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OMANN˜KÖIST˜ EL˜M˜˜ JA 
HYV˜˜ HOITOA � I˜KK˜˜T 

IHMISET JA HEID˜N PERHEENS˜ 
TERVEYDENHUOLLOSSA

Mira Palonen & Jari Pirhonen

Julkisuudessa eläkeiän ylittäneisiin ihmisiin viitataan 
usein poliittisesti korrekteilla termeillä: puhutaan 
iäkkäistä, senioreista, kolmannesta (tai neljännestä 

ja viidennestäkin) iästä � mutta aika harvoin vanhuksista. 
Ymmärrettävistä syistä kaikki eläkeiän ylittäneet eivät reagoi 
myönteisesti, jos heitä kutsutaan vanhuksiksi. Kuka tässä 
vanhus on? Tämän päivän eläkeikäiset ovat aktiivisia kan-
salaisia, vanhempia, isovanhempia ja omien vanhempiensa 
lapsia. Monet ovat edelleen mukana työelämässä, ja siihen 
kannustetaan valtionkin taholta.

Toisaalta etenkin yhteiskuntamme iäkkäimpiin saatetaan 
viitata tavoilla, joista poliittinen korrektius on kaukana � 
aivan kuin he eivät olisi persoonia tai aivan kuin he eivät olisi 
lainkaan läsnä, kykenisi oppimaan, muistamaan tai olemaan 
seksuaalisia. Heidän perheenjäsenistään taas puhutaan autta-
jina, taakan kantajina, uhrautujina. Tämä puhetapa häivyttää 
näkyvistä sen, että elämänkaaren loppupäässä olevat ihmiset 
ovat tuntevia, ajattelevia yksilöitä, joihin tulee suhtautua 
kunnioituksella. He eivät ole diagnooseja, tilasto yksiköitä, 
kansan talouden tikittävä aikapommi tai haasteellinen 
kuluerä. 
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Vanhenemisen tutkijat tarkastelevat ikääntymistä usein 
ihmisen toimintakyvyn näkökulmasta. Minkälaiset mah-
dollisuudet ikääntyvällä on elää itselleen luontaista, rikasta 
elämää? Tästä lähtökohdasta on hyvä tarkastella myös elä-
keiän ylittäneiden perheitä ja heidän rooliaan sosiaali- ja 
 terveyspalveluissa.

Terveydenhuollossa asioidaan, ei asuta

Suomessa elää yli puoli miljoonaa �� vuotta täyttänyttä hen-
kilöä. Heistä puhutaan lehtien otsikoissa usein lähinnä laitos-
hoidon ja sen puutteiden näkökulmasta, mikä antaa varsin 
yksipuolisen kuvan yhteiskuntamme iäkkäimmistä jäsenistä; 
esimerkiksi vuoden ���� lopussa yhdeksän kymmenestä tämän 
ikäryhmän jäsenestä asui omassa kodissaan ja viisi kymme-
nestä yksin. Kaksi kymmenestä vastaanotti säännöllistä koti-
hoitoa tai laitos- ja asumispalveluja, ja lopulta harvempi kuin 
yksi kymmenestä oli ympärivuorokautisessa hoidossa, useim-
miten tehostetussa palveluasumisessa.� Terveydenhuollossa 
asioivat iäkkäät henkilöt ovatkin useimmiten ihmisiä, jotka 
hakeutuvat terveydenhuollon palveluihin omasta kodistaan 
ja jotka myös palaavat sinne. Koti on se paikka, jossa valtaosa 
iäkkäistä elää joko täysin itsenäisesti tai perheen, läheisten ja 
yhteiskunnan tukemina.

Kun iäkäs ihminen joutuu sairaalaan, hänen elämänsä 
muuttuu joko hetkeksi tai pidemmäksi aikaa � kuten Salmelle 
edellisessä tarinassa kävi. Sairaalahoidon syy vaikuttaa mer-
kittävästi siihen, kuinka pitkä sairaalajaksosta tulee ja miten 
elämä sen myötä muuttuu. Pääsääntöisesti hoitojaksot sairaa-
lassa pyritään pitämään mahdollisimman lyhyinä, sillä toipu-
minen onnistuu parhaiten joko kuntoutukseen  suunnitellussa 
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hoitopaikassa tai kotona � arjen rutiinit kun aktivoivat 
ihmistä parhaiten takaisin toimintakykyiseksi.

Kun arvioidaan iäkkään ihmisen mahdollisuutta päästä 
sairaalasta takaisin kotiin, ensimmäinen kriteeri on tietenkin 
terveys lääketieteellisestä näkökulmasta. Kotiin pääsyn ehto 
täyttyy, kun sairauden hoito ei enää edellytä sairaalassaoloa. 
Todellisuudessa �kotikunto� on kuitenkin huomattavasti 
monimutkaisempi ja kokonaisvaltaisempi asia. Usein käykin 
niin, että lääketieteellisesti arvioituna ihminen voi olla täysin 
valmis jatkamaan elämäänsä sairaalan ulkopuolella, mutta jos-
tain syystä hän palaa uudelleen ja uudelleen hoitoon � usein 
melko epämääräisilläkin oireilla. Silloin on syytä tarkastella 
potilaan elämäntilannetta kokonaisuutena. Syyt terveyden-
huollon palveluihin hakeutumiselle voivat päällisin puolin 
näyttää riittämättömiltä ja jopa turhilta, mutta taustalla 
saattaa olla monia muitakin tekijöitä.� Hoitoon palaaminen 
voi myös olla vinkki siitä, että iäkäs ei ehkä pärjääkään kotona 
sairauden myötä muuttuneessa tilanteessa � tai siitä, että 
hänen tilanteensa on heikentynyt jo pitkään, ja sairaalakäynti 
onkin ollut vain jäävuoren huippu.

Näissä tilanteissa katse on hyvä kääntää perheen puoleen, 
sillä tutkimusten valossa läheisillä on tärkeä rooli silloin, kun 
iäkäs henkilö tekee päätöksiä hoitoon hakeutumisesta.� Voi 
myös käydä niin, että perhe huomaa jonkin olevan pielessä: 
kotiutettu karttaa liikkumista ulkona, kuulostelee oireitaan 
tai ei vain yksinkertaisesti tunnu olevan oma itsensä. Kaikissa 
näissä tilanteissa keskeistä on huomioida henkilön kotiutu-
misvalmius eli oma halu ja kyky kotona pärjäämiseen.
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Lähipiiri tukee kotona selviytymistä

Yleensä kaikki osapuolet toivovat, että ikäihminen voisi asua 
omassa kodissaan, mutta toisinaan se ei onnistu ilman muiden 
apua. Mitä vanhemmaksi ihminen tulee, sen todennäköi-
semmin hän tarvitsee toisia ihmisiä auttamaan arkielämästä 
selviytymisessä. Iäkkään ihmisen kotiutumisvalmiuteen vai-
kuttaakin keskeisesti, miten paljon ja minkälaista apua hän saa 
kotona. Tämä voi olla virallista kotipalvelun tuottamaa apua 
tai epävirallista perheen tukea. Perheen merkitystä kuitenkin 
kuvaa se, että läheisten tuella iäkkäät tuntevat olonsa varmem-
maksi, turvatummaksi ja luottavaisemmaksi riippumatta siitä, 
saavatko he virallista apua vai eivät.�

Iäkkäiden perheet ovat muiden perheiden tavoin yksi-
köitä, jotka koostuvat tavalla tai toisella toisiinsa sidoksissa 
olevista henkilöistä, ja terveydenhuollon näkökulmasta tar-
kasteltuna jokainen perheenjäsen vaikuttaa toistensa elämään 
kuin palapelissä. Helposti tulee olettaneeksi, että iäkkään 
ihmisen elämässä ovat tukena aikuiset lapset ja näiden puo-
lisot tai ehkä ikääntyvä puoliso tai joku lastenlapsista. Ei 
kuitenkaan pidä olettaa, että tiettyyn ikäryhmään kuuluvien 
ihmisten perheet olisivat samasta muotista valettuja. Perheissä 
on monenlaisia kokoonpanoja sekä voima- ja huoltosuhteita. 
Iäkkään perhe voi olla mitä tahansa muutakin kuin ydinperhe: 
hän voi lukea lähiomaisiinsa puolison ja lasten lisäksi tai sijaan 
vaikka kummi lapsen, naapurin tai kuorokaverin. Iäkkäiden 
avoliitoksi rinnastettavissa parisuhteissa puolisoa kutsutaan 
monesti ystäväksi tai kaveriksi. Vaikka samassa osoitteessa 
asuisi aikuinen lapsi, on hätiköityä päätellä, että hän auto-
maattisesti huolehtisi ikääntyvästä � huoltosuhde voi hyvin 
olla päinvastainenkin.

Tarinan Salmella oli ympärillään perhettä, vaikka perheen-
jäsenet olivatkin keskenään riitaisia. Kaikilla ei kuitenkaan 
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ole biologisin tai juridisin kriteerein määriteltyä perhettä. 
Tilastojen mukaan �� vuotta täyttäneet ovat Suomen yksi-
näisimpiä: vuonna ���� heistä � prosenttia oli yksinäisiä koko 
ajan tai suurimman osan ajasta, ja vähintään joskus yksinäisiä 
oli noin �� prosenttia.� 

Jokainen voi omalla toiminnallaan edistää sitä, että kai-
killa iäkkäillä olisi joku läheinen, jonka apuun voi luottaa. 
Yksilöt itse voivat vaalia ihmissuhteitaan elämänpolkunsa var-
rella ja jopa pyrkiä tutustumaan itseään nuorempiin ihmisiin. 
Jokainen voi myös miettiä, ketä iäkästä voisi auttaa, kenen 
lähellä voisi olla. Voisinko tutustua iäkkääseen taloyhtiön 
tilaisuuksissa, vapaaehtoistoiminnassa, jumppakerhossa tai 
tutuntutun välityksellä? Ihmisten on usein helpompi tutustua 
toisiinsa yhteisten kiinnostuksenkohteiden äärellä. Tällaisia 
voivat olla esimerkiksi lemmikkieläimet. Koiraa ulkoiluttaessa 
voi tutustua henkilöön, jolle voi antaa apua tai jolta voi saada 
sitä. Bonuksena lemmikin paijaaminen tuottaa mielihyvää ja 
edistää näin hyvinvointia.�

Perhe mukaan hoidon suunnitteluun

Silloin kun iäkkäällä ihmisellä on perhe � kuinka hän sen itse 
määritteleekään � hän on tutkimusten valossa paremmassa 
asemassa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.� Palvelu-
viidakko edellyttää aktiivista asioiden hoitoa, etuuksien 
hakemista ja omien oikeuksien puolustamista. Tämä sujuu 
vaivattomammin silloin, kun tukena on joku läheinen.

Perheenjäsenillä on usein korvaamaton rooli iäkkään 
asioiden hoitajana ja tiedon välittäjänä, eikä kenenkään tulisi 
ajatella, että ammattilaiset tietävät asiakkaan asiat paremmin. 
Ammattilaisilla on osaamista terveyden ja sairauden hoita-
misessa, mutta iäkkään ihmisen elämän asiantuntija on hän 
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itse ja hänen perheensä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 
läheisten pitäisi kantaa koko vastuu kotiutumiseen liittyvistä 
päätöksistä tai hoidon järjestämisestä kotona; terveyden-
huollon ammattilaiset koordinoivat iäkkään hoitoa. Silloin 
kun läheinen huolehtii omasta perheenjäsenestään virallisesti 
tai epävirallisesti, hänet tulee kuitenkin huomioida ohjauk-
sessa ja muissa iäkästä koskevissa hoitopäätöksissä, kuten 
kotiutumisessa ja kotihoidon palveluissa. Tämä oikeus on 
jokaisen iäkkäästä huolehtivan hyvä muistaa ja pyytää päästä 
mukaan keskustelemaan hoidosta, jos tätä tilaisuutta ei auto-
maattisesti tarjota.

Onko perheen uhrauduttava?

Monissa perheissä on totuttu siihen, isovanhemmat tarjoavat 
apuaan lastensa perheille ja huolehtivat lastenlapsista tarvit-
taessa. ˜idille edelleen soitetaan, kun kaivataan sitä ainoaa 
oikeaa lihapullareseptiä, ja isältä pyydetään aikuisenakin apua 
pikkunikkarointiin. Nämä toimintatavat ovat perheille luon-
taisia, ja roolit ovat vakiintuneet vuosien varrella. Kun roolit 
vaihtuvat ja iäkkään ihmisen hoivan tarve lisääntyy, läheisten 
on sopeuduttava uudenlaiseen tilanteeseen. Yleensä perheet 
löytävät uudet toimintatavat ja keskittävät voimansa yhteisen 
asian hoitamiseksi esimerkiksi, jos iäkäs läheinen sairastuu 
äkillisesti. Toisinaan voi kuitenkin syntyä perheen sisäisiä eri-
mielisyyksiä, kuten Salmen tapauksessa.

Kotiutumisvalmiutta voidaan miettiä myös läheisten 
näkökulmasta. Kun iäkäs ihminen kertoo sairaalassa, että 
hän on luottavainen kotiin pääsyn suhteen, sillä miniä huo-
lehtii kaupassakäynnistä ja puoliso vie roskat, miniä ja puoliso 
saattavat olla tästä keskustelusta autuaan tietämättömiä. Per-
heenjäsenten valmius ottaa iäkäs läheinen kotiin ja huolehtia 
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hänestä on kokonaan toinen asia kuin iäkkään oma valmius 
tällaiseen järjestelyyn. Toisinaan iäkkään kotona asumisen 
hintana ovatkin läheisten uhraukset: on tingittävä omasta 
ajasta ja menoista, jopa hyvinvoinnista. Etenkin puolisoa saa-
tetaan hoitaa kotona omien voimien äärirajoilla, koska ajatel-
laan kerran lausuttujen valojen velvoittavan niin myötä- kuin 
vastamäessäkin. 

Terveydenhuollon ammattilaisten onkin tärkeää pitää 
koko perheen hyvinvointi mielessään, ettei perheenjäsenille 
kasaannu suurempaa taakkaa kuin he jaksavat kantaa. Tut-
kimukset osoittavat, että kokemus kuormittuneisuudesta on 
merkittävä riskitekijä masennusoireille niillä, jotka hoitavat 
iäkästä läheistään. Erityisesti dementiaa sairastavista läheisis-
tään huolehtivat kokevat kuormittuneisuutta.� Terveyden-
huollon ammattilaisten tulisi kuunnella herkällä korvalla 
perheenjäseniä myös siitä näkökulmasta, että kaikki eivät 
ole valmiita ottamaan omaishoitajan roolia. Tällaiseen pää-
tökseen saattaa liittyä paljon tunteita ja jopa häpeää, joten 
omaishoitopäätöksen tekemiseen ei pidä painostaa. Myös 
hoitovastuusta kieltäytyjä kaipaa tukea ja hyväksyntää.

Perheen mukanaolo keskusteluissa kotiutumisesta ja 
hoito päätöksistä on keskeistä, jotta iäkkään ihmisen hoito 
olisi laadukasta ja elämä asettuisi uomiinsa. Se antaa läheisille 
paremmat lähtökohdat valmistautua iäkkään asioista huoleh-
timiseen kotona ja ehkäisee niin kutsuttua pyöröovi-ilmiötä, 
jossa henkilö päätyy toistuvasti hoitoon saman vaivan vuoksi. 
Vältettävissä olevat siirtymiset kodin ja terveydenhuollon 
toimipisteiden välillä paitsi kuormittavat terveydenhuoltoa 
ja voivat sitä kautta hidastaa avun saamista, myös altistavat 
iäkkäät terveydellisille riskeille ja jopa ennenaikaiselle kuole-
malle.� Aina kun terveysriskejä voidaan välttää elämänlaatua 
ja tyytyväisyyttä parantamalla, se luonnollisesti kannattaa 
tehdä.
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Omaisesta omaishoitajaksi

Puolison roolista hoitajaksi hyppääminen tuli Salmen avopuo-
lisolle yllätyksenä, eikä hän pystynyt ottamaan vastuuta toisen 
ihmisen terveydestä ja hoidosta. Iän karttuessa kaikkien olisi 
hyvä pohtia omaa valmiutta toimia toisen auttajana etenkin, 
jos kyseessä on pidempiaikainen ratkaisu. Kannattaa myös 
kertoa nämä pohdinnat ääneen rakkaalle ihmiselle, jonka 
kanssa elämänsä jakaa. Asioiden läpikäyminen siinä vaiheessa, 
kun ongelmia ei vielä ole, antaa aikaa suunnitella asumisjär-
jestelyitä ja muita käytännön toimia ennen kuin avun tarve 
mahdollisesti lisääntyy.

Kun omasta läheisestä huolehtimisesta tulee virallista, 
puhutaan omaishoitajasta. Omaishoitajuuden virallista-
minen eli kunnan kanssa tehtävä omaishoitosopimus auttaa 
läheistään hoitavaa henkilöä saamaan hänelle kuuluvat 
etuudet ja mahdollisuuden levähtää toisinaan raskaankin hoi-
vatyön lomassa. Rahallinen korvaus ei tarkoita sitä, että isä tai 
vaimo olisi vähemmän rakas, eikä siitä tule kantaa syyllisyyttä. 
Omaishoitoon liittyviä asioita kannattaa selvitellä hyvissä 
ajoin, mikä turvaa samalla läheisen jaksamista ja verkostojen 
luomista.

Joskus virallisesta omaishoitajasta ja kotiavusta huolimatta 
joudutaan tilanteeseen, jossa oma perhe ei riitä tukiverkoksi 
itsenäiseen asumiseen. Silloin pohdittavaksi tulee iso kysymys: 
mitä tehdä, jos en enää voikaan asua omassa kodissani?

Vain yksi muutto monista

Salme joutui muuttamaan palvelutaloon dramaattisten 
ja nopeiden tapahtumien seurauksena. Useimpien polku 
sinne on pidempi ja loivempi. Kuvaava vertaus prosessille on 
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monisukupolvinen perhe, joka kulkee yhdessä kohti vuoren-
huippua. Iäkkäin kulkija sinnittelee toisten mukana eteen-
päin voimien vähitellen heiketessä. Matkan edetessä toiset 
ottavat yhä enemmän iäkkäimmän taakkaa kannettavakseen ja 
tukevat kulkijaa. Jossain vaiheessa on kuitenkin tunnustettava, 
että tällä tavalla ei voida jatkaa. Eikä uutta asiaintilaa välttä-
mättä tunnista ja tunnusta ensimmäisenä iäkkäin ihminen itse 
vaan hänen kanssakulkijansa.

Kun vanhenemismuutokset ovat vähittäisiä, ihmiset 
yleensä pystyvät vastaamaan niihin tekemällä jotakin uudella 
tavalla. Omia tekemisiä osataan sopeuttaa toimintakyvyn 
heikentymiseen � tehdään esimerkiksi kotiaskareet aiempaa 
hitaammin tai yhdessä puolison kanssa. Kävelylenkkejä voi 
lyhentää tai vaihtaa ne lopulta ulkona istuskeluun. Läheisiä tai 
naapuria voi pyytää apuun, jos siivous tai lumityöt käyvät liian 
raskaiksi, tai voi käyttää ostopalveluita. Jossakin vaiheessa 
sopeuttamisstrategiatkaan eivät auta ja kotona asumisesta 
on luovuttava. Toisinaan se on iäkkään oma toive, toisinaan 
muiden hänen turvakseen tekemä päätös.

Palvelutaloon muuttaminen osuu iäkkään ihmisen elä-
mässä aikaan, jolloin hänen minäkuvansa ja koko elämänsä 
perustat ovat huojuneet jo pitkään. Terveys on heikentynyt 
ja toimintakyvyssä on jo suuria puutteita � eihän palveluta-
loon muuten pääsisikään. Nykyisin asumispalveluihin on 
yleensä jonoa, ja hoivakotiin päästäkseen pitää olla jo melko 
huonokuntoinen. Yleensä hoitoon pääsyyn vaaditaan pit-
källe edennyt muistisairaus, sillä nykyisin jo kolmella neljästä 
 palvelutaloon muuton syynä ovat juuri muistiongelmat.�� 
Ilman muistiongelmiakin monenlaiset vanhenemisen tuomat 
muutokset horjuttavat minäkuvaa. Jalka ei nouse entiseen 
malliin, ja peilistä katsoo joka päivä hieman vieraamman 
näköinen tyyppi. 
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Kotoa pitkäaikaishoitoon muuttaminen on tutkitusti 
ihmisille iso ja usein pelottava asia.�� Ehkä jopa turhan pelot-
tava � jos perhe ja läheiset ovat muuttajan tukena, prosessi voi 
lopulta olla varsin kivuton, ja parhaimmillaan aiempi koti vain 
muuttuu kodiksi palvelutalossa. Silloin siirtyminen palvelu-
taloon on lopulta vain yksi muutto aikuisen ihmisen muutto-
historiassa.
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