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TIIVISTELMÄ 

 

On olemassa vahva yhteisymmärrys siitä, että ikääntyneen henkilön omaishoitaminen voi olla 

kuormittavaa. Omaishoitoa tuetaan erilaisilla sijaishoitopalveluilla. Niiden vaikutuksista 

omaishoitajien kuormittumiseen ei kuitenkaan olla yksimielisiä. Sijaishoitopalveluiden käyttömäärissä 

ja käytön useudessa on suuria vaihteluja omaishoidettavien välillä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena 

on selvittää COPE-indeksiä (Carers of Older People in Europe, COPE index) apuna käyttäen, 

minkälainen on omaishoitajien kuormittumisen tila Jämsä-Kuhmoinen SoTe-yhteistoiminta-alueella. 

Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, onko omaishoitajien kuormittumisen tila yhteydessä 

omaishoidettavan käyttämien sijaishoitopalveluiden määrään ja käytön useuteen. 

 

Tutkimusaineisto koostuu lakisääteisen omaishoidontuen piirissä olevien 65 vuotta täyttäneiden 

asiakkaiden ja alle 65-vuotiaiden muistisairaiden asiakkaiden omaishoitajien (n=77) COPE-indeksi 

vastauksista ja omaishoidettavien tutkimusta edeltävän 12 kuukauden aikana käyttämien 

sijaishoitopalveluiden käyttömäärä ja käytön useus tiedoista. COPE-aineistolle tehtiin 

pääkomponenttianalyysi (PCA). Omaishoitajan kuormittumisen ja hoidettavan käyttämien 

sijaishoitopalveluiden välistä yhteyttä analysointiin lineaarisella regressioanalyysillä.  

 

Vastaajista lähes joka toinen oli mahdollisesti kuormittunut/tarkemman uudelleen arvioinnin tarpeessa. 

Mahdollisesti kuormittuneille (n=36) omaishoitajille kuormittumista aiheutti pääasiassa omaishoidon 

kielteisten vaikutusten osa-alue (94 %), ja erityisesti ystävyyssuhteiden ylläpidon vaikeus. Tässä 

aineistossa Kuormittuneiden omaishoitajien hoidettavat käyttivät sijaishoitopalveluja tilastollisesti 

merkitsevästi enemmän ja useammin kuin Ei-kuormittuneiden omaishoitajien hoidettavat. 

Omaishoitajan kuormittuminen ja puoliso-omaishoitajuus olivat yhteydessä hoidettavan käyttämien 

sijaishoitopalveluiden kokonaismäärään, F(2,74)=6,448,p=0,003 ja käytön useuteen, F(2,74)=4,598, 

p=0,013. Kaikkiaan omaishoitajan kuormittuminen ja puoliso-omaishoitajuus selittivät yhdessä 12,5 % 

omaishoidettavan 12 kuukauden aikana käyttämisen sijaishoitopalveluiden määrän ja 8,7 % 

hoidettavan käyttämisen sijaishoitopalveluiden käytön useuden vaihtelusta.  

 

Tutkimus tukee vahvasti sitä käsitystä, että omaishoito on kuormittavaa. Omaishoitajana toimiminen 

vaikeuttaa monen omaishoitajan kohdalla ystävyyssuhteiden ylläpitoa ja aiheuttaa kuormittumisen 

kokemista. Sijaishoitopalveluja käytetään usein liian myöhään, vasta siinä vaiheessa kun omaishoitaja 

on jo ylikuormittunut.  
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ABSTRACT 

 
There is a strong consensus that caring for an elderly person can be burdensome and stressful to many 

family caregivers (FCG), and contribute to severe physical and psychological morbidity. Family care 

(FC) is supported by several respite care services. There is no consensus on the effectiveness of those 

services. There are large differences in the utilization of those services among family care clients. The 

purpose of this study is to clarify the state of FCGs’ strain in the social- and health co-operation area 

of Jämsä and Kuhmoinen. Furthermore, we aim to find out if there is an association between FCGs’ 

burden and the usage of respite care service of person being taken care of.  

 

The research data consist of 77 FCGs’ COPE-index (Carers of Older People in Europe) answers, and 

the respite utilization data of the person they are taking care of during a 12-month period. Principal 

component analysis (PCA) was conducted for the COPE-index data. The association between FCGs’ 

strain and utilization of respite care services was analysed with linear regression analysis. The research 

data was also analysed with many established statistical tests. 

 

According to the COPE-index almost half of the respondents may be overstrained. The strain of those 

overstrained FCGs (n=36), was caused mainly by the sector of negative impact, and especially by its’ 

dimension: “Difficulty of maintaining friendships”. In this study, the person being taken care of and 

whose FCG was overstrained, used the respite care services statistically significantly more and more 

often, compared to those whose FCG was not strained. There was an association between FCG strain 

and spousal relationship with the amount of respite services (F(2,74)=6.448,p=.003) and the frequency 

of the utilization of respite care services (F(2,74)=4.598,p=.013). FCGs strain and spousal relationship 

together explained 12.5% of the variance of the amount of the respite services used and 8.7% of the 

variance of the frequency of respite care service usage.  

 

These findings strongly support the conception that FC is burdensome. In many cases, FC causes 

difficulties to maintain friendships and thus, causes strain and increases their need for support. The 

person being taken care of uses respite care often too late, when FCG is already overstrained.  
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1. JOHDANTO
 

 

Omaishoitajat ovat tärkeä osa suomalaista vanhustenhuollon palvelujärjestelmää.  Ikäihmisten 

palvelujen laatusuosituksen mukaan omaishoidon tuen piirissä tulisi olla vuosittain 5–6% 75 

vuotta täyttäneestä väestöstä (Sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen kuntaliitto 2008). 

Lakisääteisen omaishoidontuen piirissä oli vuonna 2011 75 vuotta täyttäneestä väestöstä 4,8 

%. Vanhusten hyvinvointi ja mahdollisimman pitkään omassa kodissa asuminen ovat 

yhteiskunnallisesti keskeinen tavoite. Valtakunnallinen tavoite on, että 75 vuotta täyttäneistä 

asuisi kotona 91–92 % (Sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen kuntaliitto 2008). Edellä 

esitetyn tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että omaishoitajien jaksamista ja hyvinvointia 

seurataan ja tuetaan.  

 

Pitkäaikaissairaan omaishoitajana toimiminen voi aiheuttaa omaishoitajalle haitallisia fyysisiä 

ja psyykkisiä seuraamuksia (Navaie-Waliser ym. 2002, Pinguart ym. 2003, Savundranayagam 

ym. 2011, Schulz ym. 1999, Schulz ym. 2004, Sörensen ym. 2011, Vitaliano ym. 2005). 

Omaishoitajan kuormittumisen arvioiminen käyttäjäystävällisillä, valideilla ja 

reliabiliteetiltaan korkeilla mittareilla luo ammattihenkilöille mahdollisuuksia ennakoida ja 

identifioida mahdollisia ongelmia, jotka muutoin voisivat jäädä hallitsemattomiksi. Tällaiset 

ongelmat voivat Whalenin ja Buchholzin (2010) mukaan johtaa hoidettavan pidentyneisiin 

akuutteihin hoitojaksoihin tai pitkäaikaiseen hoitoon siirtymiseen, koska omaishoitaja ei enää 

pärjää hänen kanssaan kotona. 

 

Omaishoitajien jaksamista tuetaan erilaisilla tukitoimilla, muun muassa erilaisten 

sijaishoitopalveluiden (respite care) avulla. Voutilaisen ym. (2007) selvityksen mukaan 

omaishoitajista käytti oikeuttaan lakisääteiseen vapaaseen ainoastaan 58 %. 

Omaishoidettavien käyttämien sijaishoitopalveluiden määrissä ja käytön useudessa on 

omaishoidettavien välillä suuria eroja. Sijaishoitopalveluilla on kuitenkin mahdollisuus 

parantaa ainakin osittain omaishoitajan jaksamista (Lyons ym. 1999, Zarit ym. 1999).  

 

Sijaishoitopalveluilla on Sörensenin ym. (2002) tekemän meta-analyysin mukaan tehokkaita 

myönteisiä vaikutuksia omaishoitajan kuormittumiseen, omaishoitajan masennukseen ja 

hyvinvointiin. Objektiivista omaishoitajan kuormitustasoa voidaan alentaa jonkin verran, 

mutta sitä on tuskin mahdollista poistaa kokonaan (Sörensen ym. 2002). Sörensenin ym. 
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(2002) mukaan interventiojakson kestolla on merkitystä. Mitä pidemmän aikaa interventio 

kestää, sitä suurempi myönteinen vaikutus sillä on omaishoitajan masennukseen. Kuzuyan 

ym. (2011) mukaan osa tutkimustuloksista osoittaa, että sijaishoitopalveluilla on myönteinen 

vaikutus omaishoitajan jaksamisen tilaan, mutta osa tutkimuksista esittää, että omaishoitajan 

kuormittumisen ja sijaishoitopalveluiden käytön välillä ei ole yhteyttä tai että yhteys on 

kielteinen. Omaishoidettavan käyttämien sijaishoitopalveluiden määrän ja/tai käytön useuden 

yhteydestä omaishoitajan kuormittumiseen ja tuen tarpeen kokemiseen ei löydy aikaisempaa 

tutkimustietoa. 

 

Tässä Pro Gradu-tutkielmassa kartoitetaan COPE-indeksiä apuna käyttäen lakisääteisen 

omaishoidontuen piirissä olevien 65 vuotta täyttäneiden asiakkaiden ja alle 65-vuotiaiden 

muistisairaiden asiakkaiden omaishoitajien itsensä kokemaa kuormittumisen ja tuen tarpeen 

tilaa Jämsä - Kuhmoinen SoTe-yhteistoiminta-alueella. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään 

onko omaishoitajan kuormittumisen tila yhteydessä omaishoidettavan käyttämien 

sijaishoitopalveluiden määrään ja palveluiden käytön useuteen.  Tutkimuksessa etsitään 

vastauksia kysymyksiin:  

1. Minkälainen on omaishoitajien itsensä kokema kuormittumisen ja tuen tarpeen tila 

COPE -indeksillä mitattuna Jämsä - Kuhmoinen SoTe -yhteistoiminta-alueella? 

2. Onko omaishoitajan kuormittuminen yhteydessä omaishoidettavan käyttämien 

sijaishoitopalveluiden määrään? 

3. Onko omaishoitajan kuormittuminen yhteydessä omaishoidettavan käyttämien 

sijaishoitopalveluiden käytön useuteen? 

Aineisto kerätään postitettavalla COPE omaishoitajien tuen tarpeen arviointilomakkeella 

(Liite 1). Omaishoidettavan käyttämien (omaishoitajan vapaan aikaisten) kunnallisten 

sijaishoitopalvelujen käyttöä kartoitetaan asiakas- ja palvelutilastojen avulla. 

Kansaneläkelaitoksen (KELA) vuonna 2011 julkaisema COPE-indeksi on ensimmäinen 

suomenkielelle käännetty kansainvälinen omaishoitajan kuormittumisen ja tuen tarpeen 

arviointilomake (Juntunen ym. 2011). COPE:n perustana on Nolanin ym. (1996) 

moniulotteisen omaishoidon malli, joka korostaa ikääntyneen omaishoidettavan omaishoitajan 

subjektiivista havainnointia sekä negatiivisesta että positiivista näkökulmasta käsin (McKee 

ym. 2003). COPE:n avulla voidaan nopeasti arvioida henkilön kokemuksia iäkästä omaista tai 

läheistä hoitavan henkilön tuen tarpeita (Juntunen ym. 2011).  
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Tutkielman kirjallisuuskatsauksessa käsitellään lyhyesti: 1) omaishoitajan määritelmiä (ja 

ikääntyneiden ja ikääntyvien omaishoitajien tämän hetkistä tilaa), 2) moniulotteista 

omaishoitoa (kuormittava omaishoito ja palkitseva omaishoito), 3) omaishoidon 

kuormittavuudelta suojaavia tekijöitä, 4) omaishoitoa tukevia kunnallisia sijaishoitopalveluja, 

5) omaishoitajan tilanteen arviointia ja tässä tutkielmassa käytettyä COPE -indeksiä.  

 

Tutkielman tavoitteena on lisätä tietoa omaishoitajien kuormittumisen ja tuen tarpeen tilasta ja 

omaishoidettavien sijaishoitopalveluiden käytöstä Jämsä–Kuhmoinen yhteistoiminta-alueella, 

sekä niiden välisistä yhteyksistä. Tutkimuksesta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää 

omaishoitajien ja omaishoidettavien ohjauksessa sekä omaishoidon palvelusuunnitelmien 

laadinnassa. 

 

2. OMAISHOITAJUUS 
 

Omaishoitajasta (carer) on Nolanin ym. (1996) mukaan tehty 1980-luvulta alkaen useita 

erilaisia määritelmiä mm. British Medical Associationin vuonna 1995 julkaisema määritelmä: 

”Omaishoitaja on joku, joka hoitaa sukulaistaan tai läheistään, joka on joko ikänsä, fyysisen 

tai muun vamman vuoksi riippuvainen avusta ja joka tarvitsisi ilman omaishoitajalta 

saamaansa apua tukea kunnalta tai muulta taholta”.  Laajemman määritelmän mukaan 

omaishoitajana (informal carer/caregiver) voidaan pitää kaikkia, jotka hoitavat tai avustavat 

läheistään tämän kotona asumisen mahdollistamiseksi (Juntunen ym. 2011). Voutilaisen ym. 

(2007) mukaan raja tavanomaisen auttamisen ja omaishoidon välillä on liukuva. Ero läheisten 

toisilleen antaman vastavuoroisen avun ja omaishoidon välillä on omaishoidossa annetun 

avun suuri sitovuus ja vaativuus. Laki omaishoidon tuesta (937/2005, 2§) määrittää 

omaishoitajan hoidettavan omaiseksi tai muuksi hoidettavan läheiseksi henkilöksi, joka on 

tehnyt omaishoitosopimuksen. Tässä tutkimuksessa omaishoitajalla tarkoitetaan lakisääteisen 

(laki omaishoidon tuesta 937/2005, 8§) omaishoitosopimuksen tehnyttä omaishoitajaa. 

 

Omaishoidon tuesta sopimuksen tehneitä hoitajia oli vuoden 2011 aikana koko maassa 

yhteensä 39 131. Vastaavana ajankohtana omaishoitajia oli Jämsän kaupungissa 142 ja 

Kuhmoisten kunnassa 28. Omaishoidon tuesta sopimuksen tehneitä 65 vuotta täyttäneitä 

hoitajia oli vuoden 2011 aikana koko maassa yhteensä 20 383, Jämsän kaupungissa 84 ja 

Kuhmoisten kunnassa 16 (Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet, 2012). Siitä huolimatta, 
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että omaishoitajien määrä on Voutilaisen ym. (2007) mukaan kasvanut tasaisesti vuodesta 

1994 lähtien, ei lakisääteisen omaishoidon tuen piirissä olevien omaishoitajien määrässä 

päästä edelleenkään valtakunnallisen ikäihmisten palveluiden laatusuosituksen asettamalle 

tasolle (ks. kappale 3.1). ”Omaishoidon tuen ulkopuolella on edelleen paljon enemmän 

omaishoitajia kuin sen piirissä” (Voutilainen ym. 2007). 

 

Voutilaisen ym. (2007) tekemään selvitykseen osallistuneissa kunnissa omaishoitajana 

toimivista kolme neljäsosaa oli naisia. Omaishoitajista noin joka toinen oli omaishoidettavan 

puoliso ja joka viides oli omaishoitajan lapsi tai vanhempi. Loput omaishoitajista olivat muita 

sukulaisia tai läheisiä (Voutilainen ym. 2007). 

 

2.1 Ikääntyneiden henkilöiden omaishoitajat 
 

Valtakunnallinen tavoite on, että 91–92% 75 vuotta täyttäneistä asuisi kotona (Sosiaali- ja 

terveysministeriö, Suomen kuntaliitto 2008). Vuoden 2011 aikana 65 vuotta täyttäneitä 

omaishoidon asiakkaita oli koko maassa hieman yli 26 000, Jämsässä 114 ja Kuhmoisissa 24. 

65 vuotta täyttäneitä omaishoidon tuen asiakkaita oli koko maassa vuonna 2011 yhteensä 2,7 

%, Jämsässä 2,1 % ja Kuhmoisissa 2,7 % vastaavan ikäisestä väestöstä. Vastaavasti julkisen 

omaishoidon tuen piirissä oli vuonna 2011 koko maassa 75 vuotta täyttäneestä väestöstä 4,4 

%, Jämsässä 3,5 % ja Kuhmoisissa 3,8 %, valtakunnallisen tavoitteen ollessa 5–6 % (Tilasto- 

ja indikaattoripankki SOTKAnet 2012). 

 

Ikääntyneiden (65 vuotta täyttäneiden) henkilöiden omaishoitajien määrä on kasvanut vuosina 

2000–2011 lähes kaksinkertaiseksi. Vuonna 2000 heitä oli yhteensä 14 355 ja vuonna 2011 

yhteensä 26 055 (Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2012). Juntusen ym. (2011) 

mukaan yhä useampi ikääntyneiden omaishoitaja on itsekin iäkäs. Omaishoitajista yli puolet 

oli eläkkeellä (Voutilainen ym. 2007).  

 

2.2 Ikääntynyt omaishoitaja 
 

Iäkkäämpien, 75 vuotta täyttäneiden omaishoitajien osuus on lähes kolminkertaistunut 

vuosina1994–2006. Vuonna 2006 omaishoitajista kolme prosenttia oli täyttänyt 85 vuotta 

(Voutilainen ym. 2007). Tutkimusten mukaan ikääntyvät omaishoitajat ovat erityisen alttiita 
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omaishoidon kuormittavuudelle. Navaie-Waliserin ym. (2002) tekemän tutkimuksen mukaan 

noin kolmannes omaishoitajista on haavoittuvaisia. Haavoittuvat omaishoitajat ovat muita 

omaishoitajia todennäköisemmin 65 vuotta täyttäneitä, naimisissa olevia ja alle 12 vuotta 

opiskelleita. Salinin ym. (2009) tutkimustulosten mukaan puoliso-omaishoitajat ja ikääntyneet 

omaishoitajat olivat elämänlaatuunsa vähemmän tyytyväisiä kuin nuoremmat omaishoitajat.   

 

Lee ym. (2004) ovat tutkimuksessaan löytäneet tilastollisesti merkitsevästi kasvaneen riskin 

suoriutua huonosti kognitiivisissa testeissä 70–79 -vuotiailla naisilla, jotka hoitivat 

vammautunutta ja sairasta puolisoaan. Schultz ym. (1999) mukaan ikääntyvillä (66–96-

vuotiailla) puoliso-omaishoitajilla, jotka kokevat omaishoitoon liittyvää stressiä, on 

puolestaan 63 % korkeampi kuolleisuusriski kuin saman ikäisellä ei-omaishoitajalla. 

Christakiksen ja Allisonin (2006) tutkimuksessa iäkkään puolison joutumisella laitoshoitoon 

on todettu olevan yhteys omaishoitajan kohonneeseen kuoleman riskiin. 

 

3. OMAISHOITO 
 

3.1 Omaishoidon taustaa  
 

”Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja 

huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön 

avulla” (Laki omaishoidon tuesta 937/2005, 2§). Omaishoitoa (family care) voidaan tukea 

lakisääteisellä omaishoidon tuella. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka 

järjestämisestä vastaa kunta, määrärahojensa puitteissa. Omaishoidontuen kokonaisuuteen 

kuuluu hoidettavalle (cared for person) annettavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava 

hoitopalkkio, vapaapäivät (vähintään 3 vrk/kk) ja muut omaishoitoa tukevat palvelut, jotka 

määritellään asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa (Laki omaishoidon tuesta 937/2005).  

 

Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksessa (Sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen kuntaliitto 

2008) on asetettu määrälliset tavoitteet, joiden pohjalta kuntien ja yhteistoiminta-alueiden 

tulee asettaa kuntakohtaiset tavoitteet omaishoidon tuen määristä. Laatusuosituksen mukaan 

omaishoidon tuen piirissä tulisi olla vuosittain 5–6 % 75 vuotta täyttäneistä kuntalaisista. 

Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnetin (2012) mukaan julkisen omaishoidon tuen piirissä 
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oli vuonna 2011 koko maassa 75 vuotta täyttäneestä väestöstä 4,4 %, Jämsässä 3,5 % ja 

Kuhmoisissa 3,8 %.  

 

Perheenjäsenet, jotka hoitavat ikääntynyttä omaistaan kokevat sekä negatiivisia että 

positiivisia vaikutuksia omaishoidon antamisesta (Jones ym. 2011). Myös Nolan ym. (1996) 

näkevät omaishoidon moniulotteisena. Omaisen tai läheisen hoitaminen ja omaishoidon 

palkitsevuus perustuvat erityiseen, olemassa olevaan ihmissuhteeseen. Seuraavassa kahdessa 

kappaleessa käsitellään sekä kuormittavaa että palkitsevaa omaishoitoa.   

 

3.2 Kuormittava omaishoito 
 

Kuormittava omaishoito (family care burden, strain or stress) on ilmiö, mikä ylittää 

maantieteelliset ja kulttuuriset raja-aidat. Kuormittava omaishoito voi Whalen ja Buchholtzin 

(2010) mukaan sisältää fyysisiä, psyykkisiä, emotionaalisia, sosiaalisia tai taloudellisia 

ongelmia, joita henkilö voi kohdata toimiessaan pääasiallisena omahoitajana. Aikaisemmissa 

tutkimuksissa on löydetty sekä hoidettavasta johtuvia tekijöitä että omaishoitajan erilaisia 

muuttujia, jotka voivat ennustaa omaishoitajan kuormittumista. Tällaisia seikkoja ovat muun 

muassa omaishoidettavan tunne-elämän epävakaus ja käytöshäiriöt (Croog 2006) sekä 

omaishoitajan naissukupuolisuus. Naisomaishoitajien on todettu raportoivan miespuolisia 

enemmän omasta kuormittumisestaan (Pinquart ym. 2006). Omaishoitajan raportoiman 

kokonaisvaltaisen kivun on esitetty olevan merkitsevä ennustaja omaishoitajan 

kokonaisvaltaiseen kuormittumiseen sekä omaishoitajan kuormittumisen emotionaaliseen ja 

fyysiseen ulottuvuuteen, kun taas omaishoidettavasta johtuvien tekijöiden (esimerkiksi 

hoidettavan vamman taso ja hoidettavan asuminen erillään omaishoitajasta) on todettu olevan 

merkitseviä ennustajia omaishoitajan sosiaaliseen, emotionaaliseen ja/tai aikasidonnaiseen 

kuormittumiseen (Jones ym. 2011). Jonesin ym. (2011) tutkimustulosten tarkastelussa on 

syytä huomioida kyseisen tutkimuksen tutkimusmenetelmien heikkoudet ja  rajoitukset. 

 

Pearlin ym. (1990) pitävät omaishoitajan stressiä seurauksena prosessista, joka käsittää 

joukon toisiinsa liittyviä tiloja, kuten taustalla olevat tekijät: sosiodemograafiset piirteet, 

omaishoitajan resurssit (perhe ja muu verkosto) sekä ensi- ja toissijaiset stressitekijät, joille he 

ovat alttiina. Ensisijaisia (primaareja) stressitekijöitä ovat suoraan omaishoitoon liittyvät 

vaikeudet ja ongelmat. Ensisijaisia objektiivisia stressitekijöitä ovat hoidettavan kognitiivinen 

tila ja ongelmakäyttäytyminen ja ensisijaisia subjektiivisia stressitekijöitä ovat hoitajan 
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liikarasitus ja ihmissuhteiden vähyys. Toissijaiset stressitekijät voidaan puolestaan jakaa 

kahteen luokkaan: 1) roolikuormitus, joka koetaan omaishoitajan roolin ulkopuolella (mm. 

perheristiriidat, työ- ja omaishoitaja ristiriita ja taloudelliset ongelmat) ja 2) psyykkinen 

kuormitus (mm. itsetunto, elämänhallinta, itsen menetys, roolivaikeus, pätevyys ja sisäinen 

kasvu). Suojaavat tekijät, kuten selviytymiskeinot ja sosiaalinen tuki voivat tulla 

stressitekijöiden väliin monissa stressiprosessin eri vaiheissa. Pearlinin ym. (1990) Stressi 

prosessi malli (Stress Process Model) on esitetty oheisessa kuvassa (kuva 1). 

 

Kuva 1. Stress Process Model (Pearlin ym. 1990), julkaistu selosteessa (Juntunen ym. 2011). 

 

 

Omaishoitajiin kohdistuneissa viimeaikaisissa tutkimuksissa on käsitelty paljon omaishoitajan 

kokemaa kuormittumista ja stressiä sekä niiden omaishoitajalla aiheuttamia terveys- ja 

toimintakyvyn muutoksia. Aikaisemmissa tutkimuksissa on johdonmukaisesti raportoitu 

omaishoitajien masennusoireista ja mielenterveysongelmista (Marks ym. 2002, Pinquart ym. 

2003, Schulz ym. 1999, Teri ym. 1997). Pitkäaikaissairaan omaishoitajana toimiminen voi 

aiheuttaa omaishoitajalle haitallisia fyysisiä ja psyykkisiä seuraamuksia (Navaie-Waliser ym. 

2002, Pinguart ym. 2003, Savundranayagam ym. 2011, Schulz ym. 1999, Schulz ym. 2004, 

Sörensen ym. 2011, Vitaliano ym. 2005). Yllätyksellisesti lyhyen omaishoitosuhteen keston 

on havaittu olevan yhteydessä omaishoitajan lisääntyneeseen kuormittumiseen (Townsend 
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ym. 1989). Townsend ym. (1989) esittävät, että juuri omaishoitajana toimimisen aloittaneet 

saattavat tarvita aikaa sopeutua omaishoitajuuden mukana tuoman lisääntyneen vastuun 

aiheuttamaan stressiin. Jones ym. (2011) eivät kuitenkaan omassa tutkimuksessa löytäneet 

yhteyttä omaishoitajan roolissa toimimisen pituuden ja omaishoitajan kuormittumisen välillä. 

He eivät myöskään löytäneet yhteyttä omaishoitajan kuormittumisen ja omaishoitajan 

sukupuolen eivätkä omaishoitajan terveydentilan välillä, toisin kuin monet aiemmat 

omaishoidon kuormittumista tutkineet tutkijat. Kuten jo edellä on mainittu, Jonesin ym. 

(2011) tuloksiin kannattaa kuitenkin suhtautua varauksella.  

 

Toljamon ym. (2012) tekemässä tutkimuksessa kolmannes omaishoitajista koki olevansa 

omaishoitajan roolissa ”ansassa” ja lähes joka toinen koki usein tai aika usein 

omaishoitamisen liian haastavaksi. Onder ym. (2009) ovat todenneet omaishoitajan ahdingon 

olevan yhteydessä omaishoidettavan kognitiivisen ja fyysisen toimintakyvyn statukseen sekä 

masennukseen ja käytösoireisiin. Onderin ym. (2009) mukaan omaishoitajien reaktioissa 

ahdinkoon on kansallisia eroja, mutta yhteys edellä esitettyihin muuttujiin oli yhtenäinen 

kaikissa tutkimukseen osallistuneissa maissa. Jonesin ym. (2011) mukaan omaishoitajan 

kokonaisvaltaiseen kuormittumiseen on yhteydessä omaishoitajan masennuksen ja 

terveydentilan lisäksi myös omaishoitajan raportoima kokonaisvaltainen kipu.  

Kuormittumisen sosiaaliseen ulottuvuuteen on puolestaan todettu olevan yhteydessä puoliso-

omaishoitajuus, omaishoitajan asuminen omaishoidettavan kanssa eri taloudessa ja 

hoidettavan fyysinen kunto.   

 

Kuzuyan ym. (2011) mukaan raskas omaishoitajan kuormittuminen on yhteydessä kotona 

asuvien ikääntyneiden omaishoidettavien kuolleisuuden ja laitoshoitoon joutumisen riskiin. 

Schulz ym. (1999) ovat havainneet viiden vuoden pitkittäistutkimuksessa kuormittuneilla, 

ikääntyneillä ja hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuvilla omaishoitajilla olevan 63 % 

suurempi kuolleisuusriski kuin samanikäisillä ei omaishoitajilla. Omaishoitajan 

kuormittumisen alentaminen ja omaishoitajan hyvinvoinnin parantaminen eivät tutkijoiden 

mukaan ainoastaan ehkäise omaishoitajan terveyden heikkenemistä, vaan alentavat 

haitallisten terveyshaittojen muodostumista myös omaishoidettaville.  

 

Omaishoito ei sisällä/aiheuta ainoastaan edellä esitettyjä kielteisiä, kuormittavia tekijöitä. 

Omaishoito voi olla myös palkitsevaa. Merkityksellistä on myös se, että omaishoitajan 

kuormittuminen ei ole universaali kokemus. Jotkut yksilöt ovat sitkeitä/joustavia ja he ovat 
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kyvykkäitä sopeutumaan helposti omaishoidon vastuisiin ja vaatimuksiin, kun toiset yksilöt 

raportoivat samassa tilanteessa merkittävää kuormittumista ja ahdinkoa. Seuraavassa 

kappaleessa käsitellään palkitsevaa omaishoitoa — ulottuvuutta, jota Nolan ym. (1996) 

kutsuvat laiminlyödyksi ulottuvuudeksi.   

 

3.3 Palkitseva omaishoito  
 

Vaikka iäkästä omaistaan hoitavat perheenjäsenet kokevat stressiä ja negatiivisia 

terveysvaikutuksia, jotkut omaishoitajat pitävät omaishoitoa palkitsevana (Jones ym. 2011). 

Nolanin ym. (1996) mukaan omaishoidon palkitsevuus perustuu omaishoitajan ja 

omaishoidettavan vastavuoroisuuteen, ihmissuhteeseen sekä omaishoitamiselle annettuun 

merkitykseen. Hoitaminen koetaan palkitsevana, kun omaishoidettavaa arvostetaan ihmisenä, 

eikä häntä pidetä ongelmana. Palkitsevuuteen vaikuttaa myös se, että omaishoitamiselle 

annetaan myönteinen merkitys ja sitä pidetään vaivan arvoisena (Nolan ym. 1996). 

 

Omaishoitoon voi liittyä myönteisiä seuraamuksia. Jones ym. (2011) ovat kehittäneet 

omaishoitajan voimaantumisen mallin (The Caregiver Empowerment Model, CEM). CEM 

ottaa huomioon taustamuuttujat, jotka vaikuttavat omaishoito tilanteeseen, kulttuuriset 

uskomukset omaishoitamisen vastuusta, omaishoidon haasteista, omaishoitajan arvioista eteen 

tulevia vaatimuksia kohtaan ja erityisistä apukeinoista, jotka voivan johtaa positiivisiin 

terveystuloksiin (Jones ym. 2011). Malli on esitetty seuraavalla sivulla (kuva 2).  

 

CEMn mahdolliset taustamuuttujat (backround) sisältävät (mutta eivät ole rajoittuneet) 

kulttuurisen sopeutumisen (acculturation), henkilötiedot (democraphics) ja aikaisemmat 

ihmissuhteet. Mallin tekijät ovat sijoittaneet nämä muuttujat vaikuttamaan suoraan 

omaishoidon vaatimuksiin (caregiving demands), velvollisuusarvoihin (filial values) ja 

voimavarojen käyttöön (resources).  Velvollisuusarvot ovat asenteita ja uskomuksia vastuusta 

hoitaa ikääntynyttä vanhempaansa. Näillä arvoilla on todettu olevan vaikutusta omaishoitajan 

motivaatioon hoitaa ikääntynyttä vanhempaansa. Esimerkkejä omaishoidon haasteista ovat 

omaishoidettavan haitat (impairment), omaishoitotyöt (activities) ja kilpailevat 

roolivaatimukset (competing role demands). Omaishoitajan haasteiden vaikutuksista 

omaishoitajan elämään ja terveyteen on olemassa laajasti tutkimusnäyttöä (ks. kappale 3.2). 

Voimavarat (resources) ovat tekijöitä, jotka auttavat omaishoitajaa tekemään positiivisia 

arviointeja omaishoidon haasteista ja johtavat heitä tehokkaaseen selviytymiseen omaisen 
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hoidossa ja omaishoidon hallintaan. Osa voimavaroista on henkilön sisäisiä resursseja, (kuten 

koherenssi ja hengellisyys) ja osa ulkoisia resursseja (kuten perheen tuki ja yhteisön resurssit) 

(Jones ym. 2011).  

 

 

 

Omaishoidon vaatimukset 

- Omaishoidettavan haitat 

- Omaishoitotyöt 

- Kilpailevat roolivaatimukset 

 

 

Taustatiedot       Velvollisuusarvot         Arviointi    Omaishoitajan  
- Kulttuurinen sopeutuminen        -    Velvollisuus            -  Haaste     -   Koettu terveys 

- Henkilötiedot               -    Kunnioittaminen          -  Stressitekijä     -   Henkilökohtainen kasvu           

- Aikaisemmat ihmissuhteet           -    Hoitaminen       -    Eksistentiaalinen hyvinvointi                                                       

                                                       

 

 

Voimavarat 

Yksilön omat:  
- Koherenssi 

- Hengellisyys  

- Tarkoituksenmukainen 

        selviytymisstrategia 

Perhe:  
- Perhesiteet, perheentuki 

Yhteisö:  
- Yhteisön resurssien käyttö 

 

 

 

Kuva 2. Omaishoitajan voimaantumisen malli (The Caregiver Empowerment Model) (Jones 

ym. 2011,13). 

 

 

CEM:ssa arviointi (appraisal) on omaishoitajan subjektiivista arviointia omasta 

olemassaolosta, hyvinvoinnin uhkien tasosta, kohdatuista haasteista ja omaishoitoprosessin 

hallintaan saatavilla olevista apukeinoista. Omaishoitajan arviointiin vaikuttaa mallin mukaan 

suoraan omaishoidon vaatimukset, velvollisuusarvot ja saatavilla olevat apukeinot/ 

voimavarat. Omaishoitajan lopputulemat (caregiver outcomes) sisältävät omaishoitajan 

koetun terveyden ja henkilökohtaisen kasvun sekä eksistentiaalisen hyvinvoinnin. CEM:n 

ainutlaatuinen ominaisuus on sen keskittyminen omaishoitoprosessin positiivisiin tuloksiin. 

Jonesin ym. (2011) mukaan voidaan olettaa, että omaishoitaja, joka on sitoutunut 

omaishoitajana tehtäväänsä ja näkee vastuunsa omaishoitajana mielekkäänä haasteena, on 

psykologisesti joustava ja kykenee hallitsemaan omaishoidon haasteita tehokkaasti siten, että 

ne johtavat omaishoitajan myönteisiin terveysmuutoksiin (Jones ym. 2011).   
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Toljamon ym. (2012) tutkimuksen mukaan omaishoitajan kokemus omaishoidosta voi tulla 

entistä positiivisemmaksi, vaikka hoidettavan terveydentila huononisi dramaattisesti. 

Tutkijoiden mukaan tämä johtuu siitä, että omaishoitajat kokevat itsensä tarpeelliseksi, heillä 

on läheinen suhde hoidettavaan ja he saavat tukea perheeltään. Tutkijoiden mielestä 

interventiot, jotka keskittyvät omaishoitajien positiivisiin kokemuksiin omaishoidossa olisivat 

tärkeitä omaishoitajien suojelemiseksi omaishoidon negatiivisilta vaikutuksilta (Toljamo ym. 

2012). Seuraava luku käsittelee omaishoidon kuormittavuudelta suojaavia tekijöitä: 

omaishoitajan selviytymiskeinoja ja sosiaalista tukea.  

 

4. OMAISHOIDON KUORMITTAVUUDELTA SUOJAAVAT TEKIJÄT  
 

Pearlinin ym. (1990) kehittämässä omaishoitajan stressiprosessimallissa (kuva 1), 

kuormittavuudelta suojaavia tekijöitä on esitetty kaksi: selviytymiskeinot ja sosiaalinen tuki. 

Nämä voivat tulla stressitekijöiden väliin monissa stressiprosessin eri vaiheissa. 

Selviytymiskeinot ovat yksilön omaa toimintaa ja omaishoitajana toimimisen käytäntöjä, joita 

omaishoitaja voi käyttää hyvinvointinsa parantamiseksi. Selviytymiskeinojen avulla 

omaishoitaja voi hallita vaikeita tilanteita, ja pyrkiä siten välttämään stressin syntymistä sekä 

hallitsemaan stressioireita (Pearlin ym. 1990). Salinin ym. (2009) tutkimuksessa 

omaishoitajille käyttökelpoisin stressin hallintakeino oli ”ajatusten siirtäminen” hetkeksi pois 

stressaavista asioista. Tätä stressin hallintakeinoa käytti omaishoitajista peräti 80 %. Yli 70 % 

vastaajista käytti stressin hallintakeinona ”oman ajan ottamista”. He vähensivät stressiä joko 

kävelemällä, uimalla tai muulla liikunnalla. Noin puolet yritti hallita stressiä ”hyvällä itkulla”, 

mutta 16 % heistä koki, ettei se oikeastaan auttanut.  

 

Sosiaaliselta verkostolta saatu tuki ja mahdollisuus käyttää aikaa sosiaaliseen 

kanssakäymiseen voivat suojata omaishoitajaa kuormittumisen kokemuksilta (Thompson ym. 

1993). Sosiaalinen tuki voidaan Juntusen ym. (2011) mukaan jakaa epäviralliseen, perheen ja 

naapureiden antamaan välineelliseen ja henkiseen tukeen sekä viralliseen tukeen. Virallisia 

tukimuotoja ovat kotiin annettavat sosiaalipalvelut, päiväkeskuspalvelut, ympärivuorokautiset 

hoitopalvelut sekä hoito- ja kuntoutustoimenpiteet, joiden tarkoituksena on lisätä 

omaishoitajan selviytymiskeinoja ja taitoja avustamiseen liittyvissä asioissa. Sörensen ym. 

(2002) jakavat omaishoitajille suunnatut interventiot kahteen pääryhmään: 1) interventiot, 
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joiden tavoitteena on alentaa objektiivista omaishoitajan omaishoitoon käyttämää aikaa (kuten 

sijaishoito ja interventiot hoidettavan omatoimisuuden lisäämiseksi) ja 2) interventiot, joiden 

tavoite on parantaa omaishoitajan hyvinvointia ja selviytymistaitoja (esim. 

kasvatuspsykologiset interventiot ja tukiryhmät). Erilaisten palveluiden merkityksestä ja 

vaikuttavuudesta omaishoitajan jaksamiseen on tehty lukuisia tutkimuksia. Seuraavassa 

luvussa esitetään aikaisempia aihetta käsitteleviä tutkimustuloksia.  

 

5. KUNNALLISET HOITOPALVELUT OMAISHOIDON TUKENA 
 

Omaishoitajien jaksamista tuetaan erilaisilla tukitoimilla, muun muassa erilaisten omaishoitoa 

tukevien palveluiden (respite, hengähdystauko) avulla (esim. omaishoitajan lakisääteisen 

vapaan aikaiset sijaishoitopalvelut). Omaishoitoa tukevat palvelut (respite care) ovat 

palveluja, joita järjestetään kotiin tai ne sijaitsevat kodin ulkopuolella valvotuissa oloissa, 

joissa on saatavilla avustusta päivittäisiin toimintoihin, tai ammattitaitoista hoitoa, mikä on 

suunniteltu omaishoitajan vapaan ajaksi. Ne eivät välttämättä sisällä erityisiä aktiviteetteja 

omaishoidettavalle. Aikuisten päivähoitopalvelut voivat sen sijaan sisältää molempia, sekä ns. 

sijaishoitoa että omaishoidettavalle erityisesti suunniteltua, hoidettavaa aktivoivaa toimintaa 

(Sörensen ym. 2002).  

 

Dementoituneiden hoidettavien omaishoitajille ”vapaan pitäminen” ei merkitse Songin ym. 

(2010) mukaan ainoastaan tilapäistä vapautusta omaishoidosta, vaan myös todellista 

hengähdystaukoa hoidettavan vakiintuneesta tilasta ja hyvinvointia. Omaishoitajat ovat 

antaneet Songin ym. (2010) tutkimuksessa hengähdystauolle (respite) monia merkityksiä. 

Hengähdystauon merkitysten pääkategoriat olivat: tilapäinen tauko rutiineista, välitön apu, 

psyykkinen hyvinvointi ja väline jota ei voi ottaa helposti.  Alakategoriat olivat: väliaikaista 

eroa huomiosta, tilapäisesti vailla velvollisuuksia, itsestä huolenpitäminen, taloudellisen avun 

saaminen, samaistuminen toisiin, hyvinvointi perustuu luottamukseen, vanhemman kanssa 

lepääminen, ei aikaa levätä ja ei pääse pois pakollisista velvoitteistaan.  

 

Salin (2008) on tutkimuksessaan muodostanut omaishoitajien lyhytaikaisen laitoshoidon 

kuvauksista viisi pääluokkaa: perusasioista huolehtiminen, kotona asumisen edistäminen, 

hoitovastuusta vapautuminen, luopumiseen totuttaminen ja pysäkillä oleminen. Salinin (2008) 

mukaan hoidettavan perusasioista huolehtiminen ja kotona asumisen edistäminen auttavat 
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omaishoitajan arkielämän sujumista, hoitovastuusta vapautuminen ja luopumiseen 

totuttautuminen puolestaan tukevat omaishoitajaa elämän muutosvaiheessa. Toisaalta palvelu 

voi myös estää perhettä saamasta täyttä hyötyä palvelujaksosta. Tällöin omaishoitaja kokee 

hoidettavan olevan hoidossa kuin pysäkillä, unohdettuna - odottamassa kotiin lähtöä.  

 

Voutilaisen ym. (2007) selvityksen mukaan ainoastaan 58 % omaishoitajista käytti oikeuttaan 

lakisääteiseen vapaaseen. Omaishoidettavien käyttämien sijaishoitopalveluiden määrissä ja 

käytön useudessa on omaishoidettavien välillä suuria eroja. Alla olevassa kuvassa (kuva 3) on 

esitetty omaishoidettavan hoidon järjestämistavat omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana 

vuosina 1998–2006. Suomalaiset omaishoidettavat käyttivät eniten laitoshoidon palveluja. 

Seuraavaksi yleisintä oli sukulaisilta saatu apu, asumispalvelut ja kotipalvelu. 

Lomituspalveluja, perhehoitoa ja muita palveluja käytettiin huomattavasti vähemmän 

(Voutilainen ym. 2007). 

 

 

Kuva 3. Hoidettavan hoidon järjestäminen hoitajan lakisääteisen vapaan aikana vuosina 

1998–2006 (%). (Lähde: Voutilainen ym. 2007,47) 

 

Kaikki omaishoidettavat eivät käytä sijaishoitopalveluja. Phillipsonin ja Jonesin (2011) 

laadullisessa tutkimuksessa 36 omaishoitajaa kertoi syitä sijaishoitopalveluiden 

(asumispalveluiden) käyttämättömyydelle/viivästyneelle käytölle. Jotkut uskovat, että 

palveluiden käyttö lisää omaishoidon kestoaikaa, toisilla taas palveluiden käyttö sotii 

normatiivisia arvoja vastaan ja joillakin voi olla uskomuksia palveluiden käytön negatiivisista 

vaikutuksista. Sijaishoitopalveluilla on kuitenkin mahdollisuus parantaa ainakin osittain 

omaishoitajan jaksamista (Lyons ym. 1999, Zarit ym. 1999).  
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Siitä huolimatta, että kunnallisten pitkäaikaishoitopalveluiden uskotaan yleisesti vähentävän 

omaishoitajan stressiä ja mahdollistavan hoidettavan kotona asuminen mahdollisimman 

pitkään, näiden palveluiden hyödyllisyys omaishoitajan kuormittumisen vähentäjänä on 

edelleen kiistanalaista. Kuzuyan ym. (2011) mukaan osa tutkimustuloksista osoittaa, että 

kyseisillä palveluilla on positiivinen vaikutus omaishoitajan jaksamisen tilaan, mutta osa 

tutkimuksista esittää, että omaishoitajan kuormittumisen ja sijaishoitopalveluiden käytön 

välillä ei ole yhteyttä, tai että yhteys on negatiivinen. Homer ja Gilleard (1994) eivät 

todenneet omaishoitajan emotionaalisessa hyvinvoinnissa kohentumista hoidettavan 

hoitojakson aikana, eikä hoitojaksolla ollut vaikutusta omaishoitajan kokemiin 

stressituntemuksiin.  

 

Masonin ym. (2007) kirjallisuuskatsauksen mukaan tutkimuksista (10 satunnaistettua 

kontrolloitua koetta, 7 kvasikokeellista ja 5 kontrolloimatonta tutkimusta) löytyi hieman 

näyttöä sille, että tilapäishoidolla voi olla pieni positiivinen vaikutus omaishoitajan 

kuormittumisen helpottamiseen sekä hoitajan henkiseen ja fyysiseen terveyteen. Useissa 

tutkimuksissa nousi kuitenkin esiin omaishoitajien tyytyväisyys. Tutkijat eivät sitä vastoin 

löytäneet luotettavaa näyttöä tilapäishoidon hyödyistä, eikä niiden haitallisista vaikutuksista 

hoidettavalle. He eivät myöskään löytyneet näyttöä siitä, että ne viivyttäisivät hoidettavan 

laitoshoitoon siirtymistä, toisin kuin Kuzuya ym. (2011). Nevillen ja Byrnen (2008) mukaan 

asumispalvelut (residential respite care) eivät välttämättä vähennä omaishoitajan psyykkistä 

stressiä ja kuormittumista, mikäli hoitosuhde jatkuu entisellään asumispalvelujakson jälkeen. 

Salinin ym. (2009) tekemässä tutkimuksessa hoidettavan tilapäishoitojaksoilla oli puolestaan 

suuri vaikutus omaishoitajien elämänlaatuun. Omaishoitajista 93 % ilmoitti virkistyneensä 

hoidettavan hoitojakson aikana. Puoliso-omaishoitajat ja ikääntyneet omaishoitajat kokivat 

vähemmän tyydytystä kuin nuoremmat omaishoitajat. 

 

Objektiivista omaishoitajan kuormitustasoa voidaan alentaa jonkin verran, mutta sitä on 

tuskin mahdollista poistaa kokonaan. Sörensenin ym. (2002) tekemän meta-analyysin mukaan 

sijaishoitopalveluilla/päivähoitopalveluilla on tehokkaita positiivisia vaikutuksia 

omaishoitajan kuormittumiseen, omaishoitajan masennukseen ja omaishoitajan hyvinvointiin. 

Mitä pidemmän aikaa interventio kestää, sitä suurempi positiivinen vaikutus sillä on 

omaishoitajan masennukseen. Dementiaa sairastavien omaishoitajat hyötyvät interventioista 

vähemmän kuin ikääntyneiden omaishoitajat, jotka eivät sairasta dementiaa (Sörensen ym. 

2002). 
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Stirling ym. (2010) löysivät tilastollisesti merkitsevän yhteyden kotona käytettyjen 

tilapäishoitopalveluiden sekä omaishoitajan kognitiivisen ja toimintakyvyn tilan välillä. 

Tutkijoiden mukaan yhteys liittyy todennäköisesti omaishoitajan lisääntyneisiin vaatimuksiin, 

valppauteen ja puoliso-omaishoitajien eristymiseen. Tutkijat eivät löytäneet muita 

tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä omaishoitajan kuormittumisen/stressin ja 

palveluntarjonnan tason välillä. Myöskään Lee ja Cameron (2004) eivät löytäneet 

tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä tilapäishoitopalveluiden ja haitallisten vaikutusten 

yhteydestä omaishoitajalle eikä omaishoidettavalle. He kuitenkin korostivat 

johtopäätöksissään sitä, että tuloksiin tulee suhtautua varauksella, koska tutkijoiden mukaan 

pula on enemmänkin aihetta käsittelevistä korkeatasoisista tutkimuksista, kuin todellisista 

hyödyistä.   

 

Kuzuya ym. (2011) eivät löytäneet omassa tutkimuksessaan omaishoitajan ZBI–mittarilla 

tehdyssä omaishoitajan kuormittumisen arvioinnissa eroja päiväkeskuspalveluja ja 

kotipalveluja käyttäneiden ja ei-käyttäneiden omaishoidettavien hoitajien välillä. ZBI pisteet 

olivat korkeammat laitoshoidon sijaishoitopalveluja käyttäneiden hoidettavien omaishoitajilla 

verrattuna ei-palveluja käyttävien hoidettavien omaishoitajiin. Tutkijoiden mukaan 

korkeimman kuormitustason omaavien omaishoitajien omaishoidettavat, jotka eivät ole 

sijaishoitopalveluiden piirissä ovat sijaishoitopalveluja käyttäviä omaishoidettavia alttiimpia 

haitallisille terveysmuutoksille. Samanlaista yhteyttä ei havaittu olevan niillä 

omaishoidettavilla, jotka käyttivät kunnallisia palveluja, lukuun ottamatta 

päiväkeskuspalvelujen käyttäjät, joilla oli laitoshoitoon joutumisen riski (Kuzuyan ym. 2011).  

 

Tutkijat Schwarz ja Blixen (1997) puolestaan tutkivat heikkokuntoisten ikääntyneiden 

omaishoitajien kuormittumista ja masennusoireita sekä omaishoidon positiivisia vaikutuksia. 

Tutkijat eivät löytäneet merkitseviä eroja kotisairaanhoidon palveluja ja ei-kotihoidon 

palveluja käyttävien välillä omaishoitajien kuormittumisessa, masennusoireissa eikä 

omaishoidon positiivisten vaikutusten kokemisessa. Kotisairaanhoitoa saaneiden ja ei-

kotisairaanhoidon piirissä olevien omaishoitajien tuloksissa ei ollut merkitseviä eroja. 

Merkitseviä eroja ei havaittu myöskään kolmen kuukauden seuranta-ajan jälkeen. 

Kuormittuminen ja masennusoireet olivat merkitsevästi korkeammat omaishoitajilla, joiden 

hoidettavalla oli kognitiivinen sairaus.  
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Gauglerin ym. (2003) tutkimuksen mukaan päiväkeskuspalvelut, joita käytetään pidemmän 

aikaa, ovat tehokkaita muuttamaan omaishoitajan omaishoitoon käyttämää aikaa ja ne voivat 

olla hyödyllisiä myös hoidettavalle itselleen. Tutkijoiden mukaan päiväkeskuspalveluja 

käyttäneiden omaishoitajat raportoivat käyttäneensä hoidettavan käytösongelmiin 

huomattavasti vähemmän tunteja kuin ei-päiväkeskuspalveluja käyttäneiden omaishoitajat. 

Lisäksi hoidettavan kielteisten käytösoireiden esiintymistiheydessä oli laskua. Omaishoitajilla 

voi kuitenkin olla erilaisia käsityksiä päiväkeskuspalvelujen vaikuttavuudesta ja 

soveltuvuudesta omaishoidettavan sijaishoitopaikaksi. Phillipson ja Jones (2012) tutkivat 

omaishoitajien uskomuksia päiväkeskuspalveluista. Päiväkeskuspalveluja käyttäneiden 

omaishoidettavien omaishoitajilla oli palvelusta myönteisempi käsitys, kuin ei-käyttäjien 

omaishoitajilla. Ei-käyttäjien omaishoitajat kokivat, että päiväkeskuspalveluiden käytöllä voi 

olla kielteisiä vaikutuksista omaishoidettavalle. Ei-käyttäjien omaishoitajat kokivat 

mahdolliselle osallistumiselle suurimmiksi esteiksi hoidettavan käyttäytymisen ja fyysiset 

tarpeet.  

 

Kuten edellä on kuvattu, erilaisten hoitopalveluiden vaikutuksista omaishoitajan ja 

hoidettavan tilaan/elämään on saatu aikaisemmissa tutkimuksissa keskenään osittain 

ristiriitaisia tuloksia. Siitä huolimatta, että hoitopalvelujen vaikutuksista sekä omaishoitajalle 

että omaishoidettavalle on tehty paljon tutkimusta, tämän tutkielman laatija ei kuitenkaan 

löytänyt kirjallisuuskatsausta tehdessään tutkimuksia siitä, onko omaishoitajan itse kokeman 

kuormittumisen ja tuen tarpeen tila yhteydessä hoidettavien käyttämien sijaishoitopalveluiden 

määrään ja/tai käytön useuteen. 

 

Seuraavassa kappaleessa siirrytään käsittelemään omaishoitajan tilanteen arviointia. Van Exel 

ym. (2008) ovat todenneet, että huomattava osuus omaishoitajista tarvitsee, mutta ei 

mielellään pyydä tukea omaishoitoon.  Omaishoitajan tilanteen ja tuen tarpeen arviointiin on 

kehitetty maailman laajuisesti katsoen monia arviointivälineitä. Seuraavassa luvussa kuvataan 

lyhyesti omaishoitajan tilanteen arviointia, arviointiin Suomessa käytettäviä mittareita sekä 

tässä tutkimuksessa käytettävää COPE arviointivälinettä. 

6. OMAISHOITAJAN TILANTEEN ARVIOINTI     
 

Rossin (1994) mukaan arviointi on prosessi, jossa selvitetään henkilön tarpeita ja otetaan 

selville täyttääkö hän avustajalle asetetut kriteerit. Useat tutkimukset ovat osoittaneet 



21 
 

pakottavan tarpeen kehittää validioituja seulontatyökaluja ja protokollia, erityisesti 

omaishoitajien tarpeisiin (Czaja ym. 2009, Marziali ym. 2010). Omaishoitajat ovat tärkeä osa 

suomalaista vanhustenhuollon palvelujärjestelmää ja siten heidän pitäminen terveinä ja 

toimintakykyisinä on tärkeää. Omaishoitoa valvovien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten 

tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota omaishoitajien jaksamiseen ja heidän tuen 

tarpeiden arviointiin. Arjen vanhustyössä tulee eteen tilanteita, joissa ikääntyvän 

omaishoitajan ja hoidettavan terveydentila ja toimintakyvyn taso alkavat lähentyä toisiaan. Ei 

ole harvinaista, että omaishoitaja ja hoidettava joutuvat yhtä aikaa laitoshoitoon tai 

ympärivuorokautisen asumispalvelun piiriin. Näistä lähtökohdista käsin on perusteltua 

selvittää tarkemmin ikääntyvien omaishoitajien kuormittumisen ja tuen tarpeen tilaa. 

Seuraavassa kappaleessa kuvataan lyhyesti omaishoitajan kuormittumisen ja tuen tarpeen 

arviointia ja sitä seuraavassa kappaleessa tässä nimenomaisessa tutkielmassa käytettävää 

COPE -indeksiä. 

 

6.1 Omaishoitajan kuormittumisen ja tuen tarpeen arviointi 
 

Nolanin ym. (1996) mukaan omaishoidon käytäntöjen kehittäminen edellyttää muun muassa 

omaishoitajan tarpeiden yksilöllistä arviointia moniulotteisella lähestymistavalla. Mikäli 

mahdollista, arvioinnin tulisi sisältää myös koko perheen ja muuttuvien elämäntilanteiden 

vaikutusten arviointi. Omaishoitajan kuormittumisen arvioiminen käyttäjäystävällisillä, 

valideilla ja reliabiliteetiltaan korkeilla mittareilla luo hoitajille mahdollisuuksia ennakoida ja 

identifioida mahdollisia ongelmia, jotka muutoin voisivat jäädä hallitsemattomiksi. Tällaiset 

ongelmat voivat Whalenin ja Buchholzin (2010) mukaan johtaa hoidettavan pidentyneisiin 

akuutteihin hoitojaksoihin tai pitkäaikaiseen laitoshoitoon siirtymiseen, koska omaishoitaja ei 

enää pärjää. Käänteisesti, mikäli hoitaja tunnistaa omaishoitajan kuormittumisen tilan, 

mahdollistaa se tarvittavien lausuntojen teon ja omaishoitajaa tukevien palveluiden 

toteuttamisen, jotta omaishoitaja voi edelleen jatkaa hoidettavan pääasiallisena omaishoitajana 

toimimista (Whalen ja Buchholz 2010). 

 

Omaishoitajien tilanteen arviointiin tarkoitettujen arviointivälineiden kirjo on kansainvälisesti 

valtaisa, eikä olemassa ole yhtä ja ainoaa oikeaa kultaista standardia. Olemassa olevat mittarit 

mittaavat omaishoitajan kuormittumista ja tuen tarpeita eri näkökulmista, ja 

mittausinstrumenteilla on vaihtelevia psykometrisiä ominaisuuksia (Whalen ja Buchholz 
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2010). Omaishoitajien käyttöön kehitettyjä mittareita on kuitenkin Suomessa niukasti 

käytössä (Juntunen ym. 2011).  

 

Omaishoitajat ja Läheiset -liiton julkaisema arviointimittaristo (Mäkinen 2011) on 

objektiivinen mittari, jonka avulla voidaan omaishoitotilanteen vaativuuden ja sitovuuden 

arvioinnin lisäksi helpottaa palveluiden ja omaishoidontuen tason määrittämisessä sekä 

omaishoidon hoito- ja palvelusuunnitelman laadinnassa. Zarit Burden Interview (ZBI) on 

suomennettu tutkimuskäyttöön (Pitkälä ym. 2007). COPE-indeksi on eurooppalaisena 

yhteistyönä kehitetty mittari, jolla arvioidaan iäkästä omaista tai läheistä hoitavan henkilön 

jaksamista ja tuen tarpeita. Mittarilla arvioidaan omaishoitajan subjektiivisia kokemuksia 

omaishoitajana toimimisesta (Juntunen ym. 2011). Seuraavassa kappaleessa kuvataan COPE 

arviointimittaria tarkemmin.  

 

 

6.2 COPE-indeksi (Carers of Older People in Europe, COPE-index) 
 

COPE-indeksi (Carers of Older People in Europe, COPE-index) on eurooppalaisena 

yhteistyönä (vuosina 1998–2001) kehitetty arviointiväline (Nolan ja Philip 1999). Salmisen ja 

Juntusen (2012) mukaan COPE on ensimmäinen suomenkielellä julkaistu kansainvälinen 

omaishoitajan kuormittumista arvioiva mittari. COPEn avulla voidaan nopeasti arvioida 

henkilön kokemuksia iäkästä omaista tai läheistä hoitavan henkilön tuen tarpeita (Juntunen 

ym. 2011). COPE:n perustana on Nolanin ym. (1996) moniulotteisen omaishoidon malli, 

mikä korostaa ikääntyneen omaishoidettavan omaishoitajan subjektiivista havainnointia sekä 

negatiivisesta että positiivista näkökulmasta (McKee ym. 2003).  

 

COPE-indeksissä on viisitoista kysymystä, joista seitsemän on omaishoitajuuden kielteisiä 

vaikutuksia (avustamisen vaativuus, ystävyyssuhteiden vaikeutuminen, fyysisen 

terveydentilan heikentyminen, perhesuhteiden vaikeutuminen, taloudelliset vaikeudet, 

roolivaikeudet ja kielteiset tunnekokemukset), neljä omaishoitajuuden myönteisiä merkityksiä 

(selviytyminen hyvin, hyöty, hyvä suhde avustettavaan henkilöön, arvostus) sekä neljä tuen 

laatua (yleisesti, ystäviltä ja/tai naapureilta, perheeltä sekä terveys- ja sosiaalipalveluista saatu 

tuki) käsittäviä väittämiä. COPE on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten 

käyttöön omaishoitajan tuen tarpeen ensivaiheen arviointivälineeksi (Salminen ja Juntunen 

2012). Edellä esitettyjen osa-alueiden lisäksi arviointilomakkeella saadaan tärkeitä 
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taustatietoja omaishoitajan tilanteesta (Juntunen ym. 2011).  COPE omaishoitajien tuen 

tarpeen arviointiväline käyttöohjeineen on tämän tutkielman liitteenä (liite 1). 

 

Rakenteen psykometrisissä tutkimuksissa kielteisten vaikutusten osa-alueen sisäinen 

yhteneväisyys on ollut hyvä (Cronbachin alfa>0.8). Myönteisten merkitysten ja tuen laadun 

osa-alueiden sisäinen yhteneväisyys on ollut tyydyttävä (Cronbachin alfa<0,6) (Balducci ym. 

2008). COPE –indeksi on ollut myös Suomessa tutkimuskäytössä (Juntunen ym. 2012 ja 

Toljamo ym. 2012).  Juntusen ym. (2012) tutkimuksessa väittämät latautuivat neljälle 

faktorille. Kielteinen vaikutus faktorille latautuivat kysymykset (3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 15), tuen 

laatu faktorille kysymykset (1, 9, 11 ja 13), ensimmäiselle myönteisen merkityksen faktorille 

kysymykset (10 ja 12) ja toiselle myönteisen merkityksen faktorille kysymykset (2 ja 14). 

Näiden selitysaste oli 58 %.  Kielteisen osa-alueen sisäinen yhteneväisyys oli Juntusen ym. 

(2012) tutkimuksessa hyvä (Cronbachin alfa=0,87), tuen laadun osa-alueen (Cronbachin alfa 

=0,75) ja myönteisen merkityksen I faktorin (Cronbachin alfa=0,69) ja myönteisen 

merkityksen II faktorin (Cronbachin alfa=0,62). Sekä Balducci ym. (2008) että Juntunen ym. 

(2012) ovat todenneet, että myönteisen merkitysten osa-alueen yksiulotteisuus ei ole paras 

ratkaisu, ja että tätä osa-aluetta on syytä vielä kehittää.  

 

Kun Juntunen ym. (2012) rajasivat faktoreiden määrän kolmeen, ratkaisun selitysaste laski 51 

%:iin. Kolmen faktorin ratkaisussa Kysymys 14, ”Tuntuuko sinusta, että ihmiset yleisesti 

ottaen arvostavat sinua avustajana?” latautui tuen laatu faktoriin. Väittämä latautui tuen laatu 

faktoriin myös Toljamon ym. (2012) tutkimuksessa. Balduccin ym. (2008) tutkimuksessa 

italialaisessa ja ruotsalaisessa osa-aineistossa kyseinen väittämä latautui myös tuen laadun 

osa-alueeseen. Juntusen ym. (2012) mukaan kysymyksen muuttamista esimerkiksi muotoon: 

”Tuntuuko sinusta, että ihmiset yleisesti arvostavat läheisellesi antamaa apua?” voisi harkita, 

mikäli mittaria halutaan jatkossa kehittää. ”Kysymyksen osoittaminen toiminnan 

arvostamiseen ennemminkin kuin roolin arvostamiseen saattaisi tavoittaa paremmin 

myönteiseen merkitykseen liittyvän tunteen kokemisen” (Juntunen ym. 2012). 

 

Exploratiivisen faktorianalyysin perusteella suomenkielisen COPE-indeksin osa-alueista 

kielteisten vaikutusten ja tuen laatu osa-alueet vastaavat Juntusen ym. (2012) tutkimustulosten 

mukaan teorian mukaista COPE-indeksin mallia. Heikoin osio kielteisen vaikutuksen osa-

alueella oli Kysymys 7, ”Aiheuttaako avustaminen sinulle taloudellisia vaikeuksia?” ja Tuen 

laatu osa-alueessa Kysymys 13, ”Tunnetko saavasi hyvin tukea terveys- ja 
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sosiaalipalveluista?”. Myös Balduccin ym. (2008) tutkimuksessa nämä osiot olivat 

heikoimpia. Yksi mahdollinen syy tähän on Balduccin ym. (2008) mukaan se, että 

omaishoidon kielteiset vaikutukset olisivat kulttuurisesti yleisiä ja erityisiä, kun myönteiset 

merkitykset ovat enemmänkin yksilöllisiä ja moninaisia. 

 

Juntusen ym. (2012) tutkimustulosten mukaan COPE:n Myönteisten merkitysten osa-alue ei 

vastaa exploratiivisen faktorianalyysin perusteella teorian mukaista COPE-indeksin mallia. 

Myönteinen merkitys osa-alueessa hyvän kommunaliteetin saivat Juntusen ym. (2012) 

tutkimuksessa kysymys 10, ”Tuntuuko avustaminen sinusta vaivan arvoiselta?” ja kysymys 

12, ”Onko sinulla hyvä suhde avustamaasi/ hoitamaasi henkilöön?”. Nämä kysymykset 

latautuivat samalle faktorille (faktori 3). Myönteinen merkitys osa-alueen kysymys 2, 

”Tunnetko selviytyväsi hyvin avustajana?” sai heikoimman kommunaliteetin (0.262). 

Juntusen ym. (2012) mukaan myös tätä väittämää olisi syytä tulevaisuudessa kehittää. Kuten 

jo aiemmin on mainittu, tutkijat (Balducci ym. 2008 ja Juntunen ym. 2012) esittävät, että 

Myönteisen merkityksen osa-aluetta tulisi edelleen kehittää, jotta se mittaisi paremmin osa-

aluetta. Al-Janabi ym. (2010) ovat todenneet, että myönteinen merkitys osa-alue sisältää kaksi 

ulottuvuutta: asenne (attitude) ja selviytyminen (coping).  

 

Juntusen ym. (2001) mukaan omaishoitajan saama suuri pistemäärä Kielteinen vaikutus osa-

alueella voi merkitä sitä, että omaishoitaja on roolissaan ylirasittunut. Vastaavasti pieni 

pistemäärä Myönteinen merkitys osa-alueella voi merkitä sitä, että omaishoitaja saa roolissaan 

vähän tyydytystä. Tuen laatu osa-alueen pieni pistemäärä voi puolestaan kertoa siitä, että 

omaishoitaja ei koe saavansa tukea. Juntusen ym. (2011) mukaan McKeen ym. (2011) Iso-

Britanniassa tekemässä alustavissa tutkimustuloksissa 15 % omaishoitajista sai Kielteinen 

vaikutus osa-alueen kokonaispistemääräksi 16 tai enemmän, Myönteinen osa-alueesta alle 15 

% omaishoitajista sai pistemäärän 10 tai vähemmän ja Tuen laatu osa-alueella 15 % 

omaishoitajista sai kokonaispistemääräksi 6 tai vähemmän. Omaishoitajan tilanne tulisi 

arvioida huolellisesti uudelleen, mikäli omaishoitaja saa yli 15 pistettä Kielteinen vaikutus 

osa-alueella tai alle 10 pistettä Myönteinen merkitys osa-alueella tai alle 6 pistettä Tuen laatu 

osa-alueella. Omaishoitajan tilanne tulisi arvioida pikaisesti tarkemmin uudelleen, mikäli 

omaishoitaja saa yli 15 pistettä Kielteinen vaikutus osa-alueella, alle 10 pistettä Myönteinen 

merkitys osa-alueella ja näiden lisäksi alle 6 pistettä Tuen laatu osa-alueella. 
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Koska suomenkielisen COPE-indeksin osa-alueista Myönteisen osa-alue ei Juntusen ym. 

(2012) mukaan vastaa exploratiivisen faktorianalyysin perusteella teorian mukaista COPE-

indeksin mallia, tulee osa-alueen pistemäärien yhteenlaskussa ja tulosten tulkinnassa olla 

varovainen. Juntusen ym. (2012) mukaan erityisesti myönteisistä merkityksistä laskettuun 

yhteispistemäärään tulee suhtautua varovasti ja kiinnittää huomiota myös yksittäisiin 

vastauksiin, jotta myönteiset merkitykset eivät tulisi yli- tai aliarvioiduiksi. 

 

7. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 
 

COPE on ensimmäinen suomenkielellä julkaistu kansainvälinen omaishoitajan 

kuormittumista arvioiva mittari, jonka avulla voidaan nopeasti ja luotettavasti arvioida iäkästä 

omaista tai läheistä hoitavan henkilön tuen tarvetta.  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää COPE-indeksiä apuna käyttäen lakisääteisen 

omaishoidontuen piirissä olevien 65 vuotta täyttäneiden asiakkaiden ja alle 65-vuotiaiden 

muistisairaiden asiakkaiden omaishoitajien itsensä kokemaa kuormittumisen ja tuen tarpeen 

tilaa Jämsä - Kuhmoinen SoTe -yhteistoiminta-alueella. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään 

onko omaishoitajien kuormittumisen tila yhteydessä omaishoidettavien käyttämien 

sijaishoitopalveluiden määrään ja palveluiden käytön useuteen.  

 

 

Tutkimuskysymykset      

 

1. Minkälainen on omaishoitajien itsensä kokema kuormittumisen ja tuen tarpeen tila 

COPE -indeksillä mitattuna Jämsä - Kuhmoinen SoTe-yhteistoiminta-alueella? 

2. Onko omaishoitajan kuormittuminen yhteydessä omaishoidettavan käyttämien 

sijaishoitopalveluiden määrään? 

3. Onko omaishoitajan kuormittuminen yhteydessä omaishoidettavan käyttämien 

sijaishoitopalveluiden käytön useuteen? 
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8. AINEISTON KERUU JA ANALYSOINTI 
 

8.1 Kohdejoukko 
 

Tutkimuksen kohdejoukkona on Jämsä-Kuhmoinen SoTe-yhteistoiminta-alueella 

lakisääteisen omaishoidontuen piirissä olevat 65 vuotta täyttäneet asiakkaat ja alle 65-vuotiaat 

muistisairaat asiakkaat sekä heidän omaishoitajansa. Omaishoitajilla tuli olla tutkimushetkellä 

(syyskuussa–lokakuussa 2012) voimassa oleva omaishoitosopimus.  

 

Sijaishoitopalveluiden käytön osalta tutkimuksen kohteena ovat omaishoidettavat. 

Omaishoidettavien käyttämät hoitopalvelut (päiväkeskuspalvelut/palvelupäiväpalvelut, 

perhehoito, ympärivuorokautinen asumispalvelu, vanhainkotihoito ja vuodeosastohoito) on 

huomioitu tutkimusta edeltävän 12 kuukauden ajalta, 1.10.2011 – 30.9.2012. Hoitopalveluihin 

sisällytettiin ainoastaan hoidettavan käyttämät sijaishoitopalvelut, ei hoidettavan käyttämiä 

sairaalapalveluja. 

 

8.2 Tutkimusaineiston hankinta 
 

Jämsä-Kuhmoinen SoTe-yhteistoiminta-alueen SoTe-johtoryhmä myönsi työlle 

tutkimusluvan 9.10.2012 (liite 2). Aineisto kerättiin postitettavalla COPE omaishoitajien tuen 

tarpeen arviointilomakkeella (liite 1). Omaishoitajien itsensä kokemaa kuormittumista ja tuen 

tarpeen tilaa arvioitiin COPE-indeksillä (Carers of Older People in Europe, Cope-index). 

COPE on eurooppalaisena yhteistyönä kehitetty mittari, jonka avulla arvioidaan iäkästä 

omaista tai läheistä hoitavan henkilön tuen tarvetta (Juntunen ym. 2011). Kts. myös kohta 6.2. 

Kyselylomake, saatekirje (liite 3) ja vastauslähetyskuori lähetettiin kaikille yhteistoiminta-

alueen vanhuspalveluiden omaishoitajille, joilla oli voimassa oleva omaishoitosopimus syys – 

lokakuussa 2012 (n=115, joista jämsäläisiä n=96 ja kuhmoislaisia n=19). Kyselylomakkeen 

palautti 77 omaishoitajaa, joten vastausprosentiksi muodostui 67%, Jämsä (n=62) = 65 % ja 

Kuhmoinen (n=15) = 79 %. Kyselylomakkeet koodattiin juoksevilla numeroilla (J1, K1), 

jotta omaishoitajien vastauksiin voitiin myöhemmin yhdistää omaishoidettavan käyttämät 

sijaishoitopalvelut. 

 

Lisäksi tutkimuksessa käytettiin tilastotietoja omaishoidettavien käyttämistä 

sijaishoitopalveluista. Tiedot omaishoidettavien käyttämistä sijaishoitopalveluista tutkimusta 

edeltävän 12 kuukauden ajalta saatiin Jämsän kaupungin vanhusten palveluiden 
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henkilökunnalta. Sijaishoitopalveluvuorokausien laskennassa hoidettavan lähtöpäivää ei 

luettu hoitopäiväksi. 

 

8.3 Aineiston analysointi 
 

Ennen aineiston tarkempaa analysointi aineiston oikeellisuus ja tyhjät vastaukset tarkistettiin. 

Eniten puuttuvia tietoja oli vastaajien taustatiedoissa. Vastaajista 14 jätti vastaamatta kohtaan, 

jossa piti arvioida avustamiseen käytettyä viikoittaista tuntimäärää. Vastaajat perustelivat 

vastaamattomuuttaan kyseiseen kysymykseen tuntimäärän arvioinnin vaikeudella, 

tuntimäärän viikoittaisella suurella vaihtelulla ja moni vastasi kohdassa sanallisesti ”Paljon”. 

Neljä vastaajaa oli merkinnyt väärin suhteensa avustettavaan henkilöön. Virheelliset tiedot 

korjattiin havaintomatriisiin. Yksi vastaaja ei löytänyt itselleen sopivaa vaihtoehtoa kohdasta 

”Työtilanteesi” (vastaaja oli omasta työstään virkavapaalla) ja yksi vastaaja ei löytänyt 

sopivaa vaihtoehtoa kohdasta ” Missä sinä ja avustamasi henkilö asutte?” (hän olisi kaivannut 

vaihtoehtoa ”Eri taloudessa, mutta samalla tontilla”). Vastaaja sijoitettiin kohtaan ”Eri 

taloudessa, mutta samassa rakennuksessa”. Vastausväittämien vastauksissa oli vain muutamia 

tyhjiä kohtia ja yhtä lukuun ottamatta vastaukset pystyttiin täydentämään vastaajan kohtaan 

kirjoittamasta tekstistä. Muutamaan vastaukseen oli rastitettu kaksi vaihtoehtoa. 

Havaintomatriisiin tallennettiin näissä tapauksissa tiedot seuraavasti. Mikäli tutkittava oli 

vastannut sekä aina että usein, merkittiin havaintomatriisiin usein. Mikäli tutkittava oli 

vastannut ei koskaan ja joskus, havaintomatriisiin merkittiin joskus. Puuttuvia tietoja ei 

havainnoitu parittaisissa vertailuissa, eikä tyhjiä vastauksia täydennetty keskiarvoilla. 

 

Tutkimuksessa selvitettiin aluksi tutkittavien taustatietoja. Vastaajien sukupuolijakauma, 

suhde avustettavaan, asumismuoto sekä työtilanne selvitettiin frekvenssitaulukon avulla ja 

ikäjakauma sukupuolittain T-testin avulla. Omaishoitajan avustamiseen käyttämää aikaa 

selvitettiin sukupuolittain T-testin avulla. Aineiston analysoinnissa käytettiin parametrittomia 

testejä, koska aineisto ei ollut kaikilta osin normaalisti jakautunut. Sukupuolten eroja 

terveyden kokemisessa selvitettiin X
2
- testin avulla. Koetun terveyden eri ryhmien välisiä 

ikäeroja selvitettiin parametrittoman Kruskal-Wallis -testin avulla. Ryhmien välisten 

ikäerojen tilastollista merkitsevyyttä mitattiin Bonferronin testillä. Omaishoitajien 

taustamuuttujien, omaishoitajan kuormittumisen tilan ja hoidettavan sijaishoitopalveluiden 

käytön välisiä korrelaatioita tarkasteltiin parametrittomalla Sperman’s rho 

järjestyskorrelaatiotestillä. Puuttuvat yksittäiset vastukset jätettiin analysoinneissa 
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huomioimatta. COPE:n väittämien jakaumat selvitettiin COPE:n taustalla olevan teorian 

mukaisilla kolmella osa-alueella.  

 

Aineistolle tehtiin pääkomponenttianalyysi (PCA). Aineiston soveltuvuus 

pääkomponenttianalyysille todettiin Kaiser-Meyer-Olkin testillä (KMO=0,656) ja Bartlettin 

sväärisyystestillä (p<0,001). Varimax rotaatiolla ja Kaiserin normalisaatiolla tehdyssä 

pääkomponenttianalyysissä muuttujat tuottivat kuusi pääkomponenttia, joiden ominaisarvo 

(eigenvalue) yli yksi ja näiden selitysaste oli 73,86 %. Kaikki kommunaliteetit olivat tässä 

ratkaisussa yli 0,60. Pääkomponenttiratkaisua tutkittiin myös rajoittamalla pääkomponenttien 

määrä kolmeen, eri teorian mukaiseen lukuun, mutta selitysaste heikkeni 49,62 %:iin. 

Erityisesti Tuen laatu osa-alueen muuttujat saivat tässä ratkaisussa alhaisia 

kommunaliteettiarvoja (0,11–0,33). Pääfaktoreiden määrää neljään lisäämällä saatiin 

selitysaste kohoamaan 58,59 %:iin ja alhaisimmaksi kommunaliteettiarvoksi h
2
=0,43 

väittämälle ”Tunnetko saavasi hyvin tukea perheeltäsi”. Tässä tutkielmassa esitetään 

tarkemmin vain neljän pääkomponentin malli. 

 

Omaishoidettavien kuormittumisen tason määrittelyssä käytettiin tässä nimenomaisessa 

tutkimuksessa kuitenkin alkuperäistä, teorian mukaista kolmen faktorin rakennetta. Vaikka 

COPE:n osa-alueiden pistemäärille ei ole olemassa kynnysarvoja, on osa-alueiden 

pistemäärän tulkinnassa kuitenkin käytössä raja-arvot, jolloin omaishoitaja on mahdollisesti 

kuormittunut ja hänen tilanteensa pitäisi arvioida tarkemmin uudelleen. Omaishoitajan tilanne 

tulisi arvioida tarkemmin uudelleen, mikäli hän saa ”Kielteisistä vaikutuksista” yli 15 pistettä 

tai ”Myönteisistä merkityksistä” alle 10 pistettä tai ”Tuen laadusta” alle 6 pistettä. 

Omaishoitajan tilanne tulisi arvioida pikaisesti uudelleen, mikäli hän saa ”Kielteisistä 

vaikutuksista” yli 15 pistettä ja ”Myönteisistä merkityksistä” alle 10 pistettä ja näiden lisäksi 

alle 6 pistettään ”Tuen laatu osiosta”. Tässä tutkielmassa on käytetty edellä esitettyjä raja-

arvoja omaishoitajan mahdollisen kuormittumisen tilan määrittämiseen. Aineistosta 

muodostettiin käsitys mahdollisesti kuormittuneista, COPE:n arvioinnin mukaan tarkemman 

uudelleen arvioinnin tarpeessa olevien omaishoitajien määrästä. 

 

Kuormittumisen ja tuen tarpeen eri osa-aluille tehtiin uudet muuttujat, joiden avulla 

määritettiin kunkin osa-alueen keskiarvo. Näiden muuttujien avulla, edellä esitettyjä raja-

arvoja apuna käyttäen muodostettiin uudet muuttujat, ”Mahdollisesti kuormittuneet” ja 

”Kiireellisesti uudelleen arvioitavat”. Lisäksi muodostettiin osa-alueittain erilliset muuttujat 
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”Mahdollisesti Tuen laadun puute”, ”Mahdollisesti Myönteisen merkityksen puute” ja 

Mahdollisesti Kielteisten vaikutusten runsaus” -muuttujat, joiden avulla selvitettiin jokaisen 

vastaajan kohdalla mahdollisen kuormittumisen tilan ja tuentarpeen taustalla olevat osa-

alueet, joissa raja-arvo ylittyi tai alittui. 

 

Englannissa tehdyn alustavan tutkimuksen (McKee 2011) mukaan alle 15 % omaishoitajista 

sai ”Kielteinen vaikutus” osa-alueesta pistemäärän 16 tai enemmän, 15 % omaishoitajista sai 

”Myönteinen merkitys” osa-alueesta pistemäärän 10 tai vähemmän ja 15 % omaishoitajista sai 

”Tuen laadun” osa-alueesta pistemäärän 6 tai vähemmän. Suomennetussa COPE –indeksissä 

raja-arvot ovat seuraavat: Kielteiset vaikutukset, ka>15, Tuen laatu, ka<6, Myönteiset 

merkitykset, ka<10. Vertailun vuoksi tässä nimenomaisessa tutkimuksessa tehtiin myös 

englantilaisen tutkimuksen raja-arvojen (Kielteiset vaikutukset, ka > 15, Tuen laatu, ka≤6, 

Myönteiset merkitykset, ka≤10) mukainen laskelma. Kyseisiä raja-arvoja käyttämällä 

mahdollisesti kuormittuneiden määrä kohosi vain yhdellä omaishoitajalla. Raja-arvot 

alittavien ja ylittävien omaishoitajien osuus kaikista vastaajista laskettiin ja saatua tulosta 

verrattiin McKeen (2011) tuloksiin. 

 

Omaishoidettavien seuranta-aikana käyttämien sijaishoitopalvelu määriä ja palveluiden 

käytön useutta selvitettiin laskemalla tavanomaisia tunnuslukuja.  Sijaishoitopalveluja 

käyttäneiden omaishoidettavien keskinäisiä prosenttiosuuksia selvitettiin muodostamalla uusi 

muuttuja, jonka avulla voitiin erottaa omaishoitajan lakisääteisen vapaan vähimmäismäärää (3 

vrk/kk) vähemmän ja enemmän sijaishoitopalveluja käyttäneet omaishoidettavat. 

”Sijaishoitopalvelun käyttäjistä” ja ”Ei-käyttäjistä” muodostettiin myös oma muuttuja. Tämän 

muuttujan ja ”Sijaishoitopalvelupaikka” muuttujan ristiintaulukoinnin avulla selvitettiin 

sijaishoitopaikkojen prosentuaalinen käyttö sijaishoitopalveluja seuranta-aikana käyttäneiden 

omaishoidettavien keskuudessa. Ristiintaulukoinnin avulla selvitettiin hoidettavien 

jakautuminen sijaishoitopalveluiden käyttöryhmiin (1=ei käytä sijaishoitopalveluja, 2= 

käyttää sijaishoitopalveluja alle lakisääteisen vähimmäismäärän ja 3=käyttää 

sijaishoitopalvelu vähintään lakisääteisen määrän) sekä ”Kuormittuneiden” ja ”Ei- 

kuormittuneiden” omaishoitajien prosentuaalinen osuus kussakin ryhmässä. 

 

Omaishoitajan kuormittumisen yhteyttä omaishoidettavan 12 kuukauden aikana käyttämien 

sijaishoitopalveluiden kokonaismäärään tarkasteltiin lineaarisen regressioanalyysin avulla. 

Muuttujien korrelaatio testattiin ennen regressioanalyysin tekoa Spearman’s rho -testillä. 
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Anovan F-testin avulla selvitettiin regressiomallin sopivuus aineistoon. Selittävien muuttujien 

välisen multikollinearisuuden tarkastelussa käytettiin Tolerance- ja VIF –arvoja sekä 

Condition Indeksiä ja Variance Proportions -arvoja. Selitettävänä muuttujana analyysissä 

käytettiin hoidettavan 12 kuukauden aikana käyttämien sijaishoitopalveluiden 

kokonaismäärää. Selittävinä muuttujina olivat, ”Omaishoitajan kuormittumisen ja tuen 

tarpeen tila” (kaksiluokkaisena muuttujana: 0=ei-kuormittunut ja 1=kuormittunut) ja puoliso-

omaishoitajuus (kaksiluokkaisena muuttujana: 0=ei puoliso/kumppani ja 

1=puoliso/kumppani). Kuormittuneena omaishoitajana pidettiin vastaajia, jotka COPE:n 

mukaan olivat tarkemman uudelleen arvioinnin tarpeessa.  Mallia vakioitiin lisäksi 

omaishoitajan iällä (jatkuva muuttuja). 

 

Omaishoitajan kuormittumisen yhteyttä omaishoidettavan käyttämien sijaishoitopalveluiden 

käytön useuteen tarkasteltiin lineaarisen regressioanalyysin avulla. Muuttujien keskinäistä 

korrelaatiota testattiin ennen regressioanalyysin tekoa Spearman’s rho järjestyskorrelaatio 

testillä. Selittävien muuttujien multikollineaarisuutta tarkasteltiin kuten edellisessä 

regressioanalyysissä. Selitettävänä muuttujana analyysissä käytettiin hoidettavan käyttämien 

sijaishoitopalveluiden käytön useutta neljäluokkaisena muuttujana: 0=ei ollenkaan, 

1=harvemmin kuin joka kuukausi, 2=joka kuukausi ja 3=joka viikko). Selittävinä muuttujina 

olivat, ”Omaishoitajan kuormittumisen ja tuen tarpeen tila” (kaksiluokkaisena muuttujana: 0= 

ei kuormittunut ja 1=kuormittunut) ja omaishoitajan suhde hoidettavaan (kaksiluokkaisena 

muuttujana: 0=ei puoliso, 1=puoliso/kumppani). Kuormittuneena omaishoitajana pidettiin 

vastaajia, jotka COPE:n mukaan olivat tarkemman uudelleen arvioinnin tarpeessa. 

Määrällinen tutkimusaineisto analysoitiin SPSS-ohjelmiston versiolla 20.0. 

 

Vastaamattomista omaishoitajista (n=38) tehtiin pienimuotoinen katoanalyysi. He kuuluivat 

vastaajia useammin alimpaan tukiluokkaan. Ei-vastanneiden hoidettavista hieman useampi 

käytti sijaishoitopalveluja, mutta he käyttivät palveluja keskimäärin puolet vähemmän kuin 

vastaajien hoidettavat (keskimäärin 25 vrk/ 12 kk).  Ei-vastanneiden hoidettavien palveluiden 

käyttö oli avohoitopainotteisempaa kuin vastaajien hoidettavilla.  
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9. TUTKIMUSTULOKSET 
 

9.1 Omaishoitajien taustatiedot 
 

Vastaajien taustatiedot on koottu alla olevaan taulukkoon (taulukko 1). Likimain kaksi 

kolmasosaa (68 %) omaishoitajista (n=77) oli naisia. Suurin osa (71 %) omaishoitajista oli 

hoidettavan puoliso. Valtaosa (82 %) omaishoitajista oli eläkkeellä, työssä ilmoitti käyvänsä 

joka kymmenes omaishoitaja ja lähes saman verran ilmoitti olevansa työtön. Vain joka 

seitsemäs asui eri taloudessa hoidettavan kanssa.  

 

Avustamiseen käytettiin keskimääriin 80 tuntia viikossa. Omaishoitajien omaishoitoon 

käyttämässä ajassa oli suurta vaihtelua omaishoitajien välillä, vaihteluväli (2 - 168). Miehet 

käyttivät avustamiseen aikaa hieman enemmän kuin naiset. Lähes joka kuudes vastaaja jätti 

vastaamatta lomakkeen kohdan kaksi: ”Arvioi, kuinka monta tuntia viikossa käytät 

avustamiseen”. He selittivät vastaamattomuuttaan avustamiseen käytetyn ajan arvioinnin 

vaikeudella sekä ajan päivittäisellä ja viikoittaisella suurella vaihtelulla. Monessa 

vastauksessa oli maininta: ”Paljon”. 

 

Taulukko 1. Omaishoitajan taustatiedot ja avustamiseen käytetty aika. 

 N % ka kh vv 

Ikä                                           Mies 

Nainen 

Yhteensä 

25 

52 

77 

32,5 % 

67,53 % 

100% 

69 

68 

68,5 

9,73 

9,34 

(46 – 85) 

(37 – 81) 

(37 – 85) 

Suhde avustettavaan 

Puoliso/ kumppani 

Hoidettavan lapsi 

Muu 

 

55 

20 

2 

 

71,4 % 

26 % 

2,6 % 

   

 

Asuminen                    Samassa             

taloudessa 

Eri taloudessa kuin hoidettava 

 

65 

 

11 

 

85,53 

 

14,47 

   

 

Työtilanne                     Eläkkeellä 

Työtön  

Työssä 

Osa-aika työssä 

 

62 

7 

5 

2 

 

81,58 % 

9,21 % 

6,58 

2,63 % 

   

 

Avustamiseen                     Miehet 

käytetty aika h/vko             Naiset 

                                             Kaikki 

 

23 

40 

63 

 

 

 

 

 

 

85 

77 

80 

  

(4 – 168) 

(2 – 168) 

(2 – 168) 

 

Omaishoitajien itse koettua terveyttä arvioitiin arviointiasteikolla (1=erittäin huono, 5=erittäin 

hyvä). Vastaajista (n=75) kaksi kolmasosaa koki terveydentilansa kohtalaiseksi, lähes 
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kolmannes hyväksi ja loput 5 % huonoksi. Miesten koetun terveyden keskiarvo (3,33) oli 

naisten keskiarvoa (3,24) hieman suurempi.  Terveyden kokemisessa ei kuitenkaan ollut X
2
-

testin mukaan tilastollisesti merkitseviä eroja miesten ja naisten ryhmien välillä. Alle 65-

vuotiaiden koetun terveyden keskiarvo oli 3,54 ja 65 vuotta täyttäneiden 3,14. Hyvän koetun 

terveyden ryhmän ikäkeskiarvo oli matalin (63 vuotta). Huonon koetun terveyden ryhmän 

keskiarvo oli 73 vuotta ja kohtalaisen koetun terveyden ryhmän 71 vuotta. Kruskal-Wallis-

testin mukaan terveyden kokemisessa on tilastollisesti merkitseviä eroja ikäryhmien välillä. 

Koetun terveyden eri ryhmien välisissä parivertailuissa kuitenkin ainoastaan koetun terveyden 

ryhmissä hyvän ja kohtalaisen ryhmän iän keskiarvot erosivat tilastollisesti merkitsevästi 

toisistaan. Hyvän koetun terveyden ryhmään kuuluvat olivat kohtalaisen koetun terveyden 

ryhmään sijoittuvia omaishoitajia tilastollisesti merkitsevästi nuorempia (p=0,003). 

 

Omaishoitajien taustamuuttujien, omaishoitajan kuormittumisen tilan ja hoidettavan 

sijaishoitopalveluiden käytön välisiä yhteyksiä tarkasteltiin Sperman’s rho testillä (taulukko 

2). Omaishoitajan ikä korreloi heikosti hoidettavan käyttämien sijaishoitopalveluiden määrään 

(r=0,224,p=0,050) ja hoidettavan sijaishoitopalveluiden käytön useuteen (r=0,244,p=0,032) ja 

kohtalaisesti omaishoitajan koettuun terveyteen (r=0,400,p<0,001). Puoliso-omaishoitajuus 

korreloi heikosti omaishoitajan koettuun terveyteen (r=0,249,p=0,031), avustamiseen 

viikoittain käytettyyn aikaan (r=0,239,p=0,036), sijaishoitopalveluiden käyttömäärään 

(r=0,278,p=0,014) ja sijaishoitopalveluiden käytön useuteen (r=0,253,p=0,026).  

 

Omaishoitajan koettu terveys korreloi kohtalaisesti omaishoitajan ikään (r=0,400,p<0,001) 

kohtalaisesti ja heikosti puoliso-omaishoitajuuteen (r=0,252,p=0,031). Omaishoitajan 

kuormittuminen korreloi heikosti avustamiseen käytettävään aikaan (r=0,275,p=0,015) ja 

sijaishoitopalveluiden käyttömäärään (r=0,233,p=0,041). Avustamiseen viikoittain käytetty 

aika korreloi heikosti puoliso-omaishoitajuuteen (r=0,239,p=0,036) ja omaishoitajan 

kuormittumiseen (r=0,275,p=0,015), kohtalaisesti sijaishoitopalveluiden käyttömäärään    

(r=0,300,p=0,008) ja heikosti sijaishoitopalveluiden käytön useuteen (r=0,276,p=0,015). 

Sijaishoitopalveluiden käyttömäärä ja sijaishoitopalveluiden käytön useus korreloivat 

keskenään erittäin voimakkaasti (r=0,996,p<0,001). Omaishoitajan sukupuoli ei ollut tässä 

aineistossa tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä muihin muuttujiin. 
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Taulukko 2. Omaishoitajan taustamuuttujien ja hoidettavan käyttämien sijaishoitopalveluiden 

välinen järjestyskorrelaatiotaulukko. Spearman’s rho. 

 Ikä Puoliso Kuormittunut Avustamiseen 

käytetty aika 

Palveluiden 

käyttömäärä 

Suhde 
0,640***

 

<0,001 

 

 

  

Koettu terveys 
0,400*** 

<0,001 

0,249* 

0,031 

   

Avustamiseen käytetty 

aika 

 0,239* 

0,036 

0,275* 

0,015 

  

Palveluiden 

käyttömäärä 

0,224* 

0,050 

0,278* 

0,014 

0,233* 

0,041 

0,300** 

0,008 

 

Palveluiden 

käytön useus 

0,244* 

0,032 

0,253* 

0,026 

0,219 

0,056 

0,276* 

0,015 

0,966*** 

<0,001 
*=tilastollisesti melkein merkitsevä, **= tilastollisesti  merkitsevä ja ***= tilastollisesti erittäin merkitsevä. Omaishoitajan 

ikä: vuosia, Suhde/ puoliso-omaishoitajuus: 0= ei puoliso, 1= puoliso, Terveys: 0= hyvä, 1= huono tai kohtalainen, 

Kuormittuminen: 0= ei kuormittunut 1= kuormittunut, Avustamiseen käytetty aika h/vko, Palveluiden käyttömäärä, 

Sijaishoitopalveluiden käyttö vrk/vuosi, Palveluiden käytön useus: 0= ei käytä, 1= harvemmin kuin joka kk, 2= joka kk, 3= 

joka viikko.  

 

 

9.2 Omaishoitajien kuormittumisen tila 
 

Eniten tukea saatiin omalta perheeltä ja vähiten ystäviltä ja naapureilta. Omalta perheeltään 

koki aina tai usein saavansa tukea vastaajista (n=77) yli puolet (58 %). Joka toinen 

omaishoitaja (51 %) koki saavansa tukea aina tai usein tukea terveys- ja sosiaalipalveluista.  

Ystäviltä ja naapureilta ilmoitti aina tai usein saavansa vain noin joka kolmas (29 %) 

omaishoitaja.  Kaiken kaikkiaan tukea roolissaan omaishoitajana koki saavansa aina tai usein 

yli puolet vastaajista. Vaikka suurin osa omaishoitajista koki, että ihmiset yleisesti arvostavat 

heitä avustajina, oli arvostuksen tuntemus vähäisintä myönteisistä merkityksistä. Lähes kaikki 

(97 %) vastaajista koki, että heillä on aina tai usein hyvä suhde hoidettavaan. Lähes yhtä moni 

(90 %) vastaajista koki, että avustaminen on aina tai usein vaivan arvoista, ja että he 

selviytyvät hyvin avustajana (84 %).  

 

Kielteisistä vaikutuksista yleisintä oli omaishoidon kielteinen vaikutus ystävyyssuhteiden 

ylläpitämiseen, ansassa olemisen tunteeseen ja omaishoitajana toimimisen kielteinen vaikutus 

omaishoitajan omaan tunne-elämään. Näitä tunteita koki vastaajista aina tai usein joka toinen 

tai lähes joka toinen vastaaja. Vähiten omaishoidon koettiin aiheuttavan taloudellisia 

vaikeuksia. Tulokset olivat hyvin samansuuntaisia Juntusen ym. (2012) tutkimustulosten 

kanssa. COPE-indeksin väittämien jakaumat on esitetty oheisessa taulukossa (taulukko 3). 
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Taulukko 3. Vastausten jakaumat osa-alueilla Tuen laatu, Myönteinen merkitys ja Kielteinen 

vaikutus. 

Osa-alueet/ väittämät Vastausten jakautuminen (%) 

 

Ei 

koskaan 

 

Joskus 

 

Usein 

 

Aina 

 

Tuen laatu 

Tunnetko yleisesti ottaen saavasi hyvin tukea roolissasi 

avustajana? 

2,6 42,8 45,5 9,1 

Tunnetko saavasi tukea ystäviltäsi ja/tai naapureiltasi? 28,6 42,8 23,4 5,2 

Tunnetko saavasi hyvin tukea perheeltäsi? 14,3 27,3 38,9 19,5 

Tunnetko saavasi hyvin tukea terveys- ja 

sosiaalipalveluista? 

9,1 40,2 36,4 14,3 

 

Myönteinen merkitys 

Tunnetko selviytyväsi hyvin avustajana? 1,3 14,3 64,9 19,5 

Tuntuuko avustaminen sinusta vaivan arvoiselta? 0 10,4 31,2 58,4 

Onko sinulla hyvä suhde avustamaasi henkilöön? 0 2,6 41,6 55,8 
Tuntuuko sinusta siltä, että ihmiset yleisesti arvostavat sinua 

avustajana? *) yksi puuttuva vastaus 
11,7 29,9 29,9 27,3 

 

Kielteinen vaikutus 

Pidätkö avustamista liian vaativana? 9,1 63,6 24,7 2,6 

Vaikeuttaako avustaminen omien ystävyyssuhteittesi 

ylläpitoa? 

13,0 31,2 42,8 13,0 

Vaikuttaako avustaminen kielteisesti omaan fyysiseen 

terveydentilaasi? 

11,7 53,2 29,9 5,2 

Aiheuttaako avustaminen vaikeuksia sinun ja 

perheenjäsentesi suhteissa? 

31,2 40,3 26,0 2,6 

Aiheuttaako avustaminen sinulle taloudellisia vaikeuksia? 58,4 32,5 5,2 3,9 

Tunnetko olevasi ansassa avustajan roolissasi?  14,3 38,9 39,0 7,8 

Vaikuttaako avustaminen kielteisesti omaan tunne-

elämääsi? 

23,4 37,6 31,2 7,8 

 

Aineiston soveltuvuus pääkomponenttianalyysille todettiin Kaiser-Meyer-Olkin testillä 

(KMO=0,656) ja Bartlettin sväärisyystestillä (p<0,001). Varimax rotaatiolla ja Kaiserin 

normalisaatiolla tehdyssä pääkomponenttianalyysissä (PCA) muuttujat tuottivat kuusi 

pääkomponenttia, joiden ominaisarvo (eigenvalue) yli yksi ja näiden selitysaste oli 73,9 %. 

Kaikki kommunaliteetit olivat tässä ratkaisussa yli 0,60. Pääkomponenttiratkaisua tutkittiin 

myös rajoittamalla pääkomponenttien määrä kolmeen, eri teorian mukaiseen lukuun, mutta 

selitysaste heikkeni 49,6 %:iin. Erityisesti Tuen laatu osa-alueen muuttujat saivat tässä 
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ratkaisussa alhaisia kommunaliteettiarvoja (0,11 - 0,33). Pääkomponenttien määrää neljään 

lisäämällä saatiin selitysaste kohoamaan 58,59 %:iin ja alhaisimmaksi 

kommunaliteettiarvoksi (h
2
)=0,43 väittämälle ”Tunnetko saavasi hyvin tukea perheeltäsi”.  

 

Tässä tutkielmassa esitetään tarkemmin vain neljän pääkomponentin malli. 

Pääkomponenttianalyysissä 15 omaishoitajan kuormittumisen ja tuen tarpeen väittämää 

selittivät 58,6 % muuttujien vaihtelusta. Tulos on hyvä. Kunkin väittämän vaihtelusta kukin 

osatekijä selittää 42,8 % - 70,9 %. Tulos on hyvä. Latausrakenne on selkeä. Lähes jokainen 

väittämä saa yhden korkean latauksen yhdelle pääkomponentille. Ainoastaan väittämä 4 

”Vaikeuttaako avustaminen omien ystävyyssuhteittesi ylläpitoa?” sai korkean latauksen (0,52) 

myös pääkomponentille kaksi ja väittämä 10 ”Tuntuuko avustaminen sinusta vaivan 

arvoiselta” sai korkean latauksen (0,69) pääkomponentille 1 ja aika korkean (0,30) 

pääkomponentille 4.  

 

Neljän pääkomponentin ratkaisu poikkesi oletetusti alkuperäisen COPE –ideksin mukaisesta 

rakenteesta.  Alkuperäisen teorian mukaisen ”Kielteinen vaikutus” osa-alueen väittämät 

jakautuivat kahdelle ensimmäiselle pääkomponentille. Ensimmäiselle pääkomponentille 

latautuivat väittämät (4, 6, 8, 10 ja15) jotka sisälsivät kielteisiä sosiaalisia ja tunne-elämän 

vaikutuksia. Toiselle pääkomponentille latautuivat kaikki loput Kielteisten vaikutusten osa-

alueen väittämät (3, 5 ja 7), jotka sisälsivät fyysiseen ja taloudelliseen selviytymiseen liittyviä 

vaikutuksia. Kolmannelle pääkomponentille latautuivat kaikki alkuperäisen teorian mukaiset 

Tuen laatu osa-alueen väittämät (1, 9, 11 ja 13) ja näiden lisäksi erittäin vahvasti Myönteisen 

merkityksen osa-alueen väittämä 14 ” Tuntuuko sinusta siltä, että ihmiset yleisesti arvostavat 

sinua avustajana?”. Väittämä 14 on latautunut aikaisemmissakin suomalaisissa tutkimuksissa 

Tuen laadun osa-alueelle (Juntunen ym. 2012 ja Toljamo ym. 2012). Neljännelle 

pääkomponentille latautuivat loput Myönteisten merkitysten osa-alueen väittämät (2 ja 12). 

Pääkomponentit nimettiin seuraavasti: 1) Kielteiset sosiaaliset vaikutukset, 2) Kielteiset 

fyysiset ja taloudelliset vaikutukset, 3) Tuen laatu ja 4) Myönteiset merkitykset.  

 

Pääkomponenttien skaalojen sisäinen yhtenevyys oli kielteisten sosiaalisten vaikutusten osa-

alueella korkea, Chronbachin alfa oli 0,80 ja toisella kielteisen vaikutuksen osa-alueella hyvä 

0,67. Tuen laadun osa-alueella skaalojen sisäinen yhtenevyys oli tyydyttävä, Chronbachin alfa 

oli 0,58.  Myönteisen merkityksen osa-alueella skaalojen yhtenevyys oli heikompi, 

Chronbachin alfa oli vain 0,46. Ainoastaan toisen pääkomponentin väittämän ”Aiheuttaako 
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avustaminen sinulle taloudellisia vaikeuksia?” poistaminen olisi hieman parantanut sisäistä 

yhteneväisyyttä (Chronbachin alfa nousisi 0,67:stä 0,68:aan). Kaikkien muiden yksittäisten 

väittämien poistaminen kyseisestä summamuuttujista olisi alentanut summamuuttujan sisäistä 

yhteneväisyyttä. Alla olevassa taulukossa (taulukko 4) on esitetty pääkomponenttirakenne 

Varimax rotaation ja Kaiser normalisaation jälkeen ja osioiden kommunaliteetit aineistossa.  

 

Taulukko 4. Pääkomponenttien rakenne Varimax rotaation ja Kaiserin normalisaation jälkeen 

ja osioiden kommunaliteetit aineistossa. PCA, Varimax. 

Osa-alueiden muuttujat Pääkomponentit 
 

h
2 

1 2 3 4 

K8 Tunnetko olevasi ansassa avustajan roolissasi? ,79    ,65 

K15 Vaikuttaako avustaminen kielteisesti omaan tunne-

elämääsi? 
,79    ,69 

K10 Tuntuuko avustaminen sinusta vaivan arvoiselta? ,69   ,30 ,58 

K4 Vaikeuttaako avustaminen omien ystävyyssuhteittesi 

ylläpitoa? 
,64 ,52   ,71 

 

K6 Aiheuttaako avustaminen vaikeuksia sinun ja 

perheenjäsentesi suhteissa? 
,61    ,46 

 

K3 Pidätkö avustamista liian vaativana? 
 

 

,77 
  

 

,67 

 

K5 Vaikuttaako avustaminen kielteisesti omaan 

fyysiseen terveydentilaasi? 

 ,71   ,60 

 

K7 Aiheuttaako avustaminen sinulle taloudellisia 

vaikeuksia? 

 ,69   ,58 

 

K14 Tuntuuko sinusta siltä, että ihmiset yleisesti 

arvostavat sinua avustajana? 

  ,72  ,63 

 

K13 Tunnetko saavasi hyvin tukea terveys- ja 

sosiaalipalveluista? 

  ,68  ,49 

 

K1 Tunnetko yleisesti ottaen saavasi hyvin tukea 

roolissasi avustajana? 

  ,68  ,64 

 

K9 Tunnetko saavasi tukea ystäviltäsi ja/tai 

naapureiltasi? 

  ,58  ,46 

K11 Tunnetko saavasi hyvin tukea perheeltäsi?   ,48  ,43 

K2 Tunnetko selviytyväsi hyvin avustajana?    ,79 ,64 

K12 Onko sinulla hyvä suhde avustamaasi henkilöön?    ,62 ,55 

 

Pääkomponentin ominaisarvot 
 

2,92 

 

2,22 

 

2,16 

 

1,49 
 

Pääkomponentin selitysaste 19,49 % 14,80 % 14,39 % 9,91 % 58,59 % 
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Omaishoidettavien kuormittumisen tason määrittelyssä käytettiin tässä nimenomaisessa 

tutkimuksessa alkuperäistä, teorian mukaista kolmen pääkomponentin rakennetta. COPE:n 

osa-alueiden pistemäärille ei ole olemassa kynnysarvoja. Siten yksittäinen pistemäärä ei jaa 

omaishoitajia rasittuneisiin ja ei rasittuneisiin, omaishoitajan roolista tyydytystä saaviin ja ei-

saaviin tai niihin, jotka kokevat tai eivät koe saavansa tukea roolissaan. COPE:n eri osa-

alueiden pistemäärän tulkinnassa on kuitenkin käytössä raja-arvot, jolloin omaishoitaja on 

mahdollisesti kuormittunut ja hänen tilanteensa pitäisi arvioida tarkemmin uudelleen. 

Omaishoitajan tilanne tulisi arvioida tarkemmin uudelleen, mikäli hän saa Kielteisistä 

vaikutuksista yli 15 pistettä tai Myönteisistä merkityksistä alle 10 pistettä tai Tuen laadusta 

alle 6 pistettä. Omaishoitajan tilanne tulisi arvioida pikaisesti uudelleen, mikäli hän saa 

Kielteisistä vaikutuksista yli 15 pistettä ja Myönteisistä merkityksistä alle 10 pistettä ja näiden 

lisäksi alle 6 pistettään Tuen laatu osiosta. Tässä tutkielmassa käytettiin edellä esitettyjä raja-

arvoja omaishoitajan mahdollisen kuormittumisen tilan määrittämiseen.  

 

Vastaajista (n=77) lähes puolet (47 %) oli mahdollisesti kuormittuneita. Vastaajista 

yhdenkään tila ei COPE:n mukaan kuitenkaan vaatinut pikaista tilanteen uudelleen arviointia. 

Tuloksiin tulee suhtautua kuitenkin varauksella, koska Myönteisen merkityksen ja Kielteisen 

vaikutuksen osa-alueiden väittämät eivät latautuneet tässä tutkimuksessa teorian mukaisen 

faktorirakenteen mukaisesti. Myönteisten merkitysten osalta samansuuntaisia 

tutkimustuloksia ovat saaneet myös mm. Balducci ym. (2008) ja Juntunen ym. (2012). 

Heidänkään tutkimuksessa Myönteisten merkitysten osa-alueen latausrakenne ei ollut 

yhtenäinen.  

 

Juntusen ym. (2012) mukaan Suomenkielinen COPE -indeksin osa-alueista Myönteinen osa-

alue ei vastaa pääkomponenttianalyysin perusteella teorian mukaista COPE -indeksin mallia, 

joten osa-alueen pistemäärien yhteenlaskussa ja tulosten tulkinnassa tulee olla varovainen. 

Juntusen ym. (2012) mukaan erityisesti myönteisistä merkityksistä laskettuun 

yhteispistemäärään tulee suhtautua varovasti ja kiinnittää huomiota myös yksittäisiin 

vastauksiin, jotta myönteiset merkitykset eivät tulisi yli- tai aliarvioiduiksi. Edellä esitetyistä 

syistä on syytä vahvasti olettaa, että mahdollisesti kuormittuneiden osuus on todellisuudessa 

saatua tutkimustulosta alhaisempi. Seuraavalla sivulla (taulukko 5) on esitetty omaishoitajan 

kuormittumisen ja tuen tarpeen eri osa-alueiden summamuuttujien keskiarvot.  
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Taulukko 5. Omaishoitajien kuormittumisen ja tuen tarpeen osa-alueiden summamuuttujien 

keskiarvot. 

Osa-alue Keskiarvo Keskihajonta Vaihteluväli 

 

Tuen laatu, ka < 6* 

 

9,86 

 

2,22 

 

5 – 16 

 

Kielteiset vaikutukset, ka > 15* 

 

15,23 

 

3.68 

 

9 – 23 

 

Myönteiset merkitykset, ka < 10* 

 

12,74 

 

1,80 

 

8 – 16 

 

*Suomennetun COPE –indeksin käyttöohjeissa annettu raja-arvo omaishoitajan kuormittumisen ja 

tuen tarpeen tilan tarkemmasta uudelleen arvioinnista. 

 

Englannissa tehdyn alustavan tutkimuksen (McKee 2011) mukaan alle 15 % omaishoitajista 

sai Kielteinen vaikutus osa-alueesta pistemäärän 16 tai enemmän, 15 % omaishoitajista sai 

Myönteinen merkitys osa-alueesta pistemäärän 10 tai vähemmän ja 15 % omaishoitajista sai 

Tuen laadun osa-alueesta pistemäärän 6 tai vähemmän. Suomennetussa COPE –indeksissä 

raja-arvot ovat seuraavat: Kielteiset vaikutukset, ka>15, Tuen laatu, ka<6, Myönteiset 

merkitykset, ka<10. Vertailun vuoksi tässä nimenomaisessa tutkimuksessa tehdään myös 

englantilaisen tutkimuksen raja-arvojen (kielteiset vaikutukset, ka>15, tuen laatu, ka≤6, 

myönteiset merkitykset, ka≤10) mukainen laskelma. Kyseisiä raja-arvoja käyttämällä 

mahdollisesti kuormittuneiden määrä kohosi yhdellä omaishoitajalla.  

 

Mahdollisen kuormittumisen ja tuen tarpeen taustalla oli tässä aineistossa (n=77) vain yhdellä 

omaishoitajalla alhainen tuen laatu ja kolmella omaishoitajalla myönteisten merkitysten 

kokemisen puute. 35 vastaajan kuormittumisen taustalla olivat omaishoidon kielteiset 

vaikutukset. Ainostaan kolmella omaishoitajalla kuormittumista aiheutti yhtäaikaisesti kaksi 

osa-aluetta. Yhdellä tuen laatu sekä kielteiset vaikutukset ja kahdella muulla vastaajalla 

myönteisten merkitysten puute sekä kielteiset vaikutukset. McKeen (2010) raja-arvoja 

käyttämällä tässä aineistossa (n=77) vain 1 % vastaajista jäi Tuen laadun osa-alueella raja-

arvon alle ja Myönteisten merkitysten osa-alueella 5 %. Kielteisten vaikutusten osa-alueella 

raja-arvon puolestaan ylitti 45 % vastaajista. McKeen (2010) tutkimuksessa raja-arvot 

(kielteinen vaikutus ka≤10, tuen laatu ka<6, myönteinen merkitys ka≤10 ja) alitti/ ylitti 

kaikissa ryhmässä 15 % omaishoitajista.  
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9.3 Sijaishoitopalveluiden käyttö 
 

Omaishoidettavista (n=77) sijaishoitopalveluja käytti kaksi viidesosaa (42 %). Huomioiden 

vastaamattomien omaishoitajien hoidettavat, sijaishoitopalveluja käytti seuranta-aikana lähes 

puolet (45 %). Yleisin sijaishoitopaikka oli vanhainkoti. Vanhainkotihoidossa oli seuranta-

aikana puolet sijaishoitoa käyttäneistä hoidettavista. Sijaishoitopalveluja käyttäneistä 

omaishoidettavista (n=32) 25 % oli hoidossa vuodeosastolla, vanhusten perhehoidossa 16 %, 

palvelutaloissa 6 % ja päiväkeskuksessa/ palvelupäivätoiminnassa 3 %. Kuhmoislaisten 

pääasiallinen sijaishoitomuoto oli vuodeosastohoito. Vuodeosastolla sijaishoidossa oli lähes 

kaikki omaishoidettavat (93 %), ainoastaan yksi hoidettava oli seuranta-aikana sijaishoidossa 

palvelutalossa. Omaishoidettavien käyttämien sijaishoitopalvelumuotojen jakauma on esitetty 

oheisessa kuvassa (kuva 4). 

 

 

Kuva 4. Omaishoidettavien käyttämät sijaishoitomuodot (%) aj. 1.11.2011 – 31.10.2012. 

 

Kaikkien vastaajien (n=77) hoidettavat käyttivät seuranta-aikana sijaishoitopalveluja 

keskimäärin 22 vuorokautta tai osapäivää. Kuormittuneiden omaishoitajien (n=36) hoidettavat 

käyttivät sijaishoitopalveluja keskimäärin 34 vuorokautta ja Ei kuormittuneiden 

omaishoitajien (n=41) 12 vuorokautta vuodessa (kuva 5).  Sijaishoitopalveluja käyttäneiden 

kuormittuneiden omaishoitajien omaishoidettavat käyttivät sijaishoitopalveluja keskimäärin 

50 vuorokautta. Sijaishoitopalveluiden käyttömäärät vaihtelivat hoidettavien välillä suuresti 

(min. 0 – max. 146 vrk/12 kk). 
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Kuva 5. Omaishoidettavien sijaishoitopalveluiden keskimääräinen käyttö (vrk/12kk) 

omaishoitajien kuormittumisen eri ryhmissä. 

 

 

Kaikista hoidettavista (n=77) alle puolet (42 %) käytti sijaishoitopalveluja. Vain joka neljäs 

hoidettava (25 %) käytti sijaishoitopalveluja vähintään omaishoitajan lakisääteisen vapaan 

verran tai tätä enemmän (≥36 vrk/ vuosi). Joka kuudes (17 %) omaishoidettava käytti 

sijaishoitopalveluja alle lakisääteisen omaishoitajan vapaan verran (<36 vrk/ vuosi). Kuvassa 

6 on esitetty ”Kuormittuneiden” ja ”Ei kuormittuneiden” omaishoitajien jakautuminen 

sijaishoitopalveluiden käytön eri ryhmiin. Kuormittuneiden omaishoitajien hoidettavat 

käyttivät sijaishoitopalveluja ”ei kuormittuneiden” omaishoitajien hoidettavia enemmän. 

Valtaosa (66 %) ”Ei kuormittuneiden” omaishoitajien hoidettavista ei käyttänyt 

sijaishoitopalveluja lainkaan. ”Ei kuormittuneiden” omaishoitajien hoidettavista 

sijaishoitopalveluja käytti yhteensä vain 34 %. Vain 12 % ”Ei kuormittuneiden” 

omaishoitajien hoidettavista käytti sijaishoitopalveluja vähintään lakisääteisen määrän tai tätä 

enemmän. ”Kuormittuneiden” omaishoitajien hoidettavista sijaishoitopalveluja käytti joka 

toinen (50 %). ”Kuormittuneiden” omaishoitajien hoidettavista 39 % käytti 

sijaishoitopalveluja vähintään lakisääteisen määrän tai tätä enemmän ja 11 % tätä vähemmän.  
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Kuva 6. Omaishoitajien sijoittuminen sijaishoitopalveluiden käytön ryhmiin omaishoitajien 

kuormittumisen tilan mukaan.  

 

Omaishoidettavista (n=77) yli puolet (58 %) ei käyttänyt sijaishoitopalveluja seuranta-aikana 

lainkaan, lähes joka neljäs (23 %) käytti sijaishoitopalveluja säännöllisesti joka kuukausi ja 

lähes joka viides (18 %) harvemmin kuin joka kuukausi.  Sanallisissa vastauksissa moni 

omaishoitaja kertoi sijaishoitopalveluiden käyttämättä jättämisen syyksi omaishoidettavan 

haluttomuuden käyttää sijaishoitopalveluja ja ylipäätään lähteä pois kotoa. Muutama kertoi 

”pärjäävänsä ilmankin” ja muutama valitti sopivan sijaishoitopaikan puutetta tai niiden 

soveltumattomuutta omaishoitajan tarpeisiin. Muutama vastaaja kaipasi hoitajaa omaan kotiin 

ja näki sen ainoaksi vaihtoehdoksi omalle hoidettavalleen. Joissakin vastauksissa myös 

todettiin, että sijaishoitoa on kyllä tarjottu, mutta ettei vielä ole niiden ”käytön aika”.  

 

 

9.4 Omaishoitajan kuormittumisen yhteys omaishoidettavan käyttämien 

sijaishoitopalveluiden määrään  
 

Kuormittuneiden omaishoitajien (n=36) hoidettavista lähes joka toinen (47 %) ei käyttänyt 

sijaishoitopalveluja lainkaan. Omaishoitajien taustamuuttujien, omaishoitajan kuormittumisen 

tilan ja hoidettavan sijaishoitopalveluiden käytön välisiä yhteyksiä tarkasteltiin Sperman’s rho 

järjestyskorrelaatio-testillä. Omaishoidettavan käyttämien sijaishoitopalveluiden määrä 
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korreloi omaishoitajan kuormittumiseen (r=0,233,p=0,041), omaishoitajan ikään 

(r=0,224,p=0,050), puoliso-omaishoitajuuteen (r=0,278,p=0,014), avustamiseen käytettyyn 

aikaan (r=0,300,p=0,008) heikosti ja sijaishoitopalveluiden käytön useuteen erittäin 

voimakkaasti (r=0,966,p<0,001). Korrelaatiotaulukko on esitetty kappaleessa 9.1.  

 

Omaishoitajan kuormittumisen ja puoliso-omaishoitajuuden yhteyttä omaishoidettavan 

käyttämien sijaishoitopalveluiden määrään tarkasteltiin lineaarisen regressioanalyysin avulla. 

Omaishoitajan kuormittuminen ja puoliso-omaishoitajuus olivat yhteydessä hoidettavan 

käyttämien sijaishoitopalveluiden kokonaismäärään, F(2,74)=6,448,p=0,003. Tässä 

aineistossa kuormittuneiden omaishoitajien hoidettavat käyttivät sijaishoitopalveluja 

tilastollisesti melkein merkitsevästi enemmän (p=0,018) kuin ei-kuormittuneet omaishoitajat. 

Kaikkiaan omaishoitajan kuormittuminen ja puoliso-omaishoitajuus selittivät yhdessä 12,5 % 

omaishoidettavan 12 kuukauden aikana käyttämisen sijaishoitopalveluiden määrän 

vaihtelusta. Lineaarisen regressioanalyysin tulokset on esitetty alla olevassa taulukossa 

(taulukko 6). Omaishoitajan iällä vakioitu malli alensi selitysastetta hieman (11,4 %:iin), 

mutta omaishoitajan kuormittumisen yhteys selitettävään muuttujaan säilyi edelleen 

tilastollisesti melkein merkitsevänä (p=0,019). Omaishoitajan iällä vakioidun mallin tulos oli 

F(3,73)=4,246,p=0,008. 

 

 

Taulukko 6. Omaishoitajan kuormittumisen ja puoliso-omaishoitajuuden yhteys hoidettavan  

käyttämisen sijaishoitopalveluiden määrään. Lineaarinen regressioanalyysi. 

 

           Omaishoidettavien käyttämien  

                  sijaishoitopalveluiden määrä 

 ______________________________           

          β R
2
 

 

Omaishoitajan kuormittumisen ja tuen tarpeen tila     0,26* 

Puoliso-omaishoitajuus       0,24* 

         0,125 

 

Huom. *p < 0.05. β = standardoitu regressiokerroin; R
2 
=estimoidun mallin vakioitu selitysaste. 
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9.5 Omaishoitajan kuormittumisen yhteys omaishoidettavan käyttämien 

sijaishoitopalveluiden käytön useuteen 
 

Omaishoitajien taustamuuttujien, omaishoitajan kuormittumisen tilan ja hoidettavan 

sijaishoitopalveluiden käytön välisiä yhteyksiä tarkasteltiin myös Sperman’s rho 

järjestyskorrelaatio -testillä. Sijaishoitopalveluiden käytön useus korreloi heikosti 

omaishoitajan ikään (r=0,244,p=0,032), puoliso-omaishoitajuuteen (r=0,253,p=0,026), 

avustamiseen käytettyyn aikaan (r=0,276,p=0,015), mutta erittäin voimakkaasti 

sijaishoitopalveluiden käyttömäärään (r=0,966,p<0,001). Spearman’s rho testissä ei havaittu 

tilastollisesti merkitsevää korrelaatiota sijaishoitopalveluiden käytön useuden ja 

omaishoitajan kuormittumisen välillä (r=0,219,p=0,056). Korrelaatiotaulukko on esitetty 

kappaleessa 9.1.  

 

Omaishoitajan kuormittumisen ja tuen tarpeen tilan yhteyttä omaishoidettavan käyttämien 

sijaishoitopalveluiden käytön useuteen tarkasteltiin lineaarisen regressioanalyysin avulla. 

Omaishoitajan kuormittuminen oli yhteydessä hoidettavan käyttämien sijaishoitopalveluiden 

käytön useuteen F(2,74)=4,598,p=0,013. Tässä aineistossa kuormittuneiden omaishoitajien 

hoidettavat käyttivät sijaishoitopalveluja tilastollisesti melkein merkitsevästi useammin 

(p=0,049) kuin ei-kuormittuneet omaishoitajat. Omaishoitajan kuormittuminen ja puoliso-

omaishoitajuus selittivät yhdessä 8,7 % hoidettavan käyttämisen sijaishoitopalveluiden käytön 

useuden vaihtelusta. Lineaarisen regressioanalyysin tulokset on esitetty alla olevassa 

taulukossa (taulukko 7).  

 

Taulukko 7. Omaishoitajan kuormittumisen ja puoliso-omaishoitajuuden yhteys hoidettavan 

käyttämien sijaishoitopalveluiden käytön useuteen. Lineaarinen regressioanalyysi. 

 

            Omaishoidettavien käyttämien  

    sijaishoitopalveluiden käytön useus 

   ______________________________           

          β R
2
 

 

Omaishoitajan kuormittumisen ja tuen tarpeen tila     0,22* 

Puoliso-omaishoitajuus       0,22* 

         0,087 

 

Huom. *= p < 0.05. β = standardoitu regressiokerroin; R
2 
=estimoidun mallin vakioitu selitysaste. 
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10. POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tämä tutkimus osoitti, että COPE-indeksillä arvioituna vastaajista (n=77) lähes joka toinen 

(47 %) oli mahdollisesti kuormittunut/tarkemman uudelleen arvioinnin tarpeessa. 

Mahdollisesti kuormittuneille (n=36) omaishoitajille kuormittumista aiheutti pääasiassa 

omaishoidon kielteiset vaikutukset (94 %), ja erityisesti ystävyyssuhteiden ylläpidon vaikeus.  

Yksilökohtaisissa vastauksissa oli luonnollisesti suurta vaihtelua, joten jokaisen mahdollisesti 

kuormittuneen omaishoitajan kohdalla tilanne on arvioitava tarkemmin uudelleen. Tässä 

aineistossa havaittiin tilastollisesti merkitsevä yhteys sekä omaishoitajan kuormittumisen tilan 

ja hoidettavan käyttämien sijaishoitopalveluiden määrän että niiden käytön useuden välillä. 

Kuormittuneiden omaishoitajien hoidettavat käyttivät sijaishoitopalveluja tilastollisesti 

melkein merkitsevästi enemmän (p=0,018) ja useammin (p=0,049) kuin ei-kuormittuneet 

omaishoitajat. Omaishoitajan kuormittuminen ja puoliso-omaishoitajuus olivat yhteydessä 

hoidettavan käyttämien sijaishoitopalveluiden kokonaismäärään, (F(2,74)=6,448,p=0,003) ja 

käytön useuteen (F(2,74)=4,598,p=0,013). Kaikkiaan omaishoitajan kuormittuminen ja 

puoliso-omaishoitajuus selittivät yhdessä 12,5 % omaishoidettavan 12 kuukauden aikana 

käyttämisen sijaishoitopalveluiden määrän ja 8,7 % hoidettavan käyttämisen 

sijaishoitopalveluiden käytön useuden vaihtelusta.  

 

Tämän tutkimuksen tulokset tukevat vahvasti aikaisempia tutkimustuloksia, joiden mukaan 

omaishoito on kuormittavaa (Marks ym. 2002, Navaie-Waliser ym. 2002, Pearlin ym. 1990, 

Pinquart ym. 2003, Schultz ym. 1995, Schultz ym. 2004, Sörensen ym. 2011, Teri ym. 1997 

Vitaliano ym. 2005 ja Whalen ja Buchholtz 2010). Kuormittumisen taustalla on omaishoidon 

moniulotteisuus (kielteiset vaikutukset, myönteiset merkitykset ja tuen laatu) ja osa-alueiden 

eri dimensiot (Nolan ym. 1996). Tässä tutkimuksessa Tuen laatu osa-alueen keskiarvo oli 

9,86, Kielteisten vaikutusten osa-alueen 15,23 ja Myönteisten merkitysten osa-alueen 12,74, 

kun vastaavat keskiarvot olivat Juntusen ja Salmisen (2012) tutkimuksessa (9,4 ja 14,5 sekä 

12,3). Tulokset olivat hyvin samansuuntaisia ja keskiarvojen erot tutkimusten välillä hyvin 

pieniä. Tässä aineistossa vastaajat kokivat omaishoidon hieman myönteisempänä, he 

ilmoittivat saavansa tukea hieman enemmän ja omaishoidolla oli kielteisiä vaikutuksia 

hieman enemmän, kuin aikaisemmassa tutkimuksessa (Juntunen ym. 2012).  

 

Juntusen (2011) mukaan yhä useampi suomalainen omaishoitaja on itsekin iäkäs ja 

Voutilaisen (2008) mukaan omaishoitajista yli puolet oli eläkkeellä. Näin oli myös tässä 
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tutkimuksessa. Vastaajien keski-ikä oli 69 vuotta ja heistä yli kolme neljäsosaa oli eläkkeellä. 

Vastaajista lähes kolme neljäsosaa oli naisia, samoin kuin koko maassa keskimäärin 

(Voutilainen ym. 2008). Vastaajat käyttivät avustamiseen aikaa viikoittain keskimäärin 80 

tuntia, eli hieman enemmän kuin omaishoitajat Juntusen ja Salmisen (2012) tutkimuksessa 

(73 tuntia). Tässä osiossa vertaillaan monissa kohdissa tuloksia Juntusen ja Salmisen (2012) 

vastavalmistuneeseen, ensimmäiseen uudistetulla suomennetulla COPE-indeksillä tehdyn 

tutkimuksen tuloksiin. Näiden tutkimustulosten vertailussa on syytä huomioida tutkimusten 

kohdejoukkojen eroavaisuus. Tässä nimenomaisessa tutkimuksessa kaikki vastaajat olivat 

ikääntyneiden ja/tai muistisairaiden omaishoitajia, kun Juntusen ja Salmisen (2012) 

tutkimuksessa kohdejoukkona olivat MS-kuntoutujien läheiset, Kelan omaishoitajakursseille 

vuonna 2011 osallistuneet ja Jyväskylän omaishoitajat ry:n kurssille osallistuneet 

omaishoitajat. Juntusen ym. (2012) tutkimuksessa osa vastaajista ei mieltänyt itseään 

varsinaiseksi omaishoitajaksi.  

 

COPE:n mukaan mahdollisesti kuormittuneita, tarkemman uudelleen arvioinnin tarpeessa 

olevia omaishoitajia oli tässä aineistossa lähes puolet (47 %). Todellisuudessa lukumäärä on 

alhaisempi. Tehdyn katoanalyysin mukaan kyselyyn vastaamatta jättäneiden omaishoitajien 

voidaan olettaa olevan kyselyyn vastanneita omaishoitajia vähemmän kuormittuneita. Ei-

vastaajien hoidettavat olivat kevyempihoitoisia. He kuuluivat vastaajia useammin alimpaan 

omaishoidon tukiluokkaan. Ei-vastanneiden hoidettavat käyttivät sijaishoitopalveluja 

avohoitopainotteisemmin (eniten päiväkeskuspalvelua, perhehoitoa ja asumispalvelua) ja 

määrällisesti keskimäärin puolet vähemmän kuin vastaajien hoidettavat. Toisaalta 

vastaamattomien joukossa voi olla myös kaikista ylikuormittuneimmat omaishoitajat, jotka 

eivät ole jaksaneet vastata kyselyyn.  Tutkimustuloksen vertailussa on myös syytä huomioida 

mittarin eri väittämien jakautuminen usealle pääkomponentille.  

 

Tehdyssä pääkomponenttianalyysissä kielteinen vaikutus ja myönteinen merkitys jakautuivat 

molemmat useammalle kuin yhdelle pääkomponentille, joten kielteisten vaikutusten ja 

myönteisten merkitysten tulosten tulkinnassa on syytä olla varovainen.  Myös Juntusen ym. 

(2012) mukaan erityisesti myönteisistä merkityksistä laskettuun yhteispistemäärään tulee 

suhtautua varovasti ja kiinnittää huomiota myös yksittäisiin vastauksiin, jotta myönteiset 

merkitykset eivät tulisi yli- tai aliarvioiduiksi. Edellä esitetyistä syistä on vahvasti syytä 

olettaa, että mahdollisesti kuormittuneiden osuus on todellisuudessa saatua tutkimustulosta 
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alhaisempi. Todennäköisesti kaikista omaishoitajista (n=115) ylikuormittuneita 

omaishoitajista on kuitenkin reilusti yli kolmannes.  

 

Kuormittuneiden omaishoitajien (n=36) kuormittumisen taustalla oli lähes kaikilla (94 %) 

omaishoidon kielteiset vaikutukset. Erityisesti vastaajat kokivat vaikeutta ylläpitää 

ystävyyssuhteitaan (usein tai aina 56 %), kun Juntusen ja Salmisen (2012) tutkimuksessa 

vaikeuksia ystävyyssuhteiden ylläpidossa ilmoitti usein tai aina olevan vain 37 %. Joka toinen 

vastaaja koki olevansa ansassa avustajan roolissaan (usein tai aina 47 %), kun Toljamon 

(2012) tutkimuksessa ansassa koki olevansa vain joka kolmas ja Juntusen ja Salmisen (2012) 

tutkimuksessakin vain noin kaksi viidesosaa. Erot tutkimusten välillä saattavat johtua 

tutkimusten kohderyhmien eroista. Lakisääteisen omaishoidon tuen piirissä olevat hoidettavat 

ovat yleisesti ottaen muita omaishoidettavia enemmän apua tarvitsevia ja erityisesti vaikeasti 

muistisairaiden hoito on ympärivuorokautisesti sitovaa. Tämän tutkimuksen vastaajat olivat 

myös hieman iäkkäämpiä, kuin Juntusen ym. (2012) tutkimukseen osallistuneet omaishoitajat.  

Yli kolmannes (39 %) koki usein tai aina omaishoidon vaikuttavan omaan tunne-elämäänsä 

kielteisesti, kuten lähes yhtä moni Juntusen ja Salmisen (2012) tutkimuksessa (32 %).  

 

Tuen laadun osa-alueella alhaisinta oli nimenomaan ystäviltä ja naapureilta saatu tuki. Vain 

joka kolmas vastaaja ilmoitti saavansa (usein tai aina 29 %) tukea ystäviltä ja/tai naapureilta, 

kun Juntusen ja Salmisen (2012) tutkimuksessa ystäviltä ja naapureilta tukea sai hieman 

useampi (31 %). Terveys- ja sosiaalipalveluista tukea koki saavansa aina tai usein joka toinen 

(51 %) vastaajista, kun Juntusen ja Salmisen (2012) tutkimuksessa luku oli hieman alhaisempi 

(49 %). Vain kahdella vastaajalla omaishoidon kuormittumisen taustalla olivat myönteisen 

osa-alueen ongelmat (yleisen arvostuksen kokemisen puute tai omaishoitajan roolissa 

selviytymisen tunteen puute). Tämä tulos tukee vahvasti Nolanin (1996) ja Jonesin (2011) 

näkemyksiä omaishoidon palkitsevuudesta ja sen positiivisesta merkityksestä. 

 

Tuen laatu osa-alueen ongelmien vähäisyys kuvastaa hyvin pitkälti sitä, että vastaajien 

perheeltään saama tuki on keskimäärin hyvällä tasolla ja sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelut ovat kohdentuneet tässä aineistossa yksilöllisesti, erityisessä avuntarpeessa oleville. 

Kuormittumisen keskittyminen kielteisten vaikutusten osa-alueelle kuvastaa tässä aineistossa 

vahvasti omaishoitajien ystävyyssuhteiden puutetta ja sen tarvetta. Killneen (1998) mukaan 

oman tahdon vastainen eristäytyminen ihmissuhteista koetaan usein kielteisenä 

yksinäisyytenä, kun itse valittu sosiaalinen eristäytyminen voi olla myönteistä. Routasalon 
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ym. (2006) mukaan yksinäisyyttä kokevat ne, jotka toivovat useampia tai tiiviimpiä 

sosiaalisia kontakteja kuin mitä heillä on.  

 

Ikääntymisen myötä vanhat ystävyyssuhteet vähenevät luonnostaan ja omaishoitajan tiivis 

sitoutuminen kotiin ja arjessa avustamiseen vaikeuttavat ystävyyssuhteiden ylläpitoa 

entisestään. Pinquartin ja Sörensenin (2001) mukaan samanikäiset ystävät ja pitkät 

ystävyyssuhteet ovat keskeisiä tekijöitä yksinäisyyden kokemisessa. Omaishoitajan 

kuormittumisen välttämiseksi vanhojen ystävyyssuhteiden ylläpito ja uusien suhteiden 

luominen olisi tärkeää. Routasalon (2006) mukaan yksinäisyyden kokemista vähentää ystävä, 

jonka kanssa voi puhua kaikista asioista sekä säännölliset ja tiiviit ystävyyskontaktit. 

Omaishoitajalla tulisi olla perheen ja virallisten hoitotahojen ohella joku läheinen, jolle hän 

voisi purkaa tuntojaan ja jakaa arkeaan.  

 

Sijaishoitopalveluja käytti vastaajien hoidettavista (n=77) ainoastaan alle puolet (42 %). 

Katoanalyysi huomioituna sijaishoitopalveluja käytti noin 45 % omaishoidettavista (n=115). 

Luku on alhaisempi kuin Voutilaisen ym. (2007) tutkimuksessa. Tulosten vertailussa on 

huomioitava, että Voutilaisen ym. tutkimuksessa palvelumäärätieto perustui viranomaisten 

arvioon, ei todellisiin palvelumäärätilastoihin, kuten tässä aineistossa. Tässä tutkimuksessa 

kuormittuneiden omaishoitajien hoidettavat käyttivät sijaishoitopalveluja tilastollisesti 

melkein merkitsevästi enemmän (p=0,018) ja useammin (p=0,049) kuin ei kuormittuneet 

omaishoitajat. Tämän voi nähdä positiivisena merkkinä siitä, että kuormittuneet omaishoitajat 

osaavat usein hankkia palveluja hoidettavilleen, kun he lopulta myöntävät tarvitsevansa lepoa. 

Kuormittuneiden omaishoitajien hoidettavien suuremmalle ja tiiviimmälle 

sijaishoitopalveluiden käytölle voi olla syynä myös se, että omaishoidettavat alkavat 

käyttämään sijaishoitopalveluja liian myöhään silloin, kun omaishoitaja on jo ylikuormittunut.  

 

Omaishoidettavat käyttävät sijaishoitopalveluja kukin yksilöllisen tarpeen mukaan, 

todennäköisesti omaishoitajan kuormittumisen tilaa ajatellen liian myöhäisessä vaiheessa. 

Kaikki hoidettavat eivät käytä, eivätkä tarvitse sijaishoitopalveluja, mutta omaishoitajia ja 

hoidettavia tulisi rohkaista tutustumaan sijaishoitopalveluihin hyvissä ajoin, ennen kuin 

omaishoitaja kokee olevansa liian kuormittunut. Tällä tutkimusasetelmalla 

(poikittaistutkimus) ei voida selittää yhteyttä. Joissain aikaisemmissa tutkimuksissa 

sijaishoitopalveluiden käytöllä ei ole todettu olevan positiivista vaikutusta omaishoitajan 
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kuormittumisen tilaan, tai sijaishoitopalveluiden vaikutuksen omaishoitajan kuormittumiseen 

on todettu olevan jopa negatiivinen (Kuzuyan ym. 2011).  

 

Sijaishoitopalveluiden käyttömäärien kasvu kuormittuneiden omaishoitajien hoidettavilla 

puhuu vahvasti sen puolesta, että omaishoidon palveluohjauksessa ja hoito- ja 

palvelusuunnitelmien laadinnassa sekä niiden toteutumisessa on yksilötasolla onnistuttu 

kohtuullisen hyvin. Palvelujärjestelmän joustavuutta kuvastaa se, että omaishoitajien 

käyttämien sijaishoitopalveluiden käyttö ja käytön useus oli hyvin yksilöllistä, perheiden 

omista tarpeista lähtevää. Positiivista oli myös se, että omaishoidettavat käyttivät 

monipuolisesti erilaisia sijaishoitopalveluja, kukin omaan avun tarpeeseensa sopivassa 

sijaishoitopaikassa. Neljännes omaishoidettavista käytti sijaishoitopalveluja vähintään 

omaishoitajan lakisääteisen vapaan minimimäärän (36 vrk/ vuosi) tai enemmän. On kuitenkin 

muistettava, että suuri joukko omaishoidettavia on edelleen sijaishoitopalveluiden 

ulkopuolella, joko omasta tahdostaan tai tahtomattaan.   

 

Monelle omaishoidettavalle ei ole löytynyt mieluista/tarkoituksenmukaista sijaishoitopaikkaa 

tarjolla olevista vaihtoehdoista. Toive kotiin saatavasta avusta elää edelleen vahvana. 

Kunnallisen ympärivuorokautisen hoidon järjestäminen hoidettavan omaan kotiin ei ole tällä 

hetkellä mahdollista Jämsä-Kuhmoinen SoTe-yhteistoiminta-alueella. Kotiin annettavien 

sijaishoitopalveluiden puuttumiseen on vaikuttanut toisaalta niiden vaikea organisointi, pieni 

tarve sekä niiden järjestämisen kalliit tuotantokustannukset. Olisi kuitenkin tärkeää, että 

sijaishoitopalveluvalikoima sekä niiden määrä/kesto ja ajankohdat vastaisivat 

omaishoidettavan/omaishoitajan yksilöllistä tarvetta.  

 

Syyt sijaishoitopalveluiden käyttämättä jättämiselle olivat moninaisia, kuten Phillipsonin ja 

Jonesin (2011) tutkimuksessakin. Omaishoidon ohjauksessa olisi tärkeää varmistaa jokaisen 

omaishoitajan/ hoidettavan kohdalla sijaishoitopalveluiden käyttämättömyyden syy ja kertoa 

kaikista palveluvaihtoehdoista. Salinin (2008) mukaan hoidettavan perusasioista 

huolehtiminen ja kotona asumisen edistäminen auttavat omaishoitajan arkielämän sujumista. 

Hoitovastuusta vapautuminen ja luopumiseen totuttautuminen puolestaan tukevat 

omaishoitajaa elämän muutosvaiheissa.  

 

Vaikka Kuzuyan ym. (2011) mukaan osa tutkimuksista osoittaa, että sijaishoitopalveluilla on 

positiivinen vaikutus omaishoitajan kuormittumisen tilaan, osa tutkimuksista esittää, että 
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niillä ei ole yhteyttä tai että yhteys on negatiivinen. Useissa tutkimuksissa on kuitenkin 

noussut esiin omaishoitajien tyytyväisyys (Mason 2007), joten sijaishoitopalveluiden käyttöä 

voi perustellusti suositella omaishoitajille/ -hoidettaville arjen tueksi, vaikka niiden 

vaikutuksista omaishoitajan kuormittumisen alentajina ei olla täysin yksimielisiä.  

 

Tutkimuksella saatiin lisätietoa omaishoitajien kuormittumisen tilasta ja kuormittumisen 

taustalla olevista tekijöistä. Kaikkien omaishoitajien kohdalla on erityisesti syytä keskittyä 

vahvistamaan heillä jo olemassa olevia ystävyyssuhteita ja mahdollisuuksien mukaan auttaa 

heitä luomaan uusia ystävyys/naapurisuhteita. Savikon (2008) mukaan ystävätoiminnalla, 

omaishoitajille suunnatulla tuella ja puhelimen välityksellä tapahtuvilla keskusteluilla sekä 

kuljetuspalveluilla on pyritty vähentämään omaishoitajien kokemaa yksinäisyyttä. Näiden 

keinojen ohella olisi perusteltua pyrkiä lisäämään yleistä ymmärrystä ystävyyssuhteiden 

tarpeesta ja merkityksestä omaishoitajien tukena sekä ystävien ja naapureiden aktiivisen 

roolin tarpeesta ystävyyssuhteiden ylläpitäjinä.  Pettigrewn ja Robersin (2008) tutkimukseen 

osallistuneista ikääntyneistä osa etsi aktiivisesti muiden ihmisten seuraa, mutta suurin osa 

odotti, että muut ottivat heihin yhteyttä. Myös omaishoitajia itseään on syytä kannustaa 

ylläpitämään vanhoja ystävyyssuhteita ja mahdollisuuksien mukaan auttaa heitä luomaan 

uusia suhteita, vaikka omaishoitajan arki tuntuisi kuinka kiireiseltä.  

 

Sosiaalisen verkoston tuki (kunnalliset palvelut, perhe ja ystävät/naapurit) sekä mahdollisuus 

käyttää aikaa sosiaaliseen kanssakäymiseen voivat Thompsonin ym. (1993) mukaan suojata 

omaishoitajaa kuormittumisen kokemuksilta. Optimaalisinta olisi, että edellä kuvattu 

sosiaalinen verkosto kykenisi yhdessä toimien mahdollistamaan omaishoitajalle 

tarvittavan/riittävän aikaresurssin sosiaaliseen kanssakäymisen ystävien kanssa. 

Ystävyyssuhteiden ylläpidosta ja niiden hoitoon liittyvistä arjen ongelmista olisi siten 

perusteltua keskustella omaishoitosopimusten sekä hoito- ja palvelusuunnitelmien laadinnan 

ja arvioinnin yhteydessä.  

 

Tämän tutkimuksen vastausprosentti 67 % oli hyvä. Vastausten luotettavuutta lisää se, että 

aineiston taustatietojen (sukupuoli, suhde) oikeellisuus voitiin tarkistaa ja vastaamattomien 

osalta voitiin tehdä katoanalyysi myös palveluiden käytön osalta. Tutkimustulosten 

luotettavuutta lisättiin jättämällä tyhjät vastaukset analysoimatta, eikä niitä korvattu 

keskiarvoilla. Käytetyn COPE-indeksi reliabiliteetti oli hyvä ja se on osoittautunut hyväksi 

myös aikaisemmissa tutkimuksissa (Balducci ym. 2008 ja Juntunen ym. 2012). 
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Tutkimusaineiston pieni koko (n=77) ei kuitenkaan mahdollista tulosten yleistettävyyttä 

suurempaan joukkoon. Tutkimuksen heikkoutena oli se, että tutkimuksessa ei selvitetty 

omaishoidettavien yksityisten palveluiden käyttöä eikä läheisiltä saadun sijaishoitoavun 

määrää. 

 

Loppuyhteenvetona voidaan todeta, että COPE-indeksillä mitattuna vastaajista (n=77) lähes 

joka toinen (47 %) oli mahdollisesti kuormittunut/tarkemman uudelleen arvioinnin tarpeessa. 

Mahdollisesti kuormittuneille (n=36) omaishoitajille kuormittumista aiheutti pääasiassa 

omaishoidon kielteisten vaikutusten osa-alue (94 %), ja siellä erityisesti ystävyyssuhteiden 

ylläpidon vaikeuden ulottuvuus.  Yksilökohtaisissa vastauksissa oli luonnollisesti suurta 

vaihtelua, joten jokaisen mahdollisesti kuormittuneen omaishoitajan kohdalla tilanne on 

arvioitava tarkemmin uudelleen. Tässä aineistossa havaittiin tilastollisesti merkitsevä yhteys 

sekä omaishoitajan kuormittumisen tilan ja hoidettavan käyttämien sijaishoitopalveluiden 

määrän että niiden käytön useuden välillä. Kuormittuneiden omaishoitajien hoidettavat 

käyttivät sijaishoitopalveluja tilastollisesti melkein merkitsevästi enemmän (p=0,018) ja 

useammin (p=0,049) kuin ei kuormittuneet omaishoitajat. Omaishoitajan kuormittuminen ja 

puoliso-omaishoitajuus olivat yhteydessä hoidettavan käyttämien sijaishoitopalveluiden 

kokonaismäärään, (F(2,74)=6,448,p=0,003) ja käytön useuteen (F(2,74)=4,598,p=0,013). 

Kaikkiaan omaishoitajan kuormittuminen ja puoliso-omaishoitajuus selittivät yhdessä 12,5 % 

omaishoidettavan 12 kuukauden aikana käyttämisen sijaishoitopalveluiden määrän ja 8,7 % 

hoidettavan käyttämisen sijaishoitopalveluiden käytön useuden vaihtelusta.  

  

Jotta kuormittumisen kokemusta voidaan tässä kohderyhmässä alentaa, tulisi omaishoitajia 

kannustaa pitämään yllä ystävyyssuhteita ja heille tulisi järjestää aikaresursseja 

ystävyyssuhteiden ylläpitoon. Omaishoitajien ystävien ja naapureiden tulisi olla aktiivisessa 

roolissa suhteessaan omaishoitajaan, joka ei omaishoitajana toimiessaan aina jaksa itse olla 

suhteessa aloitteellinen osapuoli. Omaishoidettavia tulisi rohkaista sijaishoitopalveluiden 

pariin hyvissä ajoin, ennen kuin omaishoitaja on ylikuormittunut. Tällöin omaishoitajalla olisi 

mahdollisuus huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja ylläpitää/luoda ystävyyssuhteita, joiden 

avulla hän voisi paremmin välttää kuormittumista. Eniten ja muita useammin 

sijaishoitopalvelua käyttivät ”jo kuormittuneiden” omaishoitajien hoidettavat. Positiivista oli, 

että monen kuormittuneen omaishoitajan hoidettava oli saanut käyttää sijaishoitopalveluja 

huomattavasti lakisääteistä vähimmäismäärää enemmän. On kuitenkin tärkeä muistaa, että 
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kuormittuneiden omaishoitajien hoidettavista joka toinen ei käyttänyt sijaishoitopalveluja 

lainkaan ja ”ei kuormittuneiden” omaishoitajien hoidettavista vielä useampi.  

 

COPE-indeksi on Suomessa vastikään käyttöönotettu mittari, joten sen käyttökokemuksista 

saatava tieto on arvokasta mittarin jatkokehittämisen kannalta. Vastaavanlaisia tutkimuksia 

olisi perusteltua tehdä myös muissa kaupungeissa, jotta omaishoitajien kuormittumisen tilasta 

sekä omaishoitajan kuormittumisen tilan ja hoidettavan käyttämien sijaishoitopalveluiden 

käyttömäärien yhteyksistä saataisiin arvokasta tietoa omaishoidon ja sitä tukevien palveluiden 

ohjaukseen ja kehittämiseen. Jatkotutkimushaasteena olisi mielenkiintoista selvittää, miten 

erilaisilla omaishoitajia ja omaishoitajien ystäviä/naapureita aktivoivilla interventioilla 

voidaan lisätä ja vahvistaa omaishoitajien ystävyyssuhteita, ja miten ne vaikuttavat 

omaishoitajan kuormittumisen tilaan. 
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JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO    SAATE  

Terveystieteiden laitos    9.10.2012 

      

 

OMAISHOITAJAN KUORMITTUMISEN JA TUEN TARPEEN ARVIOINTIKYSELY 

Hyvä omaishoitaja, 

 

Opiskelen Jyväskylän yliopistossa terveystieteiden laitoksella, pääaineenani gerontologia ja 

kansanterveystiede. Teen Pro Gradu -tutkielmaa, jonka tarkoituksena on selvittää 

omaishoitajien kokemaa kuormittumisen ja tuen tarpeen tilaa Jämsä - Kuhmoinen SoTe -

yhteistoiminta-alueella. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään miten omaishoidettavien 

käyttämien sijaishoitopalveluiden määrä ja palveluiden käytön useus ovat yhteydessä 

omaishoitajan kuormittumiseen ja tuen tarpeen kokemiseen. Jämsän kaupungin sosiaali- ja 

terveystoimen johtoryhmä on myöntänyt tutkimusluvan Pro Gradu -työlleni 9.10.2012.   

 

Tutkimusaineisto kerätään postitettavalla COPE omaishoitajien tuen tarpeen 

arviointilomakkeella. COPE on ensimmäinen suomenkielellä julkaistu kansainvälinen 

omaishoitajan kuormittumista arvioiva mittari. Arviointilomakkeen avulla voidaan nopeasti 

arvioida henkilön kokemuksia iäkästä omaista tai läheistä hoitavan henkilön tuen tarpeista.  

 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Arviointilomakkeella kerättyjä tietoja 

käsitellään tutkimusprosessin eri vaiheissa luottamuksellisesti. Kyselyn tulokset julkaistaan 

Pro Gradu -tutkielmana muodossa, josta yksittäisen vastaajan vastauksia ei voida tunnistaa. 

Kyselylomakkeesta saatavaa tietoa voidaan tutkimuksen lisäksi hyödyntää omaishoidon 

ohjaajan työssä. Erityisesti niiden omaishoitajien kohdalla, joilla COPE -arvioinnin mukaan 

esiintyy tarvetta tarkemmalle kuormittumisen ja tuen tarpeen arvioinnille.  

 

Mahdollisimman kattavan kokonaiskuvan saaminen omaishoitajien kuormittumisen ja tuen 

tarpeen tilasta Jämsä - Kuhmoinen SoTe -yhteistoiminta-alueella edellyttää, että 

mahdollisimman moni omaishoitaja osallistuu tutkimukseen. Tutkimuksen onnistumisen 

kannalta on tärkeää, että palautatte oheisen kyselylomakkeen oheisessa palautuskuoressa 

viimeistään maanantaihin 29.10.2012 mennessä. Postimaksu on maksettu puolestanne.  

Lämpimät kiitokset jo etukäteen vastauksestanne!  

 

Leila Rutanen, TtM opiskelija  

sähköposti: - - - -  

 

Lisätietoja puhelimitse: - - - - 

 

 

 

 


