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Koronavirus levisi alkuvuodesta 2020 maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. Viruksen leviämisen ehkäisemiseksi 

rajoitettiin sosiaalista kanssakäymistä, ja vanhusten hoivakoteihin asetettiin vierailurajoituksia. Tässä 

maisterintutkielmassa selvitetään läheisten kokemuksia vanhusten hoivakotien vierailurajoituksista 

koronapandemian aikana.  

 

Tutkimus toteutettiin keväällä 2020 sähköisen kyselyn avulla (N=334).  Tavoitteena on tutkia läheisten 

rajoituksiin liittyviä mielipiteitä ja selvittää mitkä tekijät vaikuttivat mielipiteisiin ja miten niitä perusteltiin. 

Tutkimuksen selitettävä muuttuja on kysymys: onko läheisten pääsyn estäminen hoivakoteihin 

koronapandemian aikana sinusta oikea ratkaisu? Kysymyksessä vastausvaihtoehdot olivat: ”kyllä on” ja ”ei 

ole”. Lisäksi avovastauksella oli mahdollisuus perustella kantansa. Aineiston analyysi sisältää kvantitatiivisen 

ja kvalitatiivisen vaiheen. Kvantitatiivinen aineisto analysoitiin binäärisen logistisen regressioanalyysin avulla, 

ja kvalitatiivinen aineisto analysoitiin sisällönanalyysiprosessilla.  

 

Vastaajista yli puolet (54 %) oli sitä mieltä, että läheisten pääsyn estäminen hoivakoteihin koronapandemian 

aikana oli oikea ratkaisu. Vastaajista 40 % oli puolestaan sitä mieltä, että se ei ollut oikea ratkaisu. 

Vierailurajoitusta vastustaneet perustelivat kantaansa sillä, että hoivakodissa asuvan asukkaan elämänlaatu on 

elämänpituutta tärkeämpää. Vierailurajoitusta puolustaneiden perusteluissa elämän varjelu nähtiin 

tärkeämpänä. Sekä ”kyllä” ja ”ei” vastanneiden mielestä turvallisia tapaamisia olisi pitänyt järjestää 

huomattavasti aikaisemmin.  

 

Tämän tutkielman aineiston vahvuutena on se, että vastanneet henkilöt olivat täyttäneet kyselyn hyvin 

tunnollisesti, ja kysymyskohtainen kato oli pieni (3 %). Myös avovastauksen jättäneiden määrä oli riittävä 

kvalitatiiviseen analyysiin. Otokseen ovat tiedonkeruun muodon vuoksi vastaajiksi valikoituneet sellaiset 

läheiset, jotka käyttävät internettiä ja sosiaalista mediaa. 

 

Tämän tutkielman tulosten mukaan vierailurajoituksen aikana keskeisintä on aktiivinen ja avoin tiedottaminen 

sekä asukkaan ja läheisen välisiin yhteydenpidon mahdollisuuksiin panostaminen. Saatujen tulosten 

perusteella vierailurajoitus oli oikea ratkaisu, mutta kategorisia vierailurajoituksia tulisi välttää, ja niiden sijaan 

kehittää joustavasti vaihtoehtoisia tapaamismuotoja, joissa huomioidaan alueellinen tautitilanne sekä taudin 

leviämisen ehkäiseminen.  
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TUTKIELMAN KESKEISET KÄSITTEET 

Tässä kuvataan tutkielmassa käytetyt keskeiset käsitteet, sekä mitä käsitteillä tässä tutkielmassa 

tarkoitetaan.  

Asukas - on ikääntynyt henkilö eli vanhus, joka asuu hoivakodissa. Vanhukselle ei ole tässä 

tutkielmassa asetettu tiettyä ikärajaa. 

Hoiva - Vanhuksen päivittäisissä toimissa tarvitsema apu, kuten hygieniasta, ravitsemuksesta, 

asuinympäristöstä ja juoksevista asioista huolehtiminen. 

Hoivakoti -  Kaikkia asumispalvelumuotoja kutsutaan yhteisesti nimellä hoivakoti. Vanhus voi 

asua palvelutalossa, tehostetun palveluasumisen yksikössä, laitoshoidossa tai muussa 

ympärivuorokautista hoitoa tarjoavassa yksikössä. 

Koronapandemia-  Koronavirus levisi nopeasti maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. 

Koronapandemialla tarkoitetaan myös paikallista koronaviruksen 

aiheuttamaa epidemiaa.  

Koronarajoitukset-  Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi valtiovalta asetti erilaisia 

rajoituksia kansalaisille.  

Koronavirus-  Koronavirus eli COVID-19 on SARS-CoV-2-viruksen aiheuttama tauti, 

joka voi kehittyä taudin vakavammaksi muodoksi.  

Läheinen -  Hoivakodissa asuvan vanhuksen puoliso, lapsi, muu sukulainen, ystävä tai 

lähimmäinen.  

Vanhus - Sana vanhus tarkoittaa tässä tutkielmassa elämänkulun loppupäässä olevaa 

ikääntynyttä henkilöä.  

Vanhushoivapolitiikka- Vanhushoivapolitiikalla määritellään julkisen vallan vastuuta ja valtion 

roolia vanhushoivan järjestämisessä. Vanhushoivapolitiikkaa edustavat 

lait sekä niiden pohjalta tehdyt linjaukset, laatusuositukset sekä strategiat 

ja muut julkiset asiakirjat. Vanhushoivapolitiikkaan lasketaan siitä 

käytävä julkinen keskustelu. 
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JOHDANTO 

 

Maisterintutkielmassa tarkastellaan läheisten kokemuksia koronapandemian aikana hoivakoteihin 

keväällä 2020 asetetuista vierailurajoituksista. Tavoitteena on ymmärtää laajemmin 

vierailurajoitusten vaikutuksia erityisesti läheisten näkökulmasta sekä tulosten pohjalta löytää keinoja 

kehittää hoivakotien toimintaa tulevaisuutta ajatellen. Läheisten kokemukset luonnollisesti liittyvät 

tiiviisti hoivakodissa asuvan vanhuksen elämään sekä hoivakodin toimintaan. 

 

Tässä tutkielmassa ensin kuvataan koronaviruksen vaikutukset hoivakotien toimintaan erityisesti 

vierailurajoituksen näkökulmasta. Koronavirus eli SARS-CoV-2-virus levisi 2020 alkuvuodesta 

nopeasti maailmanlaajuiseksi pandemiaksi (Anttila, 2021; D’Admon ym., 2020, 912).  Viruksen 

leviämisen ehkäisemiseksi rajoitettiin sosiaalista kanssakäymistä, ja vanhusten hoivakoteihin 

asetettiin vierailurajoituksia. Vierailurajoituksien tavoitteena oli suojella haavoittuvassa asemassa 

olevia sekä turvata terveydenhuollon kapasiteetin riittävyys, mutta sillä oli myös vaikutuksia yksilön 

perusoikeuksien ja itsemääräämisoikeuden toteutumisen sekä sosiaalisen hyvinvoinnin 

näkökulmasta. (Low ym. 2021, 977; Chu ym. 2020, 2456; Sizoo ym. 2020, 1774.) 

 

Jotta ymmärretään millaiseen hoivapalveluiden kokonaisuuteen koronapandemian aikaiset 

vierailurajoitukset asettuvat, kuvataan vanhushoivapolitiikan kehitystä erityisesti palvelusisällön ja 

omaisten osallistumisen näkökulmasta. Vanhushoivapolitiikka on vaikuttanut läheisten asemaan 

hoivakodeissa asuvien vanhusten elämässä vuosikymmenten aikana paljon. Kun tiedetään, millaiseen 

hoivapalveluiden kokonaisuuteen vierailurajoitukset asettuvat, pystytään paremmin ymmärtämään, 

millaisia vaikutuksia vierailurajoituksilla on ollut vanhusten ja heidän läheistensä elämään. 

 

Tämän jälkeen tarkastellaan vanhuksia hoivakodin asiakkaana sekä sitä, miten läheiset osallistuvat 

heidän arkeensa hoivakodissa. Vanhukset muuttavat hoivakotiin elämänsä viimeisiksi vuosiksi, kun 

he eivät alentuneen toimintakykynsä vuoksi pärjää enää omassa kodissaan sinne annettavien 

maksimaalisten palveluiden turvin (Lehto-Niskala 2021, 36; Forma ym. 2018, 408). Läheisillä on 

oma merkittävä roolinsa hoivakodissa asuvan vanhuksen arjessa ja elämässä (Koivula 2013, 86; 

Lehto-Niskala 2021, 44). He osallistuvat erilaisiin arjen tehtäviin, jotka ovat hyvin moninaisia aina 

pienten juoksevien asioiden hoitamisesta kevyisiin hoidollisiin tehtäviin. Läheisten antamansa apu 

on tärkeää, ja se täydentää henkilökunnan antamaa hoitoa. (Koivula 2013, 19; Knif 2012, 140; 

Baumbusch & Phinney 2014, 74; Ryan & Scullion 2000, 632; Eika 2014, 2191.) 
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Vanhusten ja heidän läheistensä kannalta on ollut merkittävää, että läheiset on koronaviruksen vuoksi 

suljettu vierailurajoituksella pois ikäihmisten elämästä yli kahden kuukauden ajaksi (Verbeek ym. 

2020, 900). On kysytty, onko eristäminen käynyt vanhuksille vahingollisemmaksi kuin korona (Sirola 

2021, 90).  Onkin tärkeää tutkia aihetta monesta eri näkökulmasta, kuten hoivakodissa asuvien 

vanhusten, heidän läheisten sekä hoitajien, jotta koronapandemian sekä siitä aiheutuneiden 

toimenpiteiden välittömien ja välillisten vaikutusten ymmärrys laajenee.  

 

Tässä maisterintutkielmassa on selvitetty mitä mieltä läheiset olivat vanhusten hoivakoteihin 

asetetuista vierailurajoituksista koronapandemian aikana eli oliko vierailurajoitukset heidän 

mielestään oikea vai väärä valinta. Tämän jälkeen tarkastellaan mitkä tekijät ovat yhteydessä heidän 

mielipiteeseensä vierailurajoituksesta sekä miten läheiset perustelevat sitä. Erityisesti tässä 

tutkielmassa oltiin kiinnostuneita kokemuksellisesta tiedosta ja perusteluista, jotka vaikuttivat 

läheisten mielipiteeseen.  
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1 KORONAPANDEMIAN VAIKUTUKSET VIERAILUIHIN VANHUSTEN 

HOIVAKODEISSA  

 

Kiinan Wuhanissa alkoi joulukuussa 2019 epidemia, jonka aiheuttaja oli aiemmin tuntematon SARS-

CoV-2-virus. Viruksen aiheuttaman taudin virallinen nimi on COVID-19 eli korona, ja se aiheuttaa 

hengitystietulehduksen, joka voi kehittyä taudin vakavammaksi muodoksi eli keuhkokuumeeksi. 

Koronavirus levisi nopeasti maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. (Anttila, 2021; D’Admon ym., 2020, 

912.) Euroopassa ensimmäinen virallinen tapaus raportoitiin 24.1.2020 Ranskassa, ja vain viisi 

päivää myöhemmin 29.1.2020 todettiin ensimmäinen tartunta Suomessa (Linka ym. 2020, 710; 

Kajander, 2020). 

 

Tilanne oli uusi ja maailmalta raportoitiin, että koronavirus on erityisen vaarallinen vanhuksille sekä 

pitkäaikaissairaille, joilla on korkeampi riski sairastua taudin vakavampaan muotoon, joka voi johtaa 

kuolemaan. Tämän johdosta hoivakoteihin ennustettiin suuria kuolleisuuslukuja. (D’Admon ym. 

2020, 912; Chu ym. 2020, 2456.) Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Lähikontaktissa 

se saattaa tarttua kosketuksen välityksellä, ja lisäksi se voi tarttua ilmavälitteisesti pienten aerosolien 

muodossa. Taudin leviämisen ehkäisyssä on oleellista kontaktien minimoiminen, etäisyys ihmisten 

välillä, hyvä käsihygienia ja kasvomaskien käyttö. (THL 18.11.2021.) Vanhusten suojelemiseksi ja 

koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi alettiin rajoittamaan sosiaalisia kontakteja ja vanhusten 

hoivakoteihin asetettiin vierailurajoituksia (Low ym. 2021, 977; Chu ym. 2020, 2456; Sizoo ym. 

2020, 1774).  

 

Suomi noudatti kansainvälistä linjaa, ja valtioneuvosto teki kevään 2020 aikana kansallisia linjauksia 

suojatakseen väestöä sekä turvatakseen terveydenhuollon kapasiteetin riittävyyttä (Valtioneuvoston 

päätös VNK/2020/31). Valtioneuvosto linjasi ja Sosiaali- ja terveysministeriö ohjeisti kuntia 

asettamaan ympärivuorokautisen hoidon yksiköihin vierailukiellon (Valtioneuvosto 16.3.2020, STM 

16.6.2020). Sillä kiellettiin kaikki vierailut vanhusten hoivayksiköissä. Ainoastaan tapauskohtaisesti 

arvioiden saattohoidossa olevien asukkaiden läheiset saivat tulla käymään hoivakodissa.  (STM 

20.3.2020.) Hoivakodissa asuvat vanhukset ovat riskiryhmäläisiä ja heidän kohdallaan suositeltiin 

yhteyden pitämistä läheisiin puhelimitse tai verkossa. Suositeltiin välttämään kaikkia ylimääräisiä 

kontakteja. (THL 18.11.2021.) Hoivakodeissa luovuttiin koronapandemian aikana myös vanhusten 

yhteisruokailuista sekä ryhmätoiminnasta ja vanhukset viettivät suurimman osan ajasta omissa 

huoneissaan (Sirola 2021, 90).  
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Vierailurajoituksen pitkittyessä Sosiaali- ja terveysministeriö ohjeisti ympärivuorokautista hoitoa 

ottamaan käyttöön toimintakäytänteitä, jotka mahdollistavat kasvokkaiset tapaamiset turvallisesti 

läheisten kanssa, vaikka vierailut yksiköiden sisällä oli edelleen pääsääntöisesti kielletty. (STM, 

16.6.2020.) Suomen hallitus suositteli, että hoivakotien asukkaille järjestettäisiin mahdollisuus tavata 

läheisiään esimerkiksi ulkona riittävästä suojautumisesta huolehtien tai järjestämällä erillisiä 

suojattuja tapaamistiloja (Valtioneuvosto, 17.6.2020). 

 

 

Kuvio 1.  Aikajana koronapandemian kansallisten linjausten ja vierailurajoituksien etenemisestä 

Suomessa keväällä 2020 (D’Admon ym., 2020, 912; Kajander, 2020; STM, 13.2.2020; 

Valtioneuvosto, 16.3.2020; STM, 16.6.2020; Surakka, 2020; STM, 20.3.2020; STM 

15.5.2020; Valtioneuvosto, 17.6.2020; Valvira, 3.9.2020; EOAK/5463/2020,27). 

 

Syksyllä 2020 valvontaviranomaiset ohjeistivat kuntia ja palveluntuottajia kiinnittämään huomiota 

siihen, että koronavirustartuntojen ehkäisyssä käytettävien rajoittamistoimenpiteiden tulee noudattaa 

voimassa olevaa lainsäädäntöä. Hoivakodissa asuvien vanhusten perusoikeuksia ei saa rajoittaa 

tarpeettomasti tai lainvastaisesti. Vanhustenhuollon asumispalveluyksiköitä muistutettiin siitä, ettei 

17.3.2020 

Valmiuslaki 

otetaan 

käyttöön

14.2.2020        

Korona lisättiin 

vaarallisten tautien 

listalle

Valtioneuvosto 

linjaa, että vierailut 

riskiryhmien 

asumipalvelu-

yksiköissä kielletään                  

16.3.2020

STM oheisti 

ottamaankäyttöön 

turvalliset tapaamiset 

kasvokkain, vaikka vierailut 

yksikössä sisällä oli edelleen 

kielletty                     

15.5.2020

 Ensimmäinen 

korona 

tartunta 

Suomessa 

29.1.2020

STM-ohjeisti kuntia 

vierailukiellon 

asettamisesta 

20.3.2020

Valvira ja AVI:t ohjaavat 

kuntia ja palveluntuottajia 

rajoittamistoimista ja 

vierailuista.           

3.9.2020

Joulukuu 2019 

Ensimmäiset 

korona tapaukset 

kiinassa

16.3.2020 

Valtioneuvosto 

julisti maahan 

poikkeusolot 

17.6.2020                     

Hallitus suositteli, että 

tapaamisia 

järjestettäisiin 

riittävästä 

suojautumisesta 

huolehtien ulkona tai 

erillisissä tiloissa. 
15.9.2020           

THL antaa ohjeet 

asumisyksiköille 

turvallisten vierailun 

järjestämiseen
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asukkaiden ja läheisten tapaamisia tai asiakkaan poistumista yksiköstä voida kategorisesti kieltää. 

Ohjeistuksessa muistutettiin, että tapaamiset tulee jatkossakin toteuttaa terveysturvallisesti. (Valvira, 

3.9.2020.) 

 

Kevään tiukan vierailurajoituksen jälkeen alettiin soveltamaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

(THL) antamaa ohjeistusta, että tapaamisten järjestämisessä tulee ottaa huomioon alueellinen 

tautitilanne. Terveysturvallisen tapaamisen järjestämisessä neuvottiin taudin leviämisen ehkäisyn 

periaatteiden lisäksi rajaamaan vierailijamäärää sekä läheisten kulkua yleisissä tiloissa. Tapaamiset 

ohjeistettiin sopimaan etukäteen hoitoyksikön kanssa, ja henkilökunnan tuli jokaisen tapaamisen 

kohdalla ohjeistaa läheisiä ja varmistaa, että turvallisen vierailun periaatteet täyttyivät. Vastuu 

vierailujen turvallisesta toteutumisesta oli toimintayksikön johtajalla. (EOAK/5463/2020, 27–28.)  

 

 

1.1 Vanhuspalveluita ohjaavat lait ja laatusuositukset koronan ja vierailurajoituksen näkökulmasta 

 

Koronapandemian alussa tehtiin nopeita toimenpiteitä epidemian hallitsemiseksi. Koska vanhukset 

olivat iän ja heikentyneen vastustuskyvyn vuoksi erityisessä riskissä, heidän elämäänsä ja terveyttä 

haluttiin suojella annetuilla rajoituksilla. (EOAK 3232/2020, 27–28.) Koronaviruksen leviämisen 

ehkäisemiseksi ja ikäihmisten suojelemiseksi kuntia kehotettiin tartuntatautilain 17§:n vedoten 

asettamaan ympärivuorokautisen hoivan yksiköihin vierailurajoitus (STM 16.6.2020). Vaikka taudin 

leviämisen ja elämän suojelemisen näkökulmasta vierailurajoitus vanhusten asumispalveluihin on 

ollut perusteltu, ei asia lainsäädännön tai hoivakodissa asuvien läheisten näkökulmasta ole aivan näin 

yksiselitteinen (EOAK/5463/2020, 31–33). 

 

Suomessa vanhuspalveluita ohjaavat ja määrittävät lukuisat lait ja laatusuositukset (THL 5.8.2021; 

STM 25.11.2021). Vanhuspalveluiden perustana toimii Suomessa perustuslaki, joka määrittää 

yksilön ja julkisen vallan välisen suhteen (Oikeusministeriö 24.4.2021). Suomen perustuslain 

tavoitteena on turvata perusoikeudet kaikille kansalaisille, ja sen 7§:n 1 momentin mukaan jokaisella 

on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. 

Perustuslaista ei löydy vapaudenriistoon hyväksyttäviä perusteita. Vapaudenriistolla tarkoitetaan 

järjestelyjä, joilla henkilöä kielletään ja estetään poistumasta hänelle rajatusta olinpaikasta. (EOAK 

3232/2020, 16; Finlex 11.6.1999/731.) 
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Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 8§:n 1 momentin mukaan 

sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava ensisijaisesti huomioon asiakkaan toivomukset ja mielipide 

sekä muutoinkin kunnioitettava hänen itsemääräämisoikeuttaan. Yksilön oikeuden määrätä itsestään 

ja toimistaan eli itsemääräämisoikeuden voidaan katsoa olevan keskeinen osa 

perusoikeusjärjestelmää.  Mikäli asiakas ei sairauden, henkisen toimintakyvyn vajavuuden tai muun 

syyn vuoksi pysty osallistumaan palveluihinsa liittyvään päätöksentekoon, on sosiaalihuoltolain 9§:n 

mukaan asiakkaan tahto selvitettävä yhteistyössä hänen laillisen edustajansa tai läheisensä kanssa. 

(EOAK/2889/2929, 28–29.) 

 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 

eli Vanhuspalvelulain 14§:n 2 momentin mukaan pitkäaikaista hoitoa on toteutettava niin, että iäkäs 

henkilö voi kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi, ja että hän voi ylläpitää 

sosiaalista vuorovaikutusta sekä osallistua mielekkääseen hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä 

edistävään ja ylläpitävään toimintaan. (EOAK/4436/2020, 22.) 

 

Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta mainitsee kannanotossaan, että 

vanhuksella on oikeus tulla kuulluksi ja hoidetuksi kokonaisvaltaisesti omien tarpeidensa ja 

toiveidensa mukaisesti. Vanhuksen hoito suunnitellaan ottaen huomioon hänen terveydentilansa ja 

toimintakykynsä, läheisten apu ja vanhuksen koko sosiaalinen verkosto. Pitkäaikaisessa 

hoitopaikassa on kunnioitettava vanhuksen toiveita, itsemääräämisoikeutta ja yksityisyyttä samalla 

tavalla kuin hänen omassa kodissaan. Erityisesti silloin, kun vanhuksen päätöksentekokyky on 

madaltunut, tulee läheisten mahdollisuutta osallistua vanhuksen hoitoon vahvistaa. (Etene, 2008.) 

 

Selvitysten ja lausuntojen perusteella voidaan arvioida, että vanhusten ympärivuorokautisessa 

hoidossa käytössä olleiden rajoitusten avulla vähennettiin olennaisesti koronaviruspandemiasta 

aiheutuneita vakavia terveydellisiä haittoja ja kuolemantapauksia. Näin ollen voidaan arvioida, että 

annetulla ohjauksella ja hoitotyön arjessa tehdyllä työllä on saavutettu se, mitä tavoiteltiin. (EOAK 

3232/2020, 28.) Kuitenkin kansainvälisesti ja kansallisesti laajasti käyttöön otettujen 

vierailurajoitusten on katsottu loukanneen hoivakodissa asuvien vanhusten perusoikeuksia, rikkoneen 

lakia sekä vaikuttaneen heidän elämänlaatuunsa (Low 2021, 977; EOAK/5463/2020, 30–31). 
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1.2 Vierailurajoitukset ja niiden vaikutusten arviointi 

 

Psykologi Abraham Maslow (1908–1970) on luonut tarvehierarkian (kuvio 2), jossa hän on kuvannut 

ne perustarpeet, jotka vaikuttavat ihmisen olemassaoloon. Tarvehierarkiassa alimpana ovat ihmisen 

fysiologiset tarpeet ja turvallisuus, joiden täyttymisen turvaamiseen on vanhustenhoidossa niin 

perinteisesti kuin koronapandemiankin aikaan keskitytty. Kuitenkin ollakseen hyvinvoiva yksilö ja 

selviytyäkseen elämässä tulee ihmisen psykososiaalisten tarpeiden, kuten yhteenkuuluvuuden ja 

sosiaalisten suhteiden, arvostetuksi tulemisen kokemuksen ja itsensä toteuttamisen täyttyä. (Sims & 

O’Connor 2021, 108; Abulof 2017, 508.) 

 

 

 

Kuvio 2. Maslow’n tarvehierarkia (Maslow 2014, 8-16) 

 

Vierailurajoituksilla haluttiin suojella vanhuksia ja katsottiin, että sosiaalisia kontakteja rajoittamalla 

ehkäistään koronaviruksen leviäminen hoivakoteihin. Luotettiin siihen, että hoivakodeissa 

henkilökunta huolehtii vanhusten perustarpeiden täyttymisestä. Tehdyillä toimenpiteillä oli kuitenkin 

Itsensä 
toteuttaminen

Arvostetuksi tuleminen

Itsekunioitus ja muiden 
osoittama arvostus

Yhteenkuuluvuus ja sosiaaliset 
tarpeet

Rakkaus, kosketus, perhe ja ystävyys

Turvallisuuden tarpeet

Turvallinen ympäristö ja suojautuminen erilaisilta 
vaaroilta 

Fysiologiset tarpeet

Hengissä selviytymisen fyysiset edelytykset - ruoka, juoma, uni
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laajempiakin vaikutuksia. Vierailurajoituksen ensisijainen seuraus oli vanhusten sosiaalinen 

eristäminen, jolla rajoitettiin hoivakodissa asuvan vanhuksen sekä hänen läheisensä psykososiaalisten 

tarpeiden toteutumista. (Low ym. 2021, 977; Paananen ym. 2021 249–259, 249; Wammes ym. 2020 

1746–1747; Sizoo ym. 2020, 1774; Verbeek ym. 2020, 900; Chu ym. 2020, 2457.)   

 

Sosiaaliset suhteet ovat ihmisen perustarve. Ihmisellä on luontainen tarve tuntea olevansa 

merkityksellinen ja kuuluvansa joukkoon. (Sims & O’Connor 2021, 108; Abulof 2017, 508.) 

Toimintakyvyn heikentymisen ja elämänpiirin kaventumisen myötä sosiaalisten suhteiden merkitys 

kasvaa. Hoivakodissa elävien vanhusten sosiaaliset suhteet muodostuvat pääasiassa yhteydestä 

läheisiin kuten puolisoon, lapsiin ja lähisukulaisiin sekä ammattilaisiin.  (Tiikkanen 2006, 19; Virkola 

2014, 273.)  

 

Vierailurajoitusten aiheuttaman sosiaalisen eristämisen on raportoitu kansainvälisesti ja kotimaassa 

aiheuttaneen hoivakodin asukkaille yksinäisyyttä, ahdistusta, masennusta ja kognitiivisten kykyjen 

heikentymistä (Low ym. 2021, 977; Paananen ym. 2021 249-259; Wammes ym. 2020 1746-1747; 

Sizoo ym. 2020, 1774; Chu ym. 2020, 2457).  Lukuisissa tutkimuksissa on osoitettu, että sosiaalisten 

suhteiden puutteella on kielteisiä vaikutuksia vanhuksen fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen sekä 

kuolleisuuteen (Tiikkanen 2006, 19-20; Chu 2020, 2457; Verbeek ym. 2020, 900).  

 

Läheiset puolestaan ovat kuvanneet kokeneensa vierailurajoitusten aiheuttaneen pelkoa, stressiä ja 

huolta hoivakodissa asuvan vanhuksen hyvinvoinnista sekä henkilökunnan riittävyydestä (Low ym. 

2021, 977; Paananen ym. 2021, 249–259; Pirhonen ym., 2020, 185). Huolta aiheuttivat erityisesti 

hoivakodin ulkopuolisten kontaktien puuttuminen ja aktiviteettien vähäisyys sekä niiden aiheuttama 

yksinäisyys ja elämän merkityksen katoaminen (Paananen ym. 2021, 252). 

 

Vanhusten sosiaalisten suhteiden ylläpitoa ja yksinäisyyden lievittämistä on pyritty 

vierailurajoitusten aikana tukemaan virtuaalisten ratkaisujen avulla. Hoivakoteihin hankittiin 

mobiililaitteita ja hyödynnettiin erilaisia puhelinneuvottelusovelluksia yhteyden pitämiseen. Usein 

laitteita oli hoivakodeissa vain rajallisesti, ja vanhukset tarvitsivat hoitajien apua yhteyden 

pitämiseen. Tällaiset ratkaisut ovat hyviä, mutta ne eivät korvaa ihmisen läsnäoloa. (Chu 2020, 2457) 

Erityisesti muistisairaat vanhukset tarvitsevat fyysistä läheisyyttä, kädestä pitämistä ja halaamista 

(Pirhonen ym., 2020, 188). Lisäksi vanhusten, joilla on muistisairaus tai näkö- tai kuulovaikeuksia, 

voi olla mahdotonta kommunikoida virtuaalisesti (Sizoo ym. 2020, 1778).  
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Wammes ym. (2020) totesi tutkimuksessaan, että vierailurajoitusten aikana on tärkeää vahvistaa 

hoivakodin ja läheisten välistä viestintää. Hoivakodin tulisi panostaa tiedottamiseen ja tiedottaa 

aktiivisesti asukkaan voinnin lisäksi yhteisistä asioista kuten:  

• mitä vierailurajoitukset tarkoittavat 

• millaisia yhteydenpitomahdollisuuksia asukkailla ja läheisillä on 

• millaisia muutoksia hoivakodin arjessa on tehty  

• millaisilla keinoilla hoivakodissa asuvien vanhusten hyvinvointia tuetaan poikkeustilanteessa 

Aktiivisen viestinnän ja erilaisten tapaamismuotojen järjestämisen on todettu tukevan hoivakodissa 

asuvan asukkaan ja hänen läheisensä hyvinvointia sekä luottamusta hoivakodin toimintaan. 

(Wammes ym. 2020, 1749–1750.) Samanlaisia tuloksia löysi Paananen ym. (2021) kotimaisessa 

tutkimuksessaan, jossa tarkasteltiin hoivakotiasukkaiden läheisten kokemuksia koronapandemiasta 

(Paananen ym. 2021).  

 

Vierailurajoitusten aikana on tasapainoiltu asukkaiden ja henkilökunnan koronavirukselta 

suojaamisen sekä asukkaiden ja heidän läheistensä yhteydenpidon tukemisen välillä. Kansainvälisesti 

ollaan yksimielisiä siitä, että kategorisia vierailukieltoja ei vanhusten hoivakoteihin tulisi enää 

asettaa, vaan noudattaa terveysturvallisia vierailukäytäntöjä ja kohtuullisia rajoituksia, jotka 

mahdollistavat vanhuksen sosiaalisten suhteiden ylläpidon (Low ym. 2021, 977). Vierailurajoituksia 

asetettaessa tulisi huomioida, että viimeisiä elinvuosiaan hoivakodissa eläville vanhuksille 

elämänlaatu on elämän pituutta tärkeämpää (Chu ym. 2020, 2457; Sizoo 2020, 1775; Wammes ym. 

2020, 1749). 

 

 

2 VANHUSHOIVAPOLITIIKKA SUOMESSA 

 

Vanhushoivapolitiikka kohdistuu hoivaa ja apua tarvitseviin vanhuksiin, heille hoivaa järjestäviin tai 

antaviin tahoihin sekä annetusta hoivasta aiheutuviin kustannuksiin. Vanhushoivapolitiikan 

kehittymisen on katsottu noudattaneen hyvinvointivaltion kehittymisen ja muutosvaiheen logiikkaa, 

joita tässä luvussa kuvataan. (Häikiö ym. 2011, 239–240.) Vanhushoivapolitiikalla on ollut myös 

keskeinen rooli läheisten asemaan hoivakodeissa ja vanhusten elämässä. Kun ymmärretään 

millaiseen hoivapalveluiden kokonaisuuteen vierailurajoitukset asettuvat pystytään paremmin 

ymmärtämään millaisia vaikutuksia vierailurajoituksilla on ollut vanhusten ja heidän läheistensä 

elämässä.  
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Hoivapolitiikan kehitystä tarkasteltaessa on hyvä pitää mielessä myös aikaisempi hoivapalveluiden 

kehityspolku, joka voidaan sijoittaa 1800-luvun lopulle. Silloin Suomessa rakennettiin valtion tuella 

köyhäinlaitoksia, joiden pohjalta luotiin myöhemmin vanhusten laitoshoidon rakenne. (van Aerschot 

2014, 83; Pirhonen 2017, 16–17; Ikähoiva työryhmä 2011, 15.) 

 

Suomesta ryhdyttiin 1960-luvulla rakentamaan Pohjoismaista hyvinvointivaltiota (Julkunen 2006, 

31–35; Knif 2012, 37). Hyvinvointivaltiota rakennettaessa Suomen huoltosuhde eli työikäisten määrä 

suhteessa huollettaviin lapsiin ja vanhuksiin oli hyvä (Andersen 2008, 405). Hyvinvointivaltiomallin 

toiminta-ajatus perustuu yksilön oikeuteen saada kollektiivisesti verovaroin rahoitettuja julkisia 

peruspalveluita, joiden laatu vastaa useampien ihmisten vaatimuksia. Rakennetussa 

vanhushoivamallissa kaikilla vanhuksilla oli yhdenvertainen mahdollisuus päästä hoivan piiriin. 

(Schleutker 2013, 425–426; Andersen 2008, 402; Julkunen 2006, 241.)  

 

1970–1980-luvuilla vanhusten määrän kasvaessa ja niin kutsuttujen köyhäintalojen vähetessä 

rakennettiin voimakkaasti vanhainkoteja. Tällöin hoivapolitiikka oli hyvin laitoskeskeistä. Samalla 

korostettiin perhesiteisiin pohjautuvasta elatussuhteesta irtautumista ja purettiin läheisten vastuuta. 

Alettiin puhumaan hoivan sijaan palvelusta. (Hoppania ym. 2016, 37–38; Julkunen 2006, 242; 

Ikähoiva työryhmä 2010,13.)   

 

Ympärivuorokautista laitoshoitoa järjestettiin terveyskeskusten vuodeosastoilla ja vanhainkodeissa. 

Laitosmaisissa tiloissa asukkaille ei aina pystytty tarjoamaan yksityisyyttä. Toiminnan on tunnistettu 

olleen hyvin organisaatiolähtöistä ja rutiininomaista, mistä johtuen vanhuksilla oli vain vähäisiä 

mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä tai sitä koskeviin päätöksiin. (Ikähoiva työryhmä 2010, 

15-16.) Läheiset olivat passiivisessa roolissa ja he saivat tulla vierailulle vain hoitoyksikön 

määritteleminä vierailuaikoina. Vanhukset ikään kuin luovutettiin instituution hoivaan, jolloin 

läheisten päätäntävalta loppui. (Paasivaara 2002, 104.) Laitoshoidon tuottamiseen ei ollut määritelty 

yhtenäisiä laatukriteereitä, minkä johdosta palveluiden sisällössä ja hoidon laadussa oli paljon 

eroavaisuuksia (Ikähoiva työryhmä 2010, 25). 

 

1990-luku oli monella tapaa hoivapolitiikan kriittinen käännekohta. Vanhusten julkisrahoitteisten 

hoivapalveluiden aktiivisen kehittämisen katkaisi lama, jonka seurauksena julkisia palveluita alettiin 

leikkaamaan rajusti säästöjen aikaansaamiseksi. Voimaan tullut valtionosuusuudistus vahvisti 

kuntien itsehallintoa, minkä myötä moni kunta siirtyi monituottajamalliin eli palveluita hajautettiin 

useille eri palveluntuottajille. (Mattila 2011, 192-200.) Tätä muutosta on kutsuttu hoivapalveluiden 
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markkinoistamiseksi (Hoppania ym. 2016, 41). Vanhuspalveluiden kasvavien menojen lisäksi 

palveluiden sisältöön ja laatuun ryhdyttiin kiinnittämään entistä enemmän huomiota (Lehto-Niskala 

2021, 28–29). Erityisesti kotihoitoon pääsyn kriteereitä tarkennettiin (Finlex 28.12.2012/980).  

 

Tehdyt ennusteet Suomen väestön vanhenemisesta ja sen vaikutuksesta vanhushuoltosuhteeseen sekä 

vanhuspalveluiden järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin pakottivat uudelleen arvioimaan 

vanhuspalveluiden järjestämismallia (Schleutker 2013, 425–426; Andersen 2008, 402; Julkunen 

2006, 241; Hoppania ym. 2016, 45). Väestön vanhenemisen myötä yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa 

suhteessa 15–64 vuotiaisiin eli vanhushuoltosuhde muuttuu heikommaksi (kuvio 4). Tästä seuraa 

uudenlaisia haasteita hyvinvointivaltiolle, kun valtion eläkekulut nousevat, ja suuri vanhusten määrä 

lisää vanhuspalveluiden tarvetta sekä kuormittaa terveydenhuoltoa. Samaan aikaan syntyvyys 

pienenee ja työikäisten määrä vähenee, mistä aiheutuu haasteita työvoiman riittävyyteen. (Schleutker 

2013, 425–426; Andersen 2008, 405.)  

 

 

Kuvio 3. Suomen väestön ikärakenne, toteutunut ja ennuste 1990-2040 (Kuntaliitto 2019).   

Hoivapalveluiden uudistaminen oli nopeaa vanhushoivapolitiikassa 2000-luvulla. Saatujen tietojen 

valossa vanhuspalvelurakennetta ryhdyttiin muuttamaan toiminnallisin ja lainsäädännöllisin keinoin 

sekä rahoitusmallia muuttamalla. Tätä uudistusta kutsuttiin ”palvelurakenteen- muutosprosessiksi”. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto 2008, 15; Kokko & Valtonen 2008, 12.) 
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Ensimmäinen laatusuositus vanhusten palveluiden kehittämiseksi annettiin 2001, ja sen sisällössä 

korostettiin itsemääräämisoikeutta, voimavaralähtöisyyttä, oikeudenmukaisuutta, osallisuutta, 

yksilöllisyyttä ja turvallisuutta. Siinä linjattiin, että: ”jokaisessa kunnassa tulee olla vanhuspoliittinen 

strategia, joka turvaa ikääntyneiden sosiaaliset oikeudet ja jonka kunnan poliittinen johto on 

vahvistanut”. (Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto 2008, 9; Ahosola 2018, 24.) Sen 

jälkeen Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat antaneet iäkkäiden ihmisten 

palvelujen kehittämistä koskevan laatusuosituksen vuosina 2008, 2013, 2017 ja 2020 (Sosiaali- ja 

terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto 2020, 9).  

 

Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmä katsoi väliraportissaan, että iäkkäiden ihmisten 

asemaa, oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia säädöksiä tulisi vahvistaa. Perustettiin ohjausryhmä 

valmistelemaan iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saantia turvaavaa niin sanottua 

”vanhuspalvelulakia”. Suomen ensimmäinen vanhuspalvelulaki astui voimaan joulukuussa 2012. 

Tämä käynnisti virallisesti kansallisen palvelurakenteen muutosprosessin, johon kunnat olivat jo 

valmistautuneet ennen lain voimaan astumista. (Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmä 

2010, 41, 55; Finlex 28.12.2012/980.)  

 

 

Kuvio 4.  Ympärivuorokautisen hoivan palvelurakenteen muutosprosessin eteneminen 2000-

luvulla (Sotkanet 2021). 
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Kotiin annettavaa hoitoa ja läheisten osallistumista hoivaan alettiin painottamaan ensisijaisena 

vanhusten palvelumuotona. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vanhusten toimintakyvyn 

ylläpitämiseen ja itsenäiseen tai pienellä tuella selviytymiseen kiinnitetään entistä enemmän 

huomiota. Kotihoidon palveluiden piiriin pääsee vasta, kun hoivan tarpeita on paljon. Samalla 

perinteistä laitoshoitoa lähdettiin ajamaan alas ja korvaamaan tehostetulla palveluasumisella, jonne 

pääsee sitten, kun ei enää pärjää kotona sinne annettavien maksimaalisten palveluiden turvin (kuvio 

5). (van Aerschot 2014, 86–87; Lehto-Niskala 2021, 30; Hoppania ym. 2016, 38; Andersson 2007, 

14–15.) Tehostetun palveluasumisen paikkamäärä onkin kasvanut runsaasti 2000-luvun aikana, kun 

samalla laitoshoitoa on ajettu alas. Vuonna 2009 tehostetun palveluasumisen paikkoja oli jo enemmän 

kuin vanhainkoti- ja terveyskeskuksen vuodeosastopaikkoja yhteensä. (Sotkanet, 2021.) 

 

Tehostetun palveluasumisen yksiköissä asuvat vanhukset tarvitsevat runsaasti hoivaa ympäri 

vuorokauden, joten yksiköissä on henkilökuntaa paikalla koko ajan. Puhutaan siis 

ympärivuorokautisista hoivakodeista. Toisin kuin laitoshoito, tehostettu palveluasuminen on 

virallisissa määritelmissä vanhuksen koti, jonne hän saa tarvitsemansa avopalvelut. Muutoksen myötä 

ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevalle vanhukselle tuli entistä enemmän oikeuksia, mutta lisäksi 

myös taloudellista vastuuta. Tunnuksenomaista on, että vanhukset maksavat erikseen asumisesta, 

hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisista palveluista sekä muista tarvitsemistaan menoista, kuten 

lääkkeistä ja henkilökohtaisista tarvikkeista. (Hoppania ym. 2016, 44 ja 135–138; Finlex 1507/2007.)  

 

Tehostettua palveluasumista ohjaavat useat lait ja laatusuositukset, joihin on kirjattu tehostetun 

palveluasumisen määrittely, hyvät toimintakäytänteet ja laatutavoitteet (THL 5.8.2021).  

Lähtökohtana on, että tehostetussa palveluasumisessa toimintatapojen tulee olla vanhuksen 

itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeutta arvostavia. Palvelujen sisältö tulee suunnitella ja toteuttaa 

yhdessä vanhuksen kanssa huomioiden hänen voimavaransa sekä läheiset, ystävät ja muu yhteisö. 

(Andersson 2007, 9–14; Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto 2008, 31.) 

 

Palvelurakennemuutoksen ja väestön ikääntymisen myötä hyvinvointivaltion rooli vastuunkantajana 

heikkeni, ja vanhuksen ja hänen lähiyhteisönsä vastuu korostui. Tällä tarkoitettiin sitä, että vanhuksen 

läheisien roolia kasvatettiin ja heitä pyrittiin saamaan mukaan hoivan antamiseen ja järjestämiseen, 

mitä kutsutaan informaaliksi hoivaksi. (van Aerschot 41 ja 80; Ahosola 2018, 20; Hoppania 2017; 

58.) 
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2.1 Informaali hoiva osana formaalia hoivaa vanhusten hoivakodissa 

 

Vanhus tarvitsee hoivaa silloin, kun hänen toimintakykynsä heikkenee eikä hän pysty enää 

itsenäisesti suoriutumaan arkisista toimista, kuten henkilökohtaisen hygienian, pukeutumisen, 

ravitsemuksen ja elinympäristön siisteyden huolehtimisesta tai asioiden hoitamisesta (Zechner 2010, 

5). Hoivan tarkoituksena on perustarpeiden turvaamisen lisäksi turvata myös vanhuksen 

psykososiaalinen hyvinvointi (Ahosola 2018, 31).  

 

Vanhushoivapolitiikassa on painotettu entistä enemmän informaalia eli läheisten antamaa 

epävirallista hoivaa yhteiskunnan tarjoaman maksullisen formaalin hoivan lisänä (Ahosola 2012, 18; 

Knif 2012, 18; Ahosola 2018, 8). Julkisten palveluiden jatkuva niukkuus on osaltaan lisännyt 

informaalin hoivan merkitystä (Zechner 2010, 17). Läheiset nähdään keskeisinä toimijoina ja 

osaresurssina vanhushoivapalveluiden tuottamisessa. Voidaan jopa puhua jaetusta vastuusta, jossa 

hoivan tuottamiseen osallistuvat sekä julkinen taho että vanhuksen läheinen. (Zechner 2010, 93; Knif 

2012, 53.) 

 

Formaalia hoivaa antavien ammattilaisten toimintaa säätelevät lait, säädökset ja erilaiset kirjoitetut 

sekä kirjoittamattomat suositukset ja ohjeet, joiden toteutumista myös valvotaan. Sen sijaan läheisten 

antama informaali hoiva on laaja käsite, johon ei ole kirjoitettuja toimintasääntöjä eikä valvontaa. 

Informaali hoiva muodostuu auttajan ja autettavan yhteisestä sopimuksesta sekä henkilökohtaisesta 

mahdollisuudesta antaa ja ottaa vastaan apua. Informaali hoiva muuttuu formaaliksi silloin, kun sitä 

tuotetaan julkisesti yhteiskunnan säätämällä tavalla. (Zechner 2010, 93; Knif 2012, 46–47; Ahosola 

2018, 29–30.) 

 

Formaalin julkisen hoivan piiriin hakeudutaan yleensä silloin, kun vanhus ei enää selviydy 

arkipäiväisistä toimistaan itse tai läheisten turvin (Zechner 2010, 24). Vanhukset, joilla on osaava 

läheinen rinnallaan puhumassa hänen puolestaan, saavat tarvitsemansa palvelut nopeammin ja 

selviytyvät muutoksesta paremmin kuin vanhukset, joilla ei ole läheisiä. Läheiset ovatkin keskeisessä 

roolissa vanhusten hoivan ja avun saannissa. (Zechner 2010, 158; Ahosola 2018, 20.) 

 

Vanhukset, joilla ei ole läheisiä, ovat täysin formaalin julkisen hoivan varassa. Heiltä puuttuu 

läheinen, joka osallistuisi heidän hoivaansa ja puhuisi heidän puolestaan varmistaen heille riittävän 

formaalin ja informaalin tuen. Tämän johdosta virallisen hoivan varassa olevat vanhukset ovat 

kaksinkertaisessa riskissä jäädä vaille tarvitsemaansa apua. (Zechner 2010, 80; Ahosola 2018, 40.) 
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Voidaan ajatella, että vanhukset, joilla ei ole läheisiä jäävät yhteiskunnan asettaman omaisolettaman 

ulkopuolelle. Lainsäädäntömme olettaa, että vanhuksella on läheinen, joka auttaa häntä. 

Omaisolettamalla tarkoitetaankin perheen ja läheisten roolia vanhustenhuollossa. (Kalliomaa-Puha 

2017, 237-238.) 

 

Läheisten antama informaali hoiva usein jatkuu vanhuksen muutettua hoivakotiin (Ahosola, 2018; 

30). Onkin tärkeää nähdä hoiva kokonaisuutena, joka sisältää formaalin ja informaalin hoivan ilman, 

että niitä eritellään. Parhaimmillaan nämä muodostavat yhteensopivan kokonaisuuden, joka kattaa 

kokonaisvaltaisesti vanhuksen tarpeet. (Zechner 2010, 33.) 

 

 

3 VANHUKSET HOIVAKODIN ASUKKAINA 

 

Vanhus muuttaa hoivakotiin, kun hän ei alentuneen toimintakykynsä vuoksi pärjää enää omassa 

kodissaan sinne annettavien maksimaalisten palveluiden turvin (Lehto-Niskala 2021, 36). 

Hoivakotiin muuttavat ja siellä asuvat vanhukset ovat monisairaita, ja heillä on jatkuva 

ympärivuorokautisen hoivan tarve (Noro 2005b, 32).  Suurimmalla osalla hoivakodissa asuvista 

vanhuksista on heikentynyt kognitio, joka on myös merkittävä hoivakotiin muuttamisen syy 

(Aaltonen ym. 2019, 8; Noro 2005a, 52). Vanhukset elävät hoivakodissa elämänsä viimeisiä vuosia, 

ja keskimäärin vanhukset asuvat hoivakodissa noin kaksi vuotta (Forma ym. 2018, 408). Hoivakotia 

pidetään asukkaan ”elämän viimeisenä asuinpaikkana”, jossa hän saa myös kuolla (Whitaker 2009, 

160). 

 

Räsäsen (2011) tutkimuksen mukaan hoivakodissa asuvan vanhuksen elämänlaatu muodostuu 

hoivasta, jossa hänen perustarpeensa ja ihmissuhteensa tulevat tyydytetyiksi. Vanhukset haluavat 

kokea itsensä tärkeiksi ja tuntea tulevansa kuulluiksi ja hyväksytyiksi. Tämä elämänlaadun 

kokonaisuus saavutetaan tukemalla vanhuksen turvallisen, terveellisen ja sosiaalisen selviytymisen 

toteutumista hoivakodissa. (Räsänen 2011, 169.) Ymmärtääksemme kokonaisvaltaisesti asukkaan 

elämää hoivakodissa meidän tulee ymmärtää siellä elämiseen ja kuolemiseen liittyviä näkökulmia 

sekä läheisten merkitystä hoivakodin arjessa (Whitaker 2009, 161).  

 

Hoivakodissa vanhuksen hoito perustuu vanhuksen ja hänen läheisensä kanssa yhteistyössä tehtävään 

hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa kuvataan vanhuksen yksilöllinen 

tilanne, toiveet, hoivan tarve sekä läheisten osallisuus. (Päivärinta & Haverinen 2002, 13–15.)   
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Tavoitteena on turvata asukkaan kokonaisvaltainen arvokas elämä, jossa huomioidaan fyysiset, 

psyykkiset, sosiaaliset ja hengelliset tarpeet (Finlex 28.12.2012/980; Räsänen 2011, 169). 

Tarkoituksena on, että vanhuksen tahto ja mielipide on kaikilla hoitoon osallistuvilla tiedossa ja 

niiden toteutuminen huomioidaan hoivakodin jokapäiväisessä elämässä. Hoitosuunnitelmaan 

kirjataan yksityiskohtaisesti millaisilla keinoilla asetettuihin tavoitteisiin päästään. (Aaltonen ym. 

2021, 9.)  

Hoitosuunnitelmaa tehtäessä keskustellaan vanhuksen aktiivisesta elämästä hoivakodissa ja myös 

loppuvaiheen hoidon toiveista. Etenevää sairautta sairastavan vanhuksen kokonaisvaltaista aktiivista 

hoitoa kutsutaan palliatiiviseksi hoidoksi. Hoidon tavoitteena on vaalia elämänlaatua ja auttaa 

asukasta elämään mahdollisimman aktiivista elämää yhdessä läheistensä kanssa. Palliatiivisen hoidon 

viimeistä vaihetta kutsutaan saattohoidoksi, jolloin yleensä on kyse asukkaan viimeisistä elinviikoista 

tai -päivistä. Elämän loppuvaiheen hyvän hoidon tueksi tehdään asukkaalle ennakoiva 

hoitosuunnitelma, johon kirjataan asukkaan toiveet, hoitotahto ja hoitolinjaukset 

saattohoitotilanteeseen. (Saarto & Finne-Soveri 2019, 13; THL 19.11.2021.)  

 

Hoitosuunnitelma ja ennakoiva hoitosuunnitelma ovat keskeisiä vanhuksen itsemääräämisoikeuden 

edistämisen ja toteutumisen välineitä.  Vanhuspalveluissa ei tällä hetkellä ole lainsäädäntöä, joka 

tarkasti määrittelisi itsemääräämisoikeudet ja velvollisuudet hoivakodeissa, mutta toimintaohjeita on 

kirjoitettu yleisen perus- ja ihmisoikeuden näkökulmasta. Ihmisoikeuskeskus on käynnistänyt 

keväällä 2020 hankkeen, jonka tavoitteena on ikääntyneiden henkilöiden itsemääräämisoikeuden 

edistäminen ympärivuorokautisissa asumispalveluissa. Hankkeen raportin mukaan 

itsemääräämisoikeutta rajoittaa henkilökunnan näkökulmasta kysyttynä yleisimmin joko vanhuksen 

oma, toisen asukkaan tai henkilökunnan turvallisuus. Myös henkilökunnan työjärjestelyt kuten 

työajat ja henkilöstön riittävyys olivat este itsemääräämisoikeuden toteutumiselle. Henkilökunta toi 

useimmin esiin itsemääräämisoikeuden koskevan jokapäiväisiä arkisia asioita, pieniä valintoja kuin 

suurempia asioita, kuten hoivakodin ulkopuolelle liikkuminen.  (Aaltonen ym. 2021, 4 ja 34-37.) 
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3.1  Läheiset vanhusten hoivakodin arjessa 

 

Läheisillä on oma merkittävä roolinsa hoivakodissa asuvan vanhuksen arjessa ja elämässä (Koivula 

2013, 86; Lehto-Niskala 2021, 44). Läheiset osallistuvat erilaisiin arjen tehtäviin. Läheisten tehtävät 

ovat hyvin moninaisia pienten juoksevien asioiden hoitamisesta aina kevyisiin hoidollisiin tehtäviin.   

Heidän antamansa apu on tärkeää, ja se täydentää henkilökunnan antamaa hoitoa. (Koivula 2013, 19; 

Knif 2012, 140; Baumbusch & Phinney 2014, 74; Ryan & Scullion 2000, 632; Eika 2014.)  

 

Vaikka hoivakodeissa läheisistä usein puhutaan vierailijoina, tutkimukset osoittavat, että heidän 

roolinsa on huomattavasti laajempi. Ryan & Scullion (2000) tutkimuksen mukaan läheisten päärooli 

on vierailla hoivakodissa, pitää vanhukselle seuraa, ulkoilla hänen kanssaan ja viedä häntä kotilomille 

sekä muihin hoivakodin ulkopuolisiin tapahtumiin. Läheiset auttavat asukasta saamaan hoivakodissa 

elinympäristönsä viihtyisäksi huolehtimalla viherkasveista ja sisustamalla huonetta.  Osa läheisistä 

osallistuu kevyisiin hoidollisiin tehtäviin, kuten kynsien leikkaamiseen, hiusten harjaamiseen ja 

vanhuksen wc:hen auttamiseen. Lisäksi Whitakerin (2009) mukaan läheiset haluavat varmistaa 

asukkaan riittävän ravinnonsaannin avustamalla häntä ruokailussa. Läheiset myös pyrkivät 

vierailujen aikana parantamaan vanhuksen toimintakykyä kuten muistia, puhumista ja kävelyä 

erilaisten harjoitusten avulla. Lisäksi Eikan (2014) mukaan läheiset huolehtivat monista juoksevista 

asioista, kuten laskujen maksusta, ostosten tekemisestä ja lehden hakemisesta.  

 

Baumbuschin & Phinneyn (2014) tutkimuksen mukaan osa läheisistä vierailee hoivakodissa 

päivittäin ja auttaa henkilökuntaa asukkaan hoidossa, kuten pukeutumisessa, wc:ssä avustamisessa ja 

ruokailussa. Viettäessään aikaa hoivakodissa läheiset ovat osa sosiaalista yhteisöä. He osallistuvat 

myös laajemmin muidenkin kuin oman läheisensä avustamiseen. Erityisesti ruokailutilanteissa he 

keskustelevat yhdessä kaikkien tilanteessa olevien asukkaiden kanssa ja saattavat antaa heille pientä 

apua. Läheisten antama apu vapauttaa hoitajien aikaa muihin tehtäviin. Nämä päivittäin hoivakodissa 

vierailevat läheiset ovat kiinteä osa hoivakodin rutiineja ja resursseja. Vierailujen aikana läheiset 

samalla tarkkailevat hoivakodissa hoidonlaatua. 

 

Hoivakoti ympäristönä saattaa olla haastava läheisen toiminnan näkökulmasta. Hoidon 

kokonaisvastuu on hoivakodin henkilökunnalla, joka on paikalla ympäri vuorokauden. Tutkimusten 

mukaan omaiset etsivätkin tehtäviä, joissa he tuntevat olonsa mukavaksi eivätkä ole henkilökunnan 

tiellä. (Lehto-Niskala 2021, 44; Ryan & Scullion 2000, 632.) Twiggin (1989) tutkimuksen mukaan 

hoitohenkilökunta näkee läheiset hoivakodissa resurssina, yhteistyökumppaneina ja asiakkaina. 
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Läheiset vierailevat hoivakodissa pysyäkseen mukana vanhuksen elämässä. Samalla vierailut ovat 

lupaus elämän jatkumisesta kuoleman läheisyydestä huolimatta. Vierailut vahvistavat sitä tunnetta, 

että vanhus ei ole yksin, vaan osa suurempaa hoivakodin ulkopuolista sosiaalista yhteisöä. (Whitaker 

2009, 162–163. 

 

 

3.2  Sosiaalisten suhteiden merkitys hoivakodissa asuvalle vanhukselle ja läheiselle 

 

Sosiaalisuus on halua olla ihmisten seurassa ja taipumusta laittaa yhdessäolo yksinolon edelle 

(Keltikangas-Järvinen 2010, 50). Sosiaalisilla suhteilla on tärkeä merkitys hoivakodissa asuvien 

vanhusten elämässä. Hoivakodissa asuvien vanhusten sosiaaliset suhteet voidaan jakaa kahteen eri 

kategoriaan: hoivakodin sisäisiin ja ulkoisiin sosiaalisiin suhteisiin. Hoivakodin sisäiset suhteet 

muodostuvat henkilökunnasta sekä muista asukkaista, ja hoivakodin ulkoiset suhteet muodostuvat 

hoivakodissa asuvan vanhuksen läheisistä ja muusta sosiaalisesta verkostosta. Hoivakodissa asuvan 

vanhuksen tulisi tuntea kuuluvansa hoivakodin sisäiseen sosiaaliseen yhteisöön sekä pystyä 

säilyttämään ja ylläpitämään aikaisempaa hoivakodin ulkoista sosiaalista yhteisöä. (Pirhonen ym. 

2018, 1868–1688.) Koronarajoituksilla on ollut vaikutusta näihin molempiin sosiaalisiin suhteisiin, 

mutta erityisesti hoivakodin ulkoisiin sosiaalisiin suhteisiin. 

 

On tärkeää muistaa, että sosiaalisilla suhteilla voi olla niin kielteisiä kuin myönteisiäkin vaikutuksia. 

Sosiaalisten suhteiden puute tai harvat sosiaaliset kontaktit voivat aiheuttaa yksinäisyyttä. 

Yksinäisyys puolestaan määritellään yleensä kielteiseksi kokemukseksi, jolla on vaikutuksia 

vanhusten hyvinvointiin ja selviytymiseen. Sosiaalisen yksinäisyyden kokemus aiheuttaa 

pitkästymistä, ikävystymistä, turhautumista, tarkoituksettomuuden tunnetta ja epävarmuutta. 

Yksinäisyyden kokemus voi myös ennustaa korkeampaa kuolleisuutta. On tärkeää, että vanhusten 

sosiaalisia suhteita ylläpidetään myös hoivakodissa. (Tiikkanen 2006, 52-63; Perlman 2004, 186; 

Pirhonen ym. 2018, 1869-1870 ja 1882.) 

 

Läheisen ja vanhuksen välinen sosiaalinen suhde tuo asukkaan elämään sellaista merkitystä ja 

tarkoituksellisuutta, jota henkilökunta ei kykene toiminnallaan tuottamaan. Läheiset pystyvät 

luomaan läsnäolollaan ja toiminnallaan itsensä ja vanhuksen välille aivan omanlaisensa 

vuorovaikutustilanteen, joka on merkityksellinen molemmille. (Koivula 2013, 86; Tiikkanen 2006, 

20.) 
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Aikaisemman tutkimustiedon valossa tiedetään, että läheisillä on suuri rooli hoivakodissa asuvien 

vanhusten elämässä. Koronapandemian aikaiset vierailurajoitukset sulkivat läheiset pois 

hoivakodista. Vierailurajoituksilla on ollut vaikutuksia paitsi hoivakodissa asuvan vanhuksen ja 

hänen läheisensä elämään, myös hoitajien arkeen. Ne tehtävät, joista läheiset ovat huolehtineet, 

siirtyivät vierailurajoituksen myötä hoitajien hoidettavaksi. Lisäksi hoitajille tuli uudeksi tehtäväksi 

mahdollistaa vanhuksen ja läheisen virtuaalinen yhteydenpito.  Hoitajista tuli vanhuksen sosiaalisten 

suhteiden mahdollistajia.  

 

Vierailurajoitukset ovat aiheuttaneet huolta hoivakodissa asuvien vanhusten läheisille niin taudin 

leviämisen kuin vanhusten hyvinvoinninkin suhteen. Tämän tutkimuksen tulosten pohjalta pohditaan, 

mitä seikkoja tulisi ottaa huomioon vierailurajoitusten aikana, niiden suunnittelussa ja 

kehittämistyössä.  

 

 

4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää läheisten näkemyksiä vierailurajoituksista hoivakoteihin 

koronapandemian aikana. Tavoitteena on saada selville, pitivätkö vastaajat vierailurajoitusta hyvänä 

ratkaisuna, mitkä tekijät olivat yhteydessä vastaajan mielipiteeseen sekä mitä hänen mielestään olisi 

tullut ottaa huomioon vierailurajoituksia suunniteltaessa. Tulosten perusteella saatua ymmärrystä 

läheisnäkökulmasta voidaan hyödyntää toimintaa kehitettäessä.  

  

Tutkimuskysymykset ovat: 

- Mitä mieltä vastaajat olivat hoivakotien vierailurajoituksista? 

- Mitkä tekijät olivat yhteydessä vastaajan näkemykseen vierailurajoituksista? 

- Miten vierailurajoituksista eri näkemyksen antaneet läheiset perustelivat kantaansa? 

 

 

5 TUTKIMUSAINEISTO, MUUTTUJAT JA ANALYYSIT 

 

Aineistona on Jari Pirhosen ja Ilkka Pietilän toteuttaman sähköisen kyselyn vastaukset. Kyselyssä 

kartoitettiin hoivakotien asukkaiden ja heidän läheistensä yhteydenpitoa koronapandemian aikana.  

Kysely oli avoinna 11.5.2020-30.6.2020 välisenä aikana. Kysely (liite 1) sisältää seitsemän 

taustamuuttujakysymyksen lisäksi 17 monivalintakysymystä sekä kolme avointa kysymystä.  
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Kyselylomaketta jaettiin pääsääntöisesti Facebookin ja Twitterin kautta, ja lisäksi kaksi suurta voittoa 

tavoittelematonta säätiötä mainostivat kyselyä verkkosivuillaan ja tiedotteissaan. Facebookissa 

osallistumiskutsua levitettiin erityisesti vanhustenhuollon ryhmien kautta läheisille välitettäväksi, ja 

ensimmäistä julkaisua jaettiin uudelleen 69 kertaa. Twitterissä se uudelleentwiitattiin 41 kertaa. 

Kyselyyn vastasi 366 henkilöä.  

 

 

5.1  Muuttujat ja luokkien yhdistäminen 

 

Tutkimuksen selitettävä muuttuja on kysymys: Onko läheisten pääsyn estäminen hoivakoteihin 

koronapandemian aikana sinusta oikea ratkaisu? Kysymyksessä vastausvaihtoehdot olivat: ”kyllä on” 

ja ”ei ole”. Lisäksi avovastauksella oli mahdollisuus perustella kantansa. ”Kyllä” ja ”ei” vastanneiden 

lisäksi aineistosta löytyi henkilöitä, jotka olivat antaneet vastaukseksi molemmat ”kyllä” ja ”ei”. 

Tässä muuttujassa tuplavastauksen antaneille muodostettiin oma luokka, joka rajattiin analyysissä 

pois.   

 

Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita siitä, mitkä tekijät ovat yhteydessä läheisen mielipiteeseen 

vierailurajoituksesta. Erityisesti oltiin kiinnostuneita läheisen kokemuksista sekä asioista, joihin 

hoivakoti toiminnallaan olisi voinut vaikuttaa. Muuttujien muodostaminen aloitettiin tutustumalla 

tarkasti aineistoon. Aineiston jokaista kysymystä tarkasteltiin katsomalla niistä frekvenssien lisäksi 

puuttuvat vastaukset ja tuplavastaukset. Aineiston tarkastelun jälkeen selittäviksi muuttujiksi valittiin 

taustatietoja kuvaavat muuttujat sekä muuttujat, jotka kuvaavat läheisen kokemusta yhteydenpidon 

riittävyydestä, suhteesta hoivakodissa asuvaan asukkaaseen, hoivakodissa asuvan vanhuksen sekä 

hänen läheisensä hyvinvoinnista, suhtautumisesta hoivakotiin ja hoivakodista saadusta tiedosta. 

Näihin muuttujiin päädyttiin, koska ajateltiin niiden pohjalta muodostuvan tietoa, jota voidaan 

tulevaisuudessa hyödyntää hoivakotien toiminnan kehittämisessä normaali- ja poikkeusoloissa.  

 

Ennen analysointia muodostettiin jokaisesta kysymyksestä uusi muuttuja, jossa puuttuville 

vastauksille annettiin oma luokka (liite 2.). Tarkoituksena oli, että puuttuvat vastaukset saadaan 

eroteltua analyysistä. Suurimmassa osassa kysymyksiä puuttuvien vastausten erittely oli ainoa tehty 

uudelleenluokittelu.  
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Vastaajan taustatietoja selvittävissä kysymyksissä tehtiin uudelleenluokittelu iän, sukupuolen ja 

koulutuksen kohdalla.  Ikää oli kysytty numeroina, ja vastaukset luokiteltiin uudelleen niin, että niistä 

muodostui viisi ikäryhmää: alle 39-vuotiaat, 40–49-vuotiaat, 50–59-vuotiaat, 60–69-vuotiaat sekä 70 

vuotta tai sitä vanhemmat. Koulutuksessa viidestä luokasta muodostettiin neljä siten, että 

ammattikoulu tai ammatillinen koulutus, lukio-opintoja tai ylioppilastutkinto vastaukset uudelleen 

luokiteltiin yhdeksi ammattikoulu- tai lukioluokaksi ja muut luokat säilyivät ennallaan.  

 

Muuttujassa ”mikä on suhteesi hoivakodissa asuvaan läheiseesi” oli kolme vastausvaihtoehtoa ja 

avovastausmahdollisuus. Avovastauksista muodostettiin kolme uutta luokkaa: isovanhempi, 

appivanhempi ja muu. Niihin koodattiin avovastausten perusteella ilmoitetut läheissuhteet. 

Aineistosta rajattiin pois ammattilaiset ja ne henkilöt, jotka ilmoittivat hoivakodissa asuvan olevan 

heidän lapsensa sekä tuplavastaukset. Nämä vastaajat rajattiin pois, koska tutkielmassa tutkittiin 

läheisten näkemyksiä koronapandemian aikaisista rajoituksista vanhusten hoivakodeissa, eikä tähän 

luokkaan koodatut henkilöt kuuluneet kohderyhmään.  

 

 

5.2 Aineiston analyysi 

 

Aineiston analyysi sisältää kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen vaiheen. Ensin analysoitiin 

kvantitatiivinen aineisto ja sen jälkeen kvalitatiivinen aineisto.  

 

Kvantitatiivinen analyysi aloitettiin tutustumalla aineistoon ja tarkastelemalla muuttujien 

frekvenssejä, prosentteja ja keskiarvoja. Tehtyjä havaintoja hyödynnettiin uusien muuttujien 

muodostuksessa (liite 2.) (Tähtinen ym. 2011, s. 59). Seuraavaksi selvitettiin ristiintaulukoinnin 

avulla selitettävän ja selittävien muuttujien välistä yhteyttä. Niiden välistä tilastollista merkitsevyyttä 

testattiin khiin neliötestin avulla. Khiin neliötesti on riippumattomuustesti, jonka tulokset 

käytännössä tiivistyvät p-arvoon. P-arvo kertoo tilastollisen merkitsevyyden todennäköisyyden. Mitä 

pienempi p-arvo on, sitä suurempi tilastollinen merkitsevyystaso tuloksella on. (Heikkilä 2014, 200–

201; Alkula ym. 2002, 216–219; Tähtinen ym. 2011, 123–128.)    
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Läheisen kokemusta siitä, onko hän saanut riittävästi tietoa hoivakodin henkilökunnalta 

koronaeristyksen aikana, selvitettiin viiden eri kysymyksen avulla. Kaikissa viidessä kysymyksessä 

havaittiin khiin neliötestissä yhteys (p=<0,001) selitettävän vierailurajoitusmuuttujan kanssa. 

Tiedonsaantia mittaavien kysymysten yhteneväisyyttä mitattiin Cronbachin alpha -kertoimen avulla.  

Kysymyksien Cronbachin alpha -kerroin on 0,854. Koska oltiin kiinnostuneita tiedonsaannin 

riittävyydestä, oli järkevää tiivistää aineistoa niin, että tiedonsaantia kartoittavista kysymyksistä 

muodostettiin summamuuttuja (liite 2.). Summamuuttujassa yhdistetään ne muuttujat, jotka mittaavat 

samaa asiaa tai saman asian eri ulottuvuuksia. Summamuuttujassa arvon yksi saivat ne henkilöt, jotka 

olivat vastanneet kyllä neljään tai viiteen kysymykseen, ja alle neljään kysymykseen kyllä vastanneet 

saivat arvon nolla. (Tähtinen ym. 2011, 48 ja 53–57.) 

 

Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita useiden eri selittävien muuttujien välisistä yhteyksistä 

selitettävään muuttujaan, mikä saadaan parhaiten selville käyttämällä monimuuttujamenetelmää. 

Tutkimuksen selitettävä muuttuja on kaksiluokkainen, joten aineisto analysoitiin binäärisen logistisen 

regressioanalyysin avulla. (Heikkilä 2014, 227.)  

 

Analyysi perustui viiteen vaiheeseen, joista jokainen muodostaa oman analyysimallin. 

Ensimmäisessä mallissa tarkasteltiin jokaisen muuttujan itsenäistä yhteyttä selitettävään muuttujaan. 

Tämän jälkeen seuraavissa malleissa analyysiin lisättiin uusia muuttujia tai muuttuja sekä tarkasteltiin 

niiden vaikutusta edellisen mallin tuloksiin. Toisessa mallissa analyysiin lisättiin: läheisen kokemus 

riittävästä yhteydestä hoivakodissa asuvaan asukkaaseen. Kolmannessa mallissa lisättiin: kokemus 

läheisen ja hoivakodissa asuvan vanhuksen suhteen muuttumisesta. Neljännessä mallissa analyysiin 

lisättiin hyvinvoinnin ulottuvuus eli kokemus asukkaan hyvinvoinnin muuttumisesta tai onko huoli 

asukkaan hyvinvoinnista heikentänyt läheisen hyvinvointia. Viidennessä mallissa analyysiin lisättiin 

summamuuttuja riittävän tiedonsaannin kokemuksesta.  

 

Tuloksia tulkittiin vetosuhteen eli Odds Ratio (OR) arvojen avulla, ja ne raportoidaan 

tutkimusraportissa. Nimensä mukaisesti vetosuhde on kahden vedon suhde. Vetosuhteen (Odds Ratio 

OR) avulla ilmaistaan kunkin selittävän muuttujan vaikutuksen voimakkuus eli se, kuinka etäällä 

toisistaan ovat kaksi todennäköisyyttä. (Tähtinen 2011, 164–165; Rita 2004, 207–212.) Aineisto 

analysoitiin SPSS (Statictical Paggage for Social Sciences) -ohjelmiston avulla, joka on suunniteltu 

kvantitatiivisen aineiston analysointiin (Metsämuuronen 2000, 3). 
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Kvalitatiivisessa analyysissä avovastauksista etsittiin läheisten perusteluja vanhusten 

hoivapalveluiden koronapandemian aikaisesta vierailurajoituksesta. Sisällönanalyysi perustui 

induktiiviseen päättelyyn, jossa aikaisemmat havainnot, tiedot tai teoriat eivät ohjanneet analyysia. 

Induktiivinen lähestymistapa sopii käytettäväksi silloin, kun tutkitaan aihetta, josta on niukasti 

aiempaa tietoa. Induktiivisen lähestymistavan lähtökohtana ovat yksittäiset havainnot, joiden 

perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä.  (Eriksson ym. 2012, 10 ja 37.)  

 

Aineisto analysoitiin soveltaen Tuomi & Sarajärvi (2009) sisällönanalyysiprosessia Atlas.ti 9 -

ohjelman avulla. Aluksi määriteltiin analyysiyksikkö, joka sisälsi yksittäisiä sanoja, lauseita tai 

lausekokonaisuuksia. Kyllä ja ei vastanneiden avovastaukset analysoitiin ja koodattiin erikseen niin, 

että ne erottuvat lopullisessa analyysissa. Analyysin ensimmäisessä vaiheessa aineistoa pelkistettiin 

esittämällä sille tutkimustehtävän mukaisia kysymyksiä ja koodaamalla aineistosta löytyvät 

alkuperäisilmaukset. Alkuperäisilmauksia tiivistettiin ja niistä muodostettiin pelkistettyjä ilmauksia.  

Seuraavaksi aineistoa klusteroitiin eli koodatuista alkuperäisilmauksista etsittiin erilaisuuksia ja 

yhtäläisyyksiä sekä ryhmiteltiin ne aihepiireittäin alaluokiksi. Lopuksi aineistoa abstrahoitiin 

yhdistelemällä alaluokkia yläluokiksi, pääluokiksi ja yhdistäväksi luokaksi niin, että tutkittavasta 

ilmiöstä saatiin teoreettinen kokonaisuus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. (Janhonen & Nikkonen 

2003, 24–29; Tuomi & Sarajärvi 2009, 103–116.) 

 

Sisällönanalyysiin haluttiin tuoda lisänäkökulmaa selvittämällä kyllä ja ei vastanneiden 

vierailurajoitusperustelujen painoarvot vastaajaryhmittäin. Tämän vuoksi sisällönanalyysiä jatkettiin 

luokkien muodostamisen jälkeen kvantifioimalla kvalitatiivinen aineisto.  Kvantifioinnissa laskettiin 

jokaisen luokitellun ilmaisun esiintymiskerta ja esitettiin yhdistävän luokan tulokset niin, että siitä 

erottuu ”kyllä” ja ”ei” vastanneiden osuudet. Näin vierailurajoituksen perusteluille saatiin erilaista 

näkökulmaa kuvaamalla ilmaisujen määrällinen esiintymistiheys. Kvantifioinnin avulla saatiin tuotua 

selkeämmin esiin ”kyllä” ja ”ei” vastanneiden perustelujen yhtäläisyydet ja eroavaisuudet. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 120–122; Janhonen & Nikkonen 2003, 34–35.) 
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6 TULOKSET 

 

Kyselyyn vastasi 366 henkilöä (N=366), joista läheissuhteen perusteella tutkimukseen mukaan 

rajautui 355 vastaajaa (N=355). Näistä vastaajista vierailurajoitusta koskevaan kysymykseen oli 

vastannut 334 henkilöä (N=334), jotka muodostavat lopulliseen tutkimusjoukon. Tuplavastauksen 

antaneiden eli molempiin vaihtoehtoihin, ”kyllä” ja ”ei”, vastanneiden tuloksia tarkasteltiin, mutta 

niissä ei havaittu oleellista merkitsevyyttä vierailurajoitusten perustelulle, joten lopullisesta 

analyysistä ne jätettiin pois.  

 

Tuloksissa raportoidaan ensin kvantitatiivisen analyysin tulokset, joista ensimmäisissä taulukoissa 

raportoidaan puuttuvien havaintojen määrä, mutta sen jälkeen ne jätetään analyysistä pois. Sen 

jälkeen raportoidaan avovastauksista tehdyn kvalitatiivisen analyysin tulokset sisältäen 

kvantifioinnin. Ensimmäiseksi kuvataan vastaajat ja heidän jakaumansa. Tämän jälkeen raportoidaan, 

oliko vierailurajoitus vastaajien mielestä oikea ratkaisu, ja mitkä tekijät vaikuttivat heidän 

mielipiteeseensä. Vastausmäärät vaihtelevat kysymyksittäin, koska osa tutkimukseen osallistuneista 

jätti vastaamatta joihinkin kysymyksiin. Lopuksi raportoidaan sisällönanalyysin tulokset. 

Avovastauksia oli antanut yhteensä 211 vastaajaa seuraavasti ”ei” vastanneista 120 jätti perustelun 

mielipiteelleen, joissa oli yhteensä 5368 sanaa, ja ”kyllä” vastanneista 91 jätti perustelun 

mielipiteelleen, joissa oli yhteensä 2333 sanaa. 

 

 

6.1 Vastaajien taustatiedot 

 

Vastaajista 89 % oli naisia, ja vastaajien keski-ikä oli 57 vuotta. Nuorin vastaaja oli 25-vuotias ja 

vanhin 85-vuotias. Vastaajista vähän alle puolet oli korkeasti koulutettuja (43 %) ja vähemmistö (6 

%) oli käynyt kansakoulun tai suorittanut vastaavan oppivelvollisuuden. Suurimmalla osalla 

vastaajista hoivakodissa asui heidän vanhempansa (69 %). Suurin osa vastaajista asui 

kaupunkimaisella alueella yli 50 000 asukkaan kaupungissa (62 %). (Taulukko 1.) 
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Taulukko 1. Taustatiedot N=334, sarakeprosentit 

  N % 

Ikä   

alle 40 31 9 

40-49 53 16 

50-59 109 33 

60-69 92 28 

70 tai enemmän 36 11 

Puuttuvat 13 4 

Sukupuoli   

Nainen 296 89 

Mies 37 11 

Puuttuvat 1 0 

Koulutus 
  

Kansakoulu 19 6 

Ammattikoulu/ lukio 90 27 

Opistotason koulutus 82 25 

Korkeakoulu 142 43 

Puuttuvat 1 0 

Hoivakodissa asuu vastaajan 
  

Puoliso 33 10 

Vanhempi 231 69 

Sisarus 14 4 

Isovanhempi 23 7 

Appivanhempi 15 3 

Muu 18 5 

Puuttuvat 11 3 

Asuinpaikka   

Kaupunki 208 62 

Taajama 77 23 

Maaseutu 47 14 

Puuttuvat 2 1 
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Vastaajista (taulukko 2.) suurin osa (76 %) oli kokenut, ettei yhteydenpito hoivakodissa asuvaan 

läheiseen ollut riittävä vierailurajoituksen aikana. Liki puolet vastaajista (45 %) koki, että suhde 

läheiseen oli säilynyt ennallaan, mutta kolmannes (34 %) oli kokenut itsensä ja hoivakodissa asuvan 

vanhuksen etääntyneensä toisistaan. Tässä kysymyksessä oli aineiston suurin kato, sillä 17 % 

vastaajista oli jättänyt vastaamatta kysymykseen.  

 

Yli puolet (61 %) vastaajista koki, että hoivakodissa asuvan läheisen hyvinvoinnissa oli tapahtunut 

muutosta, ja noin kolmannes (36 %) oli sitä mieltä, ettei läheisen hyvinvointi ollut muuttunut. 

Kysymyksessä, jossa kartoitettiin sitä, onko huoli hoivakodissa asuvan asukkaan voinnista 

vaikuttanut läheisen hyvinvointiin, vastaukset jakautuivat tasaisesti. Oman hyvinvoinnin koki 

huonontuneen hieman alle puolet vastaajista (46 %), ja vastaavasti hieman yli puolet vastaajista (54 

%) koki, ettei heidän oma hyvinvointinsa ollut muuttunut huonommaksi.  

 

Suhtautuminen hoivakotiin oli suurimmalla osalla (66 %) pysynyt ennallaan, kun taas suhtautumisen 

muuttuminen myönteisemmäksi tai kielteisemmäksi oli loppujen vastaajien kesken tasaisempaa.  

Vastaajista 14 % kertoo suhtautumisen muuttuneen myönteisemmäksi ja puolestaan 19 % vastaajista 

kertoo sen muuttuneen kielteisemmäksi.  

 

Läheisten kokemukset siitä, olivatko he saaneet riittävästi tietoa henkilökunnalta, jakautuivat 

jokaisessa tiedonsaantia kartoittavassa viidessä kysymyksessä suhteellisen tasaisesti. Yli puolet 

omaisista koki saaneensa riittävästi tietoa läheisen voinnista (65 %), turvallisuudesta (57 %), läheisen 

arjen sujumisesta (54 %) ja yhteydenpidon mahdollisuuksista (58 %). Muutokset hoivakodin arjessa 

oli ainut kysymys, jossa kokemus riittävästä tiedon saannista (44 %) oli pienempi kuin kokemus siitä, 

ettei tietoa ollut saatu riittävästi (52 %).  
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Taulukko 2. Selittävät muuttujat n=334, sarakeprosentit 

  N % 

Kokemus, yhteys läheiseen riittävä   

Kyllä 79 24 

Ei 253 76 

Puuttuvat 2 1 

Suhde asukkaaseen läheiseen    

Lähentynyt 14 4 

Etääntynyt 114 34 

Ei muuttunut 151 45 

Puuttuvat 55 17 

Asukkaan hyvinvointi muuttunut   

Kyllä 204 61 

Ei 120 36 

Puuttuvat 10 3 

Huoli läheisestä vaikuttanut vastaajan omaan hyvinvointiin  

Kyllä 152 46 

Ei 180 54 

Puuttuvat 2 1 

Suhtautuminen hoivakotiin muuttunut   

Myönteisemmäksi 48 14 

Kielteisemmäksi 62 19 

Ennallaan 221 66 

Puuttuvat 3 1 

Saanut henkilökunnalta riittävästi tietoa   

Läheisen voinnista   

Kyllä  218 65 

Ei  103 31 

Puuttuvat 13 4 

Läheisen turvallisuudesta   

Kyllä 191 57 

Ei 132 40 

Puuttuvat 11 3 

Läheisen arjen sujumisesta   

Kyllä 179 54 

Ei 147 44 

Puuttuvat 8 2 

Yhteydenpidon mahdollisuuksista   

Kyllä 192 58 

Ei 135 40 

Puuttuvat 7 2 

Muutoksista hoivakodin arjessa   

Kyllä 146 44 

Ei 172 52 

Puuttuvat 16 5 
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6.2      Oliko läheisten pääsyn estäminen hoivakoteihin oikea ratkaisu 

 

Vastanneista hieman yli puolet (54 %) oli sitä mieltä, että läheisten pääsyn estäminen hoivakoteihin 

koronapandemian aikana oli oikea ratkaisu ja hieman alle puolet (40 %) taas sitä mieltä, että se ei 

ollut.  

 

Vastauksia (taulukko 3.) tarkasteltaessa ikäryhmittäin alle 40-vuotiaiden ja 40–49-vuotiaiden 

ryhmissä vastaukset jakautuivat hyvin tasaisesti, sillä molemmissa ryhmissä ”kyllä” ja ”ei” 

vastanneiden välillä oli vain yhden vastaajan ero. Vastaajien iän noustessa ”kyllä” vastanneiden 

määrä nousi tasaisesti. Rajoitukset koettiin hieman useammin perusteltuina kuin nuoremmissa 

ikäryhmissä. 50-vuotiaiden ja sitä vanhempien ryhmissä vastaajat olivat useammin sitä mieltä, että 

vierailurajoitus oli oikea ratkaisu. Iän suhteen ei havaittu kuitenkaan tilastollisesti merkitsevää 

yhteyttä (p=0,438).  

 

Sukupuolella havaittiin sen sijaan olevan tilastollisesti merkitsevä yhteys (p=<0,001) vastaajan 

mielipiteeseen. Vastaajista 11 % oli miehiä, ja heistä suurin osa (84 %) oli sitä mieltä, että 

vierailurajoitus oli oikea ratkaisu, kun naisista noin puolet kannatti vierailurajoitusta (55 %).  

 

Koulutustaustalla ei havaittu tilastollisesti merkitsevää yhteyttä (p=0,658) mielipiteeseen 

vierailurajoituksista. Koulutustaustalla ei myöskään ollut ”kyllä” ja ”ei” vastanneiden välillä suurta 

eroavaisuutta. Kansakoulun käyneet olivat hieman useammin (68 %) vierailurajoituksen kannalla. 

Ammattikoulun/lukion, opistotason koulutuksen ja korkeakoulun käyneiden keskuudessa 54–57 % 

kannatti vierailurajoitusta.  

 

Kysymyksessä, jossa selvitettiin hoivakodissa asuvan asukkaan suhdetta vastaajaan, myönteisimmin 

vierailurajoitukseen suhtautuivat vastaajat, joiden sisarus asuu hoivakodissa. Heistä suurin osa (86 

%) oli vierailurajoituksen puolella. Seuraavaksi myönteisin vastaajajoukko oli muut läheiset (67 %). 

Samoin vierailurajoitusten puolella oli hieman yli puolet vastaajista, joiden puoliso (61 %), 

isovanhempi (61 %) tai vanhempi (56 %) asuu hoivakodissa. Kielteisimmin vierailurajoitukseen 

suhtautuivat henkilöt, joiden appivanhempi asuu hoivakodissa. Heistä hieman vajaa puolet (40 %) oli 

vierailurajoituksen puolella. Vierailurajoituksen ja sukulaissuhteen väliltä ei löytynyt tilastollisesti 

merkitsevää yhteyttä (p=0,182).  
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Asuinpaikalla ei havaittu tilastollisesti merkitsevää yhteyttä (p=0,411) mielipiteeseen 

vierailurajoituksista. Maaseudulla suhtauduttiin vierailurajoitukseen hieman myönteisemmin kuin 

taajamassa tai kaupungissa. Hieman yli puolet vastaajista kannatti vierailurajoitusta maaseudulla (64 

%) ja kaupungissa (58 %), kun taas taajamassa noin puolet olivat vierailurajoituksen kannalla (52 %) 

ja puolet sitä vastaan (48 %).  

 

Taulukko 3. ”Kyllä” ja ”ei” vastanneiden jakauma taustamuuttujien mukaan Khin neliö testi 

(Riviprosentit). 

    Kyllä Ei P-arvo 

    n=193 54 % n=141 40 %   

Ikä n=321     0,439 

 <39 16 52 15 48  

 40-49 26 49 27 51  

 50-59 62 57 47 43  

 60-69 58 63 34 37  

 70< 23 64 13 36  

Sukupuoli n=333     <0,001 

 Nainen 161 55 135 46  

 Mies 31 84 6 16  

Koulutus n=333     0,658 

 Kansakoulu 13 68 6 32  

 Ammattikoulu/ lukio 51 57 39 43  

 Opistotason koulutus 44 54 38 46  

 Korkeakoulu 84 59 58 41  

Hoivakodissa asuu vastaajan n=334 
    

0,182 

 Puoliso 20 61 13 39  

 Vanhempi 129 56 102 44  

 Sisarus 12 86 2 14  

 Isovanhempi 14 61 9 39  

 Appivanhempi 6 40 9 60  

 Muu 12 67 6 33  

Asuinpaikka n=332     0,411 

 Kaupunki 121 58 87 42  

 Taajama 40 52 37 48  

 Maaseutu 30 64 17 36  
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6.3  Läheisten näkemykseen vierailujen estämisestä yhteydessä olevat tekijät 

 

Kaikki selittävät (taulukko 4.) muuttujat ovat khiin neliötestin mukaan tilastollisesti merkitsevästi 

(p=<0,001–0,014) yhteydessä selitettävään muuttujaan. Vastaajien, jotka kokivat yhteydenpidon 

hoivakodissa asuvaan asukkaaseen riittämättömäksi (77 %) koronapandemian aikaisten rajoitusten 

aikana, mielipide vierailurajoituksesta jakautui tasaisesti. Puolet (50 %) vastasi ”kyllä” ja puolet (50 

%) ”ei” vierailurajoitusta kartoittavaan kysymykseen. Heistä, jotka kokivat yhteyden riittäväksi, 84 

% oli sitä mieltä, että vierailurajoitus oli oikea ratkaisu.    

 

Suhdetta läheiseen kartoitettiin kolmen vaihtoehdon avulla: lähentynyt, etääntynyt ja ei muuttunut. 

Vastaajista, joiden suhde hoivakodissa asuvaan asukkaaseen oli lähentynyt vierailurajoituksen 

aikana, suurin osa (71 %) piti vierailurajoitusta oikeana ratkaisuna. Vastaajien, joiden suhde 

hoivakodissa asuvaan asukkaaseen oli etääntynyt vierailurajoituksen aikana, vastaukset jakautuivat 

tasan ”kyllä” (50 %) ja ”ei” (50 %) välille.  Hieman yli puolet vastaajista (54 %) koki, että suhde 

läheiseen ei ollut muuttunut koronarajoitusten aikana. Heistä kaksi kolmasosaa (67 %) oli sitä mieltä, 

että vierailurajoitus oli oikea ratkaisu ja kolmasosan (33 %) mielestä se ei ollut.  

 

Hoivakodissa asuvan asukkaan hyvinvoinnissa muutosta oli havainnut 62 % vastaajista. Vastaajista, 

jotka olivat havainneet asukkaan hyvinvoinnissa muutosta, hieman yli puolet (53 %) vastusti 

vierailurajoitusta. Niistä vastaajista, jotka eivät olleet huomanneet hoivakodissa asuvan läheisen 

hyvinvoinnissa muutosta, suurin osa (76 %) oli sitä mieltä, että vierailurajoitus oli oikea ratkaisu.   

 

Hieman alle puolet vastaajista (46 %) koki, että huoli hoivakodissa asuvan asukkaan voinnista oli 

heikentänyt heidän omaan hyvinvointiaan. Heistä yli puolet (63 %) oli sitä mieltä, että vierailurajoitus 

ei ollut oikea ratkaisu. Puolestaan niistä vastaajista, joiden omaan hyvinvointiin vierailurajoitus ei 

ollut vaikuttanut, suurin osa (73 %) oli sitä mieltä, että vierailurajoitus oli oikea ratkaisu.  

 

Suhtautuminen hoivakotiin oli suurimmalla osalla vastaajista (67 %) säilynyt ennallaan. Loput 

vastaukset jakautuivat suhteellisen tasaisesti niiden kesken, joiden suhtautuminen oli muuttunut 

myönteisemmäksi (15 %) tai kielteisemmäksi (19 %). Vastaajista, joiden suhtautuminen oli 

muuttunut myönteisemmäksi, suurin osa (85 %) piti vierailurajoitusta hyvänä asiana. Niistä, joiden 

suhtautuminen oli muuttunut kielteisemmäksi, suurin osa (71 %) vastusti vierailurajoitusta.  
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Kaikissa hoivakodista saatua tietoa kartoittavien viiden kysymyksen tuloksissa (p=<0,001) 

vastaukset jakautuivat niin, että mitä enemmän vastaaja oli saanut tietoa, sitä useammin hän vastasi 

vierailurajoitusta koskevaan kysymykseen kyllä. Kaikissa tiedonsaantia kartoittavissa kysymyksissä 

kyllä vastanneista suurin osa (72–74 %) oli vierailurajoituksen puolella, ja loput (26–28 %) sitä 

vastaan.  

 

Vastaajat, jotka kokivat saaneensa liian vähän tietoa, suhtautumisessa vierailurajoitukseen oli 

enemmän hajontaa. Eniten vierailurajoitusta vastustaneita (73 %) oli vastaajissa, jotka eivät olleet 

saaneet riittävästi tietoa läheisen voinnista. Kysymyksissä, joissa kartoitettiin läheisen kokemusta 

tiedonsaannista liittyen turvallisuuteen, arjen sujuvuuteen ja yhteydenpidon mahdollisuuksiin, 

vastaajan suhtautuminen vierailurajoitukseen oli tasaisempaa. Suurin osa oli vierailurajoitusta 

vastaan (63–65 %), ja loput (35–37 %) kannattivat vierailurajoitusta. Sen sijaan hoivakodin arjesta 

riittämättömästi tietoa saaneiden kohdalla ero oli hieman kapeampi. Vierailurajoitusta vastusti 

hieman yli puolet (57 %), ja hieman alle puolet (43 %) oli vierailurajoituksen puolella. 
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Taulukko 4. ”Kyllä” ja ”ei” vastanneiden jakauma selittävien muuttujien mukaan Khin neliö testi 

(Riviprosentit). 

    Kyllä Ei P-arvo 

    n=193 54 % n=141 40 %   

Kokemus, yhteys läheiseen riittävä n=334     <0,001 

 Kyllä 66 84 13 17  

 Ei 126 50 127 50  

Suhde asukkaaseen  n=279     0,014 

 Lähentynyt 10 71 4 29  

 Etääntynyt 57 50 57 50  

 Ei muuttunut 101 67 50 33  

Asukkaan hyvinvointi muuttunut n=324     <0,001 

 Kyllä 95 47 109 53  

 Ei 94 78 26 59  

Huoli vaikuttanut omaan hyvinvointiin  n=332     <0,001 

 Kyllä 57 38 95 63  

 Ei 136 76 44 24  

Suhtautuminen hoivakotiin muuttunut n=331     <0,001 

 Myönteisemmäksi 41 85 7 15  

 Kielteisemmäksi 18 29 44 71  

 Ennallaan 132 60 89 40  

Saanut henkilökunnalta riittävästi tietoa       

Asukkaan voinnista n= 321     <0,001 

 Kyllä  156 72 62 28  

 Ei  28 27 75 73  

Asukkaan turvallisuudesta n=323     <0,001 

 Kyllä 137 72 54 28  

 Ei 48 36 84 64  

Asukkaan arjen sujumisesta n=326     <0,001 

 Kyllä 132 74 47 26  

 Ei 54 37 93 63  

Yhteydenpidon mahdollisuuksista n=327     <0,001 

 Kyllä 140 73 52 27  

 Ei 47 35 88 65  

Muutoksista hoivakodin arjessa n=318     <0,001 

 Kyllä 107 73 39 27  

  Ei 74 43 98 57   
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Monimuuttujamallin tulokset 

 

Läheisten näkemyksiä vierailurajoituksista kartoitettiin viiden eri monimuuttujamallin avulla 

(taulukko 5.). Monimuuttujamallissa verrataan vierailurajoituksen vastausta ”kyllä” vastaukseen ”ei”.  

Ensimmäisessä mallissa analysoidaan jokaisen muuttujan itsenäistä yhteyttä selitettävään muuttujaan 

eli mielipiteeseen vierailurajoituksesta. Seuraavissa malleissa lisätään taustatiedot, yhteys 

asukkaaseen, suhde asukkaaseen sekä asukkaan ja läheisen hyvinvoinnin ja tiedon saannin 

näkökulma.  

Ensimmäisessä selittävien muuttujien itsenäisten yhteyksien mallissa miehillä oli naisia suurempi 

todennäköisyys pitää vierailukieltoa oikeana ratkaisuna (OR 4.33, p=0.001). Muiden 

taustamuuttujien eli iän, suhteen hoivakodissa asuvaan asukkaaseen, koulutuksen tai asuinpaikan ja 

vierailurajoituksen väliltä ei löytynyt tilastollisesti merkitsevää yhteyttä (p=0,130-0,929). Niillä, 

jotka olivat kokeneet yhteyden riittäväksi, oli pieni todennäköisyys (OR 0,21, p=<0,001) pitää 

vierailukieltoa oikeana ratkaisuna.  Mikäli suhde hoivakodissa asuvaan asukkaaseen ei ollut 

muuttunut vierailurajoituksen aikana oli vastaajalla suurempi todennäköisyys pitää vierailukieltoa 

oikeana ratkaisuna (OR 2,02, p=0,006). Mikäli vastaaja ei ollut havainnut asukkaan hyvinvoinnissa 

muutosta oli suurempi todennäköisyys sille, että hän piti vierailukieltoa oikeana ratkaisuna (OR 4,15, 

p=<0,001). Mikäli vastaajan oma hyvinvointi oli heikentynyt, oli hänellä vastaajia, joiden hyvinvointi 

oli heikentynyt pienempi, todennäköisyys pitää vierailukieltoa oikeana ratkaisuna (OR 0,19, 

p=<0,001). Tiedonsaannilla oli kaikista suurin itsenäinen yhteys mielipiteeseen vierailurajoitusta 

kohtaan. Mikäli läheinen oli saanut hoivakodista riittävästi tietoa eli vastannut yli kolmeen 

tiedonsaantia kartoittaneeseen kysymykseen kyllä, hän todennäköisimmin piti vierailukieltoa oikeana 

ratkaisuna (OR 5,78, p=<0,001). 

 

Toisessa mallissa analyysiin lisättiin taustamuuttujat ja yhteys läheiseen riittävä selittävä muuttuja. 

Taustamuuttujista sukupuolella ja vierailurajoituksella oli tilastollisesti merkitsevä yhteys (p=0,003). 

Miehillä oli naisia suurempi todennäköisyys pitää vierailukieltoa oikeana ratkaisuna (OR 4.30, 

p=0.003). Kokemuksella yhteydestä hoivakodissa asuvaan läheiseen ja vierailurajoituksella oli 

tilastollisesti merkitsevä yhteys (p=<0,001). Niillä, jotka eivät kokeneet yhteyttä riittäväksi, oli 

pienempi todennäköisyys (OR 0,21) pitää vierailukieltoa oikeana ratkaisuna.  

 

Kolmannessa mallissa lisättiin muuttuja, onko läheisen suhde hoivakodissa asuvaan asukkaaseen 

lähentynyt, etääntynyt vai pysynyt ennallaan vierailurajoituksen aikana. Läheisen suhteella 
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hoivakodissa asuvaan asukkaaseen ei löytynyt tilastollisesti merkitsevää yhteyttä (p=>0,05). 

Muuttujan lisäämisellä ei ollut vaikutusta edellisissä malleissa havaittuun yhteyteen sukupuolen 

vierailurajoituksen välillä. Myös vierailurajoituksen ja kokemuksen yhteydestä hoivakodissa asuvaan 

läheiseen yhteys pysyi samana.  

 

Neljännessä mallissa lisättiin hyvinvoinnin ulottuvuus eli se, onko läheinen huomannut muutosta 

asukkaan hyvinvoinnissa, ja onko huoli asukkaan voinnista vaikuttanut läheisen hyvinvointiin. Mikäli 

omainen ei ollut huomannut muutosta asukkaan hyvinvoinnissa, hän piti vierailukieltoa 

todennäköisemmin oikeana ratkaisuna (OR 2,529, P=0,007). Samoin mikäli omainen ei ollut kokenut 

huolen asukkaan voinnista vaikuttaneen hänen omaan hyvinvointiinsa, hän piti vierailukieltoa 

todennäköisemmin oikeana ratkaisuna (OR 2,964, p=0,001). Muuttujien lisäämisellä ei ollut 

vaikutusta aikaisemmissa malleissa löytyneiden muuttujien ja vierailurajoitusten yhteyksien välillä.  

 

Viidennessä mallissa lisättiin tiedonsaantia kuvaava summamuuttuja. Summamuuttuja koostuu 

kysymyksestä, jossa kartoitetaan sitä, onko läheinen saanut riittävästi tietoa hoivakodin 

henkilökunnalta asukkaan voinnista, asukkaan turvallisuudesta, asukkaan arjen sujumisesta, 

mahdollisuudesta yhteydenpitoon asukkaan kanssa ja muutoksista hoivakodin arjessa. Mikäli 

läheinen oli saanut riittävästi tietoa eli vastannut yli kolmeen tiedonsaantia kartoittaneeseen 

kysymykseen kyllä, hän todennäköisimmin piti vierailukieltoa oikeana ratkaisuna (OR 3,633 P= < 

0,001). Tässä mallissa säilyi vierailurajoituksen ja läheisen hyvinvoinnin muutosten välinen yhteys, 

mutta kaikki muut aikaisemmin löydetyt yhteydet hävisivät.    
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Taulukko 6.  Logistinen regressioanalyysi (N=344) oliko läheisten pääsyn estäminen hoivakoteihin oikea ratkaisu (1=kyllä, 2=ei). Tilastollisesti merkitsevät 

yhteydet on lihavoitu. 

OR LV 95% p-arvo OR LV 95% p-arvo OR LV 95% p-arvo OR LV 95% p-arvo OR LV 95% p-arvo

Ikä (ref.  <39) 0,443 0,236 0,319 0,187 0,261

40-49 1,66 0,62-4,42 0,311 2,92 0,66-12,95 0,159 1,29 0,25-6,51 0,761 3,63 0,56-23,19 0,178 3,14 0,36-27,50 0,302

50-59 1,84 0,77-4,37 0,169 2,56 0,68-9,68 0,165 1,10 0,25-4,87 0,899 3,87 0,68-22,00 0,127 3,24 0,44-24,13 0,250

60-69 1,34 0,62-2,92 0,460 1,63 0,47-5,61 0,439 0,90 0,24-3,45 0,882 2,11 0,44-10,07 0,348 1,95 0,31-12,11 0,473

70 tai enemmän 1,04 0,47-2,31 0,929 1,12 0,35-3,60 0,849 0,51 0,14-1,87 0,309 1,21 0,27-5,42 0,89 1,04 0,18-6,10 0,965

Sukupuoli (ref. nainen) 4,33 1,76-10,70 0,001 4,30 1,66-11,16 0,003 3,96 1,48-10,62 0,006 2,50 0,87-7,18 0,041 2,93 0,98-8,76 0,054

Asukas on vastaajan (ref. puoliso) 0,243 0,233 0,272 0,291 0,256

Vanhempi 1,30 0,39-4,33 0,669 1,86 0,37-9,34 0,451 1,12 0,19-6,70 0,901 1,50 0,21-10,67 0,684 3,47 0,33-36,06 0,298

Sisar 1,58 0,57-4,36 0,376 1,12 0,34-3,64 0,853 1,10 0,33-3,67 0,876 0,78 0,21-2,90 0,716 1,64 0,36-7,44 0,518

Isovanhempi 0,33 0,06-2,00 0,229 0,27 0,04-1,90 0,188 0,32 0,04-2,30 0,255 0,17 0,01-2,19 0,176 0,37 0,03-5,22 0,461

Appivanhempi 1,29 0,35-4,67 0,702 0,65 0,14-3,08 0,587 0,69 0,14-3,52 0,658 0,81 0,14-4,53 0,806 1,34 0,19-9,03 0,767

Muu 3,00 0,72-12,46 0,130 2,51 0,48-13,12 0,275 3,68 0,66-20,70 0,139 2,96 0,48-18,21 0,242 7,52 0,91-61,89 0,061

Koulutus (ref. kansakoulu) 0,662 0,589 0,860 0,799 0,827

Ammattikoulu/ lukio 0,67 0,24-1,86 0,441 0,98 0,30-3,24 0,977 0,78 0,21-2,90 0,714 0,87 0,22-3,40 0,842 0,68 0,16-2,91 0,607

Opistotason koulutus 1,11 0,65-1,89 0,707 1,21 0,66-2,24 0,188 1,26 0,64-2,47 0,503 1,31 0,63-2,72 0,469 1,26 0,57-2,77 0,570

Korkeakoulu 1,25 0,72-2,16 0,424 1,54 0,81-2,95 0,233 1,11 0,53-2,33 0,781 1,35 0,60-3,01 0,467 1,18 0,51-2,76 0,969

Asuinpaikka (ref. kaupunki) 0,412 0,520 0,746 0,814 0,957

Taajama 1,27 0,66-2,44 0,477 1,32 0,63-2,76 0,457 1,26 0,56-2,80 0,579 0,90 0,37-2,17 0,809 0,87 0,34-2,25 0,776

Maaseutu 1,63 0,78-3,44 0,197 1,63 0,70-3,77 0,254 1,43 0,57-3,60 0,444 1,13 0,42-3,07 0,807 0,87 0,30-2,50 0,790

Yhteys asukkaaseen <0,001 <0,001 0,003 0,015

Yhteys asukkaaseen riittävä 0,20 0,10-0,37 <0,001 0,20 0,10-0,39 0,21 0,10-0,45 0,23 0,20-0,64 0,32 0,13-0,80

Suhde asukkaaseen (ref. lähentynyt) 0,015 0,605 0,734 0,413

Etääntynyt 0,81 0,24-2,70 0,729 0,80 0,21-3,04 0,748 0,58 0,14-2,45 0,460 0,41 0,09-1,88 0,249

Ei muuttunut 2,02 1,23-3,33 0,006 1,32 0,72-2,39 0,370 0,88 0,45-1,70 0,694 0,72 0,35-1,49 0,374

Hyvinvointi (ref. kyllä)

Asukkaan hyvinvointi 4,15 2,48-6,94 <0,001 2,53 1,28-4,98 0,007 1,95 0,95-4,02 0,070

Oma hyvinvoiniti 0,19 0,12-0,31 <0,001 2,96 1,52-5,76 0,001 2,25 1,10-4,60 0,026

Tiedonsaanti (ref. 0-3 kyllä vastausta) <0,001

On saanut riittävästi tietoa 5,78 3,48-9,61 <0,001 3,63 1,79-7,39

Malli 1 selittävien muuttujien itsenäiset yhteydet selitettävään muuttujaan

Mallit 2-5 selitettävien muuttujien vakioidut yhteyden selitettävään muuttujaan

Malli 1 Malli 2 Malli 3 Malli 4 Malli 5
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6.4 Mitä perusteluja näkemykselle annettiin 

 

Avointen vastausten analyysissä etsittiin perusteluja läheisen mielipiteelle vierailurajoituksesta. 

Vastaukset ”kyllä” ja ”ei” analysoitiin erikseen. Henkilöiden, jotka olivat valinneet molemmat 

vaihtoehdot ”kyllä” ja ”ei”, avovastaukset analysoitiin, mutta niistä ei löytynyt muista ryhmistä 

poikkeavaa tietoa, joten ne jätettiin tuloksista pois.   

 

Analyysissä (liite 3) aineistosta muodostui 83 alaluokkaa, 36 yläluokkaa, 17 pääluokkaa ja seitsemän 

yhdistävää luokkaa, joihin oli viitattu 576 kertaa.  Yhdistäviksi luokiksi muodostuivat: ”viimeisten 

elinvuosien elämänlaatu”, ”turvallisen tapaamisen järjestäminen”, ”rajoituksissa huomioon otettavat 

asiat”, ”taudin leviämisen ehkäiseminen varjelee elämää”, ”hoivakodin toimintaan liittyvät syyt”, 

”hoitajat ovat omaisia suurempi riski taudin leviämisessä” sekä ”omaisen tarve olla osa asukkaan 

elämää”. Perustelut koodattiin niin, että ”kyllä” vastanneiden koodin eteen tuli K ja juokseva 

numerointi, ja ”ei” vastanneiden koodin eteen tuli E ja juokseva numerointi.  

 

Yhdistävien luokkien koodeista tehtiin kvantifiointi (kuvio 4), joka kertoo kyseisen perustelun 

antaneiden ”kyllä” ja ”ei” vastausten suhteen. Seuraavissa neljässä luokassa perustelun olivat 

antaneet sekä ”kyllä” että ”ei” vastanneet: ”viimeisten elinvuosien elämänlaatu”, ”turvallisen 

tapaamisen järjestäminen”, ”rajoituksissa huomioon otettavat asiat” ja ”hoivakodin toimintaan 

liittyvät syyt”. Luokka ”taudin leviämisen ehkäisemisellä varjellaan vanhusten elämää” sisälsi vain 

”kyllä” vastanneiden koodeja. Luokka ”hoitajat ovat suurempi riski taudin leviämiseen hoivakodissa” 

sisälsi vain ”ei” vastanneiden koodeja. 

 

 

Kuvio 4. Hoivakodin rajoituksien perustelut vastaajien mielipiteiden mukaan jaoteltuna. 
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Viimeisten elinvuosien elämänlaatu 

 

Vierailurajoitusta vastustaneet vastaajat toivat esiin, että viimeisten elinvuosien elämänlaatu on 

elämän pituutta tärkeämpää. Jäljellä oleva elämänlaatu oli kaikista vahvimmin esiin nouseva tekijä, 

jolla perusteltiin, ettei vierailurajoitus ollut oikea ratkaisu. Vastaajat perustelivat, että rajoituksilla on 

vaikutusta asukkaan kokonaiselämänlaatuun sekä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin 

osa-alueisiin. Vierailurajoitusta vastustaneiden henkilöiden mielestä eristäminen oli pahempi 

vaihtoehto kuin koronavirukseen sairastuminen. Asukkaiden hyvinvoinnista olivat huolissaan myös 

rajoituksia puoltaneet henkilöt, mutta he pitivät elämän suojelemista kuitenkin tärkeämpänä.  

 

”…ihminen on hoivakodissa jo elämän loppumetreillä. Loppuajan pitäisi olla hyvä ja laadukas, 

mutta eristäminen hoitaa luonnon tehtävät nopeutetusti siten, että elämänlaatu on rajoituksista ja 

virikkeettömyydestä johtuen heikkoa…” (E84) 

 

”… Nyt tulisi suojella elämän laatua, ei sen määrää. Hoivakodeissa asuvilla muistisairaita ei enää 

ole elinpäiviä paljon jäljellä. Jos ei tapa Alzheimer tai korona, niin yksinäisyys tappaa…” (E88) 

 

”… Tämä tuottaa niin paljon kärsimystä ja surua sekä yksinäisyyttä ja toimintakyvyn laskua 

ihmiselle, jolla elinaikaa ei välttämättä ole montakaan kuukautta. Elämänlaatu laskee. Ihminen 

kuolee yksinäisyyteen ja tuntee itsensä hylätyksi ja pettyneeksi jos koronasta selviää…” (E101) 

 

Vastaajat perustelivat kantaansa sillä, että asukkaat elävät hoivakodissa viimeisiä vuosiaan, 

kuukausiaan tai jopa viikkojaan. Ottaen huomioon asukkaiden korkean iän ja kunnon huomioiden ei 

läheisiä heidän mielestään olisi saanut rajata pois asukkaiden elämästä. Vastaajien mielestä 

eristäminen voi aiheuttaa tai edesauttaa asukkaiden ennenaikaista kuolemaa.  Läheiset pelkäsivät, että 

asukas kuolee vierailurajoitusten aikana, eivätkä he pääse tai ehdi hyvästelemään häntä. Osalla 

läheinen oli kuollutkin ilman, että he olivat saaneet jättää hyvästejä.  

 

Turvallisen tapaamisen järjestäminen 

 

Vastaajien mielestä turvallisia tapaamismuotoja olisi pitänyt lähteä kehittelemään heti tai ainakin 

toteutunutta nopeammin. Läheiset olisivat mielestään voineet tulla terveenä ja oireettomana 

tapaamaan asukasta hyvästä hygieniasta huolehtien ja suojavarusteita käyttäen. Toivottiin myös, että 
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tapaamisille olisi järjestetty turvallisia tiloja ulkona, konteissa tai erillisessä vierailuhuoneessa 

hoivakodin sisällä.  

”… Hoivakodin olisi pitänyt järjestää tapaamisia ulkona turvaväli ja suojavarusteet 

huomioiden…”(E93) 

”… Pitäisi jokin ratkaisu olla: tapaamiset ulkona, konteissa tms…” (E105) 

”… Luulisi, että erityistä varovaisuutta noudattaen olisi voitu tapaamisia järjestää. Tehostettu 

käsihygienia, kasvomaskit, tapaamiset ulkoilmassa tai jokin muu erityisjärjestely…”(E120) 

”… tottakai järkevä ratkaisu. Omassa hoivakodissamme tosin vierailut sallittiin ulkona 

turvaetäisyys huomioiden tai parvekkeelta kurkistellen. Tämä tapahtui jo myöhemmin keväällä, eli 

ei lähellä rajoitusten asettamista…” (K13) 

”… Kyllä varmaankin on ollut oikea ratkaisu mutta nyt voisi jo alkaa lieventämään niin että esim. 

hengityssuojalla varustettuna ja parin metrin etäisyyden pitämällä voisi vierailla läheisen luona…” 

(K39) 

 

Kyllä vastanneet olivat tyytyväisiä, kun olivat päässeet tapaamaan asukasta rajoitetusti ja ulkona, 

mutta ei vastanneiden mielestä se oli riittämätön järjestely.  

 

Vierailurajoituksia asetettaessa huomioon otettavat asiat 

 

Vastaajien mielestä rajoituksia suunniteltaessa olisi tullut ottaa huomioon alueellinen tautitilanne, 

jonka olisi pitänyt vaikuttaa myös rajoitusten kestoon. Vierailurajoituksia kritisoineet toivat esiin, että 

ne olivat lain ja itsemääräämisoikeuden vastaisia. Tapaamisen rajoituksia olisi pitänyt aikaisemmin 

päästä purkamaan erilaisilla tapaamisen järjestelyillä sekä yksilökohtaista harkintaa käyttäen.  

 

Vastaajat toivat esiin, että erilaisten vaihtoehtoisten yhteydenpitomuotojen, kuten puheluiden, 

toteuttamisessa oli haasteita johtuen asukkaan toimintakyvyn vajeesta, kuten huonontuneista aisteista 

tai muistisairaudesta.  Vierailurajoituksia asetettaessa olisi pitänyt vastaajien mielestä katsoa 

enemmän myös asukkaan yksilöllisiä ominaisuuksia.  
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”… Asiaa tulisi mielestäni tarkastella myös ihmisten perusoikeuksien kannalta pienimmän haitan 

periaatetta silmällä pitäen, ottaen huomioon rajoitustoimenpiteen ansiosta mahdollisesti 

saavutettavat hyödyt ja toisaalta sen aiheuttamat haita…” (E69) 

”…Pohjoissavossa tartuntojen määrä on pientä ja ei ole monta uutta. Nyt hallituksen pitäisi jo 

höllentää rajoituksia tietyin edellytyksin ja tarkastella alueellisuutta…” (E116) 

Tämän luokan perusteluissa ei ollut kyse rajoitusten tai niistä luopumisen tavoitteesta, vaan 

rajoitusten sopivuudesta ja käytön joustavuudesta koronapandemia tilanne huomioiden.  

 

Taudin leviämisen ehkäiseminen varjelee elämää 

 

Henkilöt, joiden mielestä vierailurajoitus oli oikea ratkaisu, perustelivat vastaustaan laajemman 

yhteiskunnallisen tilanteen näkökulmasta. Heillä oli kyllä huoli erityisesti muistisairaista läheisistään, 

mutta he toivat esiin, että taudin ehkäisy hoivakovin kaltaisissa yhteisöissä on yksilön etua 

tärkeämpää. Heidän mielestään tulee ottaa huomioon oman läheisen lisäksi hoivakodin muut asukkaat 

sekä henkilökunnan riittävyys. Vierailurajoitusta kannattaneiden vastaajien mielestään taudin 

leviämistä tulee kaikin keinoin ehkäistä ja varjella riskiryhmässä olevien vanhusten elämää eli 

suojella heitä mahdolliselta taudin aiheuttamalta kuolemalta.  

 

”…Esimerkit maailmalta ja suomalaisista tutkimuksista kertoivat, että eristys on tarpeellinen…” 

(K4) 

”…Olisi katastrofi jos korona virus pääsisi palvelutaloon…” (K78) 

”…koska siellä olisi mahdollista sellaisten läheisten käynti, jotka eivät noudata turvatoimia. Ja se 

olisi kohtalokasta kaikille hoivan asukkaille…”(K91) 

”…koska hän asuu asumisyksikössä muiden kanssa, kysymys on laajempi. Ennen kuin eristyksestä 

voitaisiin luopua, pitäisi kysyä jokaiselta yksinkön asukkaalta, tai hoitohenkilökuntaan kuuluvilta 

ovatko he valmiit ottamaan saman riskin…” (K27) 

”…Korona olisi hänelle tappava…” (K51) 

”…Hoivakodeissa olevia vanhuksia tulee mielestäni suojella kaikin keinon…” K57 
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”…ymmärrän, että vierailurajoitus on ollut tarpeen sekä vanhusten että henkilökunnan 

suojelemiseksi. Jos tauti leviäisi hoivakodin hoitajiin, mistä saataisiin korvaavat hoitajat, kun 

heistä on normaalioloissakin ollut pula…” (K28) 

 

Vierailurajoitusta kannattavat toivat esiin, että kaikki läheiset eivät toimi päivittäisessä elämässään 

tai vierailujen aikana taudin leviämisen ehkäisemiseksi riittävän vastuullisesti. Lisäksi heidän 

mielestään jokainen kävijä on mahdollinen oireeton taudin levittäjä, minkä vuoksi vierailijoita ei tule 

hoivakotiin päästää.  

 

Hoivakodin toimintaan liittyvät syyt 

 

Kun hoivakotiin ei päästy, vierailurajoitusta vastustaneet henkilöt kokivat luottamuspulaa niin 

hoitajia kuin hoivakotiakin kohtaan. Vastaajat toivat esiin, että hoitajat eivät alkuun olleet käyttäneet 

hoivakodeissa suojaimia. Sekä vierailurajoitusta vastustaneet että puoltaneet vastaajat toivat esiin, 

että he olisivat kaivanneet aktiivisempaa ja avointa tiedottamista hoivakodin tilanteesta ja asukkaiden 

voinnista.  

”…riskiryhmien suojelu erittäin tärkeää. Olisin kaivannut hoivakodin henkilökunnalta enemmän 

yhteydenottoja ja tietoa äitini voinnista ja poikkeusolon käytännöistä kyseisessä yksikössä. Myös 

kysyessäni hoivakodin korona tilanteesta olisin halunnut avointa tiedottamista…” (K83) 

”… Hoitajilta ei minkäänlaista tiedottamista omaisille. Kysyttäessäkin tuntuu hankalalta saada 

tietoa. Vierailukielto ainoa keino turvata, mutta tulisi luoda ja tukea muita keinoja tapaamisille...” 

(K75) 

”…hoivakotien olisi pitänyt ottaa napakampi kertominen asioista, tiedottaa, soittaa sieltä koteihin 

päin läheisille…” (E58) 

”…meillä ei myöskään ollut muodostunut luotettavaa kuvaa palvelutalon hoitotyöstä, mikä 

auheuttaa erityistä huolta nyt, kun emme pääse itse tarkistamaan asioita…” (E14) 

 

Vierailukieltoa vastustaneet toivat esiin, että he ovat hoivakodissa käydessään suorittaneet myös 

”laadun tarkkailua”. He myös pelkäsivät, että hoitajat laiminlyövät asukkaalle tärkeitä asioita, 

silloin kun läheiset eivät ole näkemässä, mitä hoivakodissa tapahtuu.  
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Hoitajat ovat omaisia suurempi riski taudin ”leviämisessä”  

 

Vierailurajoituksia vastustaneet henkilöt toivat esiin, että hoitajat ovat läheisiä suurempi riski 

asukkaille. He vertasivat hoitajien käyttäytymistä vapaa-ajalla omaan käyttäytymiseensä. Läheiset 

toivat esiin, että he elävät kotona eristyksissä ja heillä on huomattavasti vähemmän kontakteja kuin 

hoitajilla, jotka kulkevat töihin yleisillä kulkuneuvoilla, käyvät kaupassa ja vievät lapsia hoitoon.  

”… Olen Korona aikana noudattanut päättäjien ohjeita, enkä ole poistunut kotoa muuten kuin koirani 

kanssa lenkille ja kun olen nähnyt, ettei kaupassa ole ruuhkaa, kauppaostoksilla. Tulevathan 

hoitajatkin ulkopuolelta…”(E89) 

”… Miten minä etätöissä oleva, joka tilaan ruoat kaupasta kotiini olen riski äidilleni mutta hoitajat 

(iät 19-68v) eivät ole, jotka vaihtuvat päivittäin ja vaeltavat siellä täällä omalla ajalla…”(E109) 

 

Vastaajien mielestä läheiset ja hoitajat ovat samanarvoisessa asemassa, eikä heitä voida sulkea pois 

hoivakodissa asuvan vanhuksen elämästä.  

 

Läheisten tarve olla osa asukkaan elämää 

 

Läheiset toivat perusteluissaan esiin sen, että vierailurajoitusaika on ollut heille rankka, hankala ja 

pitkä sekä aiheuttanut yksinäisyyttä, kärsimystä ja tuskaa. Se on rajoittanut heidän mahdollisuuksiaan 

olla osa asukkaan elämää. Läheisillä oli tarve nähdä, olla lähellä ja päästä koskettamaan hoivakodissa 

asuvaa läheistään.  

”…vierailukielto on ollut minulle omaisena hankala, pitkä ja melko rankka…” (K55) 

”…Vierailukielto on mielestäni hyvä mutta pitkittyessä se on rankkaa, kun ei pääse 

halaamaan...”(K58) 

”…Se ahdistus mikä hänellä hoivalaitoksessa, myös muistisairaalla isällä kotona ja meillä. 

Yksinäisyys todella hurjaa. Isä kotona usein itkee yksinäisyyttään...” (E42) 

”…Suuri tarve olla äidin lähellä pitää häntä kädestä. Kosketus on ollut tärkeää vierailujen 

aikana…” (E45) 
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”…koronaeristys on mielestäni lisännyt läheiseni kärsimystä ja meidän omaisten kärsimystä ja 

tuskaa myös…” (E96) 

 

Yksi vastaaja kertoi, että toinen hänen vanhemmistaan asuu hoivakodissa ja toinen kotona. Hän toi 

esiin, että tilanteesta kärsii niin hoivakodissa asuva vanhus, kuin kotona oleva puolisonsa. Kotona 

asuva vanhus on yksinäinen ja surullinen, kun ei pääse tapaamaan hoivakodissa asuvaa puolisoaan.  

 

 

7 POHDINTA 

 

Tässä maisterintutkielmassa selvitettiin läheisten näkemyksiä vanhusten hoivakotien 

vierailurajoituksista koronapandemian aikana. Tavoitteena oli löytää tietoa, jota voitaisiin hyödyntää 

toiminnan kehittämisessä niin normaali- kuin poikkeusoloissa. Tutkimusaineisto kerättiin 

koronapandemian ensimmäisen kevään jälkeen, jolloin vierailurajoitukset olivat olleet tiukimmillaan 

ja niiden lieventäminen oli vasta hiljalleen aloitettu.   

 

Tutkimuksen selitettävä muuttuja on kysymys: ”Onko läheisten pääsyn estäminen hoivakoteihin 

koronapandemian aikana sinusta oikea ratkaisu?”. Tutkielmassa oltiin myös kiinnostuneita siitä, 

mitkä tekijät olivat yhteydessä vastaajan mielipiteeseen sekä miten eri mielipiteen antaneet läheiset 

perustelivat vastaustaan.  

 

Hieman yli puolet vastaajista piti vierailurajoitusta oikeana ratkaisuna, mutta perusteluissa tuli 

vahvasti esiin, että niin vierailukieltoa vastustaneet kuin sitä puoltaneetkin henkilöt olisivat toivoneet 

nopeammin ratkaisuja turvallisen tapaamisen järjestämiseen.  Tämä tulos puoltaa sitä näkemystä, että 

kyseisessä uudessa tilanteessa nopeasti tehty ratkaisu, jolla kiellettiin läheisten pääsy hoivakoteihin 

vanhusten suojelemiseksi, oli oikea, mutta se kesti liian pitkään. 

 

Vierailurajoituksia vastustaneet vastaajat olivat jättäneet enemmän avovastauksia kuin 

vierailurajoituksia puoltaneet vastaajat. Tästä johtuen vierailurajoitusten perusteluissa korostuvat 

vierailurajoituksia vastustaneiden näkemykset. Vierailurajoitusta vastustaneiden vahvimmaksi 

perusteluksi nousi viimeisten vuosien elämänlaatu. Vastauksista nousi esiin eri tutkimuksissakin 

esitetty näkökulma, jonka mukaan asukkaat elävät hoivakodissa elämänsä viimeisiä vuosia, 

kuukausia tai jopa viikkoja, ja sosiaalinen eristäminen voi aiheuttaa yksinäisyyttä sekä ennenaikaista 

kuolemaa (Chu 2020, 2457; Verbeek ym. 2020, 900). 
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Seuraavaksi eniten vierailurajoitusta vastustaneet henkilöt perustelivat näkökulmaansa turvallisten 

tapaamisten järjestämisen tarpeella, jolla myös vierailurajoituksia kannattavat olivat perustelleet 

kantaansa.  Vierailurajoitusta kannattaneiden henkilöiden vahvimmaksi perusteluksi nousi: ”taudin 

leviämisen ehkäiseminen varjelee elämää”. Vaikka voidaan ajatella, että turvallisen tapaamisen 

järjestämisellä ehkäistään taudin leviämistä, päätettiin tässä tutkielmassa pitää nämä perustelut 

erillään, koska niistä tuli selkeästi esiin vierailurajoituksia kannattaneiden ja vastustaneiden 

näkökulmaero. Vierailurajoitusta vastustaneet eivät perusteluissaan tuoneet esiin elämän 

varjelemisen näkökulmaa. He ennemmin olivat valmiita ottamaan sen riskin, että vanhus kuolee 

koronaan. Sen sijaan vierailurajoituksia kannattaneet vastaajat nostivat nimenomaan elämän 

varjelemisen tärkeimmäksi perusteluksi. 

 

Aikaisemman tutkimuksen pohjalta tiedetään, että vierailurajoituksen aikana keskeisintä oli 

aktiivinen ja avoin tiedottaminen sekä asukkaan ja läheisen välisiin yhteydenpidon mahdollisuuksiin 

panostaminen. Niiden avulla pystyttiin auttamaan läheisiä sopeutumaan vierailurajoitukseen. Lisäksi 

tiedottamisella oli mahdollista lisätä läheisten luottamusta hoivakotia kohtaan. (Wammes ym. 2020, 

1749–1750; Paananen ym. 2021, 14–15.) Tässä tutkielmassa sekä vierailurajoitusta vastustaneet että 

puoltaneet vastaajat toivat perusteluissa esiin, että he olisivat kaivanneet aktiivisempaa ja 

avoimempaa tiedottamista hoivakodin tilanteesta ja hoivakodissa asuvan läheisensä voinnista.  

 

Tässä tutkimuksessa läheiset vastasivat saaneensa eniten tietoa läheisen voinnista (65 %), 

yhteydenpidon mahdollisuuksista (58 %), läheisen turvallisuudesta (57 %) ja läheisen arjen 

sujumisesta (54 %). Vähiten vastaajat kokivat saaneensa tietoa muutoksista hoivakodin arjessa (44 

%). Tätä tulosta voidaan hyödyntää suunniteltaessa hoivakodin tiedottamisen rakenteita. Vastaajat, 

jotka kokivat saaneensa hoivakodista riittävästi tietoa, vastasivat todennäköisemmin, että 

vierailurajoitus oli oikea ratkaisu. Sama ilmiö oli myös riittävän yhteyden kokemisessa. Ne vastaajat, 

jotka olivat kokeneet yhteyden hoivakodissa olleeseen asukkaaseen riittäväksi, olivat suurimmaksi 

osaksi (84 %) sitä mieltä, että vierailurajoitus oli oikea ratkaisu.  

 

Hoivakodin tekemät järjestelyt asukkaan ja läheisen yhteydenpidon mahdollistamiseksi sekä yleisen 

tiedottamisen kehittäminen ovat voineet vaikuttaa vastaajan suhtautumiseen hoivakotia kohtaan ja 

sen kautta myös mielipiteeseen vierailurajoituksesta. Ne vastaajat, jotka kokivat suhtautumisen 

hoivakotiin muuttuneen myönteisemmäksi (85 %) tai pysyneen ennallaan (60 %), olivat 
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vierailurajoitusten puolella. Sen sijaan vastaajista, joiden suhtautuminen hoivakotia kohtaan oli 

muuttunut kielteisemmäksi, suurin osa (71 %) vastusti vierailurajoitusta.  

 

Yhdeksi tärkeimmäksi tekijäksi nouseekin tässä tutkielmassa juuri se, miten hoivakoti on onnistunut 

tiedottamisessa sekä asukkaan ja läheisen yhteydenpidon mahdollistamisessa vierailurajoituksen 

aikana. Monimuuttujamallissa mikäli läheinen koki saaneensa riittävästi tietoa hoivakodista, piti hän 

todennäköisimmin vierailukieltoa oikeana ratkaisuna (OR 3,633, P= < 0,001). Tiedottaminen nousi 

perusteluksi myös vastaajien avovastauksissa. Pirhonen ym. (2020) tutkimustulosten mukaan 

vierailurajoitus korosti hoitajien ja läheisten yhteydenpidon tärkeyttä. Lisäksi aktiivisella 

tiedottamisella pystytään vähentämään läheisen kokemaa huolta.  

 

Kansainvälisesti on raportoitu tuloksia, joiden mukaan vierailurajoituksilla on ollut kielteistä 

vaikutusta vanhusten ja heidän läheistensä hyvinvointiin (Low ym. 2021, 977; Chu ym. 2020, 2456; 

Sizoo ym. 2020, 1774). Tässä tutkimuksessa suurin osa vastaajista oli havainnut hoivakodissa asuvan 

asukkaan hyvinvoinnissa muutosta. Läheisiltä ei kuitenkaan kyselyssä kysytty, millaista muutosta he 

mahdollisesti ovat havainneet. Tuloksista ei siis selviä, oliko havaittu muutos positiivista vai 

negatiivista.   

 

Tutkimuksen tuloksista voidaan kuitenkin löytää yhteys vierailurajoituksen ja asukkaan sekä hänen 

läheisensä hyvinvoinnin välillä. Ne vastaajat, jotka eivät olleet havainneet muutosta hoivakodissa 

asuvan asukkaan hyvinvoinnissa, tai jotka olivat vastanneet, että huoli asukkaan hyvinvoinnin 

heikkenemisestä ei ollut vaikuttanut heidän omaan hyvinvointiinsa olivat selkeästi vahvemmin 

vierailurajoituksen kannalla. Tuloksesta voitaisiin käänteisesti päätellä, että asukkaan tai läheisen 

hyvinvoinnin heikentyminen saattaisi lisätä vierailurajoituksien vastustusta.  

  

Vastaajien iällä ja sukupuolella on voinut olla vaikutusta ”kyllä” vastausten määrään. Alle 50-vuotiaat 

vastaajat olivat hieman useammin vierailurajoitusta vastaan, mutta mitä enemmän vastaajalla oli ikää, 

sitä todennäköisemmin hän kannatti vierailurajoitusta. Tässä tutkielmassa suurin osa vastanneista oli 

työssäkäyviä tai hiljattain eläkkeelle jääneitä henkilöitä. Yli 70-vuotiaita vastaajia oli vain pieni osa 

(11 %). Varsinaisten päivittäin hoivakodissa käyvien iäkkäiden läheisten, kuten puolisoiden, ääni ei 

tässä tutkielmassa tullut kuuluviin. Vain pienellä osalla vastaajista (10 %) hoivakodissa asui heidän 

puolisonsa.  
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Nuorilla on ollut vanhuksia suurempia vaikeuksia sopeutua koronarajoituksiin (Frilander 2020). 

Ahosola ym. (2021) tutki palvelutalon asukkaiden mielipidettä vierailurajoituksesta. Palvelutalon 

asukkaat, jotka edustavat vanhempaa ikäluokkaa, kannattivat vierailurajoitteita, koska halusivat 

suojautua taudilta (Ahosola ym. 2021, 350). Ihminen hyödyntää muutokseen sopeutumisessa 

aikaisemman elämänhistoriansa tapahtumien tuomaa kokemusta. Vanhuksilla on elämänkokemuksen 

kautta enemmän resilienssiä eli selviytymiskykyä, jota he ovat pystyneet hyödyntämään 

koronarajoitusten aikana. (Rissanen 1999, 106–109; Koirikivi & Benjamin 2020.) Tämän vuoksi 

nuoret ovat saattaneet suhtautua vierailurajoituksiin ikääntyneitä kielteisemmin.  

 

Vastaajista miehet pitivät naisia useammin vierailurajoitusta oikeana ratkaisuna. Wammes ym. 

(2020) oli tutkimuksessaan tehnyt saman havainnon. Voidaan olettaa, että mikäli vastaajissa olisi 

ollut enemmän ikäihmisiä ja miesten osuus vastaajista olisi ollut korkeampi, saattaisi myös ”kyllä” 

vastanneiden määrä olla suurempi.  

 

Tämän tutkielman tulokset ja aikaisempi tutkimus osoittavat, että läheiset ovat tärkeä osa vanhusten 

elämää ja hoivakodin arkea (Baumbusch & Phinney 2014, 74; Ryan & Scullion 2000, 627-632; Eika 

2014, 2191; Whitaker 2009, 161-162). Voidaan ajatella, että vierailurajoituksen aikana on palattu 

ajassa taaksepäin takaisin laitosmaiseen hoivakulttuuriin, jossa hoivakoti määrittelee sen, milloin 

läheinen saa tavata hoivakodissa asuvaa vanhusta (Paasivaara 2002, 104). Tämä on haastavaa 

yhteiskunnassa, jossa vanhuspalveluiden sisään on rakennettu informaalin hoivan malli, joka 

määrittelee läheiset osaksi hoivaresurssia (Zechner 2010, 17). Erityisen haastava tilanne on 

vanhuksen sosiaalisten suhteiden toteutumisen ja niiden puuttumisen aiheuttaman yksinäisyyden 

näkökulmasta (Perlman 2004, 186).  

 

Tämän maisterintutkielman tulokset ovat aikaisempien tutkimusten kanssa samansuuntaisia siinä, että 

kategorisia vierailurajoituksia tulisi välttää, ja kehittää niiden sijaan joustavasti vaihtoehtoisia 

yhteydenpito- ja tapaamismuotoja, joissa huomioidaan alueellinen tautitilanne sekä taudin leviämisen 

ehkäiseminen (Low ym. 2021, 977).  Voidaan ajatella, että vierailurajoitus oli läheisten mielestä oikea 

ratkaisu, mutta sosiaalisten suhteiden ylläpitämisen ja turvallisen tapaamisen järjestelemisessä olisi 

ollut kehitettävää. 
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7.1 Tulosten merkitys ohjeistuksia tekevien viranomaisten ja hoivakotien toiminnan kannalta 

 

Tutkielmassa löydettyjä tuloksia voivat hyödyntää niin viranomaiset ohjeistusten laadinnassa kuin 

hoivakodit toiminnan suunnittelussa. Koronapandemian aikaisista vierailurajoituksista ja niiden 

aikana tehdyistä järjestelyistä voidaan oppia paljon, ja niistä parhaimmat kannattaa vakiinnuttaa 

käytäntöön myös normaalioloissa.  

 

Vastaajien mielestä rajoituksia suunniteltaessa olisi pitänyt ottaa paremmin huomioon alueellinen 

tautitilanne. Nyt kun koronapandemian vaikutuksista ja taudin leviämisen ehkäisystä on opittu paljon, 

voisi rajoituksien asettamiseen antaa jatkossa enemmän paikallista päätäntävaltaa. Tällöin niiden 

asettamisessa voitaisiin paremmin huomioida alueellinen tautitilanne.  

 

Tutkielmassa tärkeimmiksi tekijöiksi nousivat tiedottaminen ja yhteyden pitäminen. Aktiivisen 

tiedottamisen on todettu lisäävän omaisten luottamusta hoivakoteihin (Pirhonen ym. 2020, 188). 

Avoimella ja aktiivisella tiedottamisella voidaan vaikuttaa laajemmin läheisen sekä yhteiskunnan 

luottamukseen, ja sitä myötä mielikuvaan vanhuspalveluita kohtaan. Hoivakotien tulisi jatkossa 

panostaa entistä enemmän tiedottamiseen ja sen sisältöön. Läheisiä tulisi tiedottaa asukkaan voinnin 

lisäksi avoimesti hoivakodin yleisistä asioista kuten siitä, miten arki hoivakodissa rakentuu, tai 

millaisia kehittämishankkeita tai muutoksia on tiedossa.   

 

Uuden viestintäkulttuurin luomiseksi hoivakotien laatusuosituksissa voisi olla ohjausta tiedottamisen 

muodoista ja sisällöstä. Läheisille kohdistetun viestintärakenteen luomisen apuna voitaisiin käyttää 

lakisääteistä omavalvontasuunnitelmaa. Omavalvontasuunnitelman perusidea on se, että siihen on 

kirjattu, miten toimintayksikössä varmistetaan, että toiminta on lainsäädännön ja laatuvaatimusten 

mukaista. Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan konkreettiset menettelytavat laadun ja 

asiakasturvallisuuden varmistamiseksi, sekä miten niiden toteutumista seurataan ja toimintaa 

kehitetään saatujen tulosten pohjalta. (Aluehallintovirasto.) Läheisiä voitaisiin tiedottaa 

systemaattisesti tehdystä seurannasta, saaduista tuloksista ja kehittämistoimenpiteistä. 

 

Yleisen tiedottamisen lisäksi tulisi laajentaa yksittäisen asukkaan ja läheisen yhteydenpidon muotoja. 

Teknologian hyödyntäminen laajemmin yhteydenpidon muotona myös normaalioloissa kannattaisi 

ottaa yleiseksi käytännöksi. Erityisesti muistisairaiden ja läheisten väliseen kanssakäymiseen sopivia 

teknologisia ratkaisuja tulisi kehittää. Hoivakotiin kannattaisi hankkia yhteydenpitoon soveltuvia 

laitteita sekä kouluttaa henkilökuntaa niiden käyttöön ja yhteydenpidon periaatteisiin. 



51 
 

 

Koronapandemian aikaiset vierailurajoitukset konkretisoivat läheisten puuttumisen vaikutuksia 

hoivakodissa asuvan vanhuksen elämään. Hoivakodit voivat hyödyntää tätä tietoa huomioimalla 

normaalitoiminnassa läheisten merkityksen, vahvistamalla yhteistyötä läheisten kanssa entistä 

enemmän sekä kirjaamalla varautumissuunnitelmiin sen, kuinka yllättävään läheisresurssin 

puuttumiseen valmistaudutaan.  

 

 

7.2 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

 

Tutkimuksessa käytettiin 11.5.2020-30.6.2020 sähköisellä kyselylomakkeella (liite 1) kerättyä 

aineistoa. Sähköinen kyselylomake sisälsi seitsemän taustamuuttujakysymystä, 17 

monivalintakysymystä ja kolme avointa kysymystä. Kyselyä levitettiin sosiaalisen median 

välityksellä, ja vastauksia pyydettiin hoivakodissa asuvan vanhuksen läheisiltä.  

 

Kuulan (2011) mukaan tutkimuksessa tulee kunnioittaa vastaajien itsemääräämisoikeutta ja 

yksityisyyttä. Vastaajien tulee itse voida päättää haluavatko he osallistua tutkimukseen. Vastaajien 

yksityisyyden kunnioittaminen tarkoittaa sitä, että vastaajilla tulee olla oikeus määrittää mitä tietoja 

he antavat tutkimuskäyttöön. Tutkimus tulee raportoida niin ettei yksittäiset vastaajat ole 

tunnistettavissa.  

 

Kyselyyn vastaaminen oli vapaaehtoista, ja siihen vastattiin anonyymisti. Kyselylomakkeessa 

pyydettiin vastaajaa jättämään puhelinnumero, mikäli hän oli halukas myöhemmin antamaan 

tutkijalle haastattelun korona-aikaan liittyen. Tämän maisterintutkielman aineistosta on vastaajien 

yksityisyyden suojan varmistamiseksi poistettu vastaajien puhelinnumerot. Tutkielmassa käytetty 

aineisto on säilytetty suojatulla levyasemalla, eikä ulkopuolisilla ole ollut mahdollisuutta päästä 

siihen käsiksi.  

 

Maisterintutkielman aihe on ajankohtainen, sillä koronapandemia ja sen aiheuttamat toimenpiteet 

ovat uusi ilmiö, jonka seurauksien vaikutuksista tarvitaan tietoa useasta eri näkökulmasta. 

Tutkimuksilla saadun tiedon pohjalta voidaan kehittää toimintaa ja varautumista mahdollisiin uusiin 

vastaaviin globaaleihin terveysuhkiin. Tutkimuksia aiheesta on tehty ja tekeillä niin kotimaassa kuin 

maailmallakin, ja jo saaduista tuloksista kirjoitettuja artikkeleita pystyttiin hyödyntämään tämän 

tutkielman tekemisessä. 
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Tutkielmassa käytettyä lähdemateriaalia on arvioitu Mäkisen (2006) lähdekritiikin ohjeita 

noudattaen.  Lähdekritiikin avulla tutkija harjoittaa tiedon luotettavuuden arviointia ja kiinnittää 

erityisesti huomiota lähteen aitouteen, riippumattomuuteen, alkuperäisyyteen ja puolueettomuuteen. 

Asianmukaisella lähteisiin viittaamisella osoitetaan tutkimuksen tieteellisyys ja laatu. (Mäkinen 

2006, 128-130.) Teoriaosuudessa on ensisijaisesti käytetty primäärilähteitä. Tutkielman 

asianmukaiset viittaukset lähteisiin antavat mahdollisuuden tarkistaa esitetyt väitteet.  

 

Aineiston analyysi ja sen eteneminen on kuvattu Kuulan (2011) hyvän tieteen käytäntöjen mukaisesti 

tarkasti ja rehellisesti vaihe vaiheelta tutkielman luvussa Tutkimusaineisto, muuttujat ja analyysit. 

Analyysiprosessin alussa on panostettu aineistoon tutustumiseen. Kvantitatiivisessa analyysissä 

tehtiin luokitteluja niin, että aineistosta rajattiin ulkopuolelle ne vastaajat, jotka eivät kuuluneet 

tutkimuksen kohdejoukkoon tai olivat jättäneet tyhjän vastauksen. Tällä pyrittiin varmistamaan 

Vehkalahden (2008) ohjeen mukaisesti, että aineisto mittaa juuri tarkoitettua asiaa eli läheisten 

kokemuksia.  

 

Tämän tutkielman aineiston vahvuutena on se, että vastanneet henkilöt olivat täyttäneet kyselyn hyvin 

tunnollisesti, ja kysymyskohtainen kato oli pieni, keskimäärin vain 3 %. Myös avovastauksen 

jättäneiden määrä oli riittävä kvalitatiiviseen analyysiin. Vastanneista 61 % oli antanut perustelunsa 

näkökulmalleen vierailurajoituksesta. Perusteluissa läheiset olivat hyvin kuvanneet tuntemuksiaan ja 

näkökulmiaan vierailurajoituksen suhteen. 

 

Otokseen ovat tiedonkeruun muodon vuoksi vastaajiksi on valikoituneet sellaiset läheiset, jotka 

käyttävät internettiä ja sosiaalista mediaa. Sen vuoksi otos ei täysin kuvaa koko perusjoukkoa eli 

vanhusten hoivakodissa asuvien asukkaiden läheisiä. Internetin käyttö ikäihmisten keskuudessa on 

muuta väestöä vähäisempää, ja vain harvalla yli 80-vuotiaalla on käytössään laitetta, jolla hän pääsisi 

internettiin (Valli, 2021). Sen vuoksi kysely ei välttämättä ole tavoittanut vanhemman ikäluokan 

edustajia. Tämä on huomioitu analyysissä ja tulosten pohdinnassa, joissa on kuvattu vastaajien 

taustatietoja (Vehkalahti 2008, 48). Tulosten luotettavuuteen on saattanut vaikuttaa aineistonkeruun 

ajankohta. Aineisto kerättiin heti tiukimpien koronarajoitusten jälkeen aikana, jolloin vasta aloiteltiin 

vaihtoehtoisia tapaamismuotoja. Läheisten tuoreessa muistissa olivat siis rajoitukset ja niiden 

aiheuttama huoli, muttei vielä pitkän aikavälin kokemusta vaihtoehtoisten tapaamisten 

toimivuudesta.  
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Tutkielman tulokset on raportoitu Kuulan (2011) tutkimuseettisten ohjeiden mukaisesti avoimesti ja 

rehellisesti. Raportoinnissa on pyritty selkeyteen ja arvioitavuuteen, jotta lukijan on mahdollista 

seurata ja arvioida saatuja tuloksia. Luotettavuuden todentamiseksi on kvantitatiivisessa analyysissä 

esitetty Vehkalahden (2008) ohjeen mukaisesti tilastolliset merkitsevyystestaukset, ja kvalitatiivisissa 

tuloksissa on Janhosen & Nikkosen (2003) ohjeen mukaisesti esimerkkejä analyysin etenemisestä 

sekä haastateltavien alkuperäisilmauksia.  

 

7.3 Jatkotutkimusaiheita 

 

Vierailurajoituksella haluttiin suojella vanhuksia ja katsottiin, että sosiaalisia kontakteja rajoittamalla 

ehkäistään koronaviruksen leviäminen hoivakoteihin (EOAK 3232/2020, 27–28). Tehdyillä 

toimenpiteillä oli kuitenkin laajempiakin vaikutuksia. Tämän tutkielman tulosten pohjalta nousseita 

jatkotutkimusaiheita tutkimalla voidaan laajentaa koronapandemian sekä siitä aiheutuneiden 

toimenpiteiden välittömien ja välillisten vaikutusten ymmärrystä.  

 

Koronapandemian aikaisia vierailurajoituksia ja niiden vaikutuksia olisi tärkeää tutkia hoivakodin 

henkilökunnan näkökulmasta. Olisi tärkeää tietää, kuinka henkilökunta koki informaalin hoivan 

puuttumisen hoivakodin arjessa, sekä miten läheisten puuttuminen arjessa vaikutti heidän työhönsä. 

Miten hoitajat tukivat vanhusten hyvinvointia ja sosiaalisten suhteiden ylläpitoa vierailurajoitusten 

aikana? Hoitajilta saisi myös arvokasta tietoa siitä, minkälainen virtuaalinen yhteydenpidon malli 

sopisi parhaiten muistisairaille vanhuksille, ja mitä osaamista virtuaalisen yhteydenpidon laajempi 

käyttöönotto vaatisi. 

 

Hoivakodissa päivittäin puolisoaan tai läheistään katsomassa käyvien ikääntyneiden läheisten 

kokemukset koronapandemian aikaisista vierailurajoituksista kaipaisivat tutkimusta. Ikääntyneiltä 

läheisiltä voisi saada arvokasta tietoa siitä, miten vierailurajoitus vaikutti heidän päivittäiseen 

arkeensa ja hyvinvointiinsa, ja millaisia havaintoja he tekivät hoivakodissa asuvasta vanhuksesta 

vierailurajoituksen aikana. 

 

Olisi hyvä saada vertailututkimusta henkilökunnan ja omaisten mielipiteestä vierailurajoitusta 

kohtaan sellaisten yksiköiden välillä, joissa on ja ei ole ollut koronatartuntoja. Olisi mielenkiintoista 

nähdä, miten koronaepidemia yksikössä on vaikuttanut mielipiteeseen vierailurajoituksesta vai onko 

vaikutusta lainkaan.  
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Hoivakodin tiedotuskäytäntöjä tulisi tutkia niin hoitajien, hoitotyön johtajien kuin läheistenkin 

näkökulmasta, jotta saataisiin synteesi siitä, minkälainen viestintämalli kannattaisi kehittää. 

Tutkimuksen avulla voitaisiin selvittää vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: millaisista 

asioista läheiset ovat asukkaan voinnin lisäksi kiinnostuneita ja millä tasolla, sekä kuinka usein niistä 

kannattaisi tiedottaa? Miten hoivakodin henkilökunta kokee tiedottamisen, ja millaista koulutusta he 

tarvitsisivat, mikäli tiedotusmallia muutettaisiin entistä avoimempaan suuntaan? 

 

Läheisnäkökulman lisäksi olisi hyvä tutkia hoivakodin henkilökunnan ja hoitotyön johtajien 

näkökulmasta sitä, miten koronapandemia vaikutti hoivakotien arkeen. Olisi tarpeen selvittää 

esimerkiksi seuraavia asioita: millaisia toimenpiteitä hoivakodeissa tehtiin? Mitä uusia työtehtäviä 

hoitajille ja johtajille tuli? Miten koronapandemia vaikutti heidän työhönsä ja hyvinvointiinsa? Miten 

koronapandemia vaikutti johtamiskäytäntöihin, ja mitä uusia malleja otettiin käyttöön? 

 

 

7.4 Johtopäätökset 

 

Tämän tutkielman johtopäätöksinä voidaan todeta, että koronapandemian aikainen vierailurajoitus on 

ollut läheisten näkökulmasta oikea ratkaisu, mutta toimintakäytänteitä hoivakodeissa tulisi kehittää. 

Tutkielman tulosten mukaan keskeisimmäksi tekijäksi nousi aktiivinen ja avoin tiedottaminen 

hoivakodin tilanteesta ja hoivakodissa asuvan vanhuksen voinnista. Kehittämällä hoivakodin 

viestintäkulttuuria pystyttään vaikuttaa laajemmin läheisen sekä yhteiskunnan luottamukseen, ja sitä 

myötä mielikuvaan vanhuspalveluita kohtaan. Hoivakoteihin tulisikin luoda erilaisia tiedottamisen ja 

yhteydenpidon malleja, joiden avulla varmistetaan niin normaali kuin poikkeusoloissakin 

hoivakodissa asuvan vanhuksen laadukas elämä ja sosiaalisten suhteiden toteutuminen. 

 

Koronaviruksen leviämisen ehkäisy oli yksi vierailurajoituksen keskeinen tavoite. Syy-

seuraussuhteita ei tällä tutkimusasetelmalla saatu esiin, vaan ne tarvitsisivat lisää tutkimusta. Voidaan 

kuitenkin olettaa, että esimerkiksi turvallisilla tapaamisjärjestelyillä estetään taudin leviämistä, 

varjellaan elämää, estetään yksinäisyyttä ja ylläpidetään sosiaalisia suhteita, jotka puolestaan lisäävät 

asukkaan ja läheisen hyvinvointia.  

 

Suomen vanhuspalveluissa läheiset ovat osa hoivaresurssia. On tärkeää tietää millaisia asioita läheiset 

tekevät yhdessä hoivakodissa asuvan vanhuksen kanssa sekä mitä juoksevia asioita he hoitavat. 

Havainnon pohjalta saadun tiedon perusteella vanhuksen hoitosuunnitelmaan voisi tulevaisuudessa 
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lisätä ”läheisten rooli” -osion, jotta heidän mahdollinen yllättävä puuttuminen osataan huomioida ja 

paikata vanhuksen arjessa. 

 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että tässä tutkielmassa saatuja tuloksia voidaan hyödyntää 

tulevaisuudessa hoivakotien toiminnan kehittämisessä. Moni löydös vaatii kuitenkin vielä tarkempaa 

tutkimusta. Yksi tämän tutkielman vahvuuksista onkin se, että se vahvistaa jo aiempien tutkimusten 

havaintoja ja tuo esiin uusia tutkimusaukkoja. 
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LIITTEET 

 

Liite 1. Kysely läheisten kokemukset hoivakotien koronaeristyksestä 

 

Hoivakotien asukkaiden ja heidän läheistensä yhteydenpito koronaepidemian aikana 

 

Helsingin ylipiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa on käynnissä Koneen säätiön rahoittama 

hoivakotien asukkaiden hyvinvointia koskeva tutkimus. Osana tutkimusta haluamme koronaviruksen 

aiheuttamissa poikkeusoloissa kerätä kokemuksia vanhusten asumispalveluissa asuvien ihmisten 

läheisiltä. Olet saanut sähköpostiisi tämän kyselyn, koska joku läheisistäsi asuu palvelutalossa, 

vanhainkodissa tai muussa hoivakodissa. Lomakkeessa kutsumme kaikkia asumispalvelumuotoja 

yhteisesti nimellä hoivakoti.  

Läheisesi hoivakoti on toimittanut kyselyn sinulle antamatta mitään tietojasi ulkopuolisille, kuten 

kyselyn järjestäneille tutkijoille, jotka eivät saa sinusta tai läheisestäsi mitään henkilötietoja. Voit 

kyselyn lopussa kuitenkin itse antaa puhelinnumerosi, mikäli haluat antaa tutkijoille suostumuksen 

ottaa sinuun yhteyttä henkilökohtaisen haastattelun järjestämiseksi. Alla on vastuullisen tutkijan 

yhteystiedot. Häneltä voit kysyä lisätietoa tutkimuksesta niin halutessasi. Kaikki läheisten 

kokemukset ja ajatukset ovat tärkeitä, jotta voimme kehittää hoivakotien toimintaa 

poikkeustilanteissa. Kiitos kun autat! 

 

Jari Pirhonen, FT, vastuullinen tutkija 

 

 

1. Mikä on suhteesi hoivakodissa asuvaan läheiseesi? 

hän on puolisoni 

hän on äitini tai isäni 

hän on sisarukseni 

muu, mikä _______________________________  

2. Kuinka pitkään läheisesi on asunut hoivakodissa? 

alle kolme kuukautta 

3–6 kuukautta 

6 kk–1 vuosi 

1–2 vuotta 

yli 2 vuotta 

3. Onko läheisesi hoivakodissa palveluntuottaja 

kunta 

säätiö tai yhdistys 

yksityinen yritys 

• muu, mikä ______________________________  

 



66 
 

4. Kuinka usein kävit katsomassa läheistäsi keskimäärin ennen koronaeristystä? Valitse 

vaihtoehdoista se, joka on lähimpänä omaa arviotasi. 

lähes joka päivä 

ainakin kahdesti viikossa 

noin kerran viikossa 

noin kahden viikon välein 

noin kerran kuukaudessa 

harvemmin kuin kerran kuukaudessa 

5. Oletko ollut tyytyväinen vierailumäärääsi ennen koronaepidemiaa? 

kyllä olen 

en ole, kävin mielestäni liian usein 

en ole, kävin mielestäni liian harvoin 

Jos valitsit, että et ole ollut tyytyväinen vierailumäärääsi, perustele valintasi 

________________________________________________________________ 

6. Kuinka pitkä matka kotoasi on läheisesi hoivakotiin? 

alle kilometri 

1–5 kilometriä 

5–10 kilometriä 

10–20 kilometriä 

yli 20 kilometriä, matkan pituus noin ______ kilometriä  

7. Millä muilla tavoin kuin vierailemalla hoivakodissa olet pitänyt yhteyttä läheiseesi ennen 

koronaeristystä? Voit valita useamman vaihtoehdon. 

soittamalla hänelle puhelimella 

soittamalla hänelle videopuhelun (Whatsapp, Skype, ym.) 

soittamalla hoitajille ja kysymällä läheisestäni 

olen hakenut häntä kotiini, kesämökille, tapahtumiin, yms. 

muulla tavoin, miten ___________________________________________ 

8. Millä tavoin olet pitänyt yhteyttä läheiseesi koronaeristyksen aikana? Voit valita useamman 

vaihtoehdon. 

soittamalla hänelle puhelimella 

soittamalla hänelle videopuhelun (Whatsapp, Skype, ym.) 

soittamalla hoitajille ja kysymällä läheisestäni 

muulla tavoin, miten ___________________________________________ 

9. Koetko, että voit olla riittävästi yhteydessä läheiseesi koronaeristyksen aikana? 

kyllä koen 

en koe 

10. Koetko, että suhteesi läheiseesi on muuttunut koronaeristyksen aikana 

läheisemmäksi 

etäisemmäksi 

muuttunut muuten, miten ________________________________  

suhteeni läheiseeni ei ole muuttunut 

11. Oletko huomannut muutosta läheisesi hyvinvoinnissa koronaeristyksen aikana? 

kyllä olen 

en ole 

Voit halutessasi kertoa lisää havainnoistasi ________________________  

 

12. Verrattuna aikaan ennen koronaeristystä, onko huolesi läheisesi voinnista 
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pysynyt ennallaan 

lisääntynyt huomattavasti 

lisääntynyt jonkin verran 

vähentynyt 

minulla ei ole koko läheiseni hoivakotiaikana ollut huolta hänen voinnistaan 

13. Oletko ollut koronaeristyksen aikana niin huolissasi läheisesi voinnista, että se on heikentänyt 

omaa hyvinvointiasi? 

kyllä olen 

en ole 

14. Onko suhtautumisesi läheisesi hoivakotiin muuttunut koronaeristyksen aikana 

myönteisemmäksi 

kielteisemmäksi  

pysynyt ennallaan 

15. Oletko saanut hoivakodin henkilökunnalta tarpeeksi tietoa seuraavista asioista koronaeristyksen 

aikana: 

Kyllä olen En ole 

Läheiseni vointi      

Läheiseni turvallisuus     

Läheisen arjen sujuminen 

Mahdollisuudet yhteydenpitoon läheiseni kanssa   

Muutokset hoivakodin arjessa     

16. Onko läheisten pääsyn estäminen hoivakoteihin koronaepidemian aikana sinusta oikea ratkaisu? 

kyllä on 

ei ole 

Voit halutessasi perustella vastauksesi _______________________________  

17. Kirjoita tähän ikäsi _____  

18. Sukupuolesi on 

nainen 

mies  

muu 

19. Oletko 

kokopäivätyössä 

osa-aikatyössä 

eläkkeellä, mutta teen myös töitä ainakin satunnaisesti 

kokonaan eläkkeellä 

20. Mikä on korkein suorittamasi koulutus? 

kansakoulu, kansalaiskoulu tai keskikoulu 

ammattikoulu tai ammatillinen koulutus 

lukio-opintoja tai ylioppilastutkinto 

opistotason koulutus 

• korkeakoulu 
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21. Asutko 

kaupunkimaisella alueella yli 50 000 asukkaan kaupungissa 

muussa kuntakeskuksessa tai taajamassa 

maaseutumaisella alueella 

22. Asutko 

yksin 

puolison ja/tai lasten kanssa 

muun henkilön/muiden henkilöiden kanssa, kenen ______________________________  

23. Oletko halukas antamaan tutkijalle haastattelun tähän poikkeukselliseen korona-aikaan liittyen? 

en ole 

kyllä olen, puhelinnumeroni on ____________________________  

24. Voit lopuksi kirjoittaa vapaasti ajatuksistasi ja kokemuksistasi tältä ajalta, kun läheisten pääsy 

hoivakoteihin on ollut kiellettyä. Kaikki tieto tästä poikkeuksellisesta ajasta on hyvin 

tervetullutta. 
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Liite 2. Tehdyt muuttujamuunnokset 

Selitettävä muuttuja Alkuperäinen luokittelu Uudelleen luokittelu Uusi muuttujanimi 

Onko läheisten pääsyn estäminen hoivakoteihin 

koronaepidemian aikana sinusta oikea ratkaisu? 

Kyllä Kyllä A16_oikea_ratkaisu 

Ei Ei 

 Kyllä/Ei 

 Puuttuva 

Selittävä muuttuja Alkuperäinen luokittelu Uudelleen luokittelu Uusi muuttujanimi 

Kirjoita tähän ikäsi Ikä numeroina Alle 40 A17_ ikä 

  40-49 

  50-59 

  60-69 

  Yli 70 

  Puuttuva 

Sukupuolesi on Nainen Nainen A18_sukupuoli 

 Mies  Mies 

 Muu Puuttuva 

Mikä on korkein suorittamasi koulutus? Kansakoulu, kansalaiskoulu tai keskikoulu Kansakoulu A20_koulutus 

 Ammattikoulu tai ammatillinen koulutus Ammattikoulu tai lukio 

 Lukio-opintoja tai ylioppilastutkinto  

 Opistotason koulutus Opistotason koulutus 

 Korkeakoulu Korkeakoulu 

  Puuttuva 

Mikä on suhteesi hoivakodissa asuvaan 

läheiseesi? 

 

Hän on puolisoni Puoliso A1_suhde_asukkaaseen 

Hän on äitini tai isäni Vanhempi 

Hän on sisarukseni Sisar 

Muu, mikä 

Isovanhempi 

Appivanhempi 

Muu 

Puuttuva 

Asutko Kaupunkimaisella alueella yli 50 000 asukkaan kaupungissa Kaupunki A21_asuinpaikka 

 Muussa kuntakeskuksessa tai taajamassa Taajama 

 Maaseutumaisella alueella Maaseutu  

  Puuttuva 

    

    

    

    

Selittävä muuttuja Alkuperäinen luokittelu Uudelleen luokittelu Uusi muuttujanimi 

Kyllä koen Kyllä A9_kokemus_yhteydestä 
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Koetko, että voit olla riittävästi yhteydessä 

läheiseesi koronaeristyksen aikana? 

 

En koe En 

 Puuttuva 

Koetko, että suhteesi läheiseesi on muuttunut 

koronaeristyksen aikana 

 

Läheisemmäksi Lähentynyt A10_suhde_läheiseen 

Etäisemmäksi Etääntynyt 

Suhteeni läheiseeni ei ole muuttunut Ei muuttunut 

Muuttunut muuten, miten   Puuttuva 

Oletko huomannut muutosta läheisesi 

hyvinvoinnissa koronaeristyksen aikana? 

 

Kyllä olen Kyllä  A11_läheisen_hyvinvoinnin_muutos 

En ole Ei 

 Puutuva 

Oletko ollut koronaeristyksen aikana niin 

huolissasi läheisesi voinnista, että se on 

heikentänyt omaa hyvinvointiasi? 

Kyllä olen Kyllä A13_ oma_hyvinvointi_huoli 

En ole Ei 

 Puuttuvat 

Onko suhtautumisesi läheisesi hoivakotiin 

muuttunut koronaeristyksen aikana 

Myönteisemmäksi Myönteisemmäksi A14_suhtautuminen_hoivakotiin 

Kielteisemmäksi  Kielteisemmäksi  

Pysynyt ennallaan Pysynyt ennallaan 

 Puuttuva 

Muuttuja Alkuperäinen luokittelu Uudelleen luokittelu Uusi muuttujanimi Summamuuttuja 

Oletko saanut hoivakodin henkilökunnalta tarpeeksi tietoa seuraavista asioista koronaeristyksen aikana: A15_tarpeeksi_tietoa 

Läheiseni vointi 

 

Kyllä  Kyllä A15a_vointi 

ei Ei  

 Puuttuva 

Läheiseni turvallisuus 

 

Kyllä  Kyllä A15b_turvallisuus 

ei Ei  

 Puuttuva 

Läheisen arjen sujuminen 

 

Kyllä  Kyllä A15c_arjen_sujuminen 

ei Ei  

 Puuttuva 

Mahdollisuudet yhteydenpitoon läheiseni kanssa 

 

Kyllä  Kyllä A15d_yhteydenpidon_mahdollisuus 

ei Ei  

 Puuttuva 

Muutokset hoivakodin arjessa Kyllä  Kyllä  

A15e_muutokset_hoiva_arjessa ei Ei  

 Puuttuva 
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Liite 3. Avovastausten sisällönanalyysiprosessin kuvaus ja kvantifiointi 

 

 

 

Alaluokka Yht Yläluokka Yht Pääluokka Yht Yhdistävä luokka Yht

Ei_Asukkaalla ei ole enää paljoa elinaikaa 35

Kyllä_Asukkaalla ei ole enää paljoa elinaikaa 4

Ei_rajoitusten vaikutus asukkaan elämänhaluun ja kuolleisuuteen 16

Ei_Asukkaan korkea ikä 12

Kyllä_Asukkaan korkea ikä 3

Ei_ asukkaalla muistisairaus 25

Kyllä_asukkaalla muistisairaus 13

Ei_Asukkaalla huono kuulo 2

Ei_Asukkaan elämänlaatu 22

Ei_Läheisten apu tärkeää 1

Ei_Asukkaan kanssa olisi pitänyt päästä ulkoilemaan 7

Ei_Läheisen kosketuksen merkityksellinen asukkaalle 9

Ei_Liikkumattomuus laskee asukkaan toimintakykyä 11

Kyllä_Asukkaiden fyysisestä hyvinvoinnista tulee huolehtia 2

Ei_Asukas kokee ahdistusta 2

Ei_Asukas kokee turvattomuutta 3

Ei_Asukas tuntee itsensä hylätyksi 2

Ei_Asukkaan elämänhalu laskee 2

Ei_Asukkaan mieliala laskee 4

Ei_Vaikuttanut asukkaan henkiseen hyvinvointiin 6

Kyllä_Vaikuttanut asukkaan henkiseen hyvinvointiin 2

Ei_Asukas ikävöi läheisiään 5

Ei_Asukas kokee itsensä yksinäiseksi 15

Kyllä_Asukas kokee itsensä yksinäiseksi 1

Ei_Asukkaalle tärkeää läheisen läsnäolo 1

Ei_Asukkaan tarve keskustella muiden kuin hoitohenkilökunnan 5

Ei_Sosiaalisten suhteiden merkitys asukkaan 4

Kyllä_sosiaalisten suhteiden merkitys asukkaan 

kokonaishyvinvoinnille

2

Ei_Tapaamisen järjestäminen turvallisesti 17

Kyllä_tapaamisen järjestäminen turvallisesti 6

Ei_ Tapaaminen olisi järjestetty turvavälein 7

Kyllä_Tapaaminen olisi järjestetty turvavälein 1

Ei_Tapaaminen: tapaamiselle olisi pitänyt heti järjestää erillinen 11

Kyllä_tapaaminen: tapaamiselle olisi pitänyt järjestää  erillinen tila 14

Ei_Tapaaminen: tapaamiset ulkona olisi pitänyt sallia heti 12

Kyllä_tapaaminen: tapaamisia ulkona olisi pitänyt järjestää 

nopeammin

11

Ei_Tapaamisen järjestäminen niin, että omaiset käyttävät 

suojaimia

40

Kyllä_Tapaamisen järjestäminen niin, että omaiset käyttävät 

suojaimia

8

Ei_Vierailijoiden hyvästä käsihygieniasta huolehtiminen 5

Kyllä_Vierailijoiden hyvästä käsihygieniasta huolehtiminen 1

Ei_terveen ja oireettoman omaisen päästäminen vierailulle 8 Omainen terve 8

Ei_Asukkaat ovat kuin vankeja 6

Ei_Asukkaiden eristäminen on väärin 12

Ei_Rajoittamisella kajotaan asukkaan itsemääräämisoikeuteen 13

Ei_Vierailurajoituksessa tulisi ottaa huomioon ihmisen 1

Ei_ Rajoitus on epäinhimillistä 3

Ei_Eristäminen on eetisesti väärin 2

Ei_Vierailurajoitus ei ole  lain mukaista 2 Laki 2

Ei_Alueellinen tautitilanne tulisi huomioida rajoituksia 

asetettaessa

5

Kyllä_Alueellinen tautitilanne tulisi huomioida rajoituksia 2
Ei_Vanhusten kokonaistilanteen kartoittaminen 1

Ei_Vierailurajoituksia olisi pitänyt purkaa aikaisemmin 6

Kyllä_Vierailurajoituksia olisi pitänyt purkaa aikaisemmin 8

Ei_Vierailut olisi sallittu tapauskohtaisesti arvioiden 9

Kyllä_Vierailut olisi sallittu tapauskohtaisesti arvioiden 1

Ei_Yhteydenpito puhelimella tai videopuheluiden avulla hankalaa 7

Kyllä_Yhteydenpito puhelimella tai videopuheluiden avulla 

hankalaa

9

22

Vierailurajoituksia 

asetettaessa 

huomioonotettavat 

asiat 

26

87

Rajoituksen kesto

Erilaiset 

yhteydenpidon 

mahdollisuudet ja  

järjestelyt

Yhteydenpidon 

mahdollisuudet

Tapauskohtaiset 

järjestelyt

7

15

10

16

Rajoituksen kesto 

alueellisesti 

arvioiden 

Etiikka

Oikeus ja etiikka

Alueellinen 

tautitilanne

18

14

5

Asukkaan 

elämänlaatu

40

23

55

62

Turvallisen 

tapaamisen 

järjestäminen

141

Vapaudenriisto

Ihmisoikeudet
39

Suojautuminen

Käsiygienia

23

8

25

23

48

6

Suojautumisohjeistu

ksien 

noudattaminen

15

29

110

106

216

Turvallinen 

tapaaminen

Turvavälit

Tapaamisen 

turvallisuus

Tapaamisen tilat

Tapaamiselle erilliset 

tilat

Tapaamisen 

järjestäminen ulkona

31

48

Sosiaalinen

Psyykkinen

Fyysinen

Ikä

Elinaika

Elämänlaatu

Sairaudet

21

33

Viimeisten 

elinvuosien 

elämänlaatu

Elämän loppuvaihe
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Kyllä_On tärkeää estää viruksen leviäminen hoivakotiin 21

Kyllä_Kontaktien minimointi, koska jokainen hoivakodissa kävijä 5

Kyllä_On tärkeää suojella vanhuksia koronalta 7

Kyllä_Vierailurajoitus on asukkaan turvallisuusden vuoksi ollut 15

Kyllä_Tutkimustieto osoittaa, että rajoitus tarpeellinen 1

Kyllä_ Hoivakodissa tulee ajatella yksilön lisäksi laajemmin koko 1
Kyllä_ ymmärtää rajoituksen, koska työskentelee alalla 2

Kyllä_ Tauti voi levitä hoitajiin, jolloin henkilökunnan riittävyys 1

Kyllä_Rajoitus perusteltu, koska vaarallinen sairaus 2

Kyllä_ vieralurajoituksella estetään kuolemia 6

Ei_Hoitaja sairastunut 1

Ei_Hoitajat eivät käytä suojaimia 8

Kyllä_hoitajat eivät ole käyttäneet suojaimia 1

Ei_Omainen ei luota hoivakotiin ja haluaisi itse käydä 

tarkistamassa asioita

9

Kyllä_Omainen luottaa, että asukkaalla hoivakodissa kaikki hyvin 1

Ei_Tiedottaminen hoivakodista omaisille 4

Kyllä_Tiedottaminen hoivakodista omaisille 4

E_Omaiset rajoittavat kontakteja ja ovat etätyössä 11 Omaiset välttelevät 

kontakteja
11

E_Hoitajien käyttäytyminen työpaikan ulkopuolella 15 Hoitajien kontaktit 

vapaa-ajalla
15

Ei_Omaisella ollut vaikeaa, kun ei ole nähnyt läheistään 6

Kyllä_Omaisella ollut vaikeaa, kun ei ole nähnyt läheistään 3

Ei_Omaisen halu olla lähellä ja koskettaa asukasta 3

Kyllä_Omaisen halu olla lähellä ja koskettaa asukasta 1

Ei_Omaisen kokee yksinäisyys kun ei pääse hoivakotiin 1

Ei_Tapaamiskiellosta aiheutunut surua omaiselle 3

17

Hoitaja tartunnan 

välittäjänä

Hoivakodin 

toimintaan liittyvät 

syyt

10

10

8

Luottamus

Tiedottaminen

Luottamus 

hoivakotiin

Hoitajien 

suojautuminen

Hoivakodin 

tiedottaminen

10

Omaisella haluaa 

koskettaa läheistään

Omaisella haluaa 

nähdä läheistään

Omaiselle aiheutunut 

suru 

9

4

4

Omainen kaipaa 

läheistään Omaisella tarve olla 

osa asukkaan elämää

13

4
Omaisen 

hyvinvointi

10

8

8

Taudin leviämisen 

ehkäiseminen 

varjelee elämää

61

Hoitajat ovat omaisia 

suurempi riski taudin 

leviämisessä

Käyttäytyminen 

hoivakodin 

ulkopuolella

26 26

28

Tauti on vanhukselle 

vaarallinen

Ehkäistä viruksen 

pääsy hoivakotiin Taudin leviämisen 

ehkäiseminen

Elämän varjelu

Laajempi kuva 

taudin vaikutuksista

26

Riskiryhmäläisten 

suojelu
22

2

3

8

Laajempi kuva 

tilanteesta

48

5
Henkilökunnan 

riittävyyden 


