kyvyn 

heikke-neminen 

13 61,9 

Muistisairaus 13 61,9 

Muu 1 4,8 
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Kuinka monta tuntia 

hoidettava tarvitsisi 

hoitoa, mikäli ette olisi 

hänen omaishoitajansa 

0–2 0 0  

3–4 0 0  

5–6 1 5,6  

7–12 2 11,1  

13–24 15 83,3 18 

Säännöllisessä käytössä 

olevia resepti- ja 

itsehoitolääkkeitä 

käytössä 

 9,7 (ka) 3-16 

(vaihteluväli) 

19 

Säännöllisessä käytössä 

olevia muita valmisteita 

(vitamiinit, hivenaineet, 

lääkkeettömät voiteet, 

luontaistuotteet) 

käytössä 

 1,7 (ka) 0-3 

(vaihteluväli) 

19 

Uni tai rauhottavia 

lääkkeitä käytössä 

 8 42,1 19 

Muita PKV-lääkkeitä 

käytössä 

 5 26,3 19 

Opioidikipulääkkeitä 

käytössä 

 2 10,5 19 

AUDIT-C kyselyssä 

pisteitä yli riskirajan 

 1 5,3 19 

 

Yleisimmät syyt omaishoitoon olivat muistisairaus (n=13) ja fyysisen toimintakyvyn 

heikkeneminen (n=13) (kuva 5). 
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Kuva 5. Pääasiallinen syy omaishoitoon (n=21). Vastaajat saivat valita tarvittaessa 

enemmän kuin yhden vaihtoehdon.  

 

Lähes puolet perheistä arvioi hoidettavan tarvitsevan ympärivuorokautista laitoshoitoa, 

mikäli omaishoitaja ei pystyisi hoitamaan hoidettavaa (kuva 6). Vain muutamat 

vastaajista olivat sitä mieltä, että hoidettava pärjäisi kevyemmällä kotihoidon palvelulla.  

 

 

 

Kuva 6. Omaishoitajan arvio hoidettavan tarvitsemasta hoidon tasosta, mikäli omaishoito 

ei olisi mahdollinen (n=20). 
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Omaishoitajat kokivat tarvitsevansa eniten hoidettavalle kuntouttavaa toimintaa, kuten 

fysioterapiaa tai toimintaterapiaa (kuva 7). Tämän lisäksi hoidettavan kuntoutusta sekä 

lyhytaikaista hoitoa, sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen palvelua ja omaishoitajan 

vertaistukea ja virkistystoimintaa kaivattiin lisää. Riittävinä palveluina sen sijaan koettiin 

apuvälinepalvelut ja kuljetus- ja saattajapalvelut. Vähiten perheet kokivat tarvitsevansa 

kauppa- ja asiointipalveluja.
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Kuva 7. Perheiden käyttämät palvelut ja niiden riittävyys. Jollakin muulla vastaajat tarkoittivat apua kodin teknisiin toimiin ja lääkärin 

konsultaatiota ensiapusairauksiin kotiutuksen jälkeen.  

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Jotakin muuta (n=2)

Muut palvelut: Henkilökohtaisen avustajan apu (n=21)

Tukipalvelut: Kauppa- ja asiointipalvelu (n=20)

Tukipalvelut: Ateriapalvelut (n=21)

Kuntouttava toiminta (hoidettavalle): Fysioterapia, toimintaterapia, muu terapia (n=21)

Kotihoidon palvelut: Kotipalvelu (n=19)

Tukipalvelut: Kylvetys- ja saunapalvelu (n=21)

Kuntouttava toiminta (hoidettavalle): Kuntoutus, lyhytaikainen hoito (intervalli, periodi) (n=21)

Tukipalvelut: Turvapalvelu (n=21)

Muut palvelut: Sosiaalityön tai sosiaaliohjauksen palvelut (neuvonta, ohjaus, sosiaalityö) (n=20)

Kotihoidon palvelut: kotisairaanhoito (n=18)

Muut palvelut: Asunnon muutostyöt (n=21)

Muut palvelut: Omaishoitajan vertaistuki, virkistystoiminta (n=21)

Kuntouttava toiminta (hoidettavalle): Päivätoiminta, päivähoito (n=19)

Tukipalvelut: Siivouspalvelu (n=21)

Tukipalvelut: Kuljetus- ja saattajapalvelu (n=21)

Muut palvelut:Apuvälinepalvelut (n=21)

Perheiden käyttämät palvelut ja niiden riittävyys

Käytämme, riittävät palelut Käytämme, tarvitsisimme lisää Emme käytä, tarvitsisimme Emme käytä, emme tarvitse
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Lääkkeisiin liittyvistä palveluista selkeästi eniten perheet kokivat tarvitsevansa 

lääkehoidon arviointia (kuva 8). Myös lääkeneuvontaa ja omahoidon opastusta perheet 

toivoivat lisää. Melko vähän perheet kokivat puolestaan tarvitsevansa koneellista 

annosjakelua tai lääkkeiden dosettijakoa.  

 

 

Kuva 8. Perheiden käyttämät lääkkeisiin liittyvät palvelut ja niiden riittävyys. Jollakin 

muulla perheet tarkoittivat röntgenkuvausten tulosten kertomista (käytämme, 

tarvitsisimme lisää), uusien lääkkeiden vaikutusten kontrollointia (emme käytä, 

tarvitsisimme) ja sukulaisten auttamista lääkeasioihin liittyen (käytämme, riittävät 

palvelut).  

 

Omaishoitajien kuormittuneisuutta ja tuen tarvetta selvitettiin COPE-indeksillä (kuva 9) 

(McKee ym. 2003). COPE-indeksin kysymysten vastauksien avulla voidaan arvioida 

omaishoitajan kokemusta omaishoidosta (Juntunen ja Salminen 2011). Vastauksista 

saadaan laskettua summapisteet kolmelle eri osa-alueelle, jotka ovat myönteiset 

merkitykset, kielteiset vaikutukset ja tuen laatu. 

 

Mikäli kaikista tutkimukseen osallistuneiden perheiden vastauksista laskee 

keskivertovastaajan saamat pisteet, ovat tulokset seuraavat: myönteist merkitykset 15, 

tuen laatu 10 ja kielteiset vaikutukset 11 (kuva 9). Mikäli myönteisistä merkityksistä saa 

pisteitä 11 tai vähemmän voi omaishoitaja saada roolistaan vain vähän iloa ja tyydytystä 
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(Juntunen ja Salminen 2011). Tuen laatu -osa-alueesta saadut vähäiset pisteet (alle 8) 

saattavat sen sijaan tarkoittaa sitä, että omaishoitaja ei tunne saavansa riittävästi tukea 

omaishoitoon. Kielteisistä vaikutuksista 13–16 pistettä merkitsee kohtalaista rasitusta, 

kun taas 12 pistettä tai vähemmän tästä osa-alueesta merkitsee sitä, että rasitus on joko 

kohtuullista tai vähäistä. Tämän tutkimuksen keskivertovastaajlla ei siis ylittynyt mitkään 

näistä raja-arvoista. Yksittäinen vastaaja oli kuitenkin esimerkiksi sitä mieltä, että ei koe 

saavansa koskaan tukea roolissaan avustajana.  
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Kuva 9. Omaishoidon kuormittavuuden ja omaishoitajan tuen tarpeen arviointi. 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

 Tuntuuko avustaminen sinusta vaivan arvoiselta? (n=19)

Onko sinulla hyvä suhde avustamaasi/hoitamaasi henkilöön? (n=19)

Tunnetko selviytyväsi hyvin avustajana? (n=19)

 Tuntuuko sinusta siltä, että ihmiset yleisesti arvostavat sinua avustajana? (n=19)

Tunnetko saavasi hyvin tukea perheeltäsi? (n=19)

Joudutteko ostamaan sellaisia terveys- ja sosiaalipalveluista palveluja, joihin kaupunki ei osallistu saadaksenne riittävästi tukea?
(n=19)

Vaikeuttaako avustaminen sinun ja perheenjäsentesi suhteita? (n=19)

Joudutteko hankkimaan terveys- ja sosiaalipalveluista vapaaehtoispalveluita, joiden kustannuksiin kapunki ei osallistu? (n=18)

Tunnetko saavasi hyvin tukea julkisista terveys- ja sosiaalipalveluista (mukaan lukien ne yksityiset palvelut, joita kunta osittain
maksaa)? (n=19)

Tunnetko saavasi hyvin tukea ystäviltäsi ja/tai naapureiltasi? (n=19)

Tunnetko yleisesti ottaen saavasi hyvin tukea roolissasi avustajana? (n=18)

Vaikeuttaako avustaminen omien ystävyyssuhteittesi ylläpitoa? (n=19)

Kuinka usein tunnette itsenne avuttomaksi hoitaessanne omaistanne? (n=19)

Vaikuttaako avustaminen kielteisesti omaan tunne-elämääsi? (n=19)

Tunnetko olevasi ansassa roolissasi avustajana? (n=19)

Vaikuttaako avustaminen kielteisesti omaan fyysiseen terveydentilaasi? (n=19)

Kuinka usein tunnette itsenne yksinäiseksi? (n=19)

 Kuinka usein tunnette itsenne turvattomaksi? (n=19)

Pidätkö avustamista liian vaativana? (n=19)

Aiheuttaako avustaminen sinulle taloudellisia vaikeuksia? (n=19)

Omaishoidon kuormittavuuden ja tuen tarpeen arviointi

ei koskaan joskus usein aina ei koske minua
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Kysymykseen ”Mikä sinua auttaisi omaishoitajan arjessa parhaiten?” omaishoitajat 

vastasivat useimmiten sijaisomaishoitajan saaminen kotiin ja tilapäishoidon 

mahdollisuuden paraneminen (kuva 10). Sen sijaan kukaan ei kokenut tarvitseansa 

korotusta henkilökohtaisiin tuloihin tai apuvälineitä.  
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Kuva 10. Palvelut, jotka auttavat omaishoitajia parhaiten jaksamaan omaishoitajan työssä (n=19). Kysymyslomakkeessa pyydettiin 

valitsemaan kolme tärkeintä palvelua.  
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Korotuksen saaminen henkilökohtaisiin tuloihin

Toimeentulon tason nostaminen

Vapaan saaminen ansiotyöstä

Asunnon muutostöiden saaminen

Henkilökohtaisen neuvonnan ja ohjauksen lisääminen kunnan taholta

Lisäkoulutuksen saaminen omaishoitajana toimimiseen

Lääkekorvausten tason nostaminen

Vertaistuen saaminen

Virkistystoiminnan lisääminen

Palveluiden saatavuuden paraneminen omaishoidon tueksi

Vammaistuen tai eläkettä saavan hoitotuen tason nostaminen

Vapaapäivien määrän lisääminen

Virkistysvapaan saaminen

Henkisen tuen saaminen

Omaishoidon tuen hoitopalkkion korottaminen

Tilapäishoidon mahdollisuuden paraneminen

Sijaishoitajan saaminen kotiin

n-määrä

Palvelut, jotka auttavat omaishoitajaa jaksamaan
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Yli 40 % omaishoitajista koki, että kyky omaksua uusia asioita sujuu huonosti tai 

tyydyttävästi (kuva 11). Sen sijaan muistin omaishoitajat arvioivat suhteellisen hyväksi. 

 

 

Kuva 11. Omaishoitajien muistin, keskittymisen ja oppimisen arviointi (n=19) (Troyer ja 

Rich 2002).  

 

Omaishoitajat olivat kokeneet harvemmin mielenkiinnon puutetta tai haluttomuutta kuin 

alakuloa, masentuneisuutta tai toivottomuutta (kuva 12). Yksi vastaaja oli kokenut 

alakuloa, masentuneisuutta tai toivottomuutta päivittäin.  

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 %

 Muisti toimii:

Pystyn yleensä keskittymään asioihin:

 Uusien tietojen omaksuminen ja asioiden
oppiminen sujuu:

Omaishoitajan toimintakyvyn arviointi

erittäin huonosti Huonosti Tyydyttävästi Hyvin Erittäin hyvin
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Kuva 12. Omaishoitajan mielialan arviointi (n=19) (Whooley ym. 1997).  

 

Yli puolet perheistä arvioi hoidettavan liikuntakyvyn vastausvaihtoehdolla 

”liikkumisessa paljon vaikeuksia ja tarvitsee avustamista esim. siirtymisissä ja portaissa” 

(n=10) (kuva 13). Kahden perheen hoidettava oli fyysisesti niin hyvässä kunnossa, että 

pystyi liikkumaan vaikeuksitta sisällä, ulkona ja portaissa.  Muisti- ja ajattelutoiminnoista 

yleisimmin vastatut vaihtoehdot olivat ”vaikeuksia ajatella johdonmukaisesti ja muistaa 

asioita” (n=5) ja ”huomattavia vaikeuksia ajatella johdonmukaisesti ja muistaa asioita” 

(n=5) (kuva 14). 

0 % 10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 %

Olen kokenut viimeisen kuukauden aikana
mielenkiinnon puutetta tai haluttomuutta

Olen kokenut viimeisen kuukauden aikana
alakuloa, masentuneisuutta tai toivottomuutta

Omaishoitajan toimintakyvyn arviointi

en ollenkaan Muutaman kerran kuukaudessa

Viikoittain Muutaman kerran viikossa

Päivittäin



53 

 

 

Kuva 13. Arvio hoidettavan liikuntakyvystä (n=19).   

 

 

Kuva 14. Arvio hoidettavan muisti- ja ajattelutoiminnoista (n=19). 
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Pystyy liikumaan itsenäisesti apuvälineiden avulla

Pystyy liikkumaan vaikeuksitta sisällä, ulkona ja
portaissa

On täysin liikuntakyvytön
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Huomattavasti vaikeuksia ajatella johdonmukaisesti ja
muistaa asioita

Vaikeuksia ajatella johdonmukaisesti ja muistaa asioita

n-määrä

Hoidettavan muisti- ja ajattelutoiminnot
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Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että hoidettava oli kokenut viimeisen kuukauden 

mielenkiinnon puutetta ja haluttomuutta sekä alakuloa masentuneisuutta ja 

toivottomuutta (kuva 15). Hoidettavat olivat hieman useammin kokeneet mielenkiinnon 

puutetta ja haluttomuutta kuin alakuloa, masentuneisuutta ja toivottomuutta.  

 

 

Kuva 15. Omaishoidettavan mielialan arviointi (n=19) (Whooley ym. 1997). 

 

7.2. Lääkehoidon toteutukseen omaishoidossa vaikuttavat tekijät 

 

Aineistosta esiin nousseet lääkehoidon toteutukseen ikääntyneiden omaishoidossa 

vaikuttavat tekijät voidaan jakaa kolmeen pääryhmään, jotka ovat 1) omaishoitajaan 

liittyvät tekijät, 2) omaishoidettavaan liittyvät tekijät ja 3) järjestelmälähtöiset tekijät 

(kuva 16). Omaishoitajan ja omaishoidettavan osalta tekijät jakautuvat psyykkiseen, 

fyysiseen, sosiaaliseen ja kognitiiviseen toimintakykyyn, edellytyksiin omaishoitajana ja 

omaishoidettavana toimimiseen sekä lääkkeiden ja alkoholin käyttöön. 

Järjestelmälähtöiset tekijät jakautuvat riittäviin ja riittämättömiin palveluihin ja erilaisiin 

tukimuotoihin. Aineisto saturoitu perheen 16 kohdalla, jonka jälkeen koodirunkoon ei 

tullut enää uusia toisen tason koodeja. 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 %

Hoidettava on ollut ollut viimeisen kuukauden
aikana alakuloinen, masentunut tai toivoton

Hoidettava on kokenut viimeisen kuukauden
aikana mielenkiinnon puutetta tai haluttomuutta

Hoidettavan toimintakyvyn arviointi

kyllä ei



55 

 

   

 

ffsddddd 

Sosiaalinen 

toimintakyky 

Yksinäisyys 

Sosiaaliset suhteet 

Hoitamisen 

vaikutus 

ystävyyssuhteisiin 

Hoitamisen 

vaikutus 

perhesuhteisiin 

 

Kognitiivinen 

toimintakyky 

Terveydentila 

Ongelmia 

hahmottamisessa 

Muistiongelmat 

Ylläpito 

Vaikuttavat tekijät 

 

Lääkkeiden ja alkoholin käyttö 

Unilääkkeiden käyttö 

Rauhoittavien lääkkeiden käyttö 

Masennuslääkkeiden käyttö 

Alkoholin käyttö 

 

 

Edellytykset omaishoitoon 

Voimaantuminen omaan 

(lääke)hoitoon 

Tietämys lääkkeistä 

Tiedonlähteet 

Suhtautuminen omaan 

hoitoonsa 

Aktiivisuus 

Tuen saanti 

Koulutuksen puute 

Luonteen piirteet 

Selviytymiskeinot 

 

Tuet 

Julkiset terveyspalvelut 

Apteekki 

Järjestöt  

Seurakunta  

 

Riittämättömät palvelut 

Julkiset terveyspalvelut 

Apteekki  

 
Järjestelmälähtöiset 

tekijät 

Kognitiivinen 

toimintakyky 

Terveydentila 

Muistiongelmat 

Keskittyminen 

 

Omaishoitajaan  

liittyvät tekijät 

Omaishoidettavan 

lääkehoidon toteutukseen 

vaikuttavat tekijät 

Sosiaalinen 

toimintakyky 

Yksinäisyys 

Sosiaaliset suhteet 

Hoitamisen/ 

sairauksien 

vaikutus 

ystävyyssuhteisiin 

Hoitamisen/ 

sairauksien 

vaikutus 

perhesuhteisiin 

 

Edellytykset omaishoitoon 

Koulutuksen puute 

Tiedon/osaamisen puute 

Kielitaidon puute 
Tietämys lääkkeistä  

Tiedonlähteet  

Omat voimavarat  
Voimaantuminen 

Aktiivisuus 

Selviytymiskeinot 
Sitovuus 

Keskinäinen suhde 

Suhtautuminen 
omaishoitotyöhön 

Tuen saanti 
Luonteen piirteet 

Omaishoitoa helpottavat 

tekijät 

 

Lääkkeiden ja 

alkoholin käyttö 

Unilääkkeiden käyttö 

Rauhoittavien 

lääkkeiden käyttö 

Masennuslääkkeiden 

käyttö 

Alkoholin käyttö 

 

 
Omaishoidetta-

vaan liittyvät   

tekijät 

Fyysinen 

toimintakyky 

Terveydentila 

Ylläpito 

Vaikuttavat tekijät 

Näkö 
Kuulo 

Kivut 

Vaikutus 
arkipäiväiseen elämään 

Sairaudet 

Hoidettavan 
kunto/hoidon raskaus 

 

 

 

 

Riittävät palvelut 

Julkiset terveyspalvelut 

Apteekki 

 

Fyysinen toimintakyky 

Terveydentila 

Ylläpito 

Vaikuttavat tekijät 

Näkö 
Kuulo 

Kivut 

Vaikutus arkipäiväiseen  
elämään 

Sairaudet 

 

 

 

 

 

mlö Psyykkinen 

toimintakyky 

Terveydentila 

Tyytyväisyys elämään 

Iloa elämään 

Ylläpito 

Vaikuttavat tekijät 

Jaksaminen/omaishoi-

dosta selviäminen 

Masennus 

Ahdistus 

Kuoleman odotus 

Stressi 

Väsymys 

Uupumus 

 

 

Psyykkinen toimintakyky 

Terveydentila 

Tyytyväisyys elämään 

Iloa elämään 

Ylläpito 

Vaikuttavat tekijät 

Masennus 

Ahdistus 

Kuoleman odotus 

Väsymys 

Alakuloisuus 

Sekavuus 

Pelko 

Vaikutus arkipäiväiseen  
elämään 

Riittävästi toimintaa 

päivässä 

 

 

 

 



56 

 

Kuva 16. Omaishoidettavan lääkehoidon toteutukseen vaikuttavat tekijät. Kuvaan on 

tiivistetty kaikki pääteemat, joita aineistosta on tunnistettu lääkehoitoon vaikuttavina 

tekijöinä. Pääteemat ovat omaishoitajaan liittyvät tekijät, omaishoidettavaan liittyvät 

tekijät ja järjestelmälähtöiset tekijät. 

 

Tuloksissa esitellään ensin omaishoitajan ja -hoidettavan toimintakyky, jonka jälkeen 

omaishoitajan ja -hoidettavan saamat riittävät ja riittämättömät palvelut ja tuet 

yhteiskunnan, apteekin ja järjestöjen taholta. Omaishoitajan- ja hoidettavan toimintakyky 

vaikuttaa hoidon raskauteen ja sitä kautta hoitajan kykyyn selvitä lääkehoidosta.  

 

7.2.1. Omaishoitajan fyysinen toimintakyky 

 

Pääsääntöisesti omaishoitajat kokivat oman fyysisen terveydentilansa hyväksi, mutta 

tutkittavien joukossa oli myös sellaisia, jotka olivat tyytymättömiä omaan fyysiseen 

toimintakykyyn (kuva 17). Yleisimmin omaishoitajat pitivät yllä fyysistä 

toimintakykyään urheilemalla. 
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Kuva 17. Omaishoitajan fyysinen toimintakyky. Kuvaan on korostettu mustalla ne kohdat, jotka esiintyivät aineistossa huomattavasti 

useammin kuin muut.
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Omaishoitajilla esiintyi melko laajasti erilaisia kiputiloja, joista osa vaikutti merkittävällä 

tavalla omaishoitajan kykyyn selvitä hoitotyöstä (kuva 17). Esimerkiksi selkäkivut 

pahenivat yhden omaishoitajan kohdalla niin paljon hoidettavan siirtelystä, että lääkäri 

oli ehdottanut omaishoidosta luopumista:  

 

”Joo, mulla on selkäongelmaa että se on nyt tänä vuonna, tai oikeestaan se alko viime 

syksynä ja, mä kävin tervarilla ja mä sain erilaisia särkylääkkeitä, ja niistä ei sitten, 

kokeiltiin nää, ei ollu apua… Ja se tilanne oli sitten se että selkä on kulunut ja sitten, hän 

sitten suositteli mulle liiviä tai tukivyötä, ja uusi sitten xxx:n antaman hermolääkkeen niin 

että mulla on sitä nyt tonne toukokuuhun asti… että sitähän toivoo ensinnäkin että mulla 

ei ois enää hoidettavaa, ja sitten katsotaan jatkoa.” 

 

Omaishoitajilla useimmiten esiintyneet sairaudet olivat korkea verenpaine ja nivelrikko 

(kuva 18). Erityisesti nivelrikko ja sen aiheuttamat kivut vaikuttivat omaishoitajien 

lääkehoidon toteutukseen:  

 

”Jotkut on kyllä niin hirveen tiukassa. No kuule nää kato kun mulla on nivelrikko ja vähän 

joka paikassa et mulla on nää peukalot kipeet ja, mut mulla on nyt semmonen avaaja jolla 

mä saan.” 
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Kuva 18. Omaishoitajien raportoimia fyysisiä sairauksia. Kuvaan on korostettu mustalla 

ne sairaudet, jotka esiintyivät aineistossa huomattavasti useimmin kuin muut.  

 

Liitteeseen 10 on koottu tarkempia koodeja ja esimerkkilainauksia siitä, miten hoitaminen 

vaikutti haastateltavien mukaan hoitajan fyysiseen hyvinvointiin ja toimintakykyyn 

 

7.2.2. Omaishoitajan psyykkinen toimintakyky 

 

Perheet puhuivat suhteellisen vähän omasta psyykkisestä terveydentilastaan 

haastatteluissa (kuva 19). Masennusta, stressiä ja uupumista raportoitiin 21 perheestä vain 

muutaman omaishoitajan kohdalla. Yleisin tapa, jolla hoitajat ylläpitivät psyykkistä 

hyvinvointia, olivat kulttuuri ja media.  

 

 



60 

 

 

 

 

 

 

Kuva 19. Omaishoitajan psyykkinen toimintakyky. Kuvaan on korostettu mustalla sellaisia asioita, jotka esiintyivät haastatteluissa 

huomattavasti useammin kuin muut. Oranssilla taustalla olevat kohdat ovat sen sijaan sellaisia, jotka yksittäinen perhe toi erityisen vahvasti 

esiin.  



61 

 

 

Arvostuksen puutetta esiintyi jonkin verran haastatteluissa ja kaksi perhettä toi erityisen 

vahvasti esiin sen, että yhteiskunta ei arvosta omaishoitajia riittävästi, mikä näkyy muun 

muassa pieninä omaishoidon tuen palkkioina (kuva 19). 

 

”Minä kirjotin sinne, juuri tästä näin että, kun viidentoista minuutin palvelusta siis 

kotihoidon palvelusta joudutaan maksamaan 350 euroo kuukaudessa, niin viiden-, 

kuudentoista tunnin palvelusta hänelle per vuorokausi, minä saan palkkiota saman 

verran kuukaudessa niin, siinä sen huomaa mikä on se ero. Että millä tavalla arvostetaan 

tätä omaishoitoa. Siis mä en tarkota tässä nyt sitä että minä voisin, se voitais jättää pois 

kokonaankin ei me siitä kaaduta mihinkään, siitä ei ole kysymys. Mutta kysymys on nyt 

siitä että, miten arvostetaan…” 

 

Omaishoitajan väsymystä raportoitiin melko harvassa perheessä, mutta yksi omaishoitaja 

toi oman väsymyksensä melko vahvasti esille (kuva 19).  Muutaman omaishoitajan 

väsymys näkyi siten, etteivät he jaksaneet perehtyä saatavilla oleviin tukipalveluihin, 

koska kaikki aika ja jaksaminen meni hoitotyöstä selviytymiseen. Yksi yleisin 

omaishoitajien raportoima omaishoitajan jaksamista kuvaava tekijä oli se, että hankalina 

ja vaativina hetkinä omaishoitaja hermostuu ja suuttuu herkästi hoidettavalle (LIITE 11).  

 

7.2.3. Omaishoitajan kognitiivinen toimintakyky 

 

Pääsääntöisesti omaishoitajat kokivat oman kognitiivisen toimintakykynsä suhteellisen 

hyväksi (kuva 20). Monet omaishoitajat raportoivat, että muistavat esimerkiksi lääkkeen 

annon täydellisesti eikä lääkkeitä jää oman muistamattomuuden takia koskaan antamatta. 

Pienet muistiongelmat, joita omaishoitajilla esiintyi, olivat hyvin inhimillisiä eivätkä 

vaikuttaneet merkittävästi omaishoitajan kykyyn selvitä lääkehoidosta. 
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Kuva 20. Omaishoitajan kognitiivinen toimintakyky. Kuvaan on korostettu mustalla sellaisia asioita, jotka esiintyivät haastatteluissa 

huomattavasti useammin kuin muut. 
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7.2.4. Omaishoitajan sosiaalinen toimintakyky 

 

Hoitamisen kielteinen vaikutus ystävyyssuhteisiin näkyi useimmiten siten, että 

omaishoitajalla ei ollut enää mahdollisuutta ja aikaa tavata ystäviä samalla tavalla kuin 

ennen (kuva 21). Vaikka perheellä oli erilaisia tukipalveluja käytössä, piti omaishoitajan 

käyttää vapaa-aika erilaisten pakollisten asioiden hoitoon. Tämän takia aikaa ei jäänyt 

ystävien tapaamiseen. Melko harva omaishoitaja raportoi kuitenkaan kokevansa 

yksinäisyyttä. Yleisimpänä syynä yksinäisyyteen nähtiin joko läheisten ihmisten kuolema 

tai oma erakkoluonne. Yksi perhe koki omaishoitoon liittyvän yksinäisyyden 

raskaampana kuin muut perheet. 

  

” Et me ollaan kyllä vähän kun siamilaiset kaksoset ja monta kertaa tuntuu et sit kun 

meidät jätetään yksin, Et Joskus voi mennä jopa kolme päivää että puhelin ei soi ovikello 

ei soi. Ei kukaan. Me vaan ollaan täällä ja olla möllötetään. Mennään tässä, Kävellään 

tossa sanotaan päivää naapureille. Ja muuta. Niin kyl se syö. Se todella syö kun sanotaan 

et yksinäisyys tappaa niin niin.” 
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Kuva 21. Omaishoitajan sosiaalinen toimintakyky. Kuvaan on korostettu mustalla sellaisia asioita, jotka esiintyivät haastatteluissa 

huomattavasti muita useammin. Oranssilla taustalla olevat kohdat ovat sen sijaan sellaisia, jotka yksittäinen perhe toi erityisen vahvasti esiin. 
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7.2.5. Omaishoitajan lääkkeiden ja alkoholin käyttö 

 

Haastatteluista ilmeni suhteellisen vähän sellaista uni ja rauhoittavien lääkkeiden sekä 

alkoholin käyttöä, joiden voitiin suoranaisesti katsoa vaikuttavan omaishoitajan kykyyn 

selvitä omaishoidosta (kuva 22). Muutaman omaishoitajan kohdalla unilääkettä käytettiin 

joko säännöllisesti joka ilta tai unilääke otettiin keskellä yötä (=unilääkkeiden 

epätarkoituksenmukainen käyttö). Yksi omaishoitaja osasi itse kertoa, että yöllä otettu 

unilääke aiheuttaa selvästi aamutokkuraisuutta. Yhdellä omaishoitajalla väsyttävä 

kipulääke auttoi uneen, minkä ansiosta omaishoitaja nukkui hyvin. 
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Kuva 22. Omaishoitajan lääkkeiden ja alkoholin käyttö.  
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7.2.6. Edellytykset omaishoitajana toimimiseen 

 

Muutama omaishoitaja hämmästeli sitä, että omaishoitajaksi ryhtyessä ei saa 

minkäänlaista koulutusta työhön, ja suurimmalla osalla tutkittavien perheiden 

omaishoitajalla ei myöskään ollut minkäänlaista terveysalan koulutusta omasta takaa 

(kuva 23). Erityisesti omaishoidon alkuvaiheessa omaishoitoa hankaloitti useamman 

perheen kohdalla tiedon puute joko sairauksista tai koko omaishoitojärjestelmästä. 

 

”…se minua ihmetytti kyllä että, sillon ku omaishoitajaks ryhtyi, nii ei ollu mitään 

koulutusta. Mut, kyllähän se on opettanu.” 

 

 

”Mä en tienny noista sairauksista mitään, en tienny näistä mistään asioista niin 

hirvittävästi tietoo mitä piti selvittää ja yrittää ymmärtää ja yks hirveen suuri asia mikä 

oli, mitä mietittiin paljon et miksi xxx sai tämän.”
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Kuva 23. Edellytykset omaishoitajana toimimiseen. Kuvaan on korostettu mustalla sellaisia asioita, jotka esiintyivät haastatteluissa 

huomattavasti useammin kuin muut. 
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Omaishoitajat olivat yleisesti hyvin tietoisia sekä omasta että hoidettavan lääkehoidoista 

(LIITE 12). Hyvin suuressa osassa tapauksista omaishoitaja tiesi selkeästi lääkkeen 

annoksen ja lääkkeen käyttöaiheen. Yksittäisiä unohduksia lääkkeen käyttöaiheen 

tietämisessä tapahtui joko niin, että käyttöaihe tiedettiin täysin väärin tai että juuri sillä 

hetkellä ei muistettu, mihin lääke oli määrätty. Lääkeaineiden haittavaikutukset olivat 

myös hyvin tiedossa.  Omaishoitajat vaikuttivat olevan tietoisia esimerkiksi rauhoittavien 

ja unilääkkeiden aiheuttamasta riippuvuusriskistä ja nitrojen verenpainetta alentavasta 

vaikutuksesta.   

 

Lääkkeiden oikea ja tarkoituksenmukainen annostelu oli niin ikään hyvin omaishoitajien 

tiedossa (LIITE 12). Omaishoitajat tiesivät tarkkaan esimerkiksi sen, miten lääkkeet pitää 

annostella muihin lääkkeisiin nähden, mitä lääkkeitä saa puolittaa ja murskata sekä sen, 

että lääkkeet pitäisi ottaa joka päivä samaan aikaan.  Moni tiesi myös aivan oikein sen, 

miten tulee toimia, mikäli lääkkeet unohtuu ottaa. Yksittäiset omaishoitajat tiesivät 

niinkin spesifisiä asioita, kuten millaisten lääkeaineiden käyttöä tulee välttää iäkkäillä ja 

kuinka pitkään mitäkin lääkehoitoa saa jatkaa ilman lääkärin tekemää tilanteen uudelleen 

arviointia. Jotakin väärää tietämystä esiintyi esimerkiksi siinä, kuinka pitkään lääkehoitoa 

saa jatkaa. Unilääkkeiden oikea annostelu ei ollut myöskään kaikkien tiedossa. 

Useamman kuin yhden perheen kohdalla geneeriset valmisteet aiheuttivat erilaisia 

sekaannuksia liittyen lääkehoitoon. Muutamat omaishoitajat eivät esimerkiksi 

ymmärtäneet, että geneerisillä valmisteilla on samat haittavaikutukset keskenään. Toiset 

sen sijaan luulivat vääriä valmisteita keskenään vaihtokelposiksi valmisteiksi.  

 

Yleisin lääkkeiden ja sairauksien tiedonlähde perheillä oli lääkäri, mutta myös apteekki, 

internet ja pakkausseloste olivat hyvin paljon käytettyjä tiedonlähteitä omaishoitajilla 

(kuva 24). Muutama omaishoitaja kertoi, että saa tietoa ystäviltä ja perheenjäseniltä. 

Tämän tiedon luotettavuus vaihteli kuitenkin jonkin verran.  
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Kuva 24. Omaishoitajan tiedonlähteet. Kuvaan on korostettu mustalla sellaisia asioita, jotka esiintyivät haastatteluissa huomattavasti 

useammin kuin muut. 
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Suurin osa haastateltavista oli sitä mieltä, että tietoa oli ollut saatavilla, kun sitä oli tarvittu 

(kuva 23). Useampi kuin yksi omaishoitaja oli kuitenkin tietämätön, keneltä voisi pyytää 

tarvittaessa apua. Moni omaishoitaja myös ajatteli, että vastuu tiedon saamisesta on itsellä 

ja vastasi, että tietoa on saatavilla, kun osaa itse kysyä tai selvittää vastausta oikeasta 

paikasta. Joissakin yksittäisissä tapauksissa tietoa ei kuitenkaan ollut saatavilla silloin, 

kun sitä olisi tarvinnut. Erityisesti akuutit ongelmatilanteet olivat sellaisia, jolloin 

omaishoitaja ei tiennyt, mistä tietoa olisi saatavilla ja miten tilanteessa pitäisi toimita. 

 

”Eihän sitä aina sillä hetkellä, oo saatavilla, jos tulee joku, ongelma. Niin kun eilenkin 

esimerkiks xxx:llä oli käsi niin kipee että, en mä sitä tietoo saanu että missä.. En mä, 

hakenutkaan sitä, mutta oli vähän sormi suussa että mitäs tää nyt oikein on.  

 

”K: Joo, no onko ollut joku jolta on voinut kysyä? 

V1: Eipä juuri, ei kyl se suomalainen lääkäri(asetelma) [0:04:41.1] on niin, nyt puhutaan 

lääkäreistä niin, se on niin autoritäärinen et sinne yleensä soitella, ei oo sellast suhdetta 

niin kun esimerkiks Jenkeissä tai muualla niin, sinnehän aatellaan et mä soitan hetkinen, 

sit se vastaa ja sanoo pölöpölöpölö, ja meillähän se on vähän vaikeempaa…” 

  

Yleisimmin raportoitu voimavara omaishoitajilla oli vapaapäivien pitäminen ja niiden 

suunnittelu (kuva 25). Useampi omaishoitaja tiedosti itsekin, että vapaapäivät ovat 

välttämättömiä oman jaksamisen kannalta. 

 

”Et sit kaikenkaikkiaan tulee sellast tuntuu et tämmöst elämää voi kuitenki elää. Ku alun 

perin tää on ollu mun kannalta iso kysymysmerkki et tuleeks täst yhtään mitään koskaan. 

Ni kyl meijän elämä sujuu tietyllä tavalla. Mut että lomat on tarpeellisia mun saada.” 
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Kuva 25. Omaishoitajan omat voimavarat. Kuvaan on merkitty mustalla ne asiat, jotka 

nousivat aineistossa esille huomattavasti useammin kuin muut.  

 

Vain muutama perhe oli tehnyt omatoimiseesti muutoksia lääkehoitoihin, mutta nämä 

perheet toivat asiaa melko vahvasti esille (LIITE 14). Monella omaishoitajalla oli 

jonkinlaista huolta lääkitykseen liittyen. Yleisin huolenaihe oli, käytetäänkö lääkkeitä 

liikaa tai ovatko kaikki lääkkeet enää tarpeellisia, koska lääkehoitoa ei oltu tarkastettu 

kokonaisuutena missään vaiheessa.  

 

Omaishoitajat olivat yleisesti hyvin kiinnostuneita sekä hoidettavan lääkehoidosta että 

omasta lääkehoidostaan (LIITE 14). Lääkkeiden jakaminen, antaminen ja lääkehoidon 

seuranta oli muodostunut pääsääntöisesti rutiiniksi omaishoitajille. Omaishoitajat olivat 

myös keksineet hyvin monenlaisia ratkaisuja lääkehoidon ongelmatilanteisiin 

helpottaakseen lääkkeiden annostelua. Tutkimuksessa mukana olleet omaishoitoperheet 

olivat myös hyvin aktiivisia omaishoidettavan hoitoon liittyvissä asioissa (LIITE 15). 

Esimerkiksi lääkärin vastaanotolla omaishoitajat kyselivät lääkäreiltä aktiivisesti asioita 

hoidettavan lääkehoitoon liittyen. Osa omaishoitajista toi esiin useammassa kohtaa 

haastattelua, että moni omaishoitoon liittyvä asia vaatii omaa aktiivisuutta.  Omaa 

aktiivisuutta vaadittiin mm. lääkärin vastaanotolla, laboratoriotestien järjestämisessä ja 

tukipalveluihin liittyvien käytännön asioiden selvittämisessä.  Yksi perhe toi erityisen 

vahvasti esiin sen, että lääkehoidon onnistuminen vaati runsaasti omaishoitajan omaa 

aktiivisuutta, vaikka lääkehoito oli ulkoistettu kotihoidon vastuulle.  
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Selviytymiskeinoikseen omaishoitajat raportoivat hyvin laajasti erilaisia asioita (kuva 

26). Vastaukset jakautuivat melko tasan eri selviytymiskeinojen kesken, mutta yleisin 

omaishoitajan kertoma selviytymiskeino oli oma aika. 

 

Kuva 26. Omaishoitajan selviytymiskeinot. Kuvaan on merkitty mustalla ne kohdat, jotka 

nousivat aineistossa esille useammin kuin muut.  

 

Tutkimuksessa oli mukana hyvin eritasoista hoitoa vaativia omaishoidettavia, minkä takia 

myös hoidon sitovuus vaihteli omaishoitoperheiden kesken (LIITE 16). Osa 

omaishoitajista pystyi poistumaan kotoa ja saamaan vapaa-aikaa ilman, että hoidettavalle 

täytyi järjestää hoitajaa kotiin. Osa omaishoitajista sen sijaan koki hoidon hyvin sitovana, 

eikä kaikilla ollut mahdollisuutta käyttää hyödykseen omaishoitajien lakisääteisiä 

vapaapäiviä.  

 

Tukea omaishoitajat saivat yleisimmin omilta lapsiltaan (kuva 27). Auttamismuodot 

vaihtelivat hyvin paljon omaishoitoperheiden kesken. Toiset perheet saivat läheisiltä 
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enemmän henkistä tukea, kun taas toisten kohdalla auttaminen oli hyvin konkreettista, 

kuten kyyditysapua tai kaupassa käyntiä.  
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Kuva 27. Omaishoitajien tuen saanti. Kuvaan on merkitt mustalla ne kohdat, jotka esiintyivät aineistossa huomattavasti useammin kuin muut.  
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Jotkut omaishoitajat osasivat kertoa, että omat luonteenpiirteet helpottavat omaishoidosta 

selviämistä (kuva 23). Tällaisia luonteenpiirteitä olivat esimerkiksi se, että omaishoitaja 

on tarkka ja järjestelmällinen.  Täsmällisyys ja järjestelmällisyys helpottivat erityisesti 

lääkkeiden logistiikasta selviämistä. Omaishoitoa helpottaviksi tekijöiksi omaishoitajat 

raportoivat luonteen piirteiden lisäksi muun muassa sen, että lähisuvusta löytyi 

terveydenhuollon ammattilainen, kuten farmaseutti, hoitaja tai lääkäri.  

 

7.2.7. Omaishoidettavan fyysinen toimintakyky 

 

Omaishoidettavien fyysinen kunto vaihteli hyvän ja huonon välillä (kuva 28). Suurin 

piirtein yhtä moni omaishoitaja kuvaili hoidettavansa kuntoa hyväksi kuin huonoksi.  
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Kuva 28. Omaishoidettavan fyysinen toimintakyky. Kuvaan on merkitty mustalla ne kohdat, jotka nousivat aineistossa esille huomattavasti 

useammin kuin muut asiat.
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Yleisimmin hoidettavan fyysistä kuntoa ylläpidettiin urheilulla (kuva 28).  Urheiluksi 

luettiin esimerkiksi kaikenlainen aktiivinen ulkona liikkuminen, kuntosalilla käynti, 

kotona tehtävät jumpat sekä huonokuntoisemmilla hoidettavilla jalkojen liikuttelu.  

 

Hoidettavan fyysiseen toimintakykyyn vaikutti muun muassa omaishoitajan omat 

sairaudet ja omaishoidettavan sairaalajaksot (LIITE 17). Useampi kuin yksi perhe 

mainitsi, että hoidettavan fyysinen kunto huononi hoitokotijaksoilla tai sairaalassa 

ollessa. Raskasta hoidosta teki omaishoitajien mukaan mm. huono hoidettavan 

liikkuminen (LIITE 18). Yksi perhe toi hyvin vahvasti esiin sen, että liian vahvat lääkkeet 

olivat tehneet hoidettavasta sekavan ja pelokkaan, mikä oli tehnyt myös hoitamisesta 

hyvin raskasta.   

 

Fyysisiä sairauksia omaishoidettavilla esiintyi enemmän kuin omaishoitajilla (kuva 29). 

Kaikista yleisin omaishoidettavan sairaus oli muistisairaus. Yleisin muistisairaus oli 

Alzheimerin tauti, mutta myös sekamuotoista muistisairautta ja verisuoniperäistä 

muistisairautta esiintyi haastateltavien joukossa
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Kuva 29. Omaishoidettavien fyysisiä sairauksia. Kuvaan on merkitty mustalla ne 

sairaudet, jotka esiintyivät aineistossa huomattavasti useammin kuin muut. 

 

7.2.8. Omaishoidettavan psyykkinen toimintakyky 

 

Vain muutama omaishoitaja raportoi oma-aloitteisesti, minkälainen hoidettavan yleinen 

psyykkinen terveydentila oli (kuva 30). Suurin osa omaishoidettavista oli kuitenkin joko 

oman tai hoitajan kertomuksen mukaan tyytyväisiä elämään, mistä voisi päätellä, että 

myös psyykkinen terveydentila on hyvä. Vain kaksi perhettä raportoi, että hoidettava ei 

ollut tyytyväinen elämään.  
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Kuva 30. Omaishoidettavan psyykkinen toimintakyky. Kuvaan on merkitty mustalla ne kohdat, jotka nousivat aineistossa esille huomattavasti 

useammin kuin muut.  
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Väsymystä esiintyi reilusti yli puolella hoidettavista (kuva 30). Osa haastateltavista osasi 

yhdistää väsymyksen johtuvan joko sairaudesta itsestään tai siihen käytettävistä 

lääkkeistä. Reilusti alle puolet omaishoidettavista oli joskus sanonut toivovansa 

kuolemaa. Yksi omaishoidettava toivoi toisinaan sen takia kuolemaa, ettei tarvitsisi olla 

muiden vaivana. Yleisin hoidetavan psyykkistä toimintakykyä heikentävä tekijä oli 

sairaala- ja hoitokotijaksot (LIITE 19). Samoin kuin fyysinen kunto, myös useamman 

hoidettavan psyykkinen kunto romahti sairaala-/hoitokotijaksojenn aikana. Tästä syystä 

osa omaishoitajista ei mielellään vienyt hoidettavaa hoitokotiin hoitajan vapaapäivien 

ajaksi.  Yksi omaishoitaja toi hyvin vahvasti esiin sen, että hoidettavan psyykkinen kunto 

oli mennyt huonoksi liian vahvan lääkityksen takia.  

 

7.2.9. Omaishoidettavan kognitiivinen toimintakyky 

 

Yleisimmin hoidettavan kognitiivinen toimintakyky oli joko huonontunut lähiaikoina tai 

toimintakyky oli ollut jo pitkään huono (kuva 31). Muistiongelmia hoidettavilla esiintyi 

niin ikään melko paljon ja useimmiten muistiongelmat olivat päivittäisiä. Muutama perhe 

mainitsi, että kognitiivinen toimintakyky heikkenee laitoshoidossa.   
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Kuva 31. Omaishoidettavan kognitiivinen toimintakyky. Kuvaan on merkitty mustalla ne kohdat, jotka nousivat aineistossa esille 

huomattavasti useammin kuin muut.   
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7.2.10 Omaishoidettavan sosiaalinen toimintakyky  

 

Kahden perheen kohdalla hoidettavan sairaus rajoitti sosiaalista toimintakykyä, koska 

hoidettava ei pystynyt seuraamaan sairautensa takia keskustelua (kuva 32). Yksi perhe 

mainitsi, että sosiaalisia suhteita ei juurikaan ylläpidetä, koska kaikki läheiset ja tuttavat 

ovat kuolleet. Hoidettavan sairaudet rajoittivat muutaman perheen kohdalla perheen 

liikkumista siten, että ystävillä kylässä käyminen oli hyvin hankalaa. Omaishoidettavan 

ja omaishoidettavan aviopuolison välisiin suhteisiin omaishoito vaikutti kielteisesti 

yhden perheen kohdalla siitä syystä, että puolisoiden oli vaikeaa ottaa etäisyyttä toisiinsa. 
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Kuva 32. Omaishoidettavan sosiaalinen toimintakyky.
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7.2.11. Omaishoidettavan lääkkeiden ja alkoholin käyttö 

 

Omaishoidettavan unilääkkeiden vääräksi käytöksi omaishoitoperheet raportoivat 

esimerkiksi sen, että unilääkkeitä käytettiin joka ilta (kuva 33). Yhden perheen 

omaishoidettava oli ottanut unilääkettä yliannostuksen, mikä katsottiin myös unilääkkeen 

vääräksi käytöksi. Unilääkkeiden oikeaa käyttöä oli puolestaan se, että unilääke oli vain 

tilapäisessä käytössä tai säännöllisessä käytössä oli säännölliseen käyttöön paremmin 

soveltuva melatoniini. Rauhoittavien lääkkeiden epätarkoituksenmukaista käyttöä oli se, 

että rauhoittavaa lääkettä käytettiin unitarkoituskäyttöön.  
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Kuva 33. Omaishoidettavan lääkkeiden ja alkoholin käyttö.  Kuvaan on merkitty mustalla ne kohdat, jotka esiintyivät aineistossa 

huomattavasti useammin kuin muut asiat.
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7.2.12.  Edellytykset omaishoitoon 

 

Muutaman perheen omaishoidettavat pystyivät itse osallistumaan aktiivisesti lääkehoidon 

toteutukseen ja tiedon etsintään (kuva 34). Melko monessa perheessä lääkkeiden 

ottaminen oli muodostunut omaishoidettavallekin rutiiniksi, eikä lääkehoidosta 

huolehtiminen ollut siis ainoastaan omaishoitajan vastuulla. Tiedon saamisesta yksi 

omaishoidettava toi esille saman asian kuin useat omaishoitajat, että tietoa ei aina saa, 

mikäli ei itse osaa olla aktiivinen ja kysyä. 

 

”V1: No kyllä must on monesti niin, että sitä joutuu sitten itse enemmän kysymään ettei 

se välttämättä tule siinä yhteydessä kun esimerkiks lääke määrätään.” 
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Kuva 34. Omaishoidettavan edellytykset omaishoitoon. Kuvaan on merkitty mustalla ne kohdat, jotka esiintyivät aineistossa huomattavasti 

useammin kuin muut asiat. 
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Omaishoidettavien yleinen tyytymättömyys lääkehoitoon oli melko yleistä (LIITE 20). 

Monet omaishoidettavat kertoivat, että omasta mielestä lääkkeitä on liikaa käytössä ja 

omaishoidettava tulisi mielellään toimeen vähemmällä lääkemäärällä. Yhden perheen 

omaishoidettavan tyytymättömyys lääkehoitoon tuli haastattelussa hyvin vahvasti esille. 

Omaishoidettavalle oli annettu salaa lääkkeitä terveydenhuollossa, mikä oli aiheuttanut 

omaishoidettavassa paniikkia. Melko yleistä oli myös se, että omaishoidettava ei halunnut 

ottaa lääkkeitään. Osassa tapauksista lääkkeistä kieltäytyminen liittyi siihen, että 

omaishoidettava ei ollut tyytyväinen lääkehoitoon, mutta osassa tapauksista 

kieltäytymisen taustalla oli muita tekijöitä, kuten muistisairauden käytöshäiriöitä.  

 

Omaishoidettavan negatiivinen suhtautuminen omaan hoitoonsa tuli useammassa 

perheessä esille (LIITE 20). Yleisintä oli, että omaishoidettava ei ollut halukas 

hakeutumaan lääkärin tutkimuksiin vaikka olosuhteet olisivat sitä vaatineet. Yksi 

omaishoitaja toi vahvasti esille sen, että hoidettava ei muistisairauden aiheuttamien 

käytöshäiriöiden takia suostu siihen, että omaishoitaja hoitaa ja auttaa hoidettavaa, mikä 

teki arjesta erityisen kuormittavaa.  

 

7.2.13. Riittämättömät palvelut 

 

RIITTÄMÄTTÖMÄT JULKISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT (MUKAAN 

LUKIEN NE YKSITYISET PALVELUT, JOTKA KUNTA OSITTAN MAKSAA) 

 

Riittämättömiä julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja ilmeni melko paljon 

omaishoitoperheiden haastatteluissa (kuva 35). Hyvin moni perhe kertoi, että 

terveyskeskuslääkärin vastaanottoaika on liian lyhyt eikä vastaanottoajalla ehdi kertoa 

kaikkia mielessä olevia asioita. Toisinaan lääkärin toimintaan oltiin muuten hyvin 

tyytyväisiä, mutta lääkäri ei itsestä riippumattomista syistä kerennyt paneutumaan 

syvällisesti potilaan tilanteeseen. Ongelmana nähtiin myös se, että yhdellä 

vastaanottoajalla sai kertoa vain yhden vaivan ja toiseen vaivaan pitää varata uusi 

vastaanottoaika toiselle päivälle. Yhdellä perheellä oli ongelmana se, että hoidettavan 
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fyysinen kunto meni sairastuessa niin huonoksi, että omaishoitajan oli vaikea viedä 

hoidettavaa terveyskeskukseen. Tällaisissa tapauksissa omaishoitoperheiden arkea 

hankaloitti huomattavasti se, että jokaiseen eri sairauteen ja ongelmaan pitää varata 

erillinen vastaanottoaika. 

 

”Ja eikä koskaan saa, sitte antaa kahta vaivaa samaan vaan yks vaiva siihen, mikä sitte 

hoidetaa että [naurahtaa], sitte toiseen vaivaan täytyy, varata uus aika, ni se on kyllä.” 

 

”…en moiti mitenkään xxx:ää sieltä, terveyskeskuksesta hän otti meidät, hyvin vakavasti 

sillä tavalla ku me ensimmäisen kerran hänelle mentiin. Mutta sitten kun, aika saatiin 

niin se aika ei tahtonu riittää siihen, niin että se oli liian kiireinen aikataulu. Se oli puol 

tuntii tai 20 minuuttii mitähän se oli varattu siellä.” 
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Kuva 35. Riittämättömät julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Kuvaan on merkitty mustalla ne kohdat, jotka esiintyivät aineistossa 

huomattavasti useammin kuin muut. Oranssilla taustalla ovat puolestaan ne, jotka yksittäinen perhe toi hyvin vahvasti esiin.  
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Vastaanottoajan riittämättömyyden lisäksi terveyskeskuslääkärin osaamista kritisoitiin 

(kuva 35). Joidenkin perheiden kohdalla kritisointi koski lääkärin ammattitaitoa kun taas 

toiset perheet kritisoitivat enemmänkin lääkärin kielitaitoa.  

 

”…se on suurin huoli että jos jotain tulee, ja menee tohon terveyskeskukseen tai jos näis 

arvoissa tulee jotakin, niin osaako se terveyskeskuslääkäri muuttaa sen lääkityksen, sillä 

ei varmaan oo riittävästi tietoo nimittäin mulla on semmonen kokemus kun, kerran se 

meni yhden se oli just sitä aikaa kun oli ne rytmihäiriöt alkaneet ja hän meni jonkun 

lääkkeen poistamaan sieltä, niin me mentiin xxx:een sitten lääkärille ihan sovitusti, niin 

sano et ei tätä saa missään tapauksessa poistaa.”   

 

Omalääkäripalvelun hyvin moni perhe koki yleisesti puutteellisena ja melko yleistä 

olikin, että omalääkäriä ei ollut ollenkaan (kuva 35). Mikäli omalääkäri kuitenkin oli 

olemassa, ongelmana saattoi olla, että omalääkäriin ei saanut helposti yhteyttä.  

 

”Mut että se on heikkous että, nyt, jos haluais, hänen omais-, omalääkärille, lääkärin 

kanssa keskustella nii ei, pääse yhteyteen. Ei pääse että, terveydenhoitajalle pääsee sitte 

ja sinneki pahuksen, pitkän jonon, kautta..” 

 

Useimmiten omaishoitoperheet olivat joutuneet jonottamaan pitkään 

terveyskeskuslääkärille pääsyä kiireettömissä tapauksissa (kuva 35). Tämän lisäsi pitkiä 

jonoja raportoitiin muun muassa päivystyksessä, ensihoidossa ja laboratoriossa.  

 

”Sillon kun oli omalääkäri niin me päästiin aina hirveen heti jos oli joku ongelma, 

vastaanotolle mut nyt tää viimenen vuoshan on ollut ihan kamala kun ei oo omalääkäriä 

ja, sitten jos sinne menee niin saa jonottaa pari tuntia, sitten on ensin se 

hoidontarpeenarviointi ja sitten jonotat uudestaan lääkärille niin, me ollaan joskus 
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lähdetty kesken pois kun mies ei jaksa olla. Et me ei olla nyt vuoteen ainakaan käyty 

lääkärillä.” 

 

Myös terveyskeskuslääkäreiden tiheä vaihtuvuus oli joidenkin perheiden mukaan 

ongelmallista, koska lääkäriin ei muodostunut niin läheistä suhdetta, että lääkärin kanssa 

olisi tullut keskusteltua syvällisesti lääkehoidosta (kuva 35).  

 

”No kyllä mä sanoisin että hyvin harvoin, se on aika vaikeeta keskustella lääkärin kanssa 

koska lääkäri vaihtuu melkeen joka kerta. On vaikee sanoo sitä että voisko siitä 

keskustella. Siitä tietysti vois keskustella välillä mutta, kun ei oo sama lääkäri eikä ole 

enää koko asemallakaan. Pitäis hakee jostakin muualta ne.”.  

 

Riittämätön informaatio sairauksista ja tutkimuksista ilmeni esimerkiksi siten, että 

lääkärit informoivat potilaita laboratoriokokeiden vastauksista ja uusista lääkkeistä 

tekstiviestillä, jolloin lääkärille ei voinut esittää kysymyksiä aiheeseen liittyen (kuva 35).  

Tukipalveluihin liittyvä neuvonta oli myös puutteellista. Osalle perheistä ei ollut 

esimerkiksi selitetty, miten hoidettavan sijaishoito järjestettäisiin hoitajan vapaapäivien 

ajaksi.  

 

Riittämätön lääkeneuvonta sen sijaan ilmeni siten, että lääkärit eivät kertoneet 

omatoimisesti uusista lääkkeistä perheille, mikäli perhe ei itse ollut aktiivinen ja kysynyt 

kysymyksiä lääkkeisiin liittyen (kuva 35). Yksi perhe mainitsi ongelmaksi sen, että 

lääkeneuvonnan määrä riippuu siitä, minkälainen lääkäri on kyseessä. Toiselta lääkäriä 

voi saada katttavaa neuvontaa kun taas toiselta lääkäriltä neuvontaa ei saa juuri yhtään. 

Yhden perheen omaishoitaja oli itse tehnyt merkittäviä lääkitysmuutoksia hoidettavan 

lääkitykseen, koska ei ollut saanut lääkäriltä tietoa siitä, kuinka pitkään lääkitystä tulisi 

jatkaa.  
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”Joo, tabletti, ja sit jossain vaiheessa hän määräs myöskin virtsatietulehdusestolääkkeen, 

mä sanoin et no jos tämmöstä on, niin miksi ei ikäihmisille anneta myöskin sairaaloissa 

ja noissa hoitopaikoissa niin että jos niillä on virtsatietulehdus niin miksei sitä ajeta pois, 

jos kerran lääkkeet on ja laiteta tää estolääkitys, mut sitten sitä kukaan ei sanonu kuinka 

kauan sitä käytetään, no senkin mä ajoin sitten alas tietenkin.” . 

 

Lääkehoidon ja voinnin seurantaan liittyvistä ongelmista yleisin ongelma oli se, että 

seurantakontrolleja ei järjestetty terveyskeskuksessa (kuva 35). Useammat perheet 

mainitsivat myös, että uuden lääkkeen vaikutusta ei seurattu tai kontrolloitu mitenkään. 

Yksi perhe mainitsi ongelmaksi sen, että omaishoitajan lakisääteiset terveystarkastukset 

olivat nettikyselymuodossa, jolloin terveystarkastus ei käytännössä toteutunut ollenkaan. 

Tämän takia omaishoitajan fyysistä kuntoa ei kontrolloitu mitenkään.   

 

Yleinen ongelma terveydenhuollossa oli myös se, että terveyenhuollossa ei ylläpidetty 

potilaan ajantasaista lääkityslistaa (kuva 35). Suurimmassa osassa perheistä omaishoitajat 

pitivät itse aktiivisesti kirjaa käytössä olevista lääkkeistä tai käyttivät omakannan 

reseptitietokantaa lääkelistanaan.  

 

Osa perheistä koki ongelmaksi sen, että omalla alueella ei ole riittävästi 

erikoisasiantuntijoita (kuva 35). Asiantuntijuutta olisi kaivattu esimerkiksi reuman, 

astman ja iäkkäiden monisairaiden hoitoon. Yleisesti kaivattiin myös sitä, että sairaalassa 

saisi keskustella sellaisen lääkärin kanssa, joka olisi riittävästi syventynyt potilaan 

tilanteeseen ja lääkitykseen.  

 

Kokonaistilan huomioimatta jättämistä esiintyi perheiden mukaan eniten lääkäreillä 

(kuva 35). Tällä perheet tarkoittivat lähinnä sitä, että lääkäri ei perehtynyt potilaan 

tilanteeseen ja lääkitykseen lääkettä määrättäessä. Kotihoidossa esiintyi kokonaistilan 

huomioimatta jättämistä myös siten, että kotihoidon palvelua ei suostuttu räätälöimään 

perheen tilanteeseen sopivaksi.  
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Kotihoito sai yleisesti paljon kritiikkiä haastatteluissa (kuva 35). Niissä muutamassa 

perheessä, joissa kotihoito oli käytössä ja perhe oli tyytymätön kotihoidon toimintaan, toi 

perhe hyvin vahvasti haastattelussa ilmi kotihoidon laiminlyöntiä sovittuja tehtäviä 

kohtaan. Myös kotihoidon hoitajien ammattitaitoa kyseenalaistettiin haastatteluissa. Yksi 

omaishoitaja kertoi olevansa tyytymätön, ettei kotihoito reagoinut siihen, että hoidettava 

oli ottanut vahingossa liikaa lääkkeitä yhdellä kerralla. Kotihoito ei myöskään reagoinut 

omaishoitajan mukaan riittävällä vakavuudella hoidetavan huonontuneeseen fyysiseen 

kuntoon.  

 

”..kolmet lääkkeet! Ja sit tääl kävi hoitaja, ja ei ollu mitää reagoinu. Sit ku mä tulin, ni 

mä huomasin että oli otettu kolmet lääkkeet sit mä soitin kotihoitoon, sille hoitajalle joka 

tääl oli käyny et hei että, oliks nää sillon jo otettu ku sä kävit? Juu oli kuulemma mä 

sanoin mikset sä oo ilmottanu mulle, tai ootsä ilmottanu johonki muualle et tääl on nyt 

kolminkertaset lääkkeet otettu? Juu ei hän nyt vielä ei hän nyt, hän aatteli kyllä sitten kun 

hän tulee toimistolle niin sit hän, soittaa ja näin, en mä tiedä mihin, mulleko,…”  

 

”Ja just sillon kun, äidille on tullu tällasia yllättäviä, kuumeen nousuja ja huonoo oloo 

ja yleiskunnon laskua ja, siihen ei kotihoito oo, reagoinu oikeestaan sillon, niin-niin, on 

ite joutunu reagoimaan, ja sit on aina koko ajan vähän semmonen niin ku 

hälytysvalmiudessa…” 

 

Lähes kaikki perheet, joilla oli kokemusta kotihoidon palveluista, sanoivat kotihoidon 

yhdeksi merkittävimmäksi ongelmaksi liian isot aikatauluhaarukat (kuva 35). Ongelmana 

nähtiin se, että kotihoidosta ei pystytä lupaamaan mitään tarkkaa aikaa, jolloin kotikäynti 

suoritetaan, vaan aika voi vaihdella useitakin tunteja.  

 

”…otettiin kotihoidon iltakäynti, joka päivälle, mutta siin on se ongelma että, 

iltakäynnille voidaan tulla iltalääkkeitä antamaan jo kello 17. Ja kerran ku mä olin täällä 



96 

 

 

äidin kanssa, tänne tuli hoitaja ja mä ihmettelin et mikä käynti siihen aikaan on, ni hän 

sano että iltakäynti voidaan suorittaa kello 16-22…” 

 

Terveyskeskuslääkärin lisäksi lääkäriä oli vaikeaa tavoittaa kotihoidossa (kuva 35). Yksi 

tutkittavista perheistä oli nähnyt kotihoidon lääkäriä kaksi kertaa neljän vuoden aikana.  

 

Henkilökunnan tiheä vaihtuvuus koettiin ongelmaksi myös kotihoidossa (kuva 35). 

Yhden perheen kohdalla omaishoidettava oli hyvin säikky ja pelkäsi vieraita ihmisiä, 

minkä takia kotihoidon hoitajien tiheä vaihtuvuus hankaloitti tämän perheen arkea 

huomattavasti. 

  

”…niin hän pelkää, ei kaikki mutta osaa, nimenomaan kotihoidosta ja näistä kun siellä 

vaihtuu jatkuvasti, laskin, otin 52 nimee ylös, aina vaan oli eri, elikä siellä on iso ongelma 

minun mielestäni kotihoidossa, et niil ei ole henkilökuntaa, niillä vaihtuu se ja 

johtoporras ei pysty organisoimaan, et tällasille ihmisille joilla ei oo insuliinipiikin 

antoo, niin ei anneta omahoitajaa…”   

 

Omaishoitoperheet raportoivat jonkin verran tyytymättömyyttä hoidettavan hoitoon 

esimerkiksi hoitokodissa ja sairaalassa (kuva 35). Yhden perheen omaishoitaja ei 

katsonut kovin tarkkaan, pitäisikö jotkin lääkkeet antaa tyhjään vatsaan vai ruuan 

yhteydessä, koska sairaalassakin kaikki lääkkeet annettiin samaan aikaan ruokailuista 

riippumatta. Yhden perheen kohdalla iso ongelma oli se, että hoitokodissa levoton 

hoidettava rauhoitettiin rauhoittavilla lääkkeillä, mihin omaishoitaja ei ollut tyytyväinen. 

Tämä hankaloitti huomattavasti hoitajan vapaapäivien pitämistä.  

 

Omakannan käyttöön liittyvä yksi suurimmista haasteista oli se, että mikäli omaishoitaja 

oli omaishoidettavan virallinen edunvalvoja eikä hoidettavalla ollut 
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verkkopankkitunnuksia, ei omaishoitaja pystynyt asioimaan hoidettavan puolesta 

Omakanta –palvelussa (kuva 35). 

 

Perheet kertoivat sijaisomaishoitoon liittyvistä ongelmista jonkin verran haastatteluissa 

(LIITE 21). Yleinen ongelmia oli se, että sijaisomaishoitajan tunteja ei pidetty riittävinä 

sekä se, että hoidettavalle ei ollut löytynyt sopivaa sijaishoitiopaikkaa, johon hoitaja voisi 

jättää hoidettavan hyvillä mielin. 

 

RIITTÄMÄTTÖMÄT APTEEKKIPALVELUT 

 

Apteekkiin palveluna sekä lääkevalmisteisiin ja –pakkauksiin liittyi muutamien 

perheiden mukaan ongelmia (kuva 36). Osalla perheistä ongelmia aiheutti se, että 

lääkkeet oli vaikea ottaa ulos läpipainopainopakkauksista ja purkeista, minkä hankaloitti 

lääkkeiden jakoa. Epätarkoituksenmukaisilla pakkauskoilla vastaajat tarkoittivat sitä, että 

tilapäiseen käyttöön tarkoitetusta lääkkeestä ei ole markkinoilla riittävän pientä 

pakkauskokoa.  
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Kuva 36. Riittämättömät apteekkipalvelut. 
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Perheet kertoivat jonkin verran lääkkeiden saatavuusongelmista, mitkä johtuivat joko 

tukun saatavuusongelmista tai siitä, että apteekki ei pitänyt lääkettä varastossa (kuva 36). 

Pakkausseteleiden ongelmana nähtiin se, että setelissä luetellaan liian paljon erilaisia 

haittavaikutuksia, minkä takia pakkausseteliä ei mielellään lueta ollenkaan. Muutama 

perheen mielestä apteekin lääkeneuvonta oli jossakin määrin riittämätöntä ja neuvontaan 

olisi kaivattu enemmän syvällisyyttä (LIITE 22). Pääsääntöisesti apteekin palveluihin 

oltiin kuitenkin tyytyväisiä. 

 

7.2.14. Riittävät palvelut 

 

Perheet kokivat hyvänä palveluna sen, mikäli lääkäri oli perehtynyt syvällisesti potilaan 

lääkitykseen ja ottanut potilaan kokonaistilan huomioon (kuva 37). Yksi omaishoitaja oli 

ollut hyvillään siitä, että yksi lääkäri oli kysynyt myös omaishoitajalta omaishoitajan 

jaksamisesta omaishoidettavan vastaanottokäynnillä. Yksi omaishoitaja oli sen sijaan 

hyvin tyytyväinen siihen, että lääkäri oli huomioinut kipujen vaikutuksen potilaan 

nukkumiseen ja suostunut määräämään vahvan kipulääkityksen potilaan hoitoon.  

 

”…aamupäivällä oltiin lääkärissä ja ensimmäisen kerran oli semmonen lääkäri joka kysy 

että, mitä minun jaksamiseen, olis tarvetta, niin ku jotain apuja.”  

”Mun mielestä ne on ollu kauheen ymmärtäväisiä esimerkiks just ton sillon kun toi 

nivelrikko tuli hänelle niin, lääkäri sano ettei saa olla kipuja että pitää saada nukuttua, 

niin mä olin hirveen tyytyväinen et kun hän sai se, vahvan kipulääkityksen.”  
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Kuva 37. Riittävät julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut ja apteekkipalelut. Kuvaan on merkitty mustalla ne kohdat, jotka esiintyivät aineistossa 

huomattavasti useammin kuin muut. 
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Vaikka useiden perheiden kohdalla omalääkäripalvelu ei toiminut ja se sai paljon 

kritiikkiä haastatteluissa, muutamalla perheellä oli myös hyvin toimiva omalääkäri 

terveyskeskuksessa (kuva 37). Hyvää lääkeneuvontaa perheet kokivat saaneensa 

useimmiten diabeteshoitajalta. Muutama perhe oli erittäin tyytyväinen myös siihen, miten 

lääkäri oli neuvonut lääkkeiden käytöstä. 

 

”K:No miten sitten yhteistyö ja vuorovaikutus sinne terveydenhuoltoon on sujunut?  

N: Mielestäni ihan hyvin. Minusta meidän terveyskeskus on oikein hyvä. Et ei minun 

mielestäni mitään sotea tarvittais. Hyvä terveyskeskus tossa ihan lähellä. Se on tossa ihan 

lähellä kaiken lisäksi että viiden minuutin matkan päässä. Ja sinne kun soittaa niin sieltä 

varmasti soitetaan takaisin. ” 

 

Hyvin moni perhe oli yleisesti tyytyväinen apteekin palveluun (kuva 37). Apteekkiin 

oltiin erityisesti tyytyävisiä siitä syystä, että sieltä sai kysyä mieltä askarruttavia asioita. 

Sähköisen reseptin takia reseptin noutaminen ja uusiminen koettiin helpoksi ja 

vaivattomaksi. Yksi perhe sanoi apteekin palvelua myös joustavaksi, koska potilasta ei 

oltu jätetty ilman lääkkeitä, vaikka resepti olikin mennyt yllättäen vanhaksi.  

 

7.2.15. Tuet 

 

JULKISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 

 

Perheet kokivat saavansa tukea lääkehoidon toteutukseen melko laajasti eri 

terveydenhuollon ammattilaisilta, kuten terveyskeskuksen yleislääkäreiltä, 

erikoissairaanhoidon erikoislääkäreiltä ja kotihoidon lääkäreiltä (kuva 38). Tuki oli 

esimerkiksi sellaista, että mikäli lääkityksessä jokin mietitytti omaishoitajaa 

tai -hoidettavaa, lääkäri otti tilanteeseen kantaa ja keksi tilanteelle vaihtoehtoja ja 

ratkaisuja. Lääkityksiä oli myös purettu yhdessä lääkärin kanssa, jolloin omaishoitaja oli 
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saanut lääkäriltä tarkat ohjeet siihen, miten hoidettavan vointia pitäisi tarkkailla 

lääkitysten purkamisen aikana.  

 

”Mehän vähennettiin niitä lääkkeitä, niinku viimeksi oli puhetta. Siis xxx:n kotihoito, ei 

vaan siis xxx:n kotihoito, joka on ihan tossa noin, niin se on hirveen hyvä ja siihen mä 

luotan ihan kaikin puolin ja tavallaan niiden ohjauksessa tai heidän kautta niitä lääkkeitä 

tosiaan sit vähennettiin ja rakennettiin niitä, et ku joku pudotettiin pois niin miten niitä 

voi tarkkailla ja seurata, että onks siinä, toimiiks ne vai onko xxx ihan tyytyväinen et 

pärjää ilman jotain lääkettä ja tavallaan ne kaikki meni läpi, et kyllähän ne heidän 

kanssaan on tehty.” 
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Kuva 38. Julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjoamat riittävät ja riittämättömät tuet. Kuvaan on merkitty mustalla ne kohdat, jotka 

esiintyivät aineistossa huomattavasti useammin kuin muut. Oranssilla taustalla ovat puolestaan ne, jotka yksittäinen perhe toi hyvin vahvasti 

esille.  
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Potilaan inhimillisellä kohtaamisella perheet tarkoittivat sellaisia myönteisiä kohtaamisia 

terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, jossa perheet kokivat tulleensa kuulluksi ja 

ymmärretyksi ja heidän vointinsa kiinnosti esimerkiksi lääkäriä (kuva 38).  

 

”Mun, täytyy myös nyt kehuu kyllä tätä viimeisintä käyntiä et lääkäri oli vaivan 

toisenlainen kun mitä aikasemmat kokemukset on ollu ja hän teki myöskin sellasen mitä 

mulle ei oo koskaan ennen tehty, että hän määräs vaan vuodeksi lääkkeet ja sano että 

vuoden päästä (on katottava, on mentävä) [0:11:40.0] laboratorioon koko tää ruljanssi 

läpi ja sit vasta uusitaan reseptit, joka minusta tuntui hyvälle, koska mä en oo tämmöstä 

aikasemmin kokenu, ja mä itse koen sen, että siinä lääkäri piti minusta huolta.”  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kielteiset asenteet perheitä kohtaan tulivat 

ilmi useiden perheiden haastatteluissa (kuva 38). Kaikkein eniten perheet kokivat huonoa 

kohtelua terveyskeskuslääkäreiltä ja yksi perhe toikin tämän hyvin vahvasti esille. 

 

”No kyllä siinä lääkäri, kun minä aina teen sen että minä otan lääkelistan mukaan, se 

päivitetty lääkelista mutta nyt kun viimeksi oltiin niin turkkilainen lääkäri ja, hän vilkas 

sitä vaan ja heitti pois ei hän katsonu eikä kuunnellu.” 

 

Kaikki perheet eivät kokeneet saaneensa riittävästi tukea lääkehoitoon terveydenhuollon 

ammattilaisilta (kuva 38). Yleisimmin perheet olisivat halunneet saada enemmän tukea 

lääkehoidon toteutukseen lääkäreiltä. Yksi perhe koki, että lääkehoidoista ei oltu sovittu 

yhdessä omaishoitoperheen kanssa vaan terveydenhuollon ammattilaiset pakottivat 

antamaan sellaisia lääkkeitä, mitä hoitaja ja hoidettava eivät olisi halunneet käyttää. 

                                                                                                                                        

”Ja ykski lääkäri niin oli kyl vähä semmonen et hän ei kovin vakavasti suhtautunu tähä, 

hengitysvaikeuksiin et hän oli kirjannu ihan sinne Kanta-palveluun et hän ei niin ku näe 

aihetta, seurata säännöllisesti, tilannetta ja mul on se mustaa valkosella yhellä 
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paperillaki oikee et mä voin, ottaa siitäki valokuvan et sitä mä vähä ihmettelin että, onko 

todella näin koska, silloin jos on Furesis-lääkitys niin, kylhän siinä pitää seurata 

natriumia ja muuta että, mä todella ihmettelen mihin se, perustuu.” 

 

Yleisellä tuen puutteella perheet tarkoittivat sitä, että yhteiskunta ei tue omaishoitoa 

millään osa-alueella riittävästi (kuva 38) Moni perhe koki rahalliset tukimuodot 

riittämättöminä. Omaishoitotyötä verrattiin rajuimmillaan orjatyövoimaan omaishoidon 

tuen palkkion pienuuden takia. Omaishoidettavan kunto oli yhden perheen mukaan 

arvioitu todellisuutta paremmaksi arvioitaessa, mitä palkkaluokkaa omaishoitaja 

hoitotyöstä saa.  

 

”Jos mä saan kommentin. Ihmettelen että lehdet kirjotteli muutama vuosi sitte kuinka 

paljo vanhushoidossa on säästetty ja kuinka paljo todella rahaa säästetään siinä, niin, se 

ärsytti kyllä kovasti kun, tää pitäis tutkia tää omaishoitajajuttu se on orjatyövoimaa. 

Lapsityövoima on kielletty mutta, voiko yhteiskunta tosiaan teettää orjilla työtä?” 

 

APTEEKKI 

 

Yleisesti perheet kokivat saavansa hyvin tukea lääkehoitoon apteekista (kuva 39). 

Vuorovaikutukseen oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä ja perheet kokivat tulleensa hyvin 

neuvotuksi apteekissa. Useimmiten perheet kertoivat, että lääkettä noudettaessa 

apteekista kysytään, onko lääke ennestään tuttu. Yleistä oli perheiden mukaan myös se, 

että apteekeista saa kysyä mieltä askarruttavia kysymyksiä.  

 

”Ja kyllä ne (-) sanotaan ollaan yhteydessä (hänen kohdallaan), mut et sit tää on 

justiinsa, että esimerkiks jos aatellaan apteekkia, niin sillon kun sieltä se farmaseutti 

kysyy että onko tuttu lääke, ootko käyttäny tätä, ootko ottanu tätä aikasemmin, ja sit kun 
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sanoo että joo, niin ei sit enää tietysti, ihan ymmärrettävästi, kyl mä ymmärrän että mitäs 

siitä sitten sen enempää keskustelemaan kun se on kerran tuttu lääke.”
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Kuva 39. Apteekin tarjoamat riittävät ja riittämättömät tuet. Kuvaan on merkitty mustalla ne kohdat, jotka esiintyivät aineistossa 

huomattavasti useammin kuin muut. 
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Enemmistö vastaajista oli sitä mieltä, että lääkkeet ovat liian kalliita, mutta melko moni 

vastasi myös, että kelakorvaukset ovat riittäviä (kuva 39). Merkittävää eroa ei siis 

syntynyt sen välille, ovatko lääkkeet liian kalliita vai eivät. Erityisesti maksukatto auttoi 

monia perheitä lääkemenojen hillitsemisessä.   

 

JÄRJESTÖT 

 

Perheet saivat melko laajasti erilaisia tukipalveluja järjestöiltä (kuva 40). Neljä 

useimmiten mainittua tukimuotoa olivat tuettu loma, vertaistuki, neuvonta ja järjestön 

lehti, jossa oli tietoa ajankohtaisista asioista. Haastatteluissa tuli jonkin verran ilmi myös 

syitä, minkä takia perheet eivät pystyneet tai halunneet hyödyntää järjestöjen tarjoamia 

tukipalveluja. Yksi yleisin syy oli se, että omaishoitaja ei pystynyt lähtemään hoidon 

sitovuuden takia niin pitkäksi aikaa pois kotoa, mitä ohjelmaan osallistuminen vaatisi. 

 

”Onhan siellä, kaikenlaista toimintaa tämmöstä mutta, se vaatis sitä että pystyis 

lähtemään kotoo pois, mutta kun ei pysty. En mä koe pystyväni lähtemään, mihinkään 

toimintaan mukaan, niin kotona, kökötellään.”   
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Kuva 40. Järjestöjen tarjoamat eri tukimuodot ja toimintaan liittyvät ongelmat. Kuvaan on merkitty tummennettuina ne kohdat, jotka 

esiintyivät aineistossa huomattavasti useammin kuin muut. 



110 

 

 

SEURAKUNTA 

 

Seurakunta tarjosi tukea muutamalle perheelle, mutta melko moni perhe ei ollut saanut minkäänlaista tukea seurakunnalta (kuva 41). 

Keskusteluapu ja henkinen tuki olivat sellaisia tukimuotoja, jotka mainittiin useammassa kuin yhdessä haastattelussa. 

 

 

Kuva 41. Seurakunnan tarjoamat tuet ja tukipalveluihin liittyvät ongelmat.  
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8 POHDINTA 

 

8.1. Keskeisimmät tulokset ja niiden pohdintaa 

 

Tähän tutkimukseen osallistuneet omaishoitoperheet olivat keskenään hyvin erilaisia. 

Omaishoidettavien kunto vaihteli aktiivisen liikkujan ja liikuntakyvyttömän välillä. Myös 

osa omaishoitajista oli fyysisesti hyvässä kunnossa, kun taas osa kärsi hoitotyötä 

hankaloittavista kivuista. Perheiden tilannetta ei kuitenkaan otettu yksilöllisesti 

huomioon mietittäessä perheille soveltuvia tukipalveluja. Tästä syystä perheet kokivat, 

etteivät he saaneet yhteiskunnalta riittävästi tukea lääkehoidon toteutukseen eikä 

laajemmin hoitotyöhön. Kaikki omaishoitajat eivät pystyneet käyttämään lakisääteisiä 

vapaapäiviään hoitovaihtoehtojen puutteen takia. Tämä lisäsi hoitajien 

kuormittuneisuutta, mikä osaltaan hankaloitti lääkehoidosta selviämistä. Suurimpia 

järjestelmälähtöisiä haasteita omaishoitoperheiden lääkehoidon toteutuksessa oli: 1) 

perheiden oli vaikeaa tavoittaa lääkäri ja 2) niissä perheissä, joissa kotihoito auttoi 

omaishoitajaa, perheet eivät olleet tyytyväisiä sen toimintaan.  

 

Lääkäreiden huono tavoitettavuus sekä akuuteissa että kiireellisissä tilanteissa näkyi 

erityisesti terveyskeskuspalveluiden riittämättömyytenä. Lääkärille oli vaikea saada 

aikoja, omalääkäripalvelu toimi huonosti ja vastaanottoajat koettiin liian lyhyinä. Vuoden 

2018 THL:n asiakaspalautteissa korostuivat samat tulokset kuin tässä tutkimuksessa 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019b). Kritiikkiä palautteissa saivat erityisesti ajan 

varaamisen vaikeus, pitkät jonot ja se, että terveysasemalla oli vastassa aina eri lääkäri ja 

hoitaja. Päivystyksen ja terveysasemien palveluiden ruuhkautumista on pyritty 

ratkaisemaan siten, että sairaanhoitajat tekevät hoitoon hakeutuvista potilaista 

kiireellisyysluokittelun samaan tapaan kuin myös muualla Euroopassa (Durand ym. 

2011; Kantonen 2014). Sairaanhoitajan tekemä luokittelu saattaa kuitenkin aikaisempien 

tutkimusten mukaan vaarantavan potilasturvallisuutta etenkin iäkkäillä potilailla (Durand 

ym. 2011). 

 Lääkäreiden huonon tavoitettavuuden vuoksi omaishoitajat jäivät tämän tutkimuksen 

mukaan usein yksin erittäin vaikeiden lääkehoidon onglmien kanssa. Useammassa kuin 
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yhdessä perheessä omaishoitaja olikin omatoimisesti lopettanut omaishoidettavalta 

lääkehoitoja, koska omaishoitajat eivät saaneet tukea päätöksiinsä lääkäriltä. Hyvän 

lääkärisuhteen puuttuminen johti puutteelliseen lääkehoidon seurantaan sekä siihen, ettei 

lääkehoitoa oltu arvioitu kokonaisuutena missään vaiheessa. Kaiken kaikkiaan 

omaishoitoperheet kokivat, ettei kukaan terveydenhuollon ammattilainen ottanut 

kokonaisvastuuta omaishoidettavan lääkityksestä. Jotta omaishoidon 

lääkitysturvallisuutta saataisiin parannettua, pitäisi omaishoitajuus liittää tiukemmin 

osaksi terveydenhuoltoa ja mahdollistaa omaishoitajille vuorokaudenajasta riippumatta 

yhteys lääkäriin. 

 

Ongelmat kotihoidossa näkyivät tässä tutkimuksessa siten, että perheet eivät kokeneet, 

että kotihoidon palvelut tukisivat heidän jaksamistaan tai auttaisivat heitä selviämään 

lääkehoidon toteutuksesta. Kotihoidon hoitajat vaihtuivat usein, heillä oli liian kiire, he 

eivät ehtineet tekemään kaikkia sopimuksessa mainittuja tehtäviä ja heidän 

aikatauluhaarukkansa olivat liian isot. Isot aikatauluhaarukat hankaloittivat erityisesti 

lääkehoitoa. Kotihoidon iltakäynti saatettiin joinakin päivinä suorittaa jo klo 17, ja 

kotihoidon olisi kuulunut vahtia unta tukevan lääkkeen anto hoidettavalle.  

 

Tämän tutkimuksen mukaan kotihoidon tilanne vaikuttaisi olevan vielä huonompi kuin 

mitä aikaisemmissa tutkimuksissa, koska aikaisempien tulosten mukaan kotihoidosta on 

tullut kiireisten hoitajien lyhyellä aikavälillä suorittama perushoito (Kivelä ym. 2019). 

Kotihoidon ja laitoshoidon kehitystä on tutkittu myös NORDCARE-hankkeessa, jonka 

mukaan Suomessa kotihoidon työpaine on Pohjoismaiden korkeinta tasoa (Kröger ym. 

2018). Myöskään valtion tarkastusviraston vuonna 2010 teettämän kotihoidon 

tarkastuksen mukaan kotihoidon tilanne ei näytä vakuuttavalta (Valtiontalouden 

tarkastusvirasto 2010). Tarkastuksen mukaan kotihoidon työ ei vastaa ikäihmisten 

palveluiden laatusuosituksia. Syyksi tälle tarkastuksessa nähtiin se, että kotihoidolle on 

asetettu liikaa uusia tavoitteita vanhojen rinnalle ilman riittävää henkilökunnan 

lisäämistä.  
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Moni omaishoitaja koki omana voimavaranaan vapaapäivien pitämisen. Kaikki 

omaishoitajat eivät kuitenkaan pystyneet käyttämään omia vapaapäiviään, koska 

hoidettava ei joko viihtynyt sijaishoidossa tai palvelukodissa tai hoidettavan kunto 

romahti näissä paikoissa. Sijaishoitajan saaminen kotiin voisi helpottaa tätä asiaa.  Hyvin 

samankaltaisia tuloksia saatiin Kelan omaishoitohankkeessa, jonka mukaan vain 

neljäsosa omaishoitajista piti lakisääteiset vapaapäivänsä ja vapaapäiviä jäi pitämättä 

erityisesti iäkkäillä omaishoitajilla (Tillman ym. 2014). Kelan tutkimuksessakin tämän 

arveltiin johtuvan siitä, että omaishoitajat pelkäävät hoidettavansa kunnon romahtamista 

sijaishoidossa.  

 

Vapaapäivien käyttämättä jättäminen lisäsi hoitajien kuormittuneisuutta ja väsymystä. 

Godfrey ym. (2013) ja Lang ym. (2015) sivuuttavat väsymyksen ja omaishoidon 

lääkitysturvallisuuden yhteyttä omissa tutkimuksissaan, mutta varsinaista syy-yhteyttä 

näiden kahden asian välille ei ole aikaisemmilla tutkimuksilla juurikaan osoitettu. 

Terveydenhuollossa henkilökunnan uupumisen on sen sijaan todettu heikentävän selvästi 

lääkitysturvallisuutta (Shanafelt ym. 2010). Tämän takia voidaan olettaa, että myös 

omaishoitajan jaksamisesta huolehtiminen on yksi merkittävimmistä tekijöistä, jolla 

pystytään parantamaan omaishoidon lääkitysturvallisuutta.  

 

8.2. Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 

8.2.1. Tutkimuksen uskottavuus, vahvistettavuus, refleksiivisyys ja siirrettävyys

  

 

Tutkimuksen uskottavuutta lisäävänä tekijänä voidaan pitää sitä, että kaksi erillistä 

tutkijaa analysoi ensimmäisen perheen haastattelut toisistaan erillisesti, jonka jälkeen 

analyysejä verrattiin toisiinsa ja tutkijat keskustelivat havaitsemistaan eroavaisuuksista 

(Kylmä ja Juvakka 2007). Lisäksi tutkijalla oli mahdollisuus keskustella 

tutkimusprosessista kaikissa analysoinnin vaiheissa toisen tutkijan kanssa. Tutkija piti 

myös tutkimuspäiväkirjaa tutkimuksen eri vaiheissa, johon on koottu tutkimuksen aikana 

vastaan tulleita ongelmia ja niiden perusteella laadittuja yleisiä linjauksia. 



114 

 

 

Tutkimuspäiväkirjan kirjoittaminen lisää myös tutkimuksen vahvistettavuutta, koska 

tämän ansiosta lukija pystyy seuraamaan tutkimusprosessin kulkua. Nämä tutkimuksen 

yleiset linjaukset on tuotu esille menetelmät -osiossa, jotta aineiston analysointi olisi 

mahdollisimman läpinäkyvä ja totuudenmukainen. Tutkimuksen tekemiseen on käytetty 

aikaa noin 1,5 vuotta, joista suurin osa kului laadullisiin analysointeihin. Tämän ansiosta 

tutkija on ollut tekemisissä tutkimuksen kanssa pitkän aikaa, jolloin tutkija on päässyt 

syvällisesti sisälle tutkittavaan ilmiöön. Tämä vahvistaa niin ikään tutkimuksen 

uskottavuutta. Näiden lisäksi tutkimuksen uskottavuutta parantaa menetelmänä käytetty 

triangulaatio, koska kaksi erilaista aineistonkeruutapaa monipuolistaa ja täydentää 

tuloksia. Lisäksi triangulaatio parantaa tutkimustulosten siirrettävyyttä, koska 

taustatietolomakkeiden ja haastattelun välissä täytettävän lomakkeen vastaukset kertovat 

lisätietoa tutkittavista perheistä. Näiden kyselolomakkeiden vastausten avulla voidaan 

päätellä, minkälaisiin ympäristöihin tämän tutkimuksen tulokset ovat siirrettävissä.  

 

Tutkimuksen reflektiivisyyttä voi hieman huonontaa se, että tutkija on itse farmasian alan 

ammattilainen (Kylmä ja Juvakka 2007). Tämä voi vaikuttaa järjestelmälähtöisten 

tekijöiden analysointeihin, koska apteekkisektori on tutkijalle kaikkein tutuin. Tästä 

johtuen apteekkisektoriin liittyvät haastatteluosiot ovat saattaneet korostua muihin 

terveydenhuollon yksikköihin nähden ja tämä saattaa näkyä analysointituloksissa. 

Reflektiivisyyttä saattaa huonontaa myös se, että usein lääkitysturvallisuustutkimuksissa 

halutaan kehittää palveluja ja lääkitysturvallisuutta, minkä takia painopisteenä ovat 

huonosti toimivat järjestelmät ja niiden kehittäminen. Vaikka tämän tutkimuksen 

tavoitteena oli tunnistaa sekä negatiivisia että positiivisia tekijöitä, on mahdollista, että 

huomio on analysoinneissa silti kiinnittynyt enemmän huonosti toimiviin palveluihin. 

Reflektiivisyyttä saattaa heikentää myös se, että tutkija on analysoinut haastatteluista 

sellaisia tekijöitä, joiden tutkija itse ajattelee vaikuttavan hoitajan kykyyn selvitä 

lääkehoidon toteutuksesta. Haastateltavat eivät siis ole itse osanneet nimetä, että 

esimerkiksi väsymyksen takia lääkehoidosta selviytyminen on haasteellista.   
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8.2.2. Luotettavuuden arviointi tutkimusprosessin eri vaiheissa 

 

Tutkimuksen luotettavuuden ja syvällisyyden kannalta on hyvä, että haastattelu 

suoritettiin kotioloissa perheille tutussa ympäristössä. Tutun paikan voidaan ajatella 

vaikuttavan niin, että perheet uskalsivat kertoa elämästään avoimemmin verrattuna 

vieraaseen ympäristöön. Haastattelurunko oli rakennettu myös niin, että 

henkilökohtaisemmat kysymykset sijoittuvat jälkimmäiseen haastattelurunkoon. koska 

ensimmäisessä haastattelussa haastateltavat eivät olisi välttämättä olleet vielä valmiita 

kertomaan tutkijoille totuudenmukaisia vastauksia hyvinkin henkilökohtaisiin 

kysymyksiin (Kylmä ja Juvakka 2007). Haastattelukysymykset olivat myös riittävän 

väljiä, jolloin haastateltavilla oli mahdollisuus kertoa omasta elämäntilanteesta juuri niin 

laajasti kuin halusivat. 

 

Se, että omaishoitajien lääketietämys oli pääsääntöisesti todella hyvällä tasolla, voi 

selittyä ainakin osittain sillä, että tutkimukseen on todennäköisesti hakeutunut 

keskivertoa aktiivisempia perheitä, koska lääkkeistä lähtökohtaisesti kiinnostuneet 

kiinnostuvat todennäköisemmin lääkitysturvallisuutta koskevasta tutkimuksesta. Tämän 

tutkimuksen perusteella ei voida siis suoraan yleistää, että kaikki omaishoitajat olisivat 

yhtä aktiivisia ja kiinnostuneita lääkehoidon toteuttamisesta kuin tämän tutkimuksen 

omaishoitajat olivat. 

 

Mikäli tutkimuksessa oli osallisena keskivertoa parempituloisia perheitä, heikentää se 

hieman tutkimuksen luotettavuutta. Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että 

erityisesti pienituloiset perheet kokevat sosiaali- ja terveyspalvelut riittämättöminä, koska 

heillä ei ole mahdollisuutta täydentää puuttuvia palveluja yksityisen sektorin palveluilla 

(Kivelä 2019). Näin ollen tulokset voisivat olla vieläkin kriittisempiä palveluita kohtaan, 

mikäli tutkimukseen olisi saatu varmuudella perheitä erilaisista tulotasoryhmistä.   

 

Vasta kvalitatiivisten analysointien yhteydessä havaittiin joitakin haastattelurunkoon 

liittyviä haasteita, joilla saattoi olla vaikutusta tuloksiin (taulukko 8). Haastatteluista ei 
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saatu esimerkiksi selkeää erottelua sen välille, kokivatko tutkittavat omaishoitajat 

selviävänsä yleisesti omaishoidosta vai eivät. Omaishoidettavan todellinen psyykkinen 

toimintakyky jäi myös hieman epäselväksi, koska haastatteluissa kysyttiin yhdellä 

kysymyksellä hoidettavan alakuloisuudesta, masennuksesta ja kuoleman odotuksesta.  

 

Taulukko 8. Haastattelurungon ja tutkimusasetelman vaikutus tuloksiin. 

Haastattelurunkoon liittyvä haaste Vaikutus tuloksiin 

Haastattelurungossa ei ollut suoraa kysymystä, jolla 

olisi kartoitettu kaikki omaishoitajan sairastamat 

fyysiset sairaudet. Haastattelurungossa oli kuitenkin 

kysymys, minkälaiseksi omaishoitaja kokee oman 

fyysisen terveydentilansa, minkä takia merkittävimmät 

fyysiseen toimintakykyyn vaikuttavat sairaudet ovat 

varmasti tulleet haastatteluissa ilmi. Omaishoitajan 

lääkehoidot käytiin niin ikään läpi, jonka yhteydessä 

jotkin sairaudet ovat tulleet ilmi.  

On mahdollista, että kaikki omaishoitajan fyysiset 

sairaudet eivät tulleet omaishoitajien haastatteluissa 

esille. Kuva 19 on siis vain suuntaa antava kuvaus 

kaikista omaishoitajilla esiintyneistä sairauksista.  

Haastattelurungossa ei kysytty 

omaishoitajien/omaishoidettavien psyykkistä 

terveydentilaa suoralla kysymyksellä.  

Psyykkistä terveydentilaa kuvaavia koodeja muodostui 

analyysirunkoon suhteellisen vähän, koska vain 

muutama omaishoitaja raportoi oma-aloitteisesti omasta 

psyykkisestä toimintakyvystä. Omaishoitajan 

psyykkistä terveydentilaa kartoitettiin 

kyselylomakkeella.  

Lähes kaikki haastateltavat vastasivat kysymykseen 

”tunnetteko selviävänne hyvin omaishoidosta” 

myöntävästi, vaikka väsymys ja uupumus hoitoon tuli 

monessa muussa kohtaa haastattelua ilmi.  

Monen perheen kohdalla on jouduttu koodaamaan sekä 

”tuntee selviävänsä hyvin omaishoidosta” mutta myös 

jokin huonoa selviytymistä kuvaava koodi. Tuloksiin ei 

tästä syystä saatu selvästi esille siitä, kokeeko perheet 

selviävänsä omaishoidosta vai eivät.  

Haastattelurungoissa ei ollut varsinaisesti omaishoitajan 

voimavaroja koskevaa kysymystä, minkä takia 

omaishoitajan voimavaroja nousi haastatteluista 

suhteellisen vähän esille.  

Kaikki omaishoitajan omat voimavarat eivät tule 

tuloksissa ilmi.  

Haastattelurungossa ei ollut omaishoitajan kognitiivista 

toimintakykyä kartoittavaa kysymystä.  

Omaishoitajan kognitiivista terveydentilaa kuvaavia 

tuloksia tuli suhteellisen vähän esille haastatteluista. 

Omaishoitajan kognitiivista toimintakykyä kysyttiin 

tarkemmin kyselylomakkeella.  

Haastattelurungossa kysyttiin yhtenä kysymyksenä, 

onko hoidettava alakuloinen, masentunut tai toivooko 

hän kuolemaa. Osa perheistä vastasi vain myöntävästi 

tai kieltävästi, eikä erotellut, tarkoittaako vastaus 

alakuloisuutta, masennusta vai kuoleman odotusta vai 

kaikkia kolmea.  

Mikäli vastauksesta ei ilmene, mitä kolmesta 

kysymyksestä vastaus koskee, vastaus on koodattu sekä 

masennukseen, alakuloisuuteen että kuoleman 

odotukseen. Tämä saattaa vääristää tuloksia, jos 

vastaaja onkin tarkoittanut vain esimerkiksi yhtä osa-

aluetta.  
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8.3. Tutkimuksen hyödynnettävyys ja jatkotutkimukset 

 

Tätä tutkimusta voidaan hyödyntää omaishoidon nykytilanteen arvioinnissa ja 

kehittämisessä. Tutkimuksesta saadaan arvokasta tietoa siitä, mitkä nykyisistä 

tukipalveluista auttavat omaishoitajaa selviämään lääkehoidosta ja yleisesti hoitotyöstä 

sekä mitkä palvelut vaativat kehittämistä. Nämä tulokset auttavan omaishoitooon 

liittyvässä päätöksenteossa. Tutkimus antaa myös laajan ja kattavan kuvauksen siitä, mitä 

haasteita nimenomaan iäkkäiden omaishoitoon liittyy. Näiden haasteiden tunnistaminen 

auttaa lisäämään ymmärrystä siitä, kuinka raskasta ja sitovaa iäkkään omaishoitaminen 

todella on.   

 

Jatkotutkimuksissa kannattaisi selvittää vielä tarkemmin, miten tässä tutkimuksessa 

tunnistetut tekijät todella vaikuttavat lääkehoidon toteutukseen. Tässä tutkimuksessa 

tunnistettiin tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa omaishoitajan kykyyn selvitä lääkehoidon 

toteutuksesta. Näiden tekijöiden tutkiminen toisi lisätietoa siitä, kuinka suuri riski 

esimerkiksi omaishoitajan väsyminen ja huono tukipalvelujen saatavuus todella ovat 

lääkehoidon onnistumiselle.  

 

 

9 KEHITYSEHDOTUKSET 

 

1. Omaishoito täytyy liittää selkeämmin osaksi terveydenhuoltoa.  

2. Lääkärille pääsyä pitää helpottaa ja jokaisella omaishoidettavalla pitää olla 

omalääkäri ja omahoitaja. Omaishoitoperheillä pitää olla mahdollisuus soittaa 

omahoitajalle vuorokaudenajasta riippumatta ja omalääkärille päiväaikaan. 

Tarvittaessa yhteys omalääkäriin pitää saada myös omahoitajan kanssa käydyn 

keskustelun perusteella kaikkina vuorokaudenaikoina.   

3. Yksilön kohtaamista pitää parantaa ja palveluiden suunnittelussa ottaa paremmin 

huomioon kunkin perheen ysilöllinen tilanne. Näin perheet saavat käyttöönsä 

sellaisia palveluja, jotka todella auttavat heidän arkeaan.  
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a. Kotihoidon asiakaskäyntien aikataulut pitää suunnitella perheen 

tilanteeseen sopiviksi eikä kotikäyntiä voida suorittaa vaihdellen päivästä 

riippuen neljän tunnin aikavälillä. Moni perhe jättää kotihoidon palvelut 

käyttämättä, koska esimerkiksi aamukäynti voidaan suorittaa liian 

myöhään hoidettavan heräämiseen nähden.  

4. Jokaisessa kunnassa pitää huolehtia siitä, että omaishoitajan lakisääteiset loma-

ajat toteutuvat: 

a. Sijaishoitajan saamista kotiin pitää parantaa. Moni omaishoitaja ei pysty 

pitämään nykyisellä järjestelmällä lakisääteisiä vapaapäiviään, koska 

hoidettavan kunto romahtaa vapaapäivien aikana hoitokodissa.  

5. Yleisesti omaishoitajien kuormittuneisuuden vähentämiseen on löydyttävä rahaa. 

Omaishoito säästää vuosittain 2,8 miljardia euroa kuntien rahoja (Kehusmaa 

2014).  

6. Tiedotusta saatavilla olevista tukipalveluista pitää parantaa. Monet raskaasti 

kuormittuneet omaishoitajat eivät ole tietoisia kaikista saatavilla olevista 

tukipalvelumuodoista.  

7. Omaishoitajan terveystarkastukset pitää toteuttaa kunnollisina 

terveystarkastuksina – ei nettikyselyinä. 

8. Omaishoitajien valmennuksia pitää parantaa. Omaishoitajat tarvitsevat 

valmennusta niin lääkehoitoon kuin myös muuhun hoitotyöhön. Valmennukset 

voisi järjestää yhteistyönä kuntien ja muiden tahojen kanssa.  

9. Arvioitaessa omaishoitajan saamaa omaishoidon tuen hoitopalkkiota, hoidettavan 

kunto pitää ottaa tarkemmin huomioon. Moni perhe kokee tällä hetkellä saavansa 

tilanteeseen nähden liian alhaista palkkiota. Tämän tutkimuksen perheet eivät 

alhaisista palkkioista johtuen kokeneet, että heidän omaishoitotyötä 

arvostettaisiin. 
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Omaishoitajat eivät saa riittävästi yhteiskunnalta tukea lääkehoidon toteutukseen. 

Iäkkäiden omaishoidon lääkehoidon toteutukseen vaikuttavat erityisesti vaikeus tavoittaa 

lääkäriä, kotihoidon palveluiden riittämättömyys lääkehoidon toteutuksessa, 

omaishoitoperheiden yksilöllisyyden huomioimatta jättäminen sekä omaishoitajien 

kuormittuneisuus kipujen ja vapaapäivien pitämättömyyden vuoksi. Omaishoitajien 

tukeminen pitää olla kärkisijalla tulevaisuudessa, jotta omaishoitajat pystyvät selviämään 

raskaasta hoitotyöstä ja monimutkaisista lääkehoidoista myös ilman kohtuutonta omaa 

aktiivisuutta. Omaishoito tulisikin liittää osaksi terveydenhuoltoa.   
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LIITE 1. 1.Haastattelu ja taustatiedot 

 

HAASTATTELUN TOTEUTUS (HAASTATTELU 1)  

1. HAASTATELTAVIEN ESITTELYKIERROS  

  Esittele haastateltavat nauhalle  

2. KOKEMUKSET OMAISHOIDOSTA (narratiivinen kertomus)  

• Miten omaishoito on sujunut?    

• Miten olette päätyneet omaishoitajaksi?  

• Miten lääkehoito on sujunut kotona?   

o Kuinka hoidettava osallistuu lääkkeiden ottamiseen?  

o Millainen työnjako teillä on?  

• Oletteko tyytyväisiä lääkehoitoonne?  

o Mihin olette tyytyväisiä lääkehoidossa?  

o Mihin ette ole tyytyväisiä lääkehoidossa?  

  

3. LÄÄKEHOITO  

• Lääkelistan läpikäynti keskustellen   

▪ Mitä lääkkeitä, mihin vaivaan, lääkehoidon tavoite ja seuranta 

(esim. verenpaineen seuranta)?  

▪ Miten otatte lääkkeet ja onko käytössänne apuvälineitä mm. 

dosetti tai annosjakelu?   

• RISKIEN ARVIOINTI MITTARI  keskustellen (soveltuvin osin) ja AUDIT-C.  

4. KOKEMUKSET LÄÄKEHOIDOSTA (Lääkehoitoprosessi)   

Tässä kuvassa on kuvattuna lääkehoidon toteutuksen vaiheet lääkkeen määräämisestä 

lääkehoidon seurantaan. Kuvassa potilas on sijoitettu keskelle.   



 

 

  

• Miten teidän kohdallanne lääkehoidon toteutus on toiminut?   

• Onko teillä ollut ongelmia eri vaiheissa, Jos niin mitä ja miten 

ratkaistu? Käydään yhdessä läpi kuva kohtakohdalta prosessikuvan 

avulla Konkreettisia esimerkkejä (mitä tapahtunut).  

• Miten lääkehoidon toteutuksen eri vaiheiden tulisi toteutua 

(kehitysehdotukset)? Miten muuttaisitte lääkehoidon toteutuksen 

vaiheita?  

• Lääkehoidon tavoitteet  

• Onko kunkin lääkehoidon tavoite tiedossa?   

• Terveysongelman selvittäminen ja mahdollinen taudin määritys  

• Miten taudin määritys tehtiin?   

• Miten lääkäri selvitti terveysongelmaa / millaisia tutkimuksia hän 

teki ennen taudin määritystä?   

• Oliko lääkärin helppo löytää mikä tauti on kyseessä / määrittää 
tauti?   

• Lääkkeiden määrääminen  

• Selvittikö lääkäri   

• mahdolliset allergiat  

• muut käytössä olevat lääkkeet  



 

 

• ilman reseptiä käytössä olevat lääkkeet   

• luontaistuotteet  

• Ravintolisät  

• homeopaattiset valmisteet  

• Kertoiko lääkäri:   

• Mihin vaivaan lääke on määrätty  

• Lääkehoidon tavoitteet  

• Milloin ja minkälaisia lääkkeen vaikutuksia on odotettavissa  

• Millaisia haittavaikutuksia voi olla odotettavissa ja miten tulisi 
toimia haittojen kanssa?  

• Miten lääkehoidon vaikutuksia seurataan  

• Millaista neuvontaa toivoisitte lääkäriltä saavanne, mutta ette ole 

saaneet?  

• Oliko lääkärin kanssa helppo keskustella lääkehoidoista?  

• Tiesittekö millaisia kysymyksiä voisitte kysyä lääkäriltä?  

• Lääkeneuvonta  

• Kuka / Ketkä kaikki on neuvonut, miten lääkehoito toteutetaan 

kotona?   

• Oletteko saaneet neuvontaa, kun olette sitä tarvinneet?   



 

 

Millaista neuvontaa toivoisitte saavanne, mutta ette ole saaneet?  

• Mistä olisitte halunneet saada lisää neuvontaa?  

• Onko riittävästi kerrottu sairaudesta ja lääkehoidosta?  

• Onko kerrottu lääkkeiden  

• Hyödyistä / käyttötarkoitus  

• Miten pitkään lääkehoitoa jatketaan  

• Haitoista   

• ja miten toimia /kehen ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa (ei 
vaikutusta lääkkeestä)  

• Tavoitteista  

• Lääkkeen käyttäminen kotona  

• Omahoidon tukeminen  

• Milloin lääkkeen teho on odotettavissa  

• Miten lääkehoidon vaikutuksia seurataan  

• Miten toimia, jos lääke unohdettu ottaa  

• Annettujen ohjeiden ymmärtämien  

• Lääkkeiden hankkiminen ja apteekista asiointi  

• Mistä hankitte lääkkeet (esim. vakio apteekki)?  

• Ovatko lääkkeet päässyt loppumaan joskus kokonaan?   

• lomat, pyhät  

• Oletteko saaneet lääkeneuvontaa apteekissa (kts yllä)?  

• Ovatko lääkkeiden ohjemerkinnät olleet riittävät?  

• Onko apteekissa selvitetty kaikki käytössä olevat reseptilääkkeet, 

mahdolliset allergiat  

• Onko myös ilman reseptiä käytössä olevat lääkkeet selvitetty?  

• Onko myös luontaistuotteiden, ravintolisien ja homeopaattisten 

valmisteiden käyttö selvitetty?   

• Onko riittävästi kerrottu lääkkeiden hinnoista ja suunniteltu 

lääkehoidon taloudellisuutta?  



 

 

• Onko teillä riittävästi tietoa Kela-korvausten määräytymisestä?   

• Ovatko lääkkeet kalliita?  

• Onko lääkkeitä liikaa? 

• Millaista neuvontaa toivoisitte apteekeista saavanne, mutta ette 

ole saaneet?  

• Millaista tukea toivoisitte apteekista saavanne? Miten apteekki 
voisi entistä paremmin tukea työtänne omaishoitajana?   

• Lääkkeiden jakaminen  

• Kuka jakaa lääkkeet?  

• Onko käytössä apuvälineitä (dosetti, annosjakelu)?  

• Lääkkeiden antaminen  

• Tuntuuko useiden lääkkeiden ajoittaminen hankalalta?   

• Miten ajoitatte lääkkeiden antamisen osaksi päivä rutiinia?  

• Onko omien ja hoidettavan lääkkeiden aikatauluttaminen 

haastavaa?   

• Annatteko lääkkeet ajallaan?  

• Miten muistatte ottaa lääkkeenne?  

• Onko lääkkeet helppo ottaa pois paketista? Jos ei, miksi?   

• Työnjako hoitajan ja hoidettavan välillä?   

• Tiedättekö milloin laskea tai nostaa annosta tai lopettaa 

lääkehoito?   

• Lääkkeiden ottaminen  

• Onko lääkkeet helppo ottaa (nielemisvaikeudet, inhalaatioiden, 
silmätippojen käyttö)?   

• Minkä lääkkeiden kanssa on ongelmia?  

• Kuinka itsenäisesti hoidettava ottaa lääkkeensä, työnjako?  

• Oletteko puolittaneet, murskanneet tai pureskelleet lääkkeitä?   



 

 

• Onko lääkkeitä sekoitettu ruokaan?   

• Minkä kanssa lääkkeet on otettu?   

• Onko teillä ikinä ollut kiistaa lääkkeiden ottamisesta?   

• Lääkkeiden säilyttäminen  

• Missä ja miten säilytätte lääkkeitä?   

• Vaatiiko jokin lääke erityishuomiota säilytyksen suhteen?  

• Lääkelistan ylläpito   

• Millainen lääkelista on käytössä (paperinen, Excel-taulukko)?  

• Kuka ja miten ylläpitää lääkelistaa?   

• Lääkehoidon seuranta  

Miten lääkehoidon tavoitteen/tavoitteiden toteutumista seurataan 

kotona, onko seurattu (esim. verenpaineen mittaaminen)?   

• Miten ja milloin lääkehoidon tavoitteen/tavoitteiden toteutumista 

seurataan kontrollikäyneillä, onko seurattu (esim. laboratorio arvot)? 
Mitä seurataan?  

• Miten kontrollit toteutuneet?  

• Miten lääkkeet ovat vaikuttaneet?  

• Onko ollut haittavaikutuksia tai sivuvaikutuksia?  

• Onko haittoja seurattu yhdessä?  

• Kuka tarkistaa lääkitysten ajantasaisuuden ja tarpeellisuuden?  

• Onko lääkitystä arvioitu kokonaisuutena (esim. lääkärin tai 

farmaseutin toimesta)?  

kuka, missä ja milloin?   

• Reseptien uusiminen  

• Miten reseptien uusiminen tapahtuu?   

• Miten lääkehoidon jatkotarve todennetaan?  

• Kuinka usein tapaatte lääkäriä?   

• Millaista on tehdä lääkkeisiin liittyviä päätöksiä?  

• Mikäli on tapahtunut esim. annostelussa poikkeama. Onko niistä 
keskusteltu lääkärin kanssa?   



 

 

 

5. TAUSTATIEDOT  

• Kerätään erillisellä lomakkeilla  

• Käydään Omakantapalvelussa yhdessä!   

OMAISHOITAJAN TIEDOT:  

Nimi,  

syntymävuosi 

kotikunta 

sukupuoli 

Millainen on yleinen terveydentilanne? 

 Erittäin hyvä  

 Hyvä  

 Kohtalainen  

 Huono  

 Erittäin huono  

o Onko hoidettavanne  

 Puoliso/kumppani  

 Sisarus  

 Lapsi  

 Appi/anoppi  

 Muu sukulainen  

 Ystävä/naapuri  

 Äiti/isä  

 Isovanhempi  

 Muu, mikä   

o Työtilanne  

 Työssä päätoimisesti   

 Työssä osa-aikaisesti  

 Eläkkeellä  

 Työtön  



 

 

 Päätoiminen opiskelija  

 Muu, mikä  

o Ammatti/ammatti, josta jäitte 

eläkkeelle  

o Asutteko hoidettavanne kanssa  

 Samassa taloudessa  

 Eri taloudessa, mutta samassa rakennuksessa  

 Eri taloudessa, eri rakennuksessa  

 Muu, mikä  

 muuta huomioitavaa  

                      o Oletteko    

 Kokoaikaisesti omaishoitaja  

 Osa-aikaisesti omaishoitaja (ansiotyön, opiskelun ym. ohella)  

 Etäomaishoitaja (ne, jotka eivät asu samassa taloudessa 

hoidettavan kanssa eivätkä käy hoidettavan kotona päivittäin)  

 Muu, mikä  

  

• Minä vuonna olette aloittaneet omaishoitajana  

• Minä vuonna olette aloittaneet SOPIMUSomaishoitajana  

o Kuinka monta omaishoidettavaa Teillä on tällä hetkellä    

 Yksi omaishoidettava  

 Kaksi omaishoidettavaa  

 Useampia, kuinka monta  

OMAISHOIDETTAVAN TIEDOT 

  

o Nimi 

o Syntymävuosi ¨ 

o Kotikunta  

o Sukupuoli  

o Mikä on pääasiallinen syy omaishoitoon  

 Fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen  

 Kehitysvammaisuus  



 

 

 Pitkäaikainen (fyysinen) sairaus tai vamma  

 Psykiatrinen sairaus  

 Muistisairaus  

 Hoidollisesti raskas siirtymävaihe  

 Päihdesairaus  

 Jokin muu syy, mikä  

o Arvioikaa, kuinka monta tuntia hoidettavanne tarvitsee apua tai seurantaa vuorokaudessa 

 o Millaista hoitoa hoidettavanne tarvitsisi, jos ette olisi hänen omaishoitajansa     

 Laitoshoitoa (ympärivuorokautinen hoito)   

 Tehostettua palveluasumista (ympärivuorokautinen hoito)  

 Tavallista palveluasumista (ei ympärivuorokautinen hoito)  

 Säännöllistä kotihoidon palvelua, käynti myös öisin  

 Säännöllistä kotihoidon palvelua päivisin  

 Muuta, mitä  

• Mitä palveluja käytätte (myös palvelusetelillä hankkimanne)? Entä mitä 

tarvitsisitte?   

 

  Käytämme,                        Käytämme,      Emme käytä,      Emme 
käytä 

 

                         riittävät palvelut               tarvitsisimme lisää     tarvitsisimme emme 
tarvitse

 

             



 

 

Kotihoidon palvelut: Kotisairaanhoito      

Kotihoidon palvelut: Kotipalvelu      

Tukipalvelut: Ateriapalvelu      

Tukipalvelut: Siivouspalvelu      

Tukipalvelut: Kauppa- ja asiointipalvelu      

Tukipalvelut: Turvapalvelu      

Tukipalvelut: Kuljetus- ja saattajapalvelu      

Tukipalvelut: Kylvetys- ja saunapalvelu      

Kuntouttava toiminta (hoidettavalle):  

Kuntoutus, lyhytaikainen hoito (intervalli,         

periodi)  

Kuntouttava toiminta (hoidettavalle):  

 Fysioterapia, toimintaterapia, muu          

terapia  

Kuntouttava toiminta (hoidettavalle):  

Päivätoiminta, päivähoito      

Muut palvelut:Apuvälinepalvelut      

Muut palvelut: Asunnon muutostyöt      

Muut palvelut: Henkilökohtaisen  

avustajan apu      

Muut palvelut: Koululaisten aamu- ja  

 iltapäivä-toiminta (omaishoidossa          

olevalle lapselle)  

Muut palvelut: Omaishoitajan 

vertaistuki,  



 

 

virkistystoiminta      

Muut palvelut: Sosiaalityön tai  

 sosiaaliohjauksen palvelut (neuvonta,          

ohjaus, sosiaalityö)  

Jotakin muuta    
     

o muu, 

mikä   

  

o Jos käytätte kunnallisen kotihoidon palveluja (kotisairaanhoito, 

kotipalvelu), onko se säännöllistä?  

 Kyllä, tuntia_____  

 Ei  

  

o Mitä LÄÄKKEISIIN liittyviä palveluja käytätte? Entä mitä 

tarvitsisitte?   

                                                  Käytämme,            Käytämme,               Emme käytä,      Emme käytä  

 riittävät palvelut tarvitsisimme lisää  tarvitsisimme    emme tarvitse  

Lääkkeiden jako dosettiin      

Annosjakelu      

Lääkeneuvonta      

Lääkkeen ottamisentuki      

Voinnin seuranta kotona  

(esim.verenpaineen mittaus)      

Omahoidon opastus      

Lääkehoidon arviointi      

Avustaminen verkkopalveluissa  

(esim. Kanta)      

 Jokin muu    o  



 

 

 Muu, mikä  

 

LIITE 2. 2. Haastattelu 

HAASTATTELUN TOTEUTUS (2. HAASTATTELU)  

1. HAASTATELTAVIEN ESITTELYKIERROS  

   Esittele haastateltavat nauhalle  

2. TUEN TARVE  

• Tunnetko yleisesti ottaen saavanne hyvin tukea roolissanne avustajana  
   

• Miksi kyllä /ei     

• Mistä saatte tukea lääkehoidon toteuttamiseen, millaista tukea 

saatte?   

• Terveydenhuollosta ja apteekista  

• Miten yhteistyö ja vuorovaikutus terveydenhuollon kanssa on sujunut?    

• Miten yhteistyö ja vuorovaikutus apteekin kanssa on sujunut?  

• Kertokaa jokin kokemuksenne, missä olitte ilman tukea ja jouduitte 

tekemään vaikean lääkehoitoon liittyvän päätöksen.  

• Mistä tukipalvelut on hankittu ja mikä taho ne toteuttaa (outsourcing)?  

• Onko palveluiden taso riittävä  

• Järjestöiltä   

• Seurakunnalta   

• Sosiaalitoimesta    

• Ystäviltä tai muilta omaisilta   

  

• Neuvontaa  

• Vapaaehtoisapua  

• Vertaistukea     

• Mistä olette saaneet tietoa sairauksista ja lääkehoidosta? Mitkä ovat 
olleet teille tärkeimmät ja luotettavimmat tietolähteet?  



 

 

• Tiedonlähteet  

• Saatavuus  

• Joku jolta kysyä  

• Saitteko tietoa riittävän ajoissa  

• Mitä tehdä, jos ongelmia   

• haittavaikutuksia  

• ei vaikutusta/tehoa  

• Tunnetteko yleisesti ottaen saavanne hyvin tukea roolissanne 

avustajana     

• Miksi kyllä /ei    

• Tunnetteko selviytyvänne hyvin avustajana                                           

• Miksi kyllä /ei    

• Millaisia selviytymiskeinoja teillä on?        

• Pidättekö avustamista liian vaativana   

• Miltä osin  

• Miten toimitte, kun avustaminen on liian vaativaa?   

• Laskitteko avustamisen tehoa tai laatua, kun avustaminen on liian 
vaativaa?    

• Muutitteko käsitystänne hoidettavasta, kun avustaminen oli liian 

vaativaa?   

• Kasvoiko tai laskiko hoidettavaa kohtaan tuntemanne empatia silloin?  

   

• Vaikuttaako avustaminen kielteisesti fyysiseen terveydentilaanne 

   

• Miten    

• Vaikeuttaako avustaminen teidän ja perheenjäsentenne suhteita   

• Miten      

• Aiheuttaako avustaminen teille taloudellisia vaikeuksia   

• Miten tämä näkyy konkreettisesti?        

• Tunnetko olevanne ansassa roolissanne avustajana   

• Miksi        

• Tuntuuko avustaminen teistä vaivan arvoiselta   

• Miksi kyllä/ei        

• Onko teillä hyvä suhde avustamaanne/hoitamaanne henkilöön  

• Miten / missä tämä näkyy                                          

• Vaikuttaako avustaminen kielteisesti omaan tunne-elämäänne  



 

 

• Millä tavoin         

• Vaikeuttaako avustaminen teidän ystävyyssuhteidenne ylläpitoa   

• Millä tavoin    

• Vaikeuttaako avustaminen teidän ja perheenjäsentenne suhteita   

• Millä tavoin      

• Tunnetteko saavanne hyvin tukea ystäviltänne ja/tai naapureiltanne  

   

• Millaista    

• Tunnetteko saavanne hyvin tukea perheeltäsi   

• Millaista          

• Tunnetteko saavanne hyvin tukea julkisista terveys- ja 

sosiaalipalveluista? (mukaan lukien ne yksityiset palvelut, joita kunta 
osittain maksaa)   

• Millaista, mitä pitäisi olla lisää  

• Joudutteko ostamaan sellaisia terveys- ja sosiaalipalveluista palveluita, 

joihin kaupunki ei osallistu saadaksenne riittävästi tukea  

• Millaista, mitä pitäisi olla lisää  

• Joudutteko hankkimaan terveys- ja sosiaalipalveluista 

vapaaehtoispalveluita, joiden kustannuksiin kaupunki ei osallistu   

• Millaista, mitä pitäisi olla lisää  

3. TOIMINTAKYKY   

• Oletteko tyytyväinen elämäänne nykyisin?   

• Millainen fyysinen kunto teillä on?   

o Miten ylläpidätte sitä  

o Onko omaishoito vaikuttanut fyysisen kuntonne ylläpitoon?   

• Millainen fyysinen kunto hoidettavallanne on?   

o Miten sitä ylläpidetään  

• Miten ylläpidätte henkistä vireyttänne?   

o Mistä saatte iloa elämään?   

• Miten ylläpidätte hoidettavanne henkistä vireyttänne? 

o  Mistä hän saa iloa elämään?   

• Onko hoidettavallanne riittävästi toimintaa päivässä?  

• Onko hoidettavanne alakuloinen, masentunut, kiinnostunut asioista, 

toivoko hän kuolemaa  



 

 

• Olisitteko valmis siihen, että hoidettavanne siirtyisi ympärivuorokautiseen 

hoitoon?  

o Mitä tekisitte (ellette ole valmiita siihen)?   

  

4. LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI  

• Hoidollinen haastattelu   

• Keksittyy lääkehoidon tarkistuksen yhteydessä esillenousseisiin mahdollisiin 

lääkehoidon ongelmiin.    

• Käydään Omakantapalvelussa yhdessä!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 3. Iäkkäiden lääkehoidon riskien arviointimittari 

Asiakkaan perustiedot  

  

 Nimi _______________________________________    Henkilötunnus _________________  

  

  

 Ikä                        vuotta                                                  Sukupuoli:  mies       nainen    

                                                                                                                        

                                                                                                       kyllä  ei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Asuuko asiakas yksin?                                                                             

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                 kyllä           ei                                                                                                                                                                                             

 Onko asiakkaalla ajan tasalla oleva lääkityskortti/lista?                     

  

  

 Kuka annostelee asiakkaan lääkkeet ja miten (esim. dosettijakelu, koneellinen annosjakelu)?  

  

____________________________________________________________________________  

  

Ottaako asiakas lääkkeensä valvotusti?  

  

  

____________________________________________________________________________  

  

  

 Kela-kortin sairausnumerot _____________________________________________________    

 



 

 

  

Lääkkeiden käyttö  

  

1. Onko asiakkaalla säännöllisessä käytössä seitsemän tai useampia reseptilääkettä (perusvoiteita ei 

huomioida)?                                           

                                                               kyllä      ei 

      

kyllä              ei  

2. Ottaako asiakas päivässä säännöllisesti 12 lääkeannosta tai enemmän             

    (perusvoiteita ei huomioida)?    

    Esimerkki annosten laskemisesta: Lääke 1: 1 tabletti 3 kertaa päivässä = 3 annosta,   

    Lääke 2: 1 sumutus 2 kertaa päivässä = 2 annosta eli yhteensä 5 annosta päivässä  

  

  

        

  Lääkkeiden käyttö jatkuu     

                                                                                                                                  kyllä                ei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. Käyttääkö asiakas tällä hetkellä lääkkeitä kolmeen tai        

    useampaan sairauteen tai oireeseen? (myös akuutit sairaudet huomioidaan)  

  

                kyllä              ei  

4. Onko asiakas aloittanut uuden lääkkeen käytön viimeisen                            

     4 viikon aikana? (ei koske saman lääkeaineen uutta kauppanimeä)  

  

  

  

5. Käyttääkö asiakas lääkkeitä, jotka…            

            kyllä              ei  



 

 

a. auttavat tulehdussärkyyn (parasetamolia ei huomioida)                          

b. on tarkoitettu nesteenpoistoon (diureetit)                           

c. alentavat kolesterolia (statiinit)                              

d. joista lääkäri ei tiedä (kirjaa alla olevaan tilaan mitä lääkkeitä)                                                                        



 

 

6. Käyttääkö asiakas jotain seuraavista lääkeaineista? (rastita käytetyt)       

   (luettelo sisältää lääkeaineita, joilla on kapea terapeuttinen leveys tai jotka vaativat      kyllä                ei 

 säännöllistä seurantaa tai jotka ovat muuten iäkkäillä ongelmallisia)   

  

Digoksiini           Amiodaroni                  

Fluoksetiini      Litium          

 Karbamatsepiini                   Metotreksaatti                  

 Varfariini                           Teofylliini                                     

      

  

 

  

7 Onko asiakas käyttänyt viimeisen kahden viikon aikana itsehoitovalmisteita,         

    vitamiini- ja hivenainevalmisteita tai luontaistuotteita?                                                      kyllä                   ei 

    Mitä?  

                

________________________________________________________________________________  

  

________________________________________________________________________________  

  

  

________________________________________________________________________________ 

Lääkkeiden käyttö jatkuu  

  

  



 

 

8 Onko asiakkaalla ollut viimeisen kuukauden aikana jotain alla mainituista oireista? (rastita      
esiintyneet, lisää toinen rasti oikeanpuoleiseen sarakkeeseen, mikäli kyseessä on uusi oire =   



 

 

 

ilmaantunut vasta viimeisen kuukauden aikana)  

                                             kyllä       uusi                                             kyllä     uusi                                        kyllä    uusi                                                                                                                                                                                                                                            

uneliaisuutta  

  

  

  

  pahoinvointia      muistivaikeuksia      

voimakasta väsymystä  

  

  

  

  ripulia      sekavuutta      

ihottumaa tai kutinaa    

  

  

  

  ummetusta      näköhäiriöitä  

  

  

  

  

huimauksen tunnetta      huimauksen tunnetta ylös 

noustessa  

  

  

  jäykkyyttä      

  

virtsaamisvaikeuksia      toistuvia kaatumisia      

  

ongelmia kävelyssä      

lihaskipuja      turvotuksia      

  

matala verenpaine,  

systolinen alle 110  

mmHg  

    

  



 

 

  

kyllä              ei  

9. Onko asiakas kaatunut useamman kuin yhden kerran  viimeisen                                                             

12 kuukauden aikana? 

                         

  

kyllä              ei  

10 Onko asiakas/omainen/vierailija huomannut muutoksia asiakkaan voinnissa,      

      jotka saattaisivat viitata mahdolliseen muutetun lääkityksen haitalliseen vaikutukseen?  

  

Terveydentila, hoitoyksikkö ja hoitava lääkäri   

  

            kyllä              ei  

11 Onko asiakkaalla kolme tai useampia pitkäaikaissairauksia?                                  

  

              

                                                                                                                                   

 



 

 

12. Onko asiakas ollut lyhytaikaishoidossa (esim. intervallihoito) sairaalassa, vanhainkodissa, 

                          terveyskeskuksen vuodeosastolla tai muussa vastaavassa viimeisen neljän viikon aikana     

                                                                                                                                                             kyllä                   ei                                                         

                                                                                                                                                                       

                                                     

            kyllä              ei  

13. Osallistuuko asiakkaan hoitoon useampia lääkäreitä?                                                           

       (esim. terveyskeskuslääkärit, erikoislääkärit, yksityislääkärit)      

  

  

Hoitoon sitoutuminen  

  

14. Onko asiakkaalla ilmennyt ongelmia                                          kyllä                ei 

a. lääkkeenoton muistamisessa         

b. noudattaa annettuja lääkitysohjeita         

c. lääkkeen käyttötarkoituksen tietämisessä                                  

d. lääkkeen ostossa (taloudelliset ongelmat)        

e. lääkepakkauksen avaamisessa                                                                                   
tai lääkkeen annostelussa (apuvälineet)  

                     

                                                                                                                                   kyllä                   ei 

15 Jättääkö asiakas joskus tietoisesti noudattamatta         

      lääkitysohjeita?  

                                                                 kyllä                   ei 

16 Onko asiakas (tai hänen hoitoonsa osallistuva läheinen) tietoinen                  

       asiakkaan sairauksista ja niiden hoidosta?          



 

 

              

17 Onko asiakas (tai hänen lääkehoitojensa toteutukseen osallistuva läheinen)    kyllä    ei       

tietoinen käytössä olevista lääkkeistä?                                                                          

 

 

  

18 Ovatko asiakkaan omaiset/läheiset esittäneet                           kyllä              ei 

huolensa liittyen asiakkaan lääkkeen käyttöön?                                      

 

 

Hoitaja suosittelee asiakkaalle (voi merkitä myös useamman kohdan):  

                                                                                                                                                             kyllä                 ei                            

Lääkehoidon kokonaisarviointia             

Lääkkeiden dosettijakelua               

Lääkkeiden koneellista annosjakelua            

Käyntiä oman lääkärin vastaanotolla             

Käyntiä diabetes-/astmahoitajan tai apteekin diabetes-/astma-  

 yhdyshenkilön luona              

Kotisairaanhoitajan viikoittaista valvontakäyntiä          

Tilan seurantaa (riskitestin uusinta)            

  

  

Lisäksi suositellaan asiakkaan alkoholin käyttöä kartoittavan Audit-C -lomakkeen täyttämistä 



 

 

 

 



 

 

LIITE 4. AUDIT-C 

AUDIT-C  

  

Ole hyvä ja rastita lähinnä oikeaa oleva vastaus (suluissa vastauksen pistemäärä).  

  

  

1. Kuinka usein juot olutta, viiniä tai muita alkoholijuomia? Koeta ottaa mukaan myös ne 
kerrat, jolloin nautit vain pieniä määriä, esim. pullon keskiolutta tai tilkan viiniä.  

 ei koskaan (0)  

 noin kerran kuussa tai harvemmin (1)  

 2-4 kertaa kuussa (2)  

 2-3 kertaa viikossa (3)  

 4 kertaa viikossa tai useammin (4)  

  

2. Kuinka monta annosta alkoholia yleensä olet  ottanut niinä päivinä, jolloin 
käytit alkoholia?  

 1-2 annosta (0)  

 3-4 annosta (1)  

 5-6 annosta (2)  

 7-9 annosta (3)  

 10 tai enemmän (4)  

  

3. Kuinka usein olet juonut kerralla kuusi tai useampia  annoksia?  

 en koskaan (0)  

 harvemmin kuin kerran kuussa (1)  

 kerran kuussa (2)  

 kerran viikossa (3)  

 päivittäin tai lähes päivittäin (4)  

  

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  

Pisteet yhteensä:   

  
  
  



 

 

LIITE 5. Toimintakyvyn mittaaminen (haastatteluiden välissä täytettävä kyselylomake ja 

2. haastattelu)  

 

MITTARIT – Toimintakyvyn mittaaminen  

  

Fyysinen toimintakyky  

Hoidettava  

o Taustatiedot  

   Mikä on pääasiallinen syy omaishoitoon  

• Fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen  

• Kehitysvammaisuus  

• Pitkäaikainen (fyysinen) sairaus tai vamma  

• Psykiatrinen sairaus  

• Muistisairaus  

• Hoidollisesti raskas siirtymävaihe  

• Päihdesairaus  

• Jokin muu syy  

  Millaista hoitoa hoidettavanne tarvitsisi, jos ette olisi hänen omaishoitajansa    

• Laitoshoitoa (ympärivuorokautinen hoito)  

• Tehostettua palveluasumista(ympärivuorokautinen hoito)  

• Tavallista palveluasumista (ei ympärivuorokautinen hoito)  

• Säännöllistä kotihoidon palvelua, käynti myös öisin  

• Säännöllistä kotihoidon palvelua päivisin  

• Muu  

o Kysely: Millainen on hoidettavanne liikuntakyky     

 Pystyy liikkumaan vaikeuksitta sisällä, ulkona ja 

portaissa  

 Pystyy liikkumaan vaikeuksitta vain sisällä  

 Pystyy liikkumaan itsenäisesti apuvälineiden avulla  

 Liikkumisessa paljon vaikeuksia ja tarvitsee 

avustamista esim. siirtymisissä ja portaissa  



 

 

 Pystyy liikkumaan sisälläkin vain toisen avustamana  

 On täysin liikuntakyvytön  

 On täysin vuoteenoma 

o Haastattelu: Millainen fyysinen kunto hoidettavallanne on? 

Miten sitä ylläpidetään? 

o Havainnointi   

Hoitaja:   

o Taustatiedot:  

 Millainen on yleinen terveydentilanne     

• Erittäin hyvä  

• Hyvä  

• Kohtalainen  

• Huono  

• Erittäin huono 

Haastattelu:   

o Millainen fyysinen kunto teillä on?   

 Miten ylläpidätte sitä  

 Onko omaishoito vaikuttanut fyysisen kuntonne 

ylläpitoon?   

o Havainnointi   

Masennus  

• Hoidettava:    

o Kysely: 2 Kysymystä masennuksesta  

 Onko hoidettavanne ollut viimeisen kuukauden 

aikana alakuloinen, masentunut tai toivoton 
KYLLÄ/EI  

 Onko hoidettavanne viimeisen kuukauden 

aikana kokenut mielenkiinnon puutetta tai 

haluttomuutta KYLLÄ/EI  

o Haastattelu:  

 Miten ylläpidätte hoidettavanne henkistä 

vireyttänne? Mistä hän saa iloa elämään?   

 Onko hoidettavallanne riittävästi toimintaa 

päivässä?  



 

 

 Onko hoidettavanne alakuloinen, masentunut, 

kiinnostunut asioista, toivoo kuolemaa 

  

Hoitaja:   

o Kysely: 2 Kysymystä masennuksesta:  

 Oletteko viimeisen kuukauden aikana 

kokeneet alakuloa, masentuneisuutta tai 

toivottomuutta     

• En ollenkaan     

• Muutaman kerran kuukaudessa     

• Viikoittain    

• Muutaman kerran viikossa     

• Päivittäin  

   Oletko viimeisen kuukauden kokenut mielenkiinnon puutetta tai      

haluttomuutta  

• En ollenkaan     

• Muutaman kerran kuukaudessa     

• Viikoittain    

• Muutaman kerran viikossa     

• Päivittäin  

o Haastattelu:   

 Miten ylläpidätte henkistä vireyttänne? Mistä saatte iloa elämään?   

 Oletteko tyytyväinen elämäänne nykyisin?   

Muisti  

Hoidettava 

Kysely 

   Millaisia ovat hoidettavanne muisti- ja ajatustoiminnot     

• Ajattelu on johdonmukaista ja muisti toimii hyvin  

• Ajattelussa on lieviä epäjohdonmukaisuuksia ja muistamisessa 

on lieviä vaikeuksia  

• Vaikeuksia ajatella johdonmukaisesti ja muistaa asioita  



 

 

• Huomattavia vaikeuksia ajatella johdonmukaisesti ja muistaa 
asioita  

• Ei ole johdonmukaista ajatustoimintaa eikä ajan tai paikan 

tajua  

Hoitaja 

 Kysely 

 Millaiseksi arvioitte muistinne tällä hetkellä  

• Muistinne toimii   

o Erittäin hyvin 

o Hyvin 

o Tyydyttävästi 

o Huonosti 

o Erittäin huonosti    

 Jos muistinne toimii huonosti tai erittäin huonosti, kuinka paljon 
siitä on teille haittaa  

• Ei haittaa    

• Jonkin verran haittaa     

• Paljon haittaa  

 Miten pystytte yleensä keskittymään asioihin  

• Pystytte yleensä keskittymään asioihin    

o Erittäin hyvin 

o Hyvin  

o Tyydyttävästi  

o Huonosti  

o Erittäin huonosti  

 Millaiseksi arvioitte kykynne omaksua uusia tietoja oppia uusia 
asioita  

• Uusien tietojen omaksuminen ja asioiden oppiminen sujuu   

o Erittäin hyvin  

o Hyvin  

o Tyydyttävästi  

o Huonosti  

o Erittäin huonosti  

o Haastattelu:   



 

 

  Haastattelija palaa keskustelussa taaksepäin ja pyydä haastateltavaa 

toistamaan, mitä asian: mitä sanoittekaan kysymyksessä xxx, kun en 

kirjannut sitä ylös  

Omaishoitajan jaksaminen ja tuentarve  

o Kysely:   

o Tunnetteko yleisesti ottaen saavanne hyvin tukea roolissanne 

avustajana    

o  Tunnetteko selviytyvänne hyvin avustajana    

     

o Pidättekö avustamista liian vaativana      

  

o Vaikuttaako avustaminen kielteisesti fyysiseen terveydentilaanne 

   

o Vaikeuttaako avustaminen teidän ja perheenjäsentenne suhteita  

   

o Aiheuttaako avustaminen teille taloudellisia vaikeuksia    

   

o Tunnetteko olevanne ansassa roolissanne avustajana    

   

o Tuntuuko avustaminen teistä vaivan arvoiselta     

   

o Onko teillä hyvä suhde avustamaanne/hoitamaanne henkilöön  

   

o Vaikuttaako avustaminen kielteisesti omaan tunne-elämäänne   

    

 Aina     

 Usein     

 Joskus     

 Ei koskaan  

o Vaikeuttaako avustaminen teidän ystävyyssuhteidenne ylläpitoa    

o Vaikeuttaako avustaminen teidän ja perheenjäsentenne suhteita    

o Tunnetteko saavanne hyvin tukea ystäviltänne ja/tai naapureiltanne    

o Tunnetteko saavanne hyvin tukea perheeltäsi      



 

 

o Tunnetteko saavanne hyvin tukea julkisista terveys- ja sosiaalipalveluista? 
(mukaan lukien ne yksityiset palvelut, joita kunta osittain maksaa)   

o Joudutteko ostamaan sellaisia terveys- ja sosiaalipalveluista palveluita, joihin 
kaupunki ei osallistu saadaksenne riittävästi tukea  

o Joudutteko hankkimaan terveys- ja sosiaalipalveluista vapaaehtoispalveluita, 

joiden kustannuksiin kaupunki ei osallistu   

o Tuntuuko teistä siltä, että ihmiset yleisesti arvostavat teitä avustajana  

 Aina     

 Usein     

 Joskus     

 Ei koskaan  

 Ei koske teitä  

o Kuinka usein tunnette itsenne turvattomaksi    

 Aina     

 Usein     

 Joskus     

 Ei koskaan  

o Kuinka usein tunnette itsenne yksinäiseksi   

 Aina     

 Usein     

 Joskus     

 Ei koskaan  

o Kuinka usein tunnette itsenne avuttomaksi hoitaessanne omaistanne  

 Aina     

 Usein     

 Joskus     

 Ei koskaan  

o Mikä auttaisi teitä omaishoitajan arjessanne parhaiten? Valitkaa 

kolme tärkeintä.  

 Apuvälineiden saaminen  

 Asumistuen (eläkkeensaajien/yleinen) tason 
nostaminen  

 Asunnon muutostöiden saaminen  

 Henkilökohtaisen neuvonnan ja ohjauksen 

lisääminen kunnan taholta  



 

 

 Lisäkoulutuksen saaminen omaishoitajana 
toimimiseen  

 Vertaistuen saaminen   

 Virkistystoiminnan lisääminen   

 Henkisen tuen saaminen   

 Hoidon onnistumiseksi tarvittavien 

hoitotarvikkeiden saaminen  

 Korotuksen saaminen henkilökohtaisiin tuloihin   

 Lääkekorvausten tason nostaminen   

 Tilapäishoito mahdollisuuden paraneminen  

 Omaishoidon tuen hoitopalkkion korottaminen  

 Palveluiden saatavuuden paraneminen 

omaishoidon tueksi  

 Palvelumaksujen pienentäminen  

 Sijaisomaishoitajan saaminen kotiin  

 Toimeentulotuen tason nostaminen  

 Vammaistuen tai eläkettä saavan hoitotuen tason 
nostaminen  

 Vapaan saaminen ansiotyöstä  

 Vapaapäivien määrän lisääminen  

 Virkistysvapaan saaminen  

 Muu  

o Haastattelu:  

o Tunnetteko yleisesti ottaen saavanne hyvin tukea roolissanne 

avustajana     

 Miksi kyllä /ei    

o Tunnetteko selviytyvänne hyvin avustajana     

 Miksi kyllä /ei    

 Millaisia selviytymiskeinoja teillä on?       

o Pidättekö avustamista liian vaativana   

 Miltä osin  

 Miten toimitte, kun avustaminen on liian vaativaa?   

 Laskitteko avustamisen tehoa tai laatua, silloin?  
   

 Muutitteko käsitystänne hoidettavasta, kun 

avustaminen oli liian vaativaa?   



 

 

 Kasvoiko tai laskiko hoidettavaa kohtaan 

tuntemanne empatia silloin?  

    

o Vaikuttaako avustaminen kielteisesti fyysiseen terveydentilaanne 
   

 Miten    

o Vaikeuttaako avustaminen teidän ja perheenjäsentenne suhteita   

 Miten      

o Aiheuttaako avustaminen teille taloudellisia vaikeuksia   

 Miten tämä näkyy konkreettisesti?     

   

o Tunnetko olevanne ansassa roolissanne avustajana   

 Miksi        

o Tuntuuko avustaminen teistä vaivan arvoiselta   

 Miksi kyllä/ei      

         o Onko teillä hyvä suhde avustamaanne/hoitamaanne henkilöön  

 Miten / missä tämä näkyy      

o Vaikuttaako avustaminen kielteisesti omaan tunne-elämäänne  

 Millä tavoin         

o Vaikeuttaako avustaminen teidän ystävyyssuhteidenne ylläpitoa   

 Millä tavoin    

o Vaikeuttaako avustaminen teidän ja perheenjäsentenne suhteita   

 Millä tavoin      

o Tunnetteko saavanne hyvin tukea ystäviltänne ja/tai 

naapureiltanne     

 Millaista   

          o Tunnetteko saavanne hyvin tukea perheeltäsi   

 Millaista       

   

o Tunnetteko saavanne hyvin tukea julkisista terveys- ja 

sosiaalipalveluista? (mukaan lukien ne yksityiset palvelut, joita kunta 

osittain maksaa)   

 Millaista mitä pitäisi olla lisää  

    o Joudutteko ostamaan sellaisia terveys- ja sosiaalipalveluista palveluita, 

joihin kaupunki ei osallistu saadaksenne riittävästi tukea  



 

 

 Millaista mitä pitäisi olla lisää  

o Joudutteko hankkimaan terveys- ja sosiaalipalveluista 

vapaaehtoispalveluita, joiden kustannuksiin kaupunki ei osallistu   

Millaista mitä pitäisi olla lisää  

o Mistä saatte tukea lääkehoidon toteuttamiseen, millaista tukea 

saatte?   

 Terveydenhuollosta ja apteekista  

 Miten yhteistyö ja vuorovaikutus terveydenhuollon 

kanssa on sujunut?    

 Miten yhteistyö ja vuorovaikutus apteekin kanssa 

on sujunut?  

 Kertokaa jokin kokemuksenne, missä olitte ilman 

tukea ja jouduitte tekemään vaikean lääkehoitoon liittyvän 

päätöksen.  

 Mistä tukipalvelut on hankittu ja mikä taho ne 
toteuttaa (outsourcing)?  

 o Onko palveluiden taso riittävä  

 Järjestöiltä   

 Seurakunnalta   

 Sosiaalitoimesta    

 Ystäviltä tai muilta omaisilta   

  

 Neuvontaa  

 Vapaaehtoisapua  

 Vertaistukea  

       

o Mistä olette saaneet tietoa sairauksista ja lääkehoidosta? Mitkä 

ovat olleet teille tärkeimmät ja luotettavimmat tietolähteet?  

 Tiedonlähteet  

 Saatavuus  

 Joku jolta kysyä  

 Saitteko tietoa riittävän ajoissa  



 

 

o Mitä tehdä, jos ongelmia   

 haittavaikutuksia  

 ei vaikutusta/tehoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 6. Rekrytointi-ilmoitus 

 

OSALLISTU TUTKIMUKSEEN OMAISHOIDON LÄÄKITYSTURVALLISUUDESTA!  

  

  

Lääkkeet ovat tärkeitä sairauksien hoidossa. Niiden käyttöön liittyy monia huomioon otettavia seikkoja. Lääkkeiden 

säilyttäminen kotona, ottoajankohdan muistaminen ja ottaminen suositellulla tavalla vaativat tarkkuutta. Lääkkeiden 

myönteisiä ja haitallisia vaikutuksia tulisi seurata, ja niistä pitäisi kertoa lääkärille tai muulle terveydenhuollon 

ammattilaiselle.   

  

Helsingin yliopiston sosiaalifarmasian oppiaineessa tehtävässä tutkimuksessa selvitetään iäkkäiden 

omaishoidettavien lääkehoitojen järjestämistä ja sitä, onko omaishoidettavilla ja omaishoitajilla ongelmia lääkkeiden 

saannissa, säilytyksessä ja käytössä. Tuloksia käytetään omaishoidettavien lääkehoitojen toteuttamisen ja 

turvallisuuden parantamiseen.  

  

1. Haastattelun aikana on mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta lääkehoidon 

toteutukseen.   

2. Haastatteluiden jälkeen tehdään tarvittavan laajuinen lääkehoidon arviointi hoidollisesti 

merkittävien lääkitysongelmien ja -riskien tunnistamiseksi ja ratkaisemiseksi.    

  

Tutkimus käsittää kaksi proviisoritutkijan kotikäyntiä, joiden aikana kartoitetaan omaishoidettavan lääkitys 

haastattelemalla hoidettavaa ja omaishoitajaa. Lisäksi keskustellaan lääkehoitojen toteuttamisen 

parannusehdotuksista.   

  

Pyydämme 65 vuotta täyttäneitä vähintään yhtä reseptilääkettä käyttäviä omaishoidettavia ja heidän hoitajiaan 

osallistumaan tutkimukseemme ja näin vaikuttamaan omaishoidon kehittämiseen.  

  

ILMOITTAUDU TUTKIMUKSEEN SOITTAMALLA TUTKIJA ANNIKA KIISKILLE!  Annika 

Kiiski, puh. 0503185862 arkisin klo 12-14.  

  

  

Sirkka-Liisa Kivelä    Marja Airaksinen    Annika Kiiski  

emeritaprofessori     professori      Tohtorikoulutettava  

Turun yliopisto  dosentti     Helsingin yliopisto    Helsingin yliopisto  

Helsingin yliopisto        

 



 

 

LIITE 7. Rekrytointikirje 

 

                OSALLISTU TUTKIMUKSEEN OMAISHOIDON LÄÄKITYSTURVALLISUUDESTA!  

  

  

Lääkkeet ovat tärkeitä sairauksien hoidossa. Niiden käyttöön liittyy monia huomioon otettavia seikkoja. Lääkkeiden 

säilyttäminen kotona, ottoajankohdan muistaminen ja ottaminen suositellulla tavalla vaativat tarkkuutta. Lääkkeiden 

myönteisiä ja haitallisia vaikutuksia tulisi seurata, ja niistä pitäisi kertoa lääkärille tai muulle terveydenhuollon 

ammattilaiselle.   

  

Helsingin yliopiston sosiaalifarmasian oppiaineessa tehtävässä tutkimuksessa selvitetään iäkkäiden 

omaishoidettavien lääkehoitojen järjestämistä ja sitä, onko omaishoidettavilla ja omaishoitajilla ongelmia lääkkeiden 

saannissa, säilytyksessä ja käytössä. Tuloksia käytetään omaishoidettavien lääkehoitojen toteuttamisen ja 

turvallisuuden parantamiseen.  

  

3. Haastattelun aikana on mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta lääkehoidon 

toteutukseen.   

4. Haastatteluiden jälkeen tehdään tarvittavan laajuinen lääkehoidon arviointi hoidollisesti 

merkittävien lääkitysongelmien ja -riskien tunnistamiseksi ja ratkaisemiseksi.    

  

Tutkimus käsittää kaksi proviisoritutkijan kotikäyntiä, joiden aikana kartoitetaan omaishoidettavan lääkitys 

haastattelemalla hoidettavaa ja omaishoitajaa. Lisäksi keskustellaan lääkehoitojen toteuttamisen 

parannusehdotuksista.   

  

Pyydämme 65 vuotta täyttäneitä vähintään yhtä reseptilääkettä käyttäviä omaishoidettavia ja heidän hoitajiaan 

osallistumaan tutkimukseemme ja näin vaikuttamaan omaishoidon kehittämiseen.  

  

ILMOITTAUDU TUTKIMUKSEEN SOITTAMALLA TUTKIJA ANNIKA KIISKILLE!  Annika 

Kiiski, puh. 0503185862 arkisin klo 12-14.  

  

  

Sirkka-Liisa Kivelä    Marja Airaksinen    Annika Kiiski  

emeritaprofessori     professori      Tohtorikoulutettava  

Turun yliopisto  dosentti     Helsingin yliopisto    Helsingin yliopisto  

Helsingin yliopisto        



   

  

 

 

LIITE 8. Tiedote tutkimuksesta 

TUTKIMUS TURVALLINEN LÄÄKEHOITO OMAISHOIDOSSA   

TIEDOTE TUTKITTAVALLE 

Hyvä omaishoitaja ja omaishoidettava,  

 TIETOA OSALLISTUJILLE  

Teemme tutkimusta omaishoidon lääkitysturvallisuudesta Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan kliinisen farmasian ryhmässä. 
Tuloksia on tarkoitus käyttää väitöskirjatyössä ja tieteellisissä artikkeleissa.  

 Tutkimus on osa emeritaprofessori Sirkka-Liisa Kivelän tutkimushanketta omaishoidon lääkitysturvallisuudesta. Lisäksi se on osa 
Helsingin yliopiston kliinisen farmasian ryhmän lääkitysturvallisuuden ja lääkehoidon riskienhallinnan tutkimuskokonaisuutta, jossa 
vastuullisena professorina on Marja Airaksinen. Tutkimuksen tietojen pohjalta voidaan 1) kehittää omaishoidettavien 
lääkitysturvallisuutta, 2) hillitä lääkkeiden käytön riskejä ja kustannuksia ja 3) entistä paremmin tukea omaishoitajia heidän tärkeässä 
työssään.  

 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS  

Tutkimus toteutetaan haastelemalla ja havainnoimalla sopimusomaishoitajaa ja -hoidettavaa heidän kodeissaan. Tällä tavalla 
voidaan alustavasti kartoittaa lääkitysturvallisuuden nykytilaa ja ehdotuksia turvallisuuden parantamiseksi. Lisäksi tutkimuksessa 
täytetään kyselylomakkeita. Osana tutkimusta vieraillaan yhdessä potilaan kanssa Omakanta -palvelussa, josta poimitaan seuraavat 
tiedot: diagnoosit, laboratorioarvot (GFR, P/S-kreatiniini, INR). Annan tähän suostumukseni.   

 Osallistumisenne tutkimukseen on tärkeää ja näkemyksenne antavat meille arvokasta tietoa omaishoidon lääkitysturvallisuuden 
kehittämiseen kokemuksellisesta näkökulmasta. Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista, ja teillä on oikeus kieltäytyä 
siitä haastattelun jälkeenkin syytä ilmoittamatta.  

Haastattelut toteutetaan kahdessa osassa. Ne ovat vapaamuotoisia eikä niissä testata tietoa tai osaamista. Haastattelut vievät aikaa 
noin kaksi tuntia kumpikin. Haastattelut nauhoitetaan ja kirjoitetaan auki nauhoituksen pohjalta. Lisäksi haastatteluista ja 
havainnoinneista tehdään muistiinpanot. Haastattelussa saadut tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja tulokset 
esitetään niin, etteivät haastateltavien tiedot ole tunnistettavissa missään tutkimuksen vaiheessa. Tutkimuksessa kerättävät tiedot 
on eritelty rekisteriselosteessa tarkemmin.    

Mikäli lääkehoidon arvioinnoissa havaitaan kliinisesti merkittäviä lääkehoidon ongelmia, otetaan yhteyttä teitä hoitavaan lääkäriin.  

  

Juuri teidän ajatuksenne ja kokemuksenne ovat meille tärkeitä. Kiitos osallistumisestanne.  

  

Annamme tutkimuksesta mielellään lisätietoa  

  

  

  

  

Annika Kiiski     Marja Airaksinen   Sirkka-Liisa 
Tohtorikoulutettava   Professori   emeritaprofessori 
annika.kiiski@helsinki.fi  Helsingin yliopisto  Turun yliopisto 

p. 0503185862     dosentti 

Helsingin yliopisto    Helsingin yliopisto
      

      

  
  

mailto:annika.kiiski@helsinki.fi


   

  

 

 

LIITE 9. Suostumuslomake 

 

     TUTKIMUS TURVALLINEN LÄÄKEHOITO OMAISHOIDOSSA    

SUOSTUMUS HAASTATTELUTUTKIMUS TUTKIMUS TURVALLINEN LÄÄKEHOITO OMAISHOIDOSSA OMAISHOITAJILLE JA -

HOIDETTAVILLE  

Olemme saaneet sekä kirjallista että suullista tietoa haastattelu- ja havainnointitutkimuksesta omaishoitajille ja -hoidettaville omaishoidon 

lääkitysturvallisuuden nykytilasta ja riskeistä sekä mahdollisuuden esittää siitä tutkijoille kysymyksiä.  

 Tutkimukseen osallistuminen sisältää nauhoitettavan haastattelun, havainnoinnin ja kyselylomakkeita. Annamme suostumuksemme haastatteluun, 

havainnointiin ja haastattelun nauhoittamiseen. Annamme suostumuksemme terveys- ja lääkitystietojen keräämiseen ja tutkimuskäyttöön. 

Tutkimuksessa kerättävät tiedot on eritelty rekisteriselosteessa, joka on annettu tutkittaville suostumuslomakkeen kanssa samanaikaisesti. Annamme 

suostumuksemme ottaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin, mikäli lääkehoidon arvioinnoissa havaitaan kliinisesti merkittäviä lääkehoidon ongelmia.  

 Tiedämme, että tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista, ja että meillä on oikeus keskeyttää osallistumisemme tutkimukseen tai 

peruuttaa suostumus haastattelun jälkeenkin syytä ilmoittamatta. Olemme tietoisia siitä, keskeytettyämme osallistumisemme, tähän mennessä 

kerättyjä tietoja käytetään osana tutkimusaineistoa, jos se on välttämätöntä, jotta tutkimustulokset eivät vääristyisi.  Olemme myös tietoisia siitä, että 

peruttua suostumuksemme, kerättyjä tietojamme ei käytetä osana tutkimusta. Tiedämme, että haastattelussa kerätyt tiedot käsitellään nimettöminä 

ja ehdottoman luottamuksellisesti.  

 Olemme myös tietoisia, että haastattelusta kirjoitettu tutkimusraportti saattaa sisältää lainauksia haastattelustamme, mutta kuitenkin kirjoitettuna 

niin, ettei meitä voida tekstistä tunnistaa.  

 Edellä mainitut seikat huomioiden olen halukas osallistumaan kyseiseen haastatteluun.  

___________________________  

Aika ja Paikka  

__________________________________________________________________  ____________  

Tutkimukseen osallistuvan omaishoitajan allekirjoitus / Nimen selvennys   Syntymäaika  

  

_______________________________________________________________________________________ Osoite  

  

__________________________________________________________________  _____________  

Tutkimukseen osallistuvan omaishoidettavan allekirjoitus / Nimen selvennys  Syntymäaika  

  

_______________________________________________________________________________________ Osoite  

  

Lupaamme käsitellä tiedot luottamuksellisesti ja raportoida tulokset niin, että yksittäisten haastatteluun osallistuvien tiedot eivät ole tunnistettavissa.  

 

___________________________  ___________________________________________________  

Aika ja Paikka     

  

Tutkijan allekirjoitus / Nimen selvennys  

      ___________________________________________________  

       

  
  



   

  

 

 

LIITE 10. Hoitamisen ja palveluiden vaikutus omaishoitajan fyysiseen hyvinvointiin. Taulukkoon on merkitty tummennetulla tekstillä ne 

kohdat, jotka esiintyivät aineistoissa huomattavasti muita useammin.   

Yläkoodi Alakoodi 1 Alakoodi 2 Lainaus 

Hoitamisen 

kielteinen 

vaikutus 

fyysiseen 

hyvinvointiin 

Fyysinen 

aktiivisuus 

vähentynyt 

Istuu paikallaan 

enemmän 

”On niin et tää tilanne kaikenkaikkiaan. Siis omaishoito ei sillä tavalla että se, et se olis jotenki rasittanu ei, mut tää 

tilanne vaan et täs on niin hirveesti istumista. Et mä en muuta tee päivän mittaa ku käytännössä istu. Et mä yritän seistä 

niin paljon ku mahdollista. Mut siis kaiken niinku auttaminen ja monet jutu on semmosia et ei niitä voi tehdä tai on 

ylenkatseellista. Et jos mä esimes. xx syö ja mä autan syömisessä, ni mä oon tässä näin. Ni eihän tällä, eihän tää.. sehän 

on rumaa. En mä voi semmost tehdä et tottakai mä oon tässä niinku me ollaan samalla tasolla ja sitte me voidaan tässä et 

syödään tosta toi ja otetaaks täältä näin ja autan näin.” 

Ei aina pääse 

urheilemaan/teke-

mään oman 

terveydentilan 

kannalta hyödyllisiä 

asioita 

”Niin, mut se että et mä lähtisin tästä niinku lenkille ni sehän on aivan aivan aivan tavotettamattomissa, ni sitä ei ihmiset 

ollenkaan ymmärrä.” 

Hoitaminen 

huonontaa mielialaa, 

minkä takia ei jaksa 

urheilla 

”K: Miten sitten vaikuttaako omaishoito kielteisesti omaan fyysiseen terveydentilaanne? 

V1: Jossain määrin kyllä. Koska ei, siis ihminenhän pitäis, tiedetään hyvin et jos (me alotetaan vaikka) [0:35:48.5] tulee 

missejä tai ranta..tarzaneita tuolla ja alotetaan joku ohjelma niin siinä pitää olla positiivinen mieliala, et siis pitää 

hormonit saada kuntoon, et nyt se alotetaan ja sit sovitaan viikko-ohjelmaa sun muuta niin, tää viime viikko meni ihan 

plörinäks, en mä päässy salille oikeestaan ollenkaan kun oli niitä sellasia hetkiä, etten voinu lähtee täältä. Kyl se jonkin 

verran vaikuttaa.” 

Hoitamisen takia ei 

voimavaroja 

huolehtia omasta 

fyysisestä terveydestä 

”Ei se nyt, tää fyysinen kunto huononee senhän mä tiedän että, sitten sä et jaksa, että vaikka sängystä kyl mä yritän joskus 

nostaa jalkoja vähän ylös ja tehä, mut sä et jaksa se voima, energia kaikki keskittyminen menee siihen toisen ihmisen 

auttamiseen.” 



   

  

 

 

Hoitotyön/ kotitöiden 

takia ei ehdi harrastaa 

liikuntaa 

”En mä voi kuvitellakaan et mä rupeisin täällä. Ihan jo sen takii ku xxx menee pitkäksee ni tääl on miljoona työtä. Tääl on 

pyykit kaikki mun pitää tehdä, ni eihä eihän herranjumala mä mitää motomeerii rupee polkee. Vaikka pitäski.” 

Hoitami-

nen 

aiheuttaa 

kipuja/ 

pahentaa 

omia 

sairauksia 

 ”Että mua on alkanut tää selkä vaivaa, ja sit se vaikuttaa mun jalkoihin. Ja mä sainkin justiin yks päivä tuli tuolta 

ortopediltä toi, selostus kun mähän olin siellä magneettikuvauksissa, siinä oli että nää selkävaivat tietysti kun on ikää, mut 

tää kuormittaa tää, kun mä oon omaishoitaja ja joudun pyörätuolilla häntä siirtelee, että nyt ensimmäiseks siinä suurin 

piirtein oli että, mies pois, että se miehen hoito pitää saada loppumaan hän oli jotensakin sen siihen aika jyrkästi 

laittanut.” 

Hoitamisen 

myönteinen 

vaikutus 

fyysiseen 

hyvinvointiin 

Hyöty-

liikunta 
 ”K: Vaikuttaako omaishoito kielteisesti omaan fyysiseen terveyteenne?  

N: Ei se vaikuta, se, tai.. Tai vaikuttaa se ehkä, positiivisesti. Nyt kun on tämmönen eläkeläismummeli, niin että kyllähän 

se tekee tämmöstä hyötyliikuntaa. Hyötyliikuntaahan se on.”  

 

Hoidetta-

van nostelu 

vahvistaa 

selkää 

 ”..mut sitte toi selkä mitä mä oon pelänny kaikist eniten, ku mä oon aina ollu vähän huonoselkänen. Ni tää xxx auttaminen 

tol liukulevyllä niin paholainen, se on positiivista. Mä treenaan selkääni sillä niillä muutamilla kerroilla joka päivä ku mä 

xxx autan vuoteeseen tai ylös näin ni, ni tota se on mun selälle tekee hyvää. Et sieltäki löytyy tämmönen kuitenki 

positiivinen juttu.” 

Palveluiden 

parantava 

vaikutus 

fyysiseen 

hyvinvointiin 

Sähkö-

pyörätuoli 

ja 

kerrostalon 

rampit 

 ”No kyl se vaikuttaa, siis täällä kesti pari vuotta ennen kun saatiin esimerkiks tähän taloon noi rampit, ulos portaiden kun 

mennään ulos ja sitten, et ovet pysyy auki, piti aina kumartuu paneen se kaks ovee auki et sä pääsit pyörätuolilla ulos, ja 

sitten hirveen raskasta vetää se, pyörätuoli sisälle, niin mä ainakin uskon et se on siitä seurausta tää mun nivelrikko 

toisessa polvessa, koska ei mulla oo, aikasemmin ollu mitään oireitakaan. Et se alko vähitellen ja sitten se ponnistelu kun 

sä työnsit tota mäkee tost vaikka toi on pieni mäki mutta, painava mies niin työntää, mut sitten kun me saatiin se nyt on se 

tuoli joka auttaa hirveesti ja sitten on laitettu kaikki nää jutut kuntoon täs talossa niin, nyt on helpompaa.” 

 



   

  

 

 

Intervalli-

hoito 

parantaa 

mahdollisu

utta päästä    

urheile-

maan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

LIITE 11. Omaishoitajan psyykkiseen toimintakykyyn vaikuttavat tekijät ja omaishoidosta selviäminen. Taulukkoon on merkitty 

tummennetulla tekstillä ne kohdat, jotka esiintyivät aineistossa huomattavasti muita useammin. Oranssilla pohjalla on merkitty sellaiset, jotka 

yksittäinen perhe toi hyvin vahvasti esille.   

Yläkoodi Alakoodi 1 Alakoodi 2 Alakoodi 3 Lainaus 

Vaikuttavat 

tekijät 

Psyykkistä 

toimintakykyä 

parantavat 

tekijät 

Virtsarakko-

toimenpiteen ansiosta 

virtsankarkailu 

loppunut 

  

Päiväunet   

Hoidettavan voinnin 

paraneminen 

 ”Et kyl se vaivan arvosta tosiaan on kun xxx on nyt tässä näin nyt selvästi väsähti, mut kuitenki 

ihan eri tavalla läsnä ku mitä sanotaan vuos ja kaks sitte. Hämmästyttävää, hienoa, hittolainen. 

Kyllä on kannattanu.” 

Omaishoito tuo 

merkityksellisyyttä 

elämään 

  

Sosiaaliset kontaktit   

Hoidettavan sopiva 

lääkitys 

 ”…ei siis se on se tavote et kohtauksii ei oo ja niitä ei oo. Et se on toiminu ja se on mainio 

lääke. Se on pelastanu meijän elämän voi sanoo, ku nyt me uskalletaan tai minä uskallan xxx:n 

kans lähtee ihan mihin vaan……Et tämmösiin mä uskallan lähtee koska mä luotan siihen 

lääkkeeseen et mitään tämmösii kohtauksii ei tule eikä mitään näytöksi sit siihen liittyen.” 

Psyykkistä 

toimintakykyä 

heikentävät 

tekijät 

Huoli hoidettavasta   

Omaishoito on tehnyt 

vihaisemmaksi ja 

aggressiiivi-

semmaksi 

  

Laittaa jatkuvasti 

muut ihmiset itsensä 

edelle 

  



   

  

 

 

Edellisen elämän 

kaipaaminen/tyyty-

mättömyys 

nykyiseen 

tilanteeseen 

 ”Totutteleminen tähän asiaan, joku sano että kaikkeen tottuu, hirressä roikkumiseenkin kun on 

riittävän pitkään siellä, niin sama se on tää omaishoitajahomma, että mähän oon ollu alusta 

lähtien perheenisä, joka tekee kaikkea. Mutta siihen kuitenkin uuteen rooliin että nyt kun vaimo 

ei tee mitään, siis muistisairas ei tee mitään, mähän teen kaikki..” 

Ei voi tehdä enää 

itselle mieluisia 

asioita 

 ”…matkustamiset on jääny nyt ja, me vaan, ollaan matkustettu hyvin paljon niin, mutta niistä ei 

ole enää muuta kun, muistot jälellä sitte.” 

 

Muut kuormittavat 

tekijät/vastoin-

käymiset 

  

(Mahdollinen) 

omaishoidosta 

luopuminen 

 Kenttämuistiinpanot: ”Mahdollinen omaishoidosta luopuminen tuntuu olevan vaimolle kova 

paikka, vaikka hän ei osaa tarkalleen edes sanoa, mikä hänet saa jaksamaan toimimaan 

omaishoitajana.”  

Omaishoidettavan 

kunnon huonone-

minen 

 ”…tulee jotenkin paha olo kun aattelee et minkälaista elämä oli ennen, et enää ei saa semmosta 

kontaktia kun, eikä voi puhua näistä tavallisista asioista, mikään ei kiinnosta ja, suree sitä että 

koko ajan mennään huonompaan suuntaan et paranemista ei ole.” 

Omaishoitoon 

liittyvät vaativam-

mat tilanteet 

 K: …no miten sitten kun tulee tämmösiä vaikeimpia, niin et on vaikee saada vaikka lähtemään 

johonkin, tai sitten itelle tulee joku että haluais levätä, niin miten toimitte sellasissa tilanteissa? 

V1: Raivostun ja tunnen itseni mitättömäks, siis se on hirvee homma, tää lääkäriaika on 

esimerkki et kun mä tiedän et kun minä oon tehny ajoissa kaikki valmistellu ja sit otan kellon 

vielä täst menee se ja otetaan varoaika vielä ja sit kun se, menee menee menee, mä en, sit ei voi 

mitään. Se on kaamee tilanne  

 

Lääkkeet aiheuttavat 

väsymystä 

  

Hoidettavalle 

suuttuminen 

harmittaa 

 ”Tulee huono omatunto ja kaikki (huolet) ja muut, harmitta sitten. Jos mä uuvun, väsyn, niin 

sitten on paha mieli kummallakin. Toinen joka on syytön siihen että mä suutuin ja..” 



   

  

 

 

Hoitamisen takia ei 

saa nukuttua 

öisin/hoitaminen 

aiheuttaa väsymystä 

 ”Ja aika, paha uniapnea on mutta sitä yritettiin hoitaa sillä maskilla, kahteenkin kertaan 

yritetty mutta se ei onnistu, se maskihoito kun, xxx nukkuu kyljellään ja maski ei oo ikinä 

paikoillaan. Yritettiin, kahta erilaista maskia ei onnistu. Minä, kaiket yöt korjasin sitä maskia 

enkä nukkunu ollenkaan. Mä väsyin ihan kokonaan…” 

Itsesyytökset 

tilanteesta 

 ”Mä olin niin hölmö että mä en tehny tätä päätöstä aikasemmin. Että en voi syyttää ketään 

muuta ku itteeni. Et mun olis pitäny tajuta se aikasemmin.” 

Rakkaussuhteen 

muuttuminen 

kaverisuhteeksi 

  

Ystävien/perheenjä-

senten hylkäämiset 

 ”Et osaa olla kiitollinen pinenestäki muistamisesta. Ja sitä kitkerämpi mä oon viikko viikolta 

niille, jotka meidän on hyljänny. En mä tämmöst sanaa olisi käyttänyt vielä tos vuos kaks sitten. 

Ihan totaalisia hylkäämisiä. Se on uskomatonta. Ja mä juutun vielä sitte siihen.” 

Jaksaminen/ 

omaishoi-

dosta 

selviäminen 

Positiivinen Tuntee selviävänsä 

hyvin omaishoi-

tajana 

Pitkä liitto auttaa 

omaishoidosta 

selviämisessä 

 

Rutiinit auttavat 

omaishoidosta 

selviämisessä 

 

Hoidettavan 

kohtuullinen 

toimintakyky auttaa 

omaishoidosta 

selviämisessä 

 

Hoitokotiin laitto 

tuntuu työläämmältä  

kuin omaishoito 

 



   

  

 

 

Tukiverkosto auttaa 

omaishoidosta 

selviämisessä 

 

Hoitajan hyvä 

toimintakyky auttaa 

omaishoidosta 

selviämisessä 

 

Unelmat auttavat 

omaishoitajana 

selviämisessä 

 

 Negatiivinen Omaishoito tuntuu 

raskaalta/vaikealta/

vaativalta 

 ”Mut se kyl niinku on se kyllä paholaisen vaativaa. Mä oon monenlaises töissä ollu elämäni 

aikana ja mä en oo ikin ollu tämmöses myllyssä.” 

Omaishoito sujuu 

vaihtelevasti 

 ”Se on ihan selvä et, arkipäivässä niin se vaihtelee, et riippuu tietysti molempien fyysisestä ja 

henkisestä kunnosta, et miten se päivä menee ja miten siinä, esimerkiks vastoinkäymisiin reagoi, 

että välillä on raskaita päiviä ja välillä on sitten parempia päiviä…” 

Suuttuu/sättii/äyskii

/ei jaksa olla 

ystävällinen 

(hoidettavalle) 

 ”Että mä tiedän on yks asia että sitten kun mä, mä tiedän että sillon minun pitäis saada hänet 

hoitoon kun mä rupeen suuttumaan, mitättömistä asioista, niin sillon on syytä järjestää itelleen 

vapaata.” 

Huoli omaishoidosta 

selviämisestä 

 ”Mut sit en tiedä mitä sitten tapahtuu kun enhän mä jaksa nostaa häntä. Et kun hän on pari 

kertaa kaatunut niin en mä oo saanut häntä lattialta ylös…” 

Hoidon taso laskee 

toisinaan 

  

Empatian taso 

laskee vaativina 

hetkinä 

  

Käsitys toisesta 

muuttuu vaativina 

hetkinä 

  



   

  

 

 

Toimimaton 

yhteiskunnan 

vanhustenhuolto 

hankaloittaa 

omaishoidosta 

selviämistä 

 ”Mutta tämä johtu kans siitä että on liikaa kiirettä, ei se hoitaja niin tyhmä etteikö se ois mutta 

kun ei ehdi syventyä mihinkään oikeen. Nää on semmosia asioita, et ne pitäis miettiä mistä ne 

lähtee ja mistä tulee et ei pidä ruveta mä en syytä ketään tässä siitä ei ole kysymys, mutta se on 

vaan kysymys siitä että tää kokonaisorganisaatio vanhustenhoidossa niin se ei mun mielestä 

aina pelaa niin kun sen pitäis, ja se aiheuttaa näitä katkoja ja säröjä just omaishoitajan 

tahollakin.” 

Omaishoidosta 

selviäminen hankalaa 

silloin, kun pitäisi 

lähteä hoidettavan 

kanssa pois kotoa 

 ”…sit kun pitää lähtee johonkin niin, sillon lähtis myöskin, nyt esimerkiks huomenna on 

ongelma että mul on, sovittu tällanen kerran viikossa nyt yritellään sillon tällön kerran viikos 

tonne (LAHiin) päiväksi, se on osapäivä mitä (--) [0:28:40.8 hp], mutta mä en vielä tiedä sitä, 

että lähteekö, ja lupasin sit soittaa sinne xxx:lle että jos ei tuu mitään, niin sit ei voi mitään…” 

Oma ikä hankaloittaa 

omaishoidosta 

selviämistä 

  

Omaishoidosta 

selviäminen 

hankalaa, koska 

hoitotyön lisäksi 

arjen pyörittäminen 

on kokonaan omalla 

vastuulla 

 ”Mutta siihen kuitenkin uuteen rooliin että nyt kun vaimo ei tee mitään, siis muistisairas ei tee 

mitään, mähän teen kaikki, siis kokonaisuuden, ruuat, suunnittelut, ruuan hakemiset ja kaikki 

siivoustyöt ja kaiken maailman asiat niin kyllä se on menny, sellasia notkahduksia on niin kun 

normaalielämässäkin, että välillä vähän itkee surkeuttaan ja en mä mikään itkupilli oo mutta 

kuitenkin, itkee sitä surkeutta että miks näin on käyny, mutta on selvitty ja mennään eteenpäin.” 

Omaishoidosta 

selviäminen hankalaa 

muistisairauteen 

liittyvien käytöshäi-

riöiden takia 

 ”…piti meille vissiin ainoona luennoitsijana esimerkin miten muistisairaaseen suhtautua, eli se 

pätkä tavallaan tosta koulutuksesta se pitäs olla tehokkaampi, eli mun pitää muuttua sellaseks, 

siis vaik kuinka ottais pannuu ja kiehus tääl niin, pitäis olla vaan (otaksä lisää kahvia) 

[0:33:23.6] ja onks sulla huono olo ja pitäis taputtaa poskelle ja rapsuttaa niskaa, niin se on 

tosi vaikeeta kyllä, kun on aviovaimosta kyse, et kun aattelee että voi helvetti…” 

Minuuttiaikataulu 

tekee omaishoidosta 

selviämisestä 

hanakalaa 

 ”Se edellyttää tätä minuuttiaikataulua, joka nyt tällä hetkellä loppujenlopuks se mikä jäytää on 

nimenomaan tää minuuttiaikataululu. Et se syö mua nyt tällä hetkellä ehkä eniten. Et siin on 

tavotteet aika korkeella.” 

Virkistystoiminnan 

järjestäminen 

 ”Esimerkiks nää meijän tota nää näit teatterikäyntei. Me oltiin syksyllä  7 kertaa teatterissa. Se 

on älyttömän iso juttu. Siis tilata muun muassa nää taksit ku mä tilaan niitä ja sitte ku se ei sovi. 



   

  

 

 

huonokuntoiselle 

hoidettavalle 

uuvuttavaa 

Sitte niitä aikoja  sovitaan uudestaan taksin kanssa. Ihan jo tää kuljetus ni sitte kuka sinne tulee 

mukaan. Me ostetaan kolme lippua sinne tulee sitee meijän lapsisa joku tai sit joku muu henkilö. 

Ja tää et ykskin teatterikäynti se on kyllä semmonen niin iso paukkupläjäys. Et sitä saa 

seuraavan päivän melkeen koko päivän huilii.” 

Kaikki aika ja energia 

menee arjesta 

selviytymiseen, 

minkä takia ei jaksa 

perehtyä mihinkään 

ylimääräiseen 

  

Omaishoidosta 

selviäminen hankalaa 

silloin, kun ei tiedä 

miten pitäisi toimia 

 ”No, ehkä se joskus tulee sellasia asioita että, niin ku viime kerralla näistä,lääkärijutuista niin, 

kävi, tuli esille että tämmösiä, pyritään taikka jotku lääkärit taikka ei se oo oikeestaa ku yks 

lääkäri nii, kirjotti niitä, määräy- lääkemääräyksiä, semmosia jotka jäi sitte omaishoitajan, 

ratkaistavaks. Että, yks, tabletti Primaspania päivässä ja tarpeen vaatiessa kaks. Niin, mut että 

eihän se nyt, voi joskus olla semmosia että mutta ei se nyt yleensä niin.” 

 

 

 

 

 

 

 

LIITE 12. Omaishoitajan tietämys lääkehoidoista ja sairauksista. Taulukkoon on merkitty tummennettuina ne kohdat, jotka esiintyivät 

aineistossa huomattavasti muita useammin.  

Yläkoodi Alakoodi 1 Alakoodi 2 Esimerkkilainaus 

Positiiviset Annokset tiedossa  



   

  

 

 

Tietämys 

lääkehoidoista

/sairauksista/ 

tukipalveluista 

Käyttötarkoitukset tiedossa  

Lääkehoidon tavoitteet tiedossa  

Tietämys lääkkeiden 

haittavaikutuksista  

”Se on se jatkuva tommosten lääkkeiden syöminen ei oo hyvä asia se. Sit siihen tottuu ja sitte on ihan, yhtä 

tyhjän kanssa niitä joutui sottaan 5 kappaletta ennen kun saa unen.” 

Tietämys lääkkeiden oikeasta 

annostelusta 

”Sittenhän mä annan joskus ripuliin annoin hiilitablettia mut se on vaan se että kun piti pitää vähän taukoo, 

ettei anna sit lääkettä muutamaan tuntiin.” 

Tietämys lääkkeiden ja ruokien 

yhteisvaikutuksista  

 

Tietämys lääkkeiden oikeasta 

säilytyksestä 

 

Tietämys luontaistuotteiden ja 

lääkkeiden välisistä 

yhteisvaikutuksista  

 

Tietämys lääkkeiden 

lopettamiseen liittyvistä 

yksityiskohdista  

 

Tietämys iäkkäillä vältettävistä 

lääkeaineista 

”…mut yleensä näin ikäloppuna ei enää sais antaa Peratsinia…” 

Tietämys siitä, kuinka nopeasti 

lääkkeiden teho tulee esiin 

 

Tietämys kapean terapeuttisen 

leveyden omaavista 

lääkeaineista 

”Mutta se on kans ilmeisesti silläkin on omat riskinsä siinä että se annos täytyis olla sopiva ja, tässä on just 

aika tämmösen pienikokoisen köykäsen ihmisen kanssa niin se on ongelmia tää annoskoko. Ja varsinkin 

sellases lääkkees minkä käyttö on hyvin kriittistä muutenkin niin annoskoon, määritteleminen oikeaksi onkin 

vähän semmonen työläs homma.” 

Tietämys lääkkeiden 

soveltuvuudesta 

pitkäaikaiskäyttöön 

”K: Oliko se, Alendronat ollu pitkään käytössä?  

V: On se ollu, joo se on, mutta se, ei oo vielä ollu niin kauan että, se pitäis vaihtaa tai…” 

 



   

  

 

 

Tietämys lääkkeiden ja 

alkoholin yhteisvaikutuksista 

 

Tietämys tavoitelluista 

viitearvoista 

 

Tietämys sairauksien 

ruokavaliohoito-ohjeista 

 

Tietämys siitä, mitä 

lääkevalmisteet sisältävät 

 

Negatiivinen Käyttötarkoituksen tietämisessä 

ongelmia 

”Memantin se on se kans tätä verenpainelääkkeitä se Memantine” 

Väärää tietoa/ei tietoa lääkkeen 

annostelusta ruokaan nähden 

”K: Oliko Furesis otettu ruuan kanssa vai, tyhjään..? 

V: Furesis? 

K: Niin. 

V: Se on, aterian jälkeen tossa aamulla kun hän on, aamiaisen jälkeen…” 

 

Ei tietoa lääkkeen 

oikeasta/tarkoituksenmukaisesta 

annostelusta 

”Mä käytin pari vuotta tota Otrivinia vastaavaa niin sillonhan sano apteekissakin farmaseutti et ei helevata 

älä käytä eihän sehän on, hän oli just koulutuksessa, se on vaarallista.” 

Ei tietoa lääkkeiden välisistä 

yhteisvaikutuksista/ei tietoa 

lääkkeiden ja luontaistuotteiden 

välisistä yhteisvaikutuksista 

 

Ei tietoa lääkkeiden oikeasta 

säilytyksestä 

”K: Hiivalääke. Toi säilyy ihan, huoneenlämmössä.  

N: Ai tää säilyy huoneenlämmössä? 

K: Joo, joo. 

N: Mä oon käyttäny pannu, sen jääkaappiin.” 

 



   

  

 

 

Väärää tietoa luontaistuotteiden 

tehosta  

”Niin kun verenpaineeseenkinhan auttaa nokkonen ja sitten kolesteroliin auttaa magnesium, ja magnesium 

pitää olla sitraattia, että se vaikuttaa.” 

Lääkehoidon tavoitteet ei 

tiedossa 

 

Ei tietoa, miksi kaikki lääkkeet 

ovat käytössä 

”…niin kyllähän sitä aina miettii, et onks, jälkeenpäin sit miettii et miks helkutissa mul on kolmee eri sorttia 

lääkettä yhteen tautiin…” 

Ei tietoa, mitä käytössä olevat 

vitamiinivalmisteet sisältävät 

 

 

Ei tietoa laboratoriotestien 

tarkoituksesta 

”Osaatteko sanoa oliko muuten katottu noita, natrium- ja kaliumarvoja niistä verikokeista, joka lääkkeistä voi 

vaikuttaa siihen? 

N1: Kyllä siellä Kannassa on niin hirveesti niitä mut ku en mä niitä ymmärrä.” 

Sekaannuksia geneeristen 

valmisteiden kanssa 

”No sitten ei taida olla muita, (Candemox) [0:34:08.0] on tässä listassa, onks se vielä käytössä? 

V1: On juu se on (Lipitorin), (kaveri). 

K: Se no se verenpainelääke (Candemox) [0:34:20.0]. 

V1: Joo se on Lipitorin alkuperäis-, mut se on se rinnakkais-..” 

 

Ei tietoa/väärää tietoa 

lääkkeiden aiheuttamista 

haittavaikutuksista  

 

Ei tietoa lääkkeiden oikeista 

annostuksista  

 

Väärää tietoa iäkkäillä 

vältettävistä lääkeaineista 

”…olihan hänellä sitten sitä kalkkiporettakin ja sitähän ei nyt ois saanu antaa enää niin vanhalle ihmiselle, 

kalkkitabletteja. Monet kai ne ei sitten tiedä sitä. Ja nekin sitten vaan syö niitä.” 

Ei tietoa, mitä 

vitamiinivalmisteita voisi/pitäisi 

käyttää 

”…en mä tiedä et mitä kaikkea mä voin syöttää hänelle niin sanoakseni tai ostaa ja antaa, että hän söisi, 

mistä me voidaan tietää, niin kun mä sanoin että kovasti nyt pohdittu et miks, mihin tota magnesiumia, 

tarvitaanko sitä nyt johonkin vielä, että onks sitä järkevää syödä…” 



   

  

 

 

Ei tiedä, mihin tukipalveluihin 

olisi oikeutettu 

”Ei se, mut tää on, puhuttiinks me siitä viime kerralla et tässähän on just se ongelma että, kun ei tiedä mitä 

vois saada, niin sillon ei osaa oikeestaan kaivata sitä…” 

Yleinen tiedon puute ”…naapurin koira tarjos sitten Tramal-liuosta. Mä kerroin että meillä on hoitokoiria näkee tosta lelusta, niin 

hänen koiralle määrättiin sitten Tramal-liuosta leikkauksen jälkeen niin hän sano että uskaltasitsä kokeilla 

kun puhuttiin että kamalat säryt, niin mä sit aattelin että mikä ettei jos sitä kerran tarvii. Sittenhän sitä 

laitettiin vaihtelevasti 25-75 milliin tippoina ja kirjasin sen sitten” 



   

  

 

 

LIITE 13. Omaishoitajien lähdekriittisyys.  

Yläkoodi Alakoodi 1 Alakoodi 2 

Lähdekriittisyys On lähdekriittinen Tiedostaa, että kaikkeen internetin tietoon ei voi 

luottaa 

Osaa löytää helposti luotettavat lähteet 

Ei osaa olla lähdekriittinen Internetin tieto aiheuttaa hämmennystä 

Uskoo yleisesti, mitä internetissä sanotaan 

Hankala tunnistaa luotettavat lähteet 

 

 

 



   

  

 

 

LIITE 14. Omaishoitajien positiivinen ja negatiivinen voimaantuminen hoitoon. Taulukkoon on merkitty tummennettuina sellaiset asiat, 

jotka esiintyivät aineistossa huomattavasti muita useammin. Oranssilla taustalla ovat puolestaan ne, jotka yksittäinen perhe toi hyvin vahvasti 

esiin. 

.Yläkoodi Alakoodi 1 Alakoodi 2 Alakoodi 3 Lainaus 

Voimaantuminen 

hoitoon 

Negatiivinen Tyytymättömyys 

lääkehoitoon/epävarmuus 

lääkityksen 

tarpeellisuudesta/pelko siitä 

syödäänkö lääkkeitä liikaa  

Ei halua antaa 

hoidettavalle 

lääkkeitä 

”et se missä tietysti on, ja joka laitettiin tohonkin, tai siis se mihin on se, et kyllä 

välillä miettii et, onks ne aina, tarvitaanko me nyt näitä lääkkeitä, jos joku lääke on 

määrätty vuosia sitten, niin onks mun järkevää nyt, tää koskee nyt ennen kaikkea 

häntä, ettei sitä hänen lääkitystä ei oo missään vaiheessa..” 

Ei halua ottaa itse 

lääkkeitään 

Lääkkeet aiheuttavat 

haittavaikutuksia  

 ” Juu se on se, ja se on 5 milligrammaa Amlodipin, mut tää väsyttää niin kauheesti, 

kun mä illalla otan tän joskus, sillon kun mä muistan et aa joo mulla onkin 

verenpaine noussu yli, sitten kun mä otan, mä oon seuraavana päivänäki väsyny.” 

Lääkkeitä on paljon käytössä    

Kaikki aika ja voimavarat 

menee hoidettavasta 

huolehtimiseen, eikä muuhun 

jää aikaa/jaksamista  

 ”Mut että ei oo mahdollista esimerkiks mun kohdalla lähtee tämmöseen, että nyt oli 

se palveluseteli mutta mä en oo niin ku sanottu jaksanu katsoo voisinko olla yötä pois 

vai en.” 

Lääkkeiden 

annostelu/ajoittaminen/anta-

minen tuntuu hankalalta  

Ei muista aina 

ottaa/antaa 

lääkkeitä oikeaan 

aikaan 

”ni mul tulee sellanen kylmä hiki että saanks mä kaikki annettua aamuin illon ja kans 

syö sit sen toisen .. ihan joka päivä” 

Hoitokodin 

geneeriset lääkkeet 

sekoittavat 

omaishoitajaa 

Arkirutiineista 

poikkeavissa 



   

  

 

 

tilanteissa 

lääkkeiden 

muistaminen 

hankalaa 

Laastarimuotoisen 

lääkkeen paikallaan 

pysyminen 

haastavaa 

Omien lääkkeiden 

ottaminen 

epämiellyttävää 

Voinnin seuranta tuntuu 

hankalalta  

 ”Esimerkiks se että onko virtsatulehdusta vai ei ni, ei vanhemmalla ihmisellä enää 

oo niin selkeit oireita et ainoo on, ehkä toi virtsan haju ja yleistilan laskeminen että 

niistä yrittää päätellä että pitäiskö lähtee, terveyskeskukseen…”  

Muuttanut omin päin 

lääkkeiden 

annostuksia/lopettanut 

lääkkeitä  

 ”Hän tykkäsi että laitetaan sitä Primaspania. Sitten mä lopetin sen kun mä ajattelin 

ettei se käy, (mä vissiin luin siitä sitten internetistä tai jostain)” 

Lääkkeiden hankkiminen 

tuntuu vaikealta  

 ”…sitä piti sitten antaa, kyllä oikeastaan olis pitäny antaa yks tabletti sen mukaan 

kun hän oli tuol psykiatrisessa vähän aikaa hoidossa, mut mä en halunnu antaa 

kokonaista. Ja sit häneltä loppu ne välillä enkä mä tienny mistä mä saan lisää, niin 

mä annoin sitten vaan neljänneksen joskus silloin tällöin…” 

Ei tiedä, mitä kysymyksiä 

voisi kysyä 

lääkäriltä/apteekista/ei osaa 

hakea tietoa oikeasta paikasta  

 ”K: No onko ollut helppo tietää aina minkälaisia kysymyksiä voi lääkäriltä kysyä.  

N: No ei. Siinä tilanteessa jotenkin tulee semmonen jännitys päälle” 

 

Lääkkeisiin liittyvien 

päätösten teko hankalaa  

  

Lääkkeiden jakaminen 

hankalaa  

  



   

  

 

 

Lääkkeiden ottoaika päivässä 

vaihtelee/suhteessa ruokaan 

vaihtelee/joskus harvoin 

lääkkeet unohtuu ottaa  

 ”…Kyl se, koska se on nyt kytketty tähän ruokailuun, niin se, okei se ruokailuaika voi 

vaihdella meillä esimerkiks aamiainen saattaa vaihdella hyvinkin paljon, että siinä 

tulee tuntienkin ero parhaimmillaan tai pahimmillaan, että siinä lääkkeen 

ottamisessa…” 

Ei kyseenalaista lääkärin 

tekemiä määräyksiä/päätöksiä  

 ”No en minä nyt osaa sitä oikeestaan selvittää minkälaista se on mutta tehdään joku 

päätös niin kyllä se on se lääkäri sen tekee sen päätöksen ja, eihän meikäläisellä voi 

olla siinä mitään osaa siinä, päätöksessä. Minä on vaan todettava että nyt on 

tämmönen lääke taas määrätty ja sillä siisti.” 

Lääkkeiden teho ollut 

riittämätön  

  

Hakeutuu lääkäriin liian 

myöhään  

  

Lääkehoidon seuranta 

haastavaa  

 ”…kun en mä oo huomannut mitään haittavaikutuksia tai en osaa tunnistaa sanotaan 

niin, et en oo osannut tunnistaa et onko niistä tullut.” 

Lääkkeisiin liittyvien 

ruokavaliohoito-ohjeiden 

noudattaminen hankalaa  

 ”…vähän riitelin vastaan että mä en rupee Marevania syömään, hän kysy minkä 

takia. Mä sanoin että kun aina sanotaan ei saa syödä sitä eikä saa syödä tätä…” 

Itsehoitolääkkeiden valintaan 

liittyvät ongelmat  

 ”On tämmösiä pieniä että, voiko käyttää esimerkiksi, Voltarenia kun syö Marevania, 

ja tälläsiä epävarmuuksia on ja sitten näitä..” 

Positiivinen Hoitaminen jo rutiinia   ”…me nyt ollaan oltu lähes 62 vuotta aviossa niin, minä olen pitänyt häntä 

omaishoidossa näin kauan. Mulla on rutiinia tässä.” 

Lääkkeiden jakaminen 

rutiinia  

Tabletinhalkaisija 

käytössä  

”Ja sitten kun mulla on itse asiassa mulla on nykysin on kolme semmosta dosettia 

että mulla periaatteessa voi olla jos on mahdollista niin kolmen viikon lääkkeet niin 

mä voin sit ottaa jostain toisesta päivästä tai viikosta ja katsoa et mitä täs kuuluu 

olla jos tästä puuttuu joku. Laittaa ne riviin ja kattoa et mikä on et mikä puuttuu. 

Useimmiten mä tunnenkin mikä lääke se on mikä puuttuu.” 

Dosetti käytössä  

Päivän lääkkeet 

jaetaan dosetista 

lääkekippoihin/ 

lääkelautaselle  



   

  

 

 

Lääkepurkkien 

avaamiseen 

tarkoitettu 

apuväline käytössä  

Käyttää lääkelistaa 

lääkkeen jaossa 

muistilistana  

Lääkkeiden 

antaminen/ottaminen jo 

rutiinia  

 ”Se on niin säännöllistä puoli yhdeksän aamulla, puoli yhdeksän illalla ja puoli 

kymmenen ruvetaan antaan unilääkkeitä ja, ei tartte miettiä kunhan kelloa muistaa 

sillon tällön vilkasta. Se on ihan rutiinia, ollu jo vuosia.” 

Lääkehoidon seuranta jo 

rutiinia  

Nesterajoituksesta 

tullut arkipäivää 

 

Osaa nostaa ja 

laskea annosta 

voinnin perusteella  

Verenpaineen 

seuranta  

Painon seuranta  

Sokerien seuranta  

Lääkekirjanpito 

Astman seuranta 

pef-mittarilla 

Oireiden seuranta 

Voinnin seuranta jo rutiinia  Saturaation 

seuranta 

 

Lämpötilan 

seuranta  

Oireiden seuranta  



   

  

 

 

Vatsan toiminnan 

seuranta  

Keksitty omaan 

elämäntilanteeseen sopiva 

toimintatapa/ratkaisu  

Omaishoitaja 

ottanut kuvat 

kaikista käytössä 

olevista lääkkeistä 

”M: Vi-Siblin. 

N: Aijaa. 

M: Se on niin ku vatsan toiminnan tasoittamiseen niin.. 

N: Mul on aina ollu ihan nuoresta lähtien vähän, kummallinen vatsa. 

M: Se on vaan ollu semmone ongelma et mä en tiedä oikein minkä kanssa, tota ei 

oikein, mä panin yhteen aikaa aamu..puuron joukkoon mut se tuntuu semmoselta et 

se, ei oikein sit maistu ni, pitäs olla joku, muu voimakkaampi mihinkä se pistetään. 

Sit mä oon tehny, kyllä smoothie..” 

 

Päivän lääkkeet 

jaetaan 

lääkekippoihin, 

jossa on kellonaika, 

milloin lääke täytyy 

ottaa 

Puhelinmuistutus 

muistuttaa 

lääkkeiden otosta 

Selkeä lääkityslista, 

jakaa lääkkeet 

rauhassa dosettiin ja 

tarkistaa vielä 

lääkkeen annon 

yhteydessä, että 

lääkkeet ovat oikeat 

Laittaa 

lääkelaastarin 

selkään, koska 

hoidettava repii sen 

muuten irti 

Silmätippojen 

annostelusta tehty 

”lukujärjestys” 



   

  

 

 

Kiinnostus 

hoidettavan/omaan 

(lääke)hoitoon  

Kiinnostus 

lääkkeiden 

aiheuttamiin 

haittavaikutuksiin  

”…et onks tää ku tää on tämmönen hermokipulääke niin meinaan vaan että onks tää 

pidemmällä käytettynä niin, onks tää sitten, mitä siit vois seurata, mua on vähän 

arveluttanut tää mutta totta kai mä otan koska tää, auttaa mut et miten sitten 

jatkuvassa käytössä, et ihan et kun mä haluaisin päästä sitte eroon noista 

lääkkeeistä.” 
Kiinnostus 

lääkkeiden ja 

alkoholin/muiden 

lääkkeiden/ ruokien 

yhteisvaikutuksiin  

Kiinnostus 

otettuihin 

laboratoriokokei-

siin  

On kiinnostunut 

opettelemaan 

injektoitavan 

lääkkeen pistämisen  

Kiinnostus lääkkeiden 

aiheuttamiin 

haittavaikutuksiin  

  

Tyytyväisyys lääkehoitoon   ”Sehän on täytettynäki ihan tyhjä eihän siel oo mitä. Mä oon niin onnellinen ja 

tyytyväinen ja riemuissani et meil ei oo läkkeitä ku mitä kuulee ihmisiltä 

sairaalassaki ku opittii tuntee niitä ni herraisä toiset vetää kymmentä lääkettä ja 

jollaki oli viistoita.” 

Haluaa vaikuttaa 

hoidettavan/omaan 

lääkehoitoon  

 Kenttämuistiinpanot: ”Hän otti hyvin ehdotukset vastaan ja halukas kokeilemaan 

jopa kipulääkityksen vaihtamista miedompaan.” 

Noudattaa lääkkeettömiä 

ohjeita sairauksien hoidossa  

 ”Se oli yks sitte ihan tilapäislääkäri xxx:ssä  vahvisti et me tiedettiin kyl tää 

karpalomehu. Se vaan vahvisti sitä se sano niin kauniisti että ku mä taisin sanoo et 

me juodaan meil on karpalomehua kotona ni hän sano että karpalomehu on erittäin 

hyvä lääke tähän vaivaan.” 



   

  

 

 

Osaa kysyä kysymyksiä 

lääkkeisiin liittyen lääkäriltä  

  

Osaa tehdä ratkaisuja 

lääkehoitoon liittyen  

 ”Siis se on kaikki mun maalaisjärjellä, arkijärjellä keksittyä, et onkohan toi 

välttämötön ja kun pääsin makuun, ni mä rupesin kelaa et täs on viel lisää näitä 

lääkkeitä ja mä kyseenalaistan ja kyseenalaistan. Se on toiminu hirveen..näähän on 

jätetty pois.” 

Noudattaa tarkkaan lääkärin 

ohjeita lääkkeiden käytössä  

 ”Eli sanoisin että tulee jossain vaiheessa kysymys, et syötteks te lääkkeitä niin kun 

lääkäri on määränny? Tää on minusta ehdotonta, että minä en oo lääkäri mut mä 

valvon että niin minä syön kun sitten vaimoni syö ihan tarkasti niitä on laitettu ja niit 

ei piilotella mihkään…” 

Lääkkeiden hankkiminen jo 

rutiinia  

  

Haluaa suoriutua 

omaishoidosta erityisen hyvin  

 ”Mä oon hirveen sinnikäs ja mä oon tyytyväinen et mä oon ollu niin sinnikäs et ei, ei 

et aamupäivällä käsimotomeerii ja illalla jalat… Voi että noi fysioterapeutit ku ne on 

muutenki niin avuliaita ja kivoja ku ne sitte kiittelee tästä että toi on niin hyvä, että ja 

ku on niin hyvä et sä oot jaksanu. Ni kyl se kiitos tuntuu niin mukavalta” 

 

  

 



   

  

 

 

LIITE 15. Omaishoitajien oma aktiivisuus.  Taulukkoon on merkitty tummennettuina sellaiset asiat, jotka esiintyivät aineistossa 

huomattavasti useammin kuin muut. Oranssilla taustalla ovat puolestaan ne, jotka yksittäinen perhe toi hyvin vahvasti esiin 

.Yläkoodi Alakoodi 1 Alakoodi 2 Alakoodi 3 Lainaus 

Aktiivisuus Vaatimus omasta 

aktiivisuudesta 
Lääkärin vastaanotolla Kysymysten kysyminen 

lääkäriltä  

”No ei ehkä, ehkä tuota siinä tapauksessa jo on osannut itse kysellä siitä 

mutta noin oma-aloitteisesti nämä ihmiset eivät ehkä oo riittävästi kertoneet 

siitä itse sairaudesta suorastaan.” 

Taustatietojen kertominen 

lääkärille  

K: joo no miten sitte siin lääkkeen määräämisvaiheessa ni selvittiks lääkäri 

maholliset allergiat ja muut käytössä olevat lääkkeet ja sit noi 

itsehoitolääkkeet mitä apteekist ilman reseptiä saa? 

M: Kyl ne varmaan suurinpiirtein puhuttiin, mut kaikki oli nyt mun varassa. 

 

Lääkehoidon 

aloituksen/lopetuksen 

suunnittelussa  

 ”Se mitä mä yritin aikanaan kun, oli se, vaikee depressio ja sillon 

määrättiin noit mielialalääkkeitä kolmee erilaista ni, me ite oma-alotteisesti 

päästiin Mirtazapinista eroon, mutta siinä lääkäri ei ollu millään lailla 

alotteellinen että, mä ehdotin ja sitte, vähitellen pienennettii annosta ja, 

päästiin siitä…” 

Sairaalasta kotiutettaessa   ”musta se oli tosi kummallista tuolla, sydänosastolla niin, kun kaikki muut 

potilaat lääkäri tuli juttelemaan pois lähtiessä ja kerto ohjeet yleensä 

elämään niin xxx:lle ei tehty mitään ja se lääkäri tuli vain kun mä olin 

vaatinut et ennen kun se siirretään toiseen sairaalaan.” 

Laboratoriokokeisiin liittyvissä 

asioissa  

 ”No täähän on yks tää Innohep, sehän on semmonen pysyväis eli se parin 

kuukauden välein pitää käydä, ihan itsenäisesti mennä ja pyytää se, nyt 

mun täytyy kattoo tosiaan koska xxx viimeks kävi. Mutta sitten nää muut 

joutuu melkeen pyytämään et ei ne automaattisesti hoidu tuolta. Vaan mä 

joudun pyytämään et oliskohan nyt aika et katottais taas” 

Tukipalveluiden 

saamisessa/tukipalveluihin 

 ”Että nykysin nää tukien saaminen on siinä että jos on itse riittävän 

aktiivinen niin sit sä saat tukee, ettei kukaan kehtaa sanoa että enpäs 



   

  

 

 

liittyvien asioiden 

selvittämisessä  

kerrokaan sulle että kyllä ne kertoo sitten sellaset henkilöt jotka tiedetään, 

jotka uskotaan tietävän asiasta jotain.” 

Omaishoidon merkitsemisessä 

potilastietoihin   

 ”Tosin mä oon saanu nyt kun mä oon aina puhunut, niin moneen paikkaan 

on nyt sitten jo kirjotettu sinne et mä olen omaishoitaja, mut et itse se pitää 

aina vaatia, et siellä ei tuolla ei oo mitään selkeetä, noissa palveluissa 

paikkaa missä kerrottais että tää ihminen on ja kenen omaishoitaja.” 

Tiedon etsinnässä   ”…sitten viime kädes joutui hirveen paljon itse sitten etsimään netistä 

tietoa.” 

Terveystarkastusten 

pyytämisessä/lääkehoidon jatkon 

arvioinnin kontrollien 

järjestämisessä  

 ”Niin sattumalta luin jonkun artikkelin tossa että on tullut, eduskunta tehnyt 

lain joka astuu voimaan ensimmäinen toista et kunnat velvoitetaan, 

pitämään omaishoitajien hyvinvointia, terveystarkastus pitää hoitaa. Mä 

ootin kolme kuukautta ei kuulunut mitään, mä soitin sinne, tai soitin 

sosiaalineuvojalle hän sano et hän ottaa sinne heti yhteyttä.” 

”Joo no se seurantavaihe on semmonen ollu xxx:llä että mun mielestä siinä 

ois ollut vähän korjaamisen varaa. Et se on ollut, se on jääny kyllä mun 

mielestä se on jäänyt kokonaan omaishoitajan aktiivisuuden varaan. Että se 

on semmonen homma että sitä, siihen minä toivoisin kyllä parannusta 

selkeästi.” 

 

 

Potilaan voinnin seurannassa   ”Eli toisin sanoen ei olis koko tätä prosessia tullu ollenkaan jos ois heti 

todettu se että nyt on, koska mä olin niin tyhmä että mä en tajunnut että on 

kysymys aivoinfarktista. Jos mä olisin ollut valveutunut, omaishoitaja niin 

mä oisin heti soittanut ambulanssin että hän on saanut aivoinfarktin 

hakekaa heti pois. Mutta kun en mä sitä tajunnut.” 

Potilastietojen selvittämisessä eri 

organisaatioista  

 …”me tarvittiin xxx:n potilaskertomuksia. Ni mä kiersin ainakin kolme 

sairaalaa tai tämmöstä yhtymää, Mehiläinen ja Diacor ja sitte oli joku muu 

vielä. Kävin ne sieltä, keräsin ja sain niinku aikamoista vaivannäköjen 

jälkee vasta sitte mun piti todistaa sitä ja tätä ja asiaani et mä sain sain 



   

  

 

 

sieltä nää potilaskertomukset ja ne mä sitte luovutin sinne xxx:ään tai ne oli 

siellä xxx:ssä…” 

Hoitotoimenpiteissä, vaikka 

toisen tahon pitäisi toteuttaa hoito  

 …”jä mulle hirveesti sit sitä osaamista et mähän xxx:n autan tästä sitte 

suihkutuoliin ja mä teen kaikki nää ja ne kattoo vierestä.” 

Lääkityksen sopivuuden 

arvioinnissa  

 ”K: …onko tätä lääkitystä arvioitu missään vaihees kokonaisuutena joko 

lääkäri tai farmasisti? 

V1: Ei, ei mistään, ei millään. Että itse arvioin kun hän vaati, että hän ei 

syö niin mä mietin sitä että mikä tässä ois oikein….” 

 

Lääkehoidon onnistumisessa 

(vaikka vastuu lääkehoidosta 

jollakin muulla taholla) 

Selvittää itse, kuka 

toimittaa annosjakelupussit 

hoitokotijakson jälkeen  

”xxx:lle piti tulla rullat, maanantaina, viime maanantaina tulin kun hän tuli 

xxx:stä. Ja xxx sano et he on sopinu ton kotisairaanhoidon kanssa, että 

siellä on, näitä rullia, että ei tarvi heidän hoitaa että he toimittaa. No mä 

soitin sitte sinne, niin ne oli sit sitä mieltä et xxx:n piti hoitaa. Mä sanoin et 

nyt tässä on jokin väärinkäsitys…” 

Huolehtii, että lääkkeet 

annetaan oikeaan aikaan 

hoitokodissa  

”mut siis ihan ku xxx menee xxx:ään, ni munhan antaa ohjeet ihan, et kello 

sitä ja tätä toi ja sitte kello tää tota toi. Ja se ei mahdu heidän ATK-

järjestlemään se, nää kellonajat (nauraa). Koska siin on ne puitteet. Ni sit 

se kaatuu.” 

Huolehtii hoidettavalle 

lääkkeet 

annosjakelupussien 

katkoskohdissa  

”tietysti on aina, siinä vaiheessa kun hän on sitten, ollu sairaalassa, ne 

siellä antavat ne samat lääkkeet ja, sitte, ne on kahden, viikon välein ku ne 

on tuotu tää uus, lääkerulla, niin sit se aina se, katkoskohta, on ollu vähän 

semmonen, mutta kyllä seki on järjestyny että, sinne on jääny niitä, vanhoja 

lääkkeitä ja sitte yritetty niillä sitten paikata sitä…” 

Vaatii, että kotihoidon 

iltakäynti suoritetaan illalla 

eikä iltapäivällä  

”Ja sit mä otin oikein yhteyttä siitä kotihoidon päällikköön ni hän, sano et 

"Joo näin on kotihoidossa xxx:ssä, et se iltakäynti voidaan tällasella 

haarukalla tehdä", no sit mä sanoin, "No miten sitte jos on, henkilö joka ei 

muista itte välttämättä ottaa lääkkeitä?"” 

Huolehtii itse lääkkeet 

hoidettavalle, vaikka vastuu 

”Ei ku me oltiin tääl sisällä mut hän ei tullu ja mä soitan yleensä ennen 

kaheksaa päivätoimintapäivänä että, onko äiti ottanu aamulääkkeet. Ja hän 



   

  

 

 

lääkehoidosta kuuluu 

kotihoidolle  

sano että ei hän oo voinu ottaa kun ei niit oo täällä ja mä ihmettelin miten 

se on mahollista sit mä soitin kotihoitoon että, eiks oo tuotu tänne lääkkeitä 

nyt ollenkaan, et siel ei oo aamulääkkeitäkään ni, siellä sanottiin että, "joo 

ne on täällä näköjään".” 

Tehnyt kotihoidolle listan, 

jossa selkeästi käytössä 

olevat lääkkeet ja 

ottoajankohdat  

”Joo me ollaan, siis minä oon laatinu kotihoidolle tämmösen listan, ku 

monta kertaa mä ite laitan jos mä oon täällä, tai veli laittaa seuraavaks 

aamuks jos hän on täällä, sattumalta, illalla et välillä omainen laittaa 

kipottaa ne valmiiks, ja välillä kotihoito. Mut periaatteessa tuol lukee aina 

kenen pitää tehä mitäki.” 

 Omaehtoinen 

aktiivisuus 

Asioiden opiskelu   ”…ollaan oltu xxx:n luennoilla ja tämmöstä, et kyl tietoo ja infoo on aika 

paljon, jos vaan sitten itte menee mukaan kaikkiin juttuihin.” 

Tiedon etsintä   ”Yks mitä mä oon yrittäny selvittää on just se, esimerkiks kun nää 

virtsatulehdukset toistuu et miten meiän kannattais toimia…” 

Lääkärin vastaanotolla/on 

yhteydessä lääkäriin 

puhelimitse  

Kysymysten kirjoittaminen 

ylös ennen lääkäriaikaa 

 

Kysymysten kysyminen 

lääkäriltä 

 

Lääkelistan vieminen 

lääkärin vastaanotolle  

 

Ehdottaa itse lääkärille, 

mitä testejä hoidettavalta 

pitäisi ottaa  

 

Vie itse mitattuja 

arvoja/taustatietoja lääkärin 

vastaanotolle  

 

Kyseenalaistaa lääkärin 

tietoja/lääkemääräyksiä  

”K: …Sitte täällä oli vielä toi melatoniini millä sitä vuorokausirytmii 

M: Se lopetettiin kanssa. Mä rupesin ihan vaan kysyy et miks xxx:n pitää 

popsii tämmöstä. Ja lopetettiin popsiminen. Ja sinne se jäi ja xxx nukkuu ku 

tukki.” 



   

  

 

 

 

Ehdottaa itse lääkärille, 

mitä lääkkeitä hoidettava 

voisi tarvita  

 

Pyytää 

epikriisit/potilastiedot 

itselleen lääkäriltä 

 

Lääkelistan ylläpito/lääkelistan 

kirjoittaminen hoitokotiin  

  

Tehtyjen laboratoriotestitulosten 

seuranta  

  

Omakannan käyttö    

Kyseenalaistaa sairaalassa, miksi 

lääkkeet annetaan väärään aikaan  

  

Kysyy apteekissa aktiivisesti 

kysymyksiä lääkkeisiin liittyen  

  

Oman vertaistukiryhmän 

vetäminen  

  

Omien liikuntasuoritusten 

kirjoittaminen ylös  

  

Hakeutunut oma-aloitteisesti 

muistitesteihin/käskenyt 

hoidettavaa hakeutua 

muistitesteihin  

 ”Mä välil nimittäin, lääkärillä ja, sanon että, minulla on muisti heikentynyt. 

Ja, mä olin sitte terveydenhoitajan, testissä, ja siinä, kaikki muut meni hyvin 

mutta, sitte se, lähimuisti, kun oli niitä sanoja, niin, se takkus pahasti. Ja, 

nyt sitte olen, taikka, ilmeisesti, niin lääkäriltä tulee, taikka on tullu 

ilmeisesti taikka menny lähete tonne, geriatrin, vastaanotolle, sinne, 

xxx:ään. Ja mä, halusin tosiaan niin että, tutkittais, magneettitutkimuksella 

että, onko minullakin mahdollisesti alkavaa, Alzheimerin tautia.” 



   

  

 

 

Tekee valituksen asioista, joihin 

ei ole tyytyväinen 

Kotihoidon läheltä piti -

tilanne 

”Mut tää oli mun mielestä semmonen asia että, tämmöst ei voi kattoo läpi 

sormien, ja sen takii mä tein, mä etin netistä semmosen lomakkeen.. En 

tiedä kukaan ei oo mua neuvonu et mikä lomake tämmöses kotihoidon 

läheltä piti -tilanteessa pitäs olla mut mä, löysin nyt yhdenlaisen lomakkeen 

ja postitin sen sinne tai taisin laittaa…” 

Omaishoidon tuen 

pienentyminen 

”Että mä en tiedä sitten mitkä seikat tässä sitten on vaikuttanut kun minä 

tiedustelin sitä ja minä lähetin siitä kyllä valituksen, ja sitä valitusta siitä ei 

oo kuulunut mitään mua harmittaa se vaan että mä en lähettänyt sitä 

kirjallisena.”. 

Henkilökohtaisen avustajan 

tuntien väheneminen 

 

Hakeutuu useamman lääkärin 

tutkittavaksi ja vertailee 

diagnooseja keskenään  

  

Pohtii aktiivisesti, mistä mikäkin 

oire voisi johtua 

  

Kuljettaa mukana 

omaishoitokorttia  

 ”…sama on sitte tää omaishoitokortti, mikä mulla on myöskin. Se on ei oo 

täs muodos se on tos toisessa, mut se että jos mä mulle tapahtuu jotain ni se 

löytyy ihan siitä heti että hetkinen että täl kaverilla onki hoidettava xxx -

niminen jossain. Mikä osote on, et mistä se löytyy et voidaan..jos xxx:llä 

olis vaikka joku kiireellisempi lääkkeittenantimisjuttu tai joku. Et mä luotan 

näihin lippusiinlappusiin enemmän ku..” 

Ottaa kopiot terveydenhuollon 

papereista itselleen  

 ”…en mä olis saanu kopiota niistä ellen mä olis pyytäny. Mut mä oon vaa 

oppinu täs elämässä sen et mä pyydän kopiot kaikista mitä mä teenja mihin 

mä suostun ja muuta. Et tääki on aika jännä juttu että kopioita ei saa 

nykyää ei yhtää mistää.” 



   

  

 

 

LIITE 16. Omaishoidon sitovuus. Taulukkoon on merkitty tummennettuina ne kohdat, jotka esiintyivät aineistossa huomattavasti useammin 

kuin muut asiat. Oranssilla taustalla ovat sen sijaan ne, jotka yksittäinen perhe toi hyvin vahvasti esiin. 

Yläkoodi Alakoodi 1 Alakoodi 2 Lainaus 

Sitovuus Positiiviset Mahdollisuus lähteä asioille/saada vapaa-aikaa 

sijaishoitojen/läheisten ansiosta  

”Ja sitten kun aikasemmin oli monta kertaa hirveen vaikee lähtee tästä ja varsinkin jos xxx 

jäi yksin mutta nyt kun xxx:lle tulee se avustaja ja sit mä lähden tosta, niin mä tunnen 

semmosen helpotuksen ja vapauden kun mä suljen ton oven. Mä tulen tonne pihalle ja sit mä 

lähden kulkemaan kun mä tiedän et kaikki on hyvin et mä, siinä mielessä oon ehkä päässy 

tasapainoon, mulla on yllättävän kauan kestäny sen hyväksyminen, tän koko tilanteen.” 

Mahdollisuus saada vapaa-aikaa/hoitaa asioita, vaikka 

hoidettava ei olisi hoidossa  

 

Omaishoito ei tunnu ansalta   

Ei koe tarvitsevansa lomapäiviä/vapaaehtoisten 

tarjoamaa seurapalvelua hoidettavalle  

 

Pystyy harrastamaan liikuntaa omaishoidosta 

huolimatta  

 Negatiiviset Oma aika tiukassa  ”Sin ei jää mitään muuta, siis ajallisesti se on vaan se ilta. Ilta sitä niinku itse niin sanottuu 

sitä omaa aikaa sitä on aika vähän.” 

Omaishoito tuntuu sitovalta/ansalta  ”Niin ei tässä voi sanoo oikeestaan että tää on vankila tää homma mut onhan osittain totta 

kai, osittain vankila.” 

Jatkuva varuillaan ja valppaana olo  ”…et kyl sitä sattuu et pitää koko ajan olla vähän valppaana, mikä mua stressaa.” 

Käytännön järjestelyiden takia ei voi käyttää 

hyödykseen vapaapäiviä  

”Siis omaishoitajan vapaa-ajallahan hän, kun on ne kolme vapaapäivää, kuussa, oikeus niin, 

hän on ollu tossa xxx:n palvelukeskuksessa, mutta nyt ei oo ollu, pitkiin aikoihin kun hänen 

kuntonsa siellä aina, meni, huomattavasti alaspäin. Ja nyt on hänen tyttärensä, toisen 

tyttärensä kanssa on tehty tää sopimus kaupunki on tehny, mutta käytännössä nyt ei oo pitkiin 

aikoihin hänkään hoitanu. En oo pitäny niitä vapaita. Viime vuonna jäi pitämättä, 15 

päivää.” 



   

  

 

 

Ei voi lähteä kotoa/osallistua erilaisiin 

tapahtumiin/harrastuksiin/käydä asioilla samalla 

tavalla kuin ennen  

”Ei oo eikä myöskään, siis ihan mielekästä toimintaa ja näitä ryhmiä heillä on, 

vertaisryhmiä, mut et kyl se nyt oikeestaan tulee siitä, lähtee että mä koen etten mä voi lähtee 

niin pitkäks aikaa pois tästä.” 

Pystyy urheilemaan vain silloin, kun hoidettava 

nukkuu  

 



   

  

 

 

LIITE 17. Omaishoidettavan fyysiseen toimintakykyyn vaikuttavat tekijät ja omaishoidettavan fyysisen toimintakyvyn vaikutus 

arkipäiväiseen elämään.   

Yläkoodi Alakoodi 1 Alakoodi 2 Alakoodi 3 Lainaus 

Vaikuttavat 

tekijät 

Ylläpitoon 

vaikuttavat 

tekijät 

Ylläpitoa mahdollistavat tekijät Hyvä ympäristö mahdollistaa liikkumisen  

Päivätoiminnassa ylläpidetään fyysistä kuntoa  

Ylläpitoa hankaloittavat tekijät Omaishoitajan sairaudet rajoittavat fyysisen 

kunnon ylläpitoa 

 

Alzheimerin tauti huonontaa intoa ylläpitää 

fyysistä kuntoa 

 

Ihottuma pahenee hikoillessa  

Katkenneen jänteen takia ei voi ylläpitää fyysistä 

kuntoa 

 

Vuodenajat vaikuttavat liikkumiseen  

Hoitokotijaksot/ 

sairaalajaksot 

Fyysinen kunto menee 

huonommaksi sairaalassa  

  

Syö ja juo huonosti, koska 

terveydenhuollossa on 

sekoitettu salaa ruokaan 

lääkkeitä 

Kävely huonoa, koska polvea ei 

ole suostuttu kuvaamaan 

terveydenhuollossa 

Lääkityksen 

vaikutus yleiseen 

toimintakykyyn 

Negatiivinen Lääkitys huonontaa yleistä toimintakykyä ”Se xxx meni kahta hassumpaan kuntoon, et xxx:llä 

meni paljon paljon sellasia taitoja mitä xxx osasi 

tehdä niin ne häipy et xxx ei niitä enää pystynyt 

tekemään ja osa on sellasia jota ei pysty vieläkään 

pysty tekemään. Ja tota sit mä arvasin, että se, 



   

  

 

 

maallikkona ihan mä vaan aattelin, että sen on pakko 

olla tästä Absenorista tää juttu, kun xxx meni 

tommoiseen kuntoon.” 

Lääkkeet aiheuttavat uneliaisuutta  

Lääkkeet aiheuttavat unettomuutta ”Ja xxx sano et hän ei halua sitä, en mä muista oliks 

siinä sitten jotakin vielä et hän ei saanu nukuttua 

sitten sen takia kun hän tunsi ettei se sovi hänelle…” 

Positiivinen Fyysinen toimintakyky parantunut lääkkeiden 

vähentämisen jälkeen 

 

Heikentyneen 

toimintakyvyn 

vaikutus muuhun 

yleiseen 

toimintakykyyn 

Makaaminen aiheuttaa kuivaa 

kurkkua ja yskää 

 ”Ja aina sit välillä hän pyysi sitten yskänlääkettä tai 

jotain et hän sai, ei kai se mitään helppoo kuule 

maata. Et sitten tulee kuiva suu ja kuiva kurkku…” 

Vaippojen käyttö aiheuttaa 

hermokipua 

  

Liikkumattomuus huonontaa 

yleistä fyysistä toimintakykyä 

  

Liikkumattomuus aiheuttaa 

kipuja 

  

Muut Alhainen verenpaine aiheuttaa 

huimausta  

  

Infketio huonontaa yleistä 

toimintakykyä 

 ”Että käytännössä se on ollu, tämmönen hyvin 

akuutti tilanne, ja sitten, kun enhän mä saa häntä jos 

häneltä menee, jalat ei pidä niin mä en saa häntä 

lääkäriin. Jos hänelle tulee joku, sanotaan, no, jos 

kunto menee pikkusenkaan alaspäin alkaa, kuume 

nousta tai muuta niin jalat lakkaa pitämästä heti, niin 

enhän mä saa häntä lääkäriin.” 



   

  

 

 

Lonkkaleikkaus aiheuttaa 

kipuja  

  

Murtuneet luut aiheuttavat 

kipuja 

  

Epäonnistuneen leikkauksen 

takia lonkka jäänyt väärään 

asentoon, minkä takia ei pysty 

kävelemään 

  

Lonkkamurtuma vaikeuttaa 

kävelyä 

  

Asentohuimaus aiheuttaa 

pahoinvointia 

Vaikutus 

arkipäiväiseen 

elämään 

Vaikutus 

nukkumiseen/ 

uneen/yleiseen 

vireyteen 

Kipu vaikeuttaa nukkumista  ”Jos on kipua niin sillon se on varsinkin. Ja se 

saattaa yöllä niin että kun on otettu joskus illalla 

kuuden aikaan kipulääke niin sit joskus aamuyöllä 

saattaa herätä siihen, ja sit on tietysti jos on se 

Imovanen puolikas lähellä niin, siitä sitten nappaa.” 

Uniapnea vaikeuttaa 

nukkumista  

  

Kivut aiheuttavat väsymystä  ”Kyllä kivut väsyttää sillä, se on.. Niitä vastaan ku 

kamppailee tossa päivän nii, se on se väsyttävä 

homma.” 

Sairaudet aiheuttavat 

väsymystä 

  

Vaikutus 

liikkumiseen 

Kävely huimauksen takia 

haastavaa 

 ”Sillai huimaa välillä ja ton sen kävelemisen kans 

sitten, on se kun kotona pystyy, on niin lyhyet matkat 

mä (-) [0:21:58.7] seiniin niin pystyy, saa aina tukee 

seinistä.” 



   

  

 

 

Kipu vaikeuttaa liikkumista   ”Kyl toi alaselkä on sen verran kipee et en mä 

kovinkaa pitkää matkaa edes tän rollaattorin kanssa, 

pysty menemään…” 

Sydämen vajaatoiminnan takia 

pitkien kävelymatkojen kävely 

hankalaa  

 ”Se on nyt aika huono et mun pitää pysähtyy ulkona 

aina, vähän väliä jos mä rollaattoril kävelen. Ei se 

täs sisällä, täs on niin lyhyet välimatkat mut ulkona 

ku kävelee ni, pitää pysähtyä kyllä. Et se 

vajaatoiminta on nyt tullu, niin paljo lisää.” 

Nivelrikko hankaloittaa 

liikkumista  

  

Huonon fyysisen 

toimintakyvyn ansiosta kotoa 

poistuminen (esim. lääkäriin) 

hyvin hankalaa 

  

Vaikutus 

yleiseen 

toimintakykyyn 

Kipu vie voimat ja aloitekyvyn   

Huono kuulo rajoittaa 

toimintakykyä  

  

Pyörätuolissa istuminen 

aiheuttaa haavoja 

 ”Sehän on, kun meillä pyörätuolissa istujilla tulee 

näitä, haavoja sinne, selkään ja pakaralihaksiin tai 

xxx on 27 vuotta ollu jo pyörätuolissa, niin on sitä 

haavanhoitoa että tällä hetkellä on haava hyvässä 

kunnossa…” 

Ripuloinnin takia ei uskalla 

poistua kotoa  

 ”…pitäs mennä sinne xxx:lle näyttäytymään. Mä en 

oo saanu häntä nyt lähtemään, kun on ollut, se, 

ripulointia, aika, sillä tavalla et ei oo uskaltanu 

lähtee.”  

Yskä vaikeuttaa syömistä    

Kipujen takia ei jaksa olla 

kiinnostunut asioista  

  



   

  

 

 

Pyörätuolissa istuminen 

aiheuttaa kipuja  

 ”…sit kun on koko päivän istunut tuolissa ja menee 

sänkyyn, niin sit rupee kolottaan joka paikkaa…” 

Uniapnean takia joutuu 

heräämään yöllä hyvin monta 

kertaa pissalle 

  

Murtuneen lonkan takia ei voi 

mennä yläkertaan 

  

Istuminen aiheuttaa jalkojen 

turvotusta 

  

Vaikutus 

virkistäyty-

miseen 

Väsymys rajoittaa harrastuksia   

Ei pysty istumaan 

yhtäjaksoisesti pitkiä aikoja 

vaippojen käytön takia, minkä 

takia ei voi käydä esim. 

elokuvissa 

Herkän ihon takia joutuu 

käyttämään paitoja väärin päin 

päällä, minkä takia ei halua 

poistua kotoa 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

LIITE 18. Omaishoidettavan kunto ja hoidon raskaus. Taulukkoon on merkitty tummennettuina ne kohdat, jotka esiintyivät aineistossa 

huomattavasti muita useammin. Oranssilla taustalla on sen sijaan sellaiset asiat, jotka yksittäinen perhe toi hyvin vahvasti esille.   

Yläkoodi Alakoodi 1 Alakoodi 2 Lainaus  

Hoidettavan 

kunto/hoidon raskaus 

Hoidettavan 

liikkuminen 

Kaatumisriski koko ajan/kävelyä pitää vahtia jatkuvasti  

Kulkee kotonakin ainoastaan pyörätuolilla  

Hoidettava ei pärjää yksin mitenkään  

Hoidettavaa joudutaan siirtämään pyörätuolista 

sänkyyn yms.  

 

Ei jaksa kävellä pitkästi rollaattorilla   

Ei pysty kävelemään portaita ylempiin kerroksiin/ei voi 

asua hissittömässä kerrostalossa 

 

Tasapainovaikeudet/asentohuimaus  

Kaatuu/tippuu sängystä/pyörätuolista   

Kulkee kotonakin ainoastaan rollaattorilla  

Ei uskalla nousta sängystä huimauksen takia ”Niin sit kun hän istuu niin hän pelkäs et hän on hirveen korkeella ja hän putoo, 

et mulla kesti kauan et mä tein kuukausia töitä että kun mä nostin hänet ja sitten 

hänen jalat maahan, että mä sain hänet sängynreunalle, koska hän pelkäsi, ja 

se oli varmasti että se verenpaine meni niin alhaseks et se meni jonkinlaiseen 

en mä tiiä shokkiin johonkin.” 

Ei pysty poistua kotoa huonon fyysisen kunnon takia ”Niin kun esimerkiks tuo, minkä mä koen ongelmana, kun se Marevan-arvo kun 

se pitää ottaa (-) [0:05:19.6 hp], ja sitten jos mä, jos hän on huonossa kunnossa 

ja mä en, saa häntä labraan, ja hän ei oo kotisairaanhoidon, potilas, niin kotiin 

ei saa sitä, näytteen ottajaa. Aikasemmin kun hän oli kotisairaanhoidon 

potilaana niin sillonhan, kotona käytiin ottamassa, mutta sitten kerrankin tässä, 

piti akuutisti ottaa, hän tuli, sairaalasta kotiin, ja sanottiin että muutaman 

päivän sisällä pitää ottaa se, INR-arvo, ja hän oli niin huonossa kunnossa että 

en mä saanu häntä ulos.” 



   

  

 

 

Syöminen/ 

hygieniasta 

huolehtimine

n 

Käyttää vaippoja/tarvitsee apua hygienian hoidossa  

Nielemisvaikeudet 

Joutuu katetroimaan virtsan pois rakosta 

Vatsa joudutaan tyhjentämään sängyssä 

Ei pysty syömään/juomaan itsenäisesti 

Lääkkeet pitää antaa suuhun asti 

Yleisvointi Hoidettavalla kotona happipullo käytössä  

Hoidettavan kunnossa tullut paljon takapakkeja  

Jatkuvat virtsatieinfektiot ”Pitää olla koko ajan tavallaan tarkkana ja seurata niitä oireita mitä on tullu 

matkan varrella vastaan että täs on vuosien saatossa, ollu erilaisia, tilanteita 

just noit tulehduksia vakavia..kin ja virtsatulehduksia ja, aina ei oo selkeet 

oireet, että, sitte pitää, päätellä asioita mitata, lämpötilaa verenpainetta, ja, 

muutamia kertoja on äiti joutunu sinne xxx:ään päivystykseen ku CRP on ollu 

yli sata, tai jopa yli kakssataa…” 

Yleisvoinnin nopeat muutokset  

Vaikeat jalkahaavat  

Tarvitsee hoitoa 24 tuntia vuorokaudessa ”…no sieltähän tuli sitten omaishoidontuen ohjaaja tänne ja teki haastattelun 

ja tehtiin sitten sopimus ja, sit se tuli se palkkaluokka siinäkin se tuli se alin 

palkkaluokka sillon, vaikka katsottiin että hoidettava on sen verran hyvässä 

kunnossa ettei tarvi, vaikka hän oli tosiaan, semmoses kunnos mun mielestä että 

hän ois kuulunu kyllä ihan laitoshoitoon ainakin jokskin aikaa…” 

Ei pysty kommunikoimaan  

Kivut pitävät hereillä  

Hoito niin vaativaa, että läheiset eivät pysty auttamaan 

hoitotoimenpiteissä  

”Et tavallaan meijän lapset pystyy olla avustajana sillä tavalla että tavallaan 

auttaa mutta mut se hoito on niin kuiteni niin vaativaa että sillon ku lapset tulee 

meillekin ni sit kaikki nää sänkyyn auttamiset ja nää ni mun täytyy olla paikalla 

tekemässä se. Et sitte siit taas jää mulle sitte se itelleni sit aikaa siihen asti ku 



   

  

 

 

xxx täytyy taas auttaa ylös sängystä ja esimerkiks laittaa kuntoon ja kaikki nää 

jutut hoitaa…” 

Ymmärrys 

omasta 

voinnistaan/ 

suhtautu-

minen 

hoitoon 

/käytöshäiriöt 

Pelkää kaikkia muita hoitajia paitsi omaishoitajaa  

Lääkitys tehnyt sekavaksi ”…mä sata kertaa juossu sinä aikana kun tekee tätä, tietysti vähän liiottelen mut 

et jos jotain tekee, niin hän huusi aina aivan paniikissa, peloissaan, ja se oli 

kaikki niistä lääkkeistä johtuvaa…” 

Aggressio herkässä/käytöshäiriöt ”Koska se näyttää vaan, että mä oon punanen vaate. Mä oon se isoin paskiainen 

joka on hänen vihollisen suurin piirtein kun mä kosken tähän, niin näpit irti, jos 

onkin se huono olo, niin mä olen se läheisin mille voi purkaa esteettä, ja sitten 

kun vieras tulee, niin se ei heti sanokaan, lääkärikin saa tarttua niin ei tuukaan 

huutoa vastaan siihen.” 

Ei osa vastata omaa olotilaansa koskeviin kysymyksiin ”Se siinä on että muistisairauteen ei saa selvää puhetta, et kun kysyy et mistä 

koskee, no jaloista, no kummasta jalasta, no vasemmasta ei kun oikeesta ja se 

on sellast arpomista sitten et, ja sitten kun istuu tohon, ja oot vähän aikaa siinä 

katsoo telkkaria, niin ei oo mistään kipee…” 

Muistisairaus tekee hoidosta raskasta ”ja vein hänet siihen sängyn viereen, taikka hän käveli, rollaattorin kanssa, ja 

kävi istumaan, siihen, sängyn laidalle ja sano että, hän on odottanu kauan 

aikaa, sinuu että, pitäis päästä vessaa. Mä sanoin että sä justii tulit vessasta. Ja 

niin tiukalle vaan veti sano että ei kun, hän on odottanu tässä sinua ja, nyt pitää 

päästä vessaan no ei siinä auttanu muuta kun taas lähtee uudestaa, [naurahtaa] 

vessaa ja, ei sieltä mitään tullu mut sit takasin. Tietysti tämmöset ottaa, mut että, 

siihen täytyy vaan tottua.” 

Ei suostu päivittäisiin hoito-ohjeisiin  

Ei suostu lähteä kotoa mihinkään  

Kielteinen asenne yleisesti kaikkeen   

Muistisairauteen liittyvät harhat/pelot ”…koska mä en oo voinu jättää häntä, koska hän huutaa kun syötävää, mulla 

vie sitten niin monta viikkoo, viikkotolkulla et saan hänet rauhalliseksi, et mä en 

jaksa enää sellasta, että mä yrittäisin et joku on et kun mä oon kerran koko ajan 

paikalla niin hän pysyy rauhalisempana…” 



   

  

 

 

LIITE 19. Omaishoidettavan psyykkistä kuntoa heikentävät ja parantavat tekijät. Taulukkoon on merkitty tummennettuina ne kohdat, jotka 

esiintyivät aineistossa huomattavasti muita useammin. Oranssilla taustalla on sen sijaan sellaiset asiat, jotka yksittäinen perhe toi hyvin 

vahvasti esille. 

Yläkoodi Alakoodi 1 Alakoodi 2 Lainaus 

Vaikuttavat 

tekijät  

Psyykkistä toimintakykyä 

heikentävät tekijät 

Henkilökohtaisen elämät huolet   

Fyysinen vamma huonontaa henkistä hyvinvointia  ”ja aina kun tällanen joku, sanotaan fyysinen, vaiva 

tulee, niin sitten, tää henkinen puolikin muisti ja, 

puhumine ja kaikki jollain tavalla, heikentyy.” 

Virtsanpidätyskyvyttömyys aiheuttaa harmia   

Lääkkeet aiheuttavat väsymystä  

Vahvat lääkkeet heikentävät psyykkistä toiminta  

Sairaalassaolo/hoitokotijaksot ”enkä mä voi siis, mä tiedän että kun oli nää 

sairaalareissut ja se niin hirvee huutaminen ja kun se 

jatku monta vuorokautta, ja siltikin päivittäin ja öin 

aina ne pelot, niin ei, en mä haluu hänelle semmosta, ei 

se oo sen arvoista et hän joutuis et kyllä mulla nyt on 

täs aikaa olla, et en mä kenellekään haluais 

semmosia.” 

Melu aiheuttaa käytöshäiriöitä  

Muistisairaus huonontaa psyykkistä toimintakykyä ”Joo, ja siinä oli tämä suihkutusavussa juuri tämä että 

ku oli aina eri ni hän huusi ja eihän tähän ei tule 

vieraita sit kun näki ai me ollaan tuttuja että ei hän 

hullu oo eikä sekopää että, vaan se pelko, mistä se nyt 

sitte on tullu ja onks se se Alzheimer kun tekee vai 

vaskuliininen dementia en tiedä.” 



   

  

 

 

Lääkitys tehnyt pelokkaaksi ja säikyksi ”uskon että lääkkeiden vaikutuksen takia hän tuli 

hirveen pelokkaaks vieraita ihmisiä kohtaan, ja oli 

ihan paniikissa…” 

Epäonnistunut hoitotoimenpide aiheuttanut paniikkia  

Virtsatieinfektio aiheuttaa sekavuutta   

Lääkkeiden pakkosyöttäminen terveydenhuollossa aiheuttanut trauman  

Psyykkistä toimintakykyä 

parantavat tekijät 

Mahdollisuus asua kotona  ”Mulla on ollu ihan, ykköstärkeys elämässä et mä saan 

olla kotona, koska se ois aivan kammottava ajatella 

että ois jossain laitoksessa. Että sen verran oon 

sairaalassa ja muualla että, kyl tää koti on 

ehdottomasti paras hoitopaikka.” 

Nukkuminen parantunut lääkityksen vähentämisen jälkeen  

Kamferitippa auttaa pahaan mieleen  



   

  

 

 

LIITE 20. Omaishoidettavan voimaantuminen omaan lääkehoitoonsa, tietämys lääkkeistä ja suhtautuminen omaan hoitoonsa. Taulukkoon 

on merkitty tummennettuina ne kohdat, jotka esiintyivät aineistossa huomattavasti muita useammin. Oranssilla taustalla on sen sijaan sellaiset 

asiat, jotka yksittäinen perhe toi hyvin vahvasti esille. 

.Yläkoodi Alakoodi 1 Alakoodi 2 Alakoodi 3 Lainaus 

Voimaantuminen 

omaan 

(lääke)hoitoonsa 

Negatiivinen Tyytymättömyys lääkehoitoon  ”K: Joo, kyllä. No onko lääkkeitä liikaa? 

M1: Minun mielestä niit on aina liikaa.” 

 

Lääkkeet aiheuttavat 

haittavaikutuksia 

 ”…mä sanoin sitten vielä sairaanhoitajalle, et se tekee 

ihottumaa, et mä en halua antaa sitä, mut ne pakotti mut 

vaan sitten antamaan ja sitten hän sai sitä ihottumaa, ihan 

koko vartalo oli ihan näppyjä täys. Ja sitten hän oli tossa 

xxx sairaalassa.” 

Ei halua luopua yöllisestä 

unilääkkeestä 

  

Ei halua aina ottaa lääkkeitään   ”…miten se lääkkeiden antaminen on onnistunut? Välillä oli 

sitä et hän ei ensin halunnu mutta.. 

 

V1: Joo, (--) vastarinta mut se on siihen liittyy sairauteen, ei 

siinä…” 

 

Lääkkeiden ottaminen hankalaa Haluaa pureskella tabletit   

Nielemisvaikeudet  

Haluaa ottaa lääkkeet ilman 

nestettä  

Ongelmia tyhjään vatsaan 

otettavien lääkkeiden kanssa  



   

  

 

 

Ei ymmärrä, mitkä tabletit 

pitää pureskella 

Ei muista aina ottaa 

lääkkeitään 

Voinnin seuranta hankalaa  ”ei, ei niit sit oo otettu tässä varmaan pariin vuoteen mut on 

niitä tuolla varalla mutta, se on vähän hankalaa äidin tietää 

jos hän on tääl yksin kotona suurimmaks osaks aikaa että, 

millon hän voi ottaa ja millon ei ja miten paljon se 

verenpaine sit taas siitä laskee, ku muutenki nyt se on jo 

ihan liian alhanen kohta, Furesiksen takii.” 

Ei tiedä/muista mitä kysymyksiä 

kysyä lääkäriltä 

  

Positiivinen Lääkehoidon seuranta sujuu Osaa nostaa ja laskea annosta 

oman voinnin perusteella 

 

Nesterajoituksesta tullut 

automaatio 

 

Kiinnostus lääkehoitoonsa   

Lääkkeiden jakaminen/ottaminen 

rutiinia 

Dosetti käytössä ”…että ei siinä oo tähän mennessä mitään ongelmia ollut. 

Miehelläni on kyllä vielä järki tallella että eihän ole niitä 

ottanut väärään aikaan eikä mitään liikaa.” 

Tiedostaa, että lääkkeet täytyy ottaa   

Keksitty omaa elämäntilannetta 

helpottavia toimintatapoja  

  

Tyytyväisyys lääkehoitoon   

Aktiivinen omakannan käyttö   

Haluaa vaikuttaa omaan lääkehoitoon  ”…Että tänne sellasta vois kokeilla, mikä ei oo nii 

pitkävaikutteinen. 

 



   

  

 

 

M1: Joo minä voin kyllä tän Diapamin poistaa vaikka heti 

ettei siinä mitää ole.” 

 

Tietämys lääkkeistä Negatiiviset  Väärää tietoa lääkkeen 

oikeasta/tarkoituksenmukaisesta 

annostelusta 

 ”Mikäs tossa oli, toi Seretide meni ihan aamuin illoin eiks 

vaan?  

N: No nyt mä en enää käytä sitä koska, mulla ei oo mitään 

oireita että mulla on se nyt sen takia että jos alkaa tulla 

flunssa tai joku muu niin sitten on, tehostettava astmahoitoo 

ja sillon on otettava. Mutta normaalioloissa en käytä.” 

 

Käyttöaiheen tietämisessä ongelmia   

Ei tietoa yleisistä 

lääkehoitosuosituksista 

 ”…muun muassa tuo, Calcichew, mikä se oli, D3.. 

N1: Nii. 

M1: ..-vitamiini että, sitä nyt voi syödä mutta ei sil oo mitää 

tehoo. Kun osteoporoosi on niin sen takia mä, pari tablettia 

päivässä mutta.. Oli viimenen tutkimustulos siitä Amerikassa 

että, ei oo haittaa mutta ei oo hyötyäkään.” 

 

Positiiviset Lääkehoidon tavoitteet tiedossa   

Tietämys lääkkeiden aiheuttamista 

haittavaikutuksista 

 ”Se jäi pois ihan sen takia kun, mul luettiin niist 

tulehduskipulääkkeitten haitoista niin ihan sitä että ei halua 

tommosia kyllä, et jos pärjää ilman. Nythän tää on tää 

nykynen, Panadol (-) [0:35:30.6 hp] niin tuntuu et se ois 

turvallisempi.” 

Tietämys lääkkeiden oikeasta 

annostelusta 

 ”…hänelläkin on toi astma todettu sillon, hän oli työikäinen, 

työterveyslaitoksella todettiin, niin kyllä siellä se 

selkäytimessä on, hyvin ravistaa ja hän tietää että se on 

jotensakin niin sisäänrakennettu juttu.” 



   

  

 

 

Lääkkeiden käyttöaiheet tiedossa   

Lääkkeiden annokset tiedossa  

Suhtautuminen 

omaan hoitoonsa 

 Ei halua kutsua ambulanssia  ”…ja sit mä sanoin xxx:lle että mä soitan kyllä nyt 

ambulanssin sitten että nyt on jotain vikaa. Ja xxx sano et ei 

soiteta niin kun aina sanoo, et ei soiteta.” 

Ei halua mennä sijaisomaishoitoon  ”Kun xxx oli aikasemmin tossa xxx:n palvelukeskuksessa 

mun vapailla, mutta sitten kun hänen, rupes, siellä kunto 

romahtamaan aina kolmessakin päivässä niin, (mä laskin 

alas) [0:15:45.2] ja, hän ei tahdo, ei haluais mennä sinne 

ja, koki sen, hyvin hankalana…” 

Ei halua hakeutua tutkimuksiin  ”No just sillon ku on ollu joku korkee kuume ja huono olo ja 

on pitäny miettii et mihin suuntaan täs lähetään ja, ku 

äitihän on kans vähä, semmonen että hän sit kieltäytyy 

lähtemästä, terveysasemalle tai xxx:n sairaalaan 

päivystyksee. Et hän on sanonu et ei hän jaksa lähtee nyt 

mihinkää ja mä oon sanonu että se menee vaa pahempaan 

suuntaan jos et sä lähde et se kuume nousee ja, sul on joku 

tulehdut nyt ja, sit se on hirveen hermostuttavaa odotella 

että, koska saa toisen hoitoon.” 

Turvaranneketta ei pidetä kädessä  ”…ja sitten hänellä oli sitten kynnetkin aika pitkät niin mä 

sitten sanoin et kun ei halunnu koskaan naishoitajaa 

hoitamaan jalkoja, kun kerrankin kun mä olin tilannu 

naishoitajan hoitamaan jalat niin hän ei halunnu ottaa sitä 

vastaan, ja mä otin sen sitten koska hän ois muuten menny 

ilman hoitoa tuos.” 

Ei halua osallistua päivätoimintaan  ”No kun on tämmösiä tilanteita esimerkiks kun olis 

miehelleni tarjolla esimerkiks tämmöstä päivätoimintaa ja 

hän kieltäytyy ehdottomasti lähtemästä tämmösiin niin minä 

tunnen itseni ihan voimattomaksi kun minä koitan houkutella 

että hän vois lähteä semmoseen vähän virkistymään ja 

virikkeitä saamaan. Mutta hän kieltäytyy jyrkästi hän ei 

lähde kotoa mihinkään.” 



   

  

 

 

Ei halua ylläpitää fyysistä kuntoa  ”Kyllä niitä on yritetty mutta se on monta kertaa tämmösen 

monisairaan, sen aktivoiminen, siinä on jo sinänsä 

energisemmälläkin omaishoitajalla työtä ihan tarpeeks että 

saadaan se aktivoitua sellaseksi että hänestä tuntuu että tää 

onkin ihan kiva tehdä tämmöstä.” 

Ei halua seuraa vapaaehtoisilta   

Ei halua, että omaishoitaja auttaa 

hoidettavaa 

 sitten oli hirveet metelit päällä, kun me ruvettiin auttamaan 

sitä, mul oli tytär ja (-) [0:54:48.5] poika siellä, ja no sitten 

ylös satakilonen ihminen, niin älkää koskeko, älä koske, pois 

tai yritti mua oikein nyrkillä huitoo siin sitten kun mä menin 

auttamaan, ja todettiin vaan, mä soitin ambulanssin ja 

sanoin et kiireetön keikka olis täällä tarjolla ja, pojat tuli 

sinne ja nehän ei kauaa, ne ei välitä siitä huutamisesta, ja ne 

nosti xxx:n sohvalle.” 

Ei käytä rollaattoria, vaikka tarvitsisi   



   

  

 

 

LIITE 21. Sijaisomaishoitoon liittyvät ongelmat. Taulukkoon on merkitty oranssilla taustalla sellaiset asiat, jotka yksittäinen perhe toi hyvin 

vahvasti esille.     

Yläkoodi Alakoodi Esimerkkilainaus 

Sijaisomaishoitoon 

liittyvät ongelmat 

Omaishoitaja ei pääse tapaamaan ystäviä, koska henkilökohtaisen 

avustajan tunnit riittävät vain asioiden hoitamiseen 

 

Palvelusetelillä hankittu sijaishoito toiminut huonosti ”Ja sit tuli toinen ja se meni ihan kirkkaasti mettään (nauraa). Et siin oli, ku 

meil on tietysti ensin tiistain kylpy ensin kello 9.30 ja sit oli sovittu et se olis 

siitä sen jälkeen. Olisko ollu 11 eteenpäin tää xxx:n…et mä pääsen asioille. 

Niin kylpyihmiset ei tuu ollenkaan, et se tulee sit 11 ja ihmettelee et.. (nauraa) 

ja sano et mennää nyt sit ensin kylpyyn. Oli tuttu tyyppi ja hirveen kiva kiva.. 

”mennään nyt kylpyyn” ja se meni siihen et kylpy pidettiin vähän myöhemmin 

ja mun vapaani kutistu sit.. se ei toteutunu ollenkaa sit.” 

Sijaishoitoon vieminen hankalaa, koska täytyy tilata kiireetön 

ambulanssikuljetus 

 

Hoidettava pelkää sijaisomaishoidossa  

Vaikeuksia saada sijaishoito hoidettavalle omaishoitajan 

sairaustapauksissa 

 

Vapaapäiviä ei mahdollista pitää yhteen putkeen ”Nii, ja, se kangaspuilla kutominen on niin, kun siinä on silleen että viikossa 

pitää kutoo se työ, ni sillon pitäs saaha sitten vapaata että sitä pystyy 

tekemään, niin, Kela sano että ei sitä saa niitä vapaita panna pötköön sillä 

lailla, niin, eihän sitä sitten voi kun ei niitä kangaspuita voi seisottaa siellä. 

Toistenki pitää päästä kutomaan.” 

Henkilökohtaisen avustajan tunteja vähennetty epäreilusti ”No sit jakamisesta tai pärjäämisestä muuten et meillähän oli tää. Taisin 

puhelimes sanoo siitä siitä et xxx:llä on henkilökohtainen avustaja joka sai 

tietyn määrän tunteja viikossa ja sitte siinä meni puol vuotta vähän ehkä 

päällle ni tuli puhelinsoitto että nytte tehtäs tämmönen uus tarvearviointi ja 

mä vähän hämmästelin ja vähän estelin, et se on just tutkittu et ei tarvi 



   

  

 

 

mitään. Joo kyl me tullaan kyl me tullaan. Ja tota sit he tuli kaks virkailijaa ja 

sen tuloksena vietiin kaks kolmasosaa näistä xxx:n avustajan tunneista pois. 

Se oli semmonen heitteillejättö et ku me päästiin kuitenki totuttelee sen puolen 

vuoden aikana ja mäki huomaisin et tällä tavallaki voi jotenki elää et me 

saadaan kuitenki apua ja yhteiskunta on mukana.” 

Liian vähän vapaata kuukaudessa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

LIITE 22. Apteekin lääkeneuvontaan liittyvät ongelmat 

Yläkoodi Alakoodi Esimerkkilainaus 

Lääkeneuvontaan liittyvät ongelmat Ei kerrottu lääkkeen hyödyistä ja käyttötarkoituksista riittävästi  

Ei kerrottu, mitä lääkkeitä saa murskata ja mitä ei  

Ei osattu auttaa itsehoidon lääkkeissä  

Neuvonta ei ole riittävän syvällistä/ei paneuduta asiakkaan 

tilanteeseen syvällisesti 

”K: Joo, no miten apteekki vois entistä paremmin 

tukea työtänne omaishoitajana? 

V1: Omaishoitajan työtä, niin. No varmaan sitten, 

kysellä varmaan enempi ja kertoa enempi ja, mutta 

niilläkin on sitten ne omat kiireensä ja aika 

yksisilmästä [1:38:45.6 naurahtaa] touhuahan se on, 

ettei siellä sitten paneuduta toisen asiaan niin 

tarkkaan, ja heilläkin on omat asiansa siellä 

hoidettavana.” 

 

Asiakkaalle tutusta resepti/itsehoitolääkkeestä ei anneta neuvontaa  

Ei neuvota oma-alotteisesti vitamiineista/lääkkeistä  

Annettu virheellistä lääkeneuvontaa  

Ei kerrota, pitääkö lääkkeet ottaa ruuan kanssa vai tyhjään vatsaan  

Ei osattu vastata lääkkeisiin liittyvään kysymykseen  



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


