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Pro gradu- tutkielmani aiheena on ikääntyvien puolisohoivaajamiesten kokemukset toimi-

juudestaan. Puolisohoivaajamiesten toimijuutta tarkastelen aktiivisen kansalaisen käsitteen 

kautta. Yhteiskunnallisessa keskustelussa painotetaan tällä hetkellä kansalaisten aktiivi-

suutta ja sitä odotetaan myös ikääntyviltä ihmisiltä. Kotona mahdollisimman pitkään asumi-

nen on yksi ikääntyville ihmisille esitetty aktiivisuuden ilmentymä.  

 

Lähestyn aihetta fenomenologis- hermeneuttisella tutkimusotteella, jolloin tutkittavan koh-

teen omat kokemukset ovat keskiössä. Haastattelin viittä 80-84-vuotiasta puolisohoivaaja-

miestä.  

 

Selvitin tutkielmassani, miten toimijuus tulee esiin ikääntyvän puolisohoivaajamiehen ko-

kemuksessa. Toinen tutkimustehtävä oli selvittää, millaisena ikääntyvä puolisohoivaajamies 

kokee yhteiskunnallisen aktiivikansalaisuuskeskustelun toimijuudelleen.  

 

Puolisohoivaajille oli tärkeää saada elää elämäänsä yhdessä vaimojensa kanssa. Pitkä pari-

suhde oli hoivasuhteen perusta. Aktiivikansalaisuus tarkoitti puolisohoivaajille aktiivisuutta 

ja toimijuutta omassa lähipiirissä, johon kuului vaimo, lapset ja näiden perheet, omat iäkkäät 

sisarukset sekä hyvät ystävät ja naapurit. Puolisohoivaajat harrastivat monia asioita yksin ja 

yhdessä vaimon kanssa. Kodin ulkopuolella puolisohoivaajamiehet olivat aktiivisia järjestö- 

ja yhdistystoiminnassa.  

 

Yhteiskunnan tuki puolisohoivaajille oli tärkeä ja erilaisia tukimuotoja arvostettiin. Tuki-

muotojen kehittämistarpeet liittyivät palveluiden joustavampaan käyttöön. Puolisohoivaajat 

toivoivat, että palvelut vastaisivat paremmin heidän todellisia tarpeitaan. Tärkeiksi kehittä-

miskohteiksi koettiin vapaapäivien sekä siivousavun järjestyminen.   

 

Yhteiskunnallisella aktiivisuuskeskustelulla ei ollut yhtymäkohtaa puolisohoivaajien toimi-

juuteen ja elämään. Puolisohoivaajaksi ryhtyminen oli oma päätös eikä sen taustalla nähty 

olevan ulkopuolista ohjausta. Puolisohoivaajaksi oli ryhdytty henkilökohtaisista syistä. Puo-

lisohoivaajat eivät tarkastelleet elämäänsä yhteiskunnallisten painotusten kautta. 

 

 

 

Avainsanat: omaishoitajuus, puolisohoiva, toimijuus, aktiivikansalainen 
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1 JOHDANTO  

 

Pro gradu- tutkielmani aiheena on ikääntyvien puolisohoivaajamiesten kokemukset toimi-

juudestaan. Puolisohoivaajien toimijuuden kokemuksia tarkastelen suhteessa aktiivisen kan-

salaisuuden odotukseen, joka on mielestäni tällä hetkellä vahvasti esillä suomalaisessa yh-

teiskunnassa.  Aktiivisuuden odotus kohdistuu kaikkiin kansalaisiin. On suotavaa, että kai-

kenikäiset ihmiset kehittävät itseään sekä henkisesti että fyysisesti. Nuorten odotetaan siir-

tyvän opiskelupolulla eteenpäin mahdollisimman rivakasti kohti työelämää. Työttömille on 

kehitetty oma aktiivisuusmalli. Aktiivisuutta odotetaan myös ikääntyviltä ihmisiltä. Ikään-

tyvien tulisi vähintään kyetä elämään omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. (Virkola 

2013.)  

 

Yhdeksi tavaksi pidentää ikääntyvien kotona asumista on nähty omaishoitajuus. Omaishoito 

tarkoittaa vanhuksen, vammaisen tai sairaan hoidon järjestämistä kotona omaisen tai muun 

hoidettavalle läheisen ihmisen tuella. Ikääntyvien ihmisten tärkein hoivaaja on usein puoliso 

(Voutilainen, Kattainen & Heinola 2007, 32). Omaishoitajien ryhmä muodostuu monenlai-

sista ja eri ikäisistä ihmisistä. Omaishoitaja voi olla työssäkäyvä tai eläkeläinen. Hän voi olla 

hoidettavan vanhempi, lapsi, puoliso, muu omainen tai läheinen. Omaishoitajan ei tarvitse 

olla sukulainen. Suurin osa omaishoitajana toimivista ei saa rahallista korvausta. Hieman yli 

10 % kaikista omaishoitotilanteista on lakisääteisen omaishoidon tuen piirissä. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2013, 21.) Omaishoidontukea maksetaan niille omaishoitajille, jotka ovat 

tehneet hoidosta sopimuksen kunnan kanssa (Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937).  

 

Omaishoitajuus on paljon tutkittu aihe, jota on lähestytty monista eri näkökulmista. Tutkittu 

on esimerkiksi omaishoidon tukijärjestelmiä (Vaarama, Rintala, Eteläpää-Vaino & Sinervo 

1999), eri sairausryhmistä korostuvat dementiaa sairastavat ja heitä hoitavien omaisten ko-

kemukset (Kirsi 2004). Tutkimuksen kohteena on ollut myös iäkkäiden omaishoitoperheiden 

hoivan tarpeet ja arjen muotoutuminen (Mikkola 2009; Tikkanen 2016). Tämän tutkielman 

näkökulma on tutkia yli 80-vuotiaiden puolisohoivaajamiesten toimijuutta aktiivisen kansa-

laisuuden näkökulmasta. Olen haastatellut viittä ikääntyvää puolisohoivaajamiestä.  

 

Kotona asuminen omaishoitajuuden turvin on tärkeä osa hoivan järjestämisen valittua linjaa. 

Ikääntyvän kansalaisen oletetaan olevan yhteiskunnan käytettävissä hoivan toteuttajana 
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riippumatta todellisista mahdollisuuksistaan. Hoivan järjestäminen omassa kodissa läheisen 

toteuttamana säästää yhteiskunnan varoja, jolloin hoivan järjestäminen kotona näyttäytyy 

myös taloudellisena valintana. Taloudellisen näkökulman korostuessa saattaa ikääntyvän ih-

misen yksilöllinen elämäntilanne tulla ohitetuksi. (Jyrkämä 2008, 192; Virkola 2013, 11; 

Phillips, Ajrouch & Hillcoat-Nalletamby 2010, 132.) 

 

Tässä tutkielmassa selvitän, millaisena aktiivikansalaisuus näyttäytyy ikääntyvien puoliso-

hoivaajamiesten elämässä ja, mitä se merkitsee heidän toimijuudelleen.  Aktiivikansalaisuu-

della on erilaisia määritelmiä riippuen taustalähtökohdista. Janet Newman ja Evelien Ton-

kens (2011) ovat määritelleet aktiivikansalaisuuden osallistumisen, valintojen ja vastuun yh-

distelmänä. Matti Laitinen ja Kari E. Nurmi (2003) puolestaan katsovat, että kyseessä on 

vapaaehtoisuudelle perustuva käsitys kansalaisuudesta. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuolto on ollut pitkään jatkuneen kehitystyön kohteena. Vaikuttaa siltä, 

että kehitystyön lähtökohtana on ajatus aktiivisesta, itsenäisesti valintoja tekevästä kansalai-

sesta. Tutkielma valottaa puolisohoivaajien näkemyksiä aktiivisuudesta ja aktiivikansalai-

suudesta. Samalla tuotetaan tietoa ja ymmärrystä ikääntyvien puolisohoivaajamiesten toimi-

juudesta. Palveluita kehitettäessä ymmärrys asiakaskunnasta on tärkeää. Lainsäädäntö edel-

lyttää, että palveluiden lähtökohdaksi otetaan ikääntyvän henkilön itsensä määrittelemä hyvä 

elämä, osallisuus ja toimijuus.  (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 

iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980.)  

  

Tutkielma sijoittuu gerontologisen sosiaalityön kenttään. Ikääntyminen on gerontologisen 

sosiaalityön ydinaluetta. Simo Koskisen (2003, 447) mukaan sosiaalityötä tehdään ikäänty-

vässä yhteiskunnassa. Ikääntyvien kanssa tehtävässä sosiaalityössä korostuu vanhusspesifi-

syys. Nykyisin ikääntyminen ymmärretään biologisina, fyysisinä, psyykkisinä sekä sosiaa-

lisina prosesseina. Kyseessä on ensisijaisesti biologinen prosessi, joka näyttäytyy jokapäi-

väisessä elämässä sosiaalisesti ihmisten välisessä kanssakäymisessä.  

 

Omaishoitajalle on olemassa useita eri nimityksiä esimerkiksi läheishoivaaja, läheisauttaja, 

hoivaajapuoliso, omaishoitaja. Tässä tutkielmassa käytän nimitystä puolisohoivaaja. Rin-

nalla käytän myös termiä omaishoitaja, koska sitä käytetään yleisesti alan tutkimuksissa ja 

julkaisuissa.  
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2 IKÄÄNTYMINEN JA PUOLISOHOIVA 

 

2.1 Ikääntyminen 

 

Ikääntyminen on kulttuurisidonnaista. Kulttuuriset tavat määrittelevät ihmisiä vanhoiksi eri 

ikäisinä ja eri perustein. Ikääntyneiden arvostus, asema yhteiskunnassa, käsitys hyvästä elä-

mästä ja hyvästä vanhenemisesta eroavat voimakkaasti toisistaan eri kulttuureissa. (Sarvi-

mäki 2013, 94; Tedre 2007, 97.)   

 

Ikääntyminen ymmärretään biologisina ja fyysisinä, psyykkisinä sekä sosiaalisina proses-

seina. Ensisijaisesti ikääntyminen on biologinen prosessi.  Ikääntymisen sosiaalinen luonne 

tulee esiin kanssakäymisessä ympäristön kanssa. Ikääntymiseen liittyy sekä positiivisia että 

negatiivisia ilmiöitä. Ikääntymisestä sanotaankin, että se on kaksikasvoista. Positiivisista 

vaikutuksista mainitaan usein elämänkokemus sekä sosiaaliset taidot. Kielteisistä vaikutuk-

sista esiin nousevat fyysisen toimintakyvyn sekä muistin heikkeneminen, sairaudet ja ylei-

nen raihnaus. Usein mainitaan myös ihmissuhteiden menetys. Toisaalta, useilla ikääntyvistä 

monet toiminnot myös säilyvät myöhäiseen ikään ja niihin voidaan vaikuttaa yksilön omalla 

aktiivisuudella ja apuvälineillä. Ikääntymisen myötä menetysten tilalle nousee usein uusia 

vahvuuksia tosilla alueilla. (Koskinen & Seppänen 2013, 447.) Ikääntyminen on myös tun-

nistettu yhdeksi kehitysvaiheeksi, jolla on omat kehitystehtävänsä. (Eriksson 1982.)  

 

Länsimaisissa yhteiskunnissa ikääntyvän väestön osuus kasvaa nopeasti. Koko maailman 

tasolla kaikkein nopeinta väestön ikääntyminen on Japanissa. Euroopan maista Suomi on 

yksi nopeimmin ikääntyvistä. Demografisten arvioiden mukaan vuonna 2035 Suomen väes-

töstä 26 % on täyttänyt 65 vuotta. (Tilastokeskus 2015.) Euroopassa kaikkein nopeinta 

ikääntyminen on Saksassa, jossa 65-vuotiaita on tuolloin arviolta 31 % (Phillipson 2013, 

17). Selkeää nousua nähdään myös kaikkein vanhimpien ikäluokkien kohdalla. Suomen en-

nuste on, että vuoteen 2040 mennessä 85-vuotiaiden määrän arvioidaan yli kaksinkertaistu-

van, ollen tuolloin noin 5 %.  Vuoteen 2060 mennessä yli 85 vuotta täyttäneitä arvioidaan 

olevan 7 % prosenttia väestöstä. (Sisäasianministeriö 2012, 5.)  

 

Ikääntyvä ihminen on ongelmallinen määritellä. Ikääntyvät eivät ole homogeeninen ryhmä, 

jolloin tuen tarve tai sairastavuus olisi samanlaista kaikilla tietynikäisillä ihmisillä. Eliniän 
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pitenemisen myötä ikääntyminen on monimuotoistunut. Se sisältää erilaisia vaiheita, jotka 

eivät liity kronologiseen ikään. Kyse on enemmän toimintakyvyn muutoksista, sosiaalista-

loudellisesta asemasta, elämäntilanteesta ja yksilön mahdollisuuksista osallistua. (Grenier 

2012, 19–27.) Ikääntyminen voidaan jakaa eri tavoilla erilaisiin jaksoihin. Yksi tapa jaotella 

ikääntyminen on puhua kolmannesta -, neljännestä - ja jopa viidennestä iästä. Kolmas ikä 

alkaa eläkkeelle siirryttäessä, ja sitä pidetään toimintakykyisen, itsenäisen ja aktiivisen te-

kemisen elämänvaiheena. (Laslett 1989; Higgs & Jones 2009, 21–23).  Neljännen iän katso-

taan alkavan, kun toimintakyky heikkenee ja henkilö alkaa vähitellen tarvita ulkopuolista 

apua. Tällöin erilaisten toimintarajoitteiden määrä vähitellen lisääntyy. (Sarvimäki 2013, 

95.) Viides ikä sijoittuu elämänvaiheeseen, jossa henkilö on riippuvainen muiden antamasta 

avusta eikä hän selviydy enää itsenäisesti omassa kodissaan (Rajaniemi 2007).  

 

Oman lisänsä ikääntymisen määrittelykeskusteluun tuo käsite subjektiivinen ikä. Sillä tar-

koitetaan yksilön henkilökohtaista arviota omasta iästään. Subjektiivisen iän arviointiin vai-

kuttavat kulttuuriset ikävaiheet ja niihin liitettävät rajoitukset ja mahdollisuudet, jotka puo-

lestaan liittyvät yksilön omiin kokemuksiin. Kulttuuriset ikävaiheet viittaavat niihin odotuk-

siin, joita yksilön odotetaan toteuttavan elämässään tietyn ikäisenä. Tyypillisesti aikuisikäi-

set mieltävät itsensä ikävuosiaan nuoremmiksi. (Uotinen 2005, 50–51.) 

 

Yhteiskunnallisessa keskustelussa ei tällä hetkellä ole yhtä ainoaa oikeaa nimikettä vanhe-

nevalle ihmiselle. Voidaan puhua vanhoista ihmisistä, ikäihmisistä, vanhuksista, ikäänty-

vistä tai vaikkapa senioreista. Kaikki termit ovat yhtä oikeita ja käytettyjä. Kyse on lähinnä 

sanoille annettavasta merkityksestä. Joidenkin mielestä ”vanhus” sanana luo tietyn stereoty-

pian, jossa vanhus merkitsee raihnautta, sairautta ja muistamattomuutta. (Jyrkämä 2001, 

279–282.)  Ei ole olemassa sitovia sopimuksia termistöstä, mutta kyse on aina kuitenkin 

ihmisistä, jotka ovat ohittaneet keski-iän. (Grenier 2012, 9, 57.; Niemelä 2010, 169.) Tässä 

tutkielmassa käytän termiä ikääntyvä.  

 

2.2 Hoiva  

 

Sosiaalitieteissä hoivan ja hoidon välillä tehdään ero. Hoito liitetään yleensä terveydenhuol-

lon ammatilliseen toimintaan, jonka tavoite on sairaudesta paraneminen. Hoiva puolestaan 

pyrkii säilyttämään, kuntouttamaan ja parantamaan ihmisen elämäntilannetta. Hoivassa 
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riittävää voi olla myös yksilön olemassa olevien voimavarojen käyttöönotto, hyödyntäminen 

ja ylläpito. Hoiva keskittyy hoivattavaan henkilöön kokonaisuutena, kun taas esimerkiksi 

terveydenhuollossa toteutettu hoito voidaan rajata tarkasti. (Anttonen & Zechner 2009, 16– 

17.) Tarkastelen tässä hoivaa kotona tapahtuvana toimintana, jolloin kyse on informaalista 

hoivasta, jota tekevät omaiset, usein ilman palkkaa. Informaali hoiva ei edellytä sairaanhoi-

dollista tai lääketieteellistä ammatillista osaamista. Se on läheisten ihmisten toteuttamaa aut-

tamista ja huolenpitoa. (Sipilä 2003, 24–25.)  

 

Hoiva on vuorovaikutuksellista toimintaa, jossa on läsnä sekä hoivan antaja että saaja, hei-

dän keskinäinen suhteensa ja tilanteensa. Pitkään jatkuneessa hoivasuhteessa hoivan antajan 

ja saajan elämät voivat liittyä tiiviisti tosiinsa.  Hoivan vuorovaikutus poikkeaa muista ih-

misten välisistä vuorovaikutuksen muodoista siten, että hoivasuhteessa toinen osapuoli tar-

vitsee huolenpitoa.  Meitä kaikkia on hoivattu elämämme alussa ja useita tullaan hoivaamaan 

vanhoina. Usein hoivaan tarvitaan myös näiden ääripäiden välillä. Monet ovat myös itse 

hoivaajia jossakin elämänvaiheessa. Hoiva on osa inhimillistä elämää. (Anttonen 2011, 142–

143.) Hoiva edellyttää fyysistä läsnäoloa toisen ihmisen elämässä. Tedren (2007, 97) mu-

kaan hoivalla vastataan ruumiin tarpeisiin. Nämä tarpeet ovat aina myös kulttuurisidonnai-

sia, jolloin niihin reagoidaan kulttuuriin kuuluvilla tavoilla. (Hoppania, Karsio, Olakivi, 

Näre, Sointu, Vaittinen & Zechner 2017, 179.) 

 

Hoivasuhteeseen liittyy myös riippuvuutta. Länsimainen ajattelu ja toimijuus korostavat it-

senäisyyttä ja riippumattomuutta. Autonominen subjekti kykenee tekemään päätöksiä ja vas-

taamaan teoistaan. Ikääntyvä muistisairas tai fyysisesti rapistuva yksilö ei täytä ihanneodo-

tuksia. Uupumaan jää aktiivinen ja valintoja tekevä kansalainen. Toisaalta autonomia ja it-

senäisyys saattavat edellyttää toisen ihmisen apua ja läsnäoloa. Toinen hoivasuhteeseen kes-

keinen elementti on vastavuoroisuus. Hoivasuhde on kahden ihmisen välinen suhde, jossa 

sekä hoidettava että hoitaja ovat osallisina. Molemmat ovat omista lähtökohdistaan toimivia 

subjekteja. Tällaisessa suhteessa hoivan tarvitsija ei ole vajaa kansalainen tai vain hoivan 

kohde. Ihmisten välinen keskinäinen riippuvuus ja tarvitsevuus ovat osa inhimillistä elämää. 

Tätä ei tulisi sivuuttaa eikä kieltää myöskään nykyajan ihmisiltä. (Anttonen 2011, 144–145; 

Anttonen & Zechner 2009, 37.) 

 

Kulttuurisesti hoivaaminen ja hoitaminen on ollut naisten tehtävä. Edelleen hoivavastuu per-

heissä jää usein vaimojen ja tyttärien tehtäviksi. (Zechner & Valokivi 2009, 166; Vilkko ym. 
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2014, 230, 234.) Vähitellen jako on kuitenkin murtumassa, sillä väestön ikääntymisen seu-

rauksena hoivaavia miehiä löytyy myös vanhemmista ikäryhmistä.  (Kirsin 2008, 275.) 

 

2.3 Omaishoitajuus 

 

Omaishoitajuus on vahvasti yhteiskuntaan sidoksissa oleva hoivan muoto, joka on määritelty 

lainsäädännön tasolla. (Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937.) Vuonna 2012 kunnan 

kanssa sopimuksen tehneitä omaishoitajia oli noin 40 000. Ilman omaishoidontukea läheis-

tään hoitavia omaishoitajia arvioidaan olevan noin 350 000. (Linnosmaa, Jokinen, Vilkko, 

Noro & Siljander 2014, 9.) Suomessa omaishoitajuus on ollut voimakkaassa kasvussa ja 

yhteiskunnan taholta se nähdään toivottuna hoitamisen muotona. (Zechner 2017, 180.) 

Vuonna 2013 kunnallinen kotihoito vastasi viidesosasta 80 vuotta täyttäneiden ja kotiin apua 

tarvitsevien vanhusten avuntarpeesta.  80 % avusta saatiin pääosin perheiltä ja muilta lähei-

siltä. Omaisten ja läheisten merkitys hoivan antajina on kasvanut, sillä julkiset vanhuspalve-

lut kohdennetaan paljon apua tarvitseville. (Vaarama 2014, 18.) Omaishoitajuudessa läheis-

ten ihmisten hoivavastuuta siirretään perheille, lapsille ja puolisoille, jolloin hoivan yhteis-

kunnallinen tarve vähenee. Tämän seurauksena myös ikääntyvien omaishoitajien määrä kas-

vaa. 

 

Omaishoitajat ovat tärkeä voimavara ja resurssi yhteiskunnalle hoivan järjestämisessä. Edel-

leen myös jatkossa sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän kokonaisuuden kannalta läheis-

ten hoivasta huolehtimisella on kasvava merkitys. Tutkimuksissa on todettu, että kuntien 

laitoshoitopaikat eivät riittäisi kattamaan kotona omaishoidettavien hoidon tarvetta. (Antto-

nen 2011, 147: Linnosmaa ym. 2014, 15–16; Mäkinen & Purhonen 2011, 21–22.) Omaisten 

tekemällä hoivatyöllä säästetään vuosi tasolla vanhuspalveluissa 2.8 miljardia euroa. Ar-

vioin mukaan ikääntyneiden hoidon menot olisivat kaksinkertaiset ilman omaisten apua. 

(Kehusmaa 2014, 80.)  

 

Omaishoitajuuden kasvu liittyy yhteen laitoshoitopaikkojen purkamisen kanssa. Asetettujen 

tavoitteiden mukaan laitoshoidossa olisi tulevaisuudessa 3 % yli 75–vuotiaista. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2008:3, 30; Topo 2009, 243.) Reijo Väärälän (2011) mukaan Suomi on 

edelleen Pohjoismaista laitoskeskeisin huolimatta siitä, että suomalaisessa hoivapolitiikka-

keskustelussa on jo pitkään puhuttu laitoshoidon purkamisesta ja avohuollon tarpeesta. 
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Perusteluna kotona hoitamiselle on esitetty laitoshoidon kalleutta sekä yksilön oikeutta saada 

asua kotona. Toisaalta laitoshoidon purkamista on vastustettu, koska on ajateltu, että tarvit-

tavia korvaavia avopalveluja ei kyetä järjestämään. Pelkona on ollut myös, että moni vanhus 

jää kotona yksinäisyyteen. Väärälän mukaan Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyö-

ryhmän linjaus on ollut ihmisen tukeminen ensi sijassa hänen omassa arkiympäristössään. 

On ajateltu, että ihmisellä on elämänkaaren kaikissa erivaiheissa oltava oikeus kotiin tai ko-

dinomaisiin olosuhteisiin. (Väärälä 2011, 37.) 

 

Laitoshoitoa on arvosteltu myös ikääntymisen medikalisoimisesta. Sosiaalihuollon näkökul-

masta katsottuna vanhusten palvelutarpeet eivät muuta ikääntyviä potilaiksi. Terveydellinen 

ja lääketieteellinen apu on välttämätöntä vain tietyissä tilanteissa ja vaiheissa. Ikääntymistä 

ei tule katsoa vain lääketieteellisenä ilmiönä. Ikääntyminen tulisi nähdä sosiokulttuurisena 

ilmiönä, jolloin ikääntyvillä on samanlainen oikeus kaikkiin yhteiskunnan toimintoihin kuin 

muillakin ihmisillä. (Väärälä 2011, 35–37, 45.)  

 

Ikääntyvien palveluissa on meneillään kehitys, jonka myötä kunnat järjestävät yhä suurem-

man osan sosiaalipalveluista ostamalla ne järjestöiltä tai yrityksiltä. Kunnat ostavat yli puolet 

ensi- ja turvakotipalveluista, mielenterveysongelmaisten - ja ikääntyneiden asumispalve-

luista, lasten ja nuorten laitos- ja perhehoidosta sekä päihdehuollon laitoshoidosta ja asumis-

palveluista ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Odotettavissa on, että yksityisten palve-

luntuottajien rooli tulee yhä vahvistumaan (Palola & Parpo 2011, 71; Topo 2009, 228.). 

Kunnan kotiin annettavia palveluita kohdennetaan paljon apua tarvitseville ikääntyville. 

(Vaarama, Voutilainen, & Kauppinen 2004, 45.) Ikääntyvien palveluissa valtio on mukana 

suosimassa yksityisten palveluiden käyttöä esimerkiksi verotuksen kautta kotitalousvähen-

nyksen sekä palvelusetelin muodossa. Kuntien rooli näkyy rahoittamisessa sekä palveluiden 

suunnittelussa. (Anttonen & Häikiö 2011, 69–70; Palola & Parpo 2011, 71–72.) 

 

2.4 Ikääntyvä mies puolisohoivaajana 

 

Sosiaaligerontologisessa tutkimuksessa sukupuoli on ollut harvoin tarkastelun kohteena. 

Hanna Ojalan ja Ilkka Pietilän (2013, 18–19) mukaan sukupuoli on kuitenkin yksi tärkeim-

mistä elämää jäsentävistä tekijöistä. Ikääntyminen on nähty pitkälti ikäkysymyksenä sekä 

biologisena prosessina, jolloin sukupuolen merkitys on ollut vähäisempänä. Ikääntyvät 
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nähdään yhteiskunnassa liki sukupuolettomina. Mikäli ikääntymistä on lähestytty sukupuo-

len kautta, se on määrittynyt vain toisen sukupuolen, nimittäin naiseuden kautta. (Ojala & 

Pietilä 2013, 7–8; 2010, 335.) Richard Russell toteaakin ikääntyvistä miehistä, että melkein 

karrikoidusti voi todeta ikääntyvien miesten olevan ”unohdettuja”. Heidät tunnetaan stereo-

typioina, imitoinnin kohteina sekä anekdootteina (Russell 2004, 122). 

 

Kirsi (2004) on tutkinut ikääntyviä puolisohoivaajamiehiä. Hän totesi, että miehet peruste-

levat naisia useammin puolisohoivaa vastavuoroisuudella ei velvollisuutena. Hoivan lähtö-

kohtana voi olla kauan aikaa sitten tapahtuneet asiat. Vaimo on saattanut esimerkiksi aikoi-

naan hoitaa kodin ja lapset, jolloin mies on voinut panostaa työelämään. Mies kokee, että 

nyt on tullut aika korvata tämä toiminta. Naiset perustelevat hoivaa enemmän velvollisuu-

tena. (mt., 76.) Puolisohoiva muuttaa pariskuntien välistä suhdetta ja vaikuttaa parisuhteen 

rooleihin. Seurauksena saattaa olla vastavuoroisuuden katoaminen. (Nissi-Onnela & Kaivo-

lainen 2011, 61). Jos suhteesta katoaa vastavuorisuus ja tunneside vaimoon katkeaa saattaa 

parisuhde muuttua hoivasuhteeksi. (Kirsi 2004, 60.)  

 

Yhdessä eletty elämä luo omanlaisensa pohjan puolisohoitajuudelle. Puolisohoivaajaksi ryh-

tymistä edesauttaa yhteiset elämänkokemukset ja rakkaus puolisoa kohtaan. (Nissi-Onnela 

& Kaivolainen 2011.) Mikkola (2009) tutki puolisoiden jokapäiväistä yhteistä elämää. Esiin 

nousi molemmin puolinen hoivan antaminen ja vastaanottaminen, joka nähtiin parisuhteen 

tärkeänä osana.  Hoivan perusta on yhteisessä suhteessa ja yhteenkuuluvuuden tunteessa. 

Joskus tämä suhde voi olla vapaaehtoinen pakko, sillä aina eletty elämä ei ole vastannut 

siihen etukäteen liitettyjä odotuksia. Parisuhteen hoivaa ei ajateltu työnä, vaan se oli osa 

parisuhdetta ja vastavuoroista huolenpitoa. Puolisohoivan tavoite on kumppanuus ja yhtei-

nen toimijuus. (mt., 194–196; Zechner & Valokivi 2009, 163–164.)   

 

Russell (2004) havaitsi, että miehet suhtautuivat hoitamiseen, kuin ansiotyöhön, jolloin hoi-

vatyön voi organisoida mahdollisimman tehokkaasti ja vähin resurssein. Vähäiset resurssit 

eivät kuitenkaan tarkoita huonoa hoivaa. Zechnerin ja Valokiven (2009, 44) mukaan kyse 

on omanlaisesta maskuliinisesta hoivaamisen tavasta. Kirsin (2004, 66) mukaan miehet pu-

huivat hoitamisesta, kun he tarkoittivat kotitaloustöiden tekemistä. Hoitaminen ei määrittä-

nyt samalla tavalla miesten kuin naisten hoitaja sukupuoli-identiteettiä. Naisten sukupuoli-

identiteetti rakentui aikaisemman elämän hoivakokemusten varaan. (Kirsi 2004, 66, 70.) 

Kulttuurinen odotus on, että naiset selviytyvän kotitöistä miehiä itsenäisemmin. 
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Kodinhoidon katsotaan olevan tärkeä osa naisten toimijuutta. Kotitöistä luopuminen saattaa 

jopa merkitä uhkaa menettää kontrolli itselle tärkeästä asiasta. Miehille kotitöiden merkitys 

ei ole samalla tavalla tärkeä. (Mikkola 2009, 180.)  

 

Kirsi (2004, 69–71) vertaili tutkimuksessaan naisten ja miesten toimijuutta hoivaajaelämän-

tilanteessa. Naisen rooli hoivaajana ei muuttunut, vaikka hänestä tuli puolisonsa hoivaaja. 

Naiset kokivat tilanteensa enemmänkin jatkumona aiemmalle elämälleen ja roolilleen hoi-

vaajina. Toisaalta tilanne tuntui kuin ”loukkuun jäämiseltä” tuttuun hoitajarooliin.  Miehet 

taas olivat joutuneet itselleen uuteen rooliin, johon oli vaikea asettua.  

 

Kirsin (2004, 73) tutkimuksessa kävi ilmi, että miehillä ja naisilla tunne tason suhtautuminen 

hoivaan oli erilainen. Naiset puhuivat hoitamisen tunteista enemmän kuin miehet. Naiset 

kokivat miehiä enemmän riittämättömyyden tunteita hoitaessaan puolisoitaan. Miehet ajat-

telivat, että ovat tehneet parhaansa ja se riittää. Kirsin mukaan miesten vähäisempi tunneil-

maisu johtuu siitä, että hoiva ei samalla tavalla määritä miesten sukupuoli-identiteettiä kuin 

se määrittää naisilla. Vähäinen tunnepuhe ei tarkoita, että miehet välittäisivät puolisoistaan 

vähemmän. Miesten mielestä kiintymys, hellyys ja rakkaus ovat enemmän huolenpidon ja 

parisuhteen ominaisuuksia kuin hoitamisen voimavaroja. (mt., 73.)   

 

Russell (2004) huomasi, että miehet näkivät hoitamisessa vähemmän ongelmia kuin naiset. 

Miehet eivät kokeneet ongelmaksi ottaa apua vastaan myös täysin ulkopuolisilta. Tätä tukee 

myös Kirsin (2004, 60–61) havainto, joka liittyi hoidon loppuvaiheeseen ja hoidettavan siir-

tymiseen pois kotoa. Miesten oli helpompi luopua hoitamisesta. Miehet perustelivat siirty-

mistä esimerkiksi hoidettavan toimintakyvyn heikkenemisellä, johon puolisohoivaaja ei 

enää kyennyt vastaamaan. Osa naisista koki saman tilanteen epäonnistumisena.  
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3 IKÄÄNTYVÄT ODOTUSTEN PYÖRTEESSÄ  

 

3.1 Tuottava ikääntyminen 

 

Ikääntyminen on länsimaisessa ajattelussa nähty ongelmallisena elämänvaiheena. Puhutaan 

ikääntymisen kaksikasvoisuudesta. Termillä viitataan siihen, että ikääntymisellä on sekä 

myönteisiä että kielteisiä seurauksia. (Koskinen 2004, 25.) Ikääntymispuhetta on leimannut 

negatiivisuus ja menetysten korostaminen. Vähitellen menetyspuhe on saanut rinnalleen uu-

denlaista ikääntymispuhetta. Uusi kääntymisen määrittely korostaa tuottavuutta ja aktiivi-

suutta ikääntyessä. Ikääntyminen voi olla onnistunutta, rohkeaa, aktiivista, tasapainoista. 

(Leinonen 2007, 295- 296; Rowe & Khan 1997.)   

 

Muutoksen taustalla voidaan nähdä erilaisia yhteiskunnallisia kehityskulkuja. Yksi suurista 

muutoksista liittyy eliniän pitenemiseen, jonka myötä vanhuuden alkaminen on siirtynyt 

myöhempään ikään. Tällä hetkellä ajatellaan, että vanhuuden raja on 85-vuotta. (Koskinen 

& Seppänen 2013, 452). Eliniän pitenemisen myötä eläkeikä saattaa kestää 20 – 25 vuotta. 

Muutosten myötä on syntynyt uusia käsitteitä kuvaamaan ikääntymistä, joista tuottava 

ikääntyminen on yksi. Tuottavan ikääntymisen käsitteellä pyritään tarkastelemaan yksilön 

rooleja ja mahdollisuuksia eläkeiän aikana. Keskeistä käsitteessä on ymmärrys ikääntyvän 

ihmisen käyttämättömistä ja arvokkaista voimavaroista. (Koskinen 2004, 31- 33.) Leinosen 

(2007) mukaan yksilötasolla tuottavan ikääntymisen taustalla on nähtävissä juuri väestön 

ikääntyminen, toimintakykyisten vuosien lisääntyminen sekä noussut koulutustaso. Näiden 

edellytysten myötä ikääntyvien osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet ovat nous-

seet. Yhteiskunnan taholta tavoitteena on saada eläkeläisten toiminta ja voimavarat yhteis-

kunnan käyttöön ja kansantaloudelle hyödyksi. Leinosen mukaan tässä voidaan nähdä liitty-

mäkohtia myös hyvinvointivaltion kasvun pysähtymisen sekä huoli taloudellisesta selviämi-

sestä. Tuottavaan ikääntymiseen on liitetty myös uusliberalistisen ideologian ajatus, joka 

korostaa tehokkuutta ja omatoimisuutta myös vanhuudessa. Suhtautuminen käsitteeseen on 

siis kovin kaksijakoinen. (mt., 295.)  

 

Tuottavalle ikääntymiselle on olemassa erilaisia sisältöjä. Yleensä sillä tarkoitetaan osallis-

tumista palkkatyöhön, vapaaehtoistoimintaa ja läheishoivaan. Useat määritelmät painottavat 

nimenomaan yhteiskunnalle, yhteisölle ja muille ihmisille tuotettuja sosiaalisesti arvokkaita 
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hyödykkeitä ja palveluksia. Yleensä taloudellinen näkökulma on jätetty määritelmistä pois. 

(Leinonen 2007, 295–296.)  

 

3.2 Aktiivikansalainen  

 

Tuottavan ikääntymisen toimeenpanija on aktiivikansalainen. Puolisohoivaajamiehet liitty-

vät aktiivisella toiminnallaan tuottavan ikääntymisen ideologian toteuttamiseen. Omalla toi-

minnallaan he vastaavat yhteiskunnan esittämään haasteeseen huolehtimalla puolisoistaan.  

 

Aktiivikansalainen saa erilaisia sisältöjä riippuen lähestymistavasta. Löydettävissä on kaksi 

toisilleen melkein vastakkaista sisältöä. Ensimmäinen lähestyy aktiivikansalaisuuden käsi-

tettä yksilöstä käsin. Aktiivikansalaisuus liitetään tällöin vahvasti vapaaehtoistyöhön ja sen 

kautta tapahtuvaan osallistumiseen ja vaikuttamiseen ympäröivässä yhteiskunnassa ja asuin-

yhteisössä. Tähän liitetään myös järjestö ja yhdistystyö. Aaro Harjun (2005) mukaan kansa-

laisuus on yksilön näkökulmasta katsottuna osallistumista, vaikuttamista ja yhteiskunnassa 

toimimista. Aktiivinen kansalaisuus voidaan ymmärtää laajana, kaikenlaisena osallistumi-

sena, toimintana ja vaikuttamisena omassa yhteisössä. Esimerkkejä aktiivisesta kansalaistoi-

minnasta ovat äänestäminen, poliittisessa kampanjassa toimiminen, osallistuminen palkalli-

seen tai palkattomaan työhön yhteisössä tai avun antaminen naapureille. Asiakkuus ja kulut-

tajuus voidaan sisällyttää tähän laajaan aktiiviseen kansalaisuuteen. (Martinson & Minkler 

2006, 67–68.) Aktiivikansalaisuuden ytimessä on osallistuminen ja toiminta oman lähipiirin 

ja ympäröivän yhteiskunnan hyväksi. Aktiivisuus määrittyy positiivisesti ja vaikuttamis-

mahdollisuuksien kautta. Aktiivinen henkilö on tietoinen toimija omassa elämässään. Aktii-

vikansalaisuus perustuu vapaaehtoisuuteen.   

 

Toinen sisältö aktiivikansalaisuudelle määrittyy valintojen ja vastuun yhdistelmänä. New-

man ja Tonkens (2011) esittävät, että erilaiset yhteiskunnalliset vapautusliikkeet esimerkiksi 

potilas-, naisasia-, vammaisten- tai seksuaalivähemmistöjen liikkeet ovat 1900- luvun myö-

hempinä vuosikymmeninä muokanneet voimakkaasti länsimaisia yhteiskuntia. Näiden seu-

rauksena on noussut kansalaisoikeuksien ja vallan uudelleen jaon vaatimus. Kansalaiset ovat 

alkaneet vaatia oikeutta saada osallistua päätösten tekoon erityisesti omaa elämäänsä lähei-

sesti koskevissa asioissa kuten huolenpidon, hoivan ja seksuaalisuuden kysymyksissä. Yk-

silöllinen kansalainen haluaa lisätä autonomiaansa ja vapauttaan voidakseen itse muokata 
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omaa elämäänsä haluamallaan tavalla. Hän haluaa tulla huomatuksi riippumattomana enem-

män kuin muista riippuvaisena yksilönä. Aktiivikansalaisuus käsitteen voidaan nähdä syn-

tyneen näiden vaatimuksien seurauksena. (mt., 10.) Samaa yksilöllistymiskehitystä on ha-

vaittu myös ikääntyvien keskuudessa. Ennen julkisia hoivapalveluita ja eläkejärjestelmiä 

ikääntyvät turvautuivat lähipiirin apuun, jos sitä oli saatavilla.  Sosiaalipolitiikan kehitys on 

edesauttanut omalta osaltaan yksilöllistymistä. Tänä päivänä ikääntyvät turvautuvat mie-

luummin yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin kuin sukulaisten apuun. (Anttonen 2011.)  

 

Newman ja Tonkens (2011) näkevät aktiivikansalaisuudessa myös vastakkaisen näkökul-

man. He pitävät sitä poliittisten päättäjien keksintönä, jolla nämä voivat ohjata vastuuttamis-

politiikkaansa. Osallistumisen vapaaehtoisuus kääntyy velvollisuudeksi osallistua. Aktiivi-

nen kansalaisuus muuttuu vaatimuksiksi ja kurittamiseksi eikä vapaudeksi ja kansalaisten 

vahvistamiseksi. (mt., 10.)  

 

Hannu Sorrin (2005, 126) mukaan myös vapaaehtoistyötä voidaan katsoa taloudellisesta nä-

kökulmasta.  Harju (2005) esitti, että auttamisen alue tulee laajenemaan. Huolenpito sairaista 

ja ikääntyvistä kotona ja ehkä laitoksissakin tulee lisääntymään. Kunnat eivät pysty ylläpi-

tämään samaa palveluiden tasoa, mihin suomalaiset ovat tottuneet. Pohjoismaisessa hyvin-

vointiyhteiskunnassa tämä on uusi ilmiö. (mt., 74–75.) Tämä suuntaus on lisääntynyt 2010- 

luvulla ja näkyy erityisesti omaishoidon lisääntymisenä myös ikääntyvien joukossa. Omais-

hoito on edullinen tapa yhteiskunnalle järjestää kansalaisten hoiva ja huolenpito.  

 

Laitisen ja Nurmen (2003) mukaan aktiiviseen kansalaisuuteen kuuluu oma-aloitteisuus ja 

vapaaehtoisuus. Aktiivikansalaisuuden edistämistä ei ole se, että ikääntyneiden ihmisten ole-

tetaan ryhtyvän toistensa hoitajiksi ja samalla ajetaan alas sosiaalipalveluja.  Olosuhteiden 

pakosta johtuva vapaaehtoistyö ei ole aktiivista kansalaisuutta, vaikka se koituisikin yh-

teiseksi hyväksi (mt., 2003). Omaishoitajien joukossa on myös paljon sellaisia, jotka hoita-

vat läheistään ilman taloudellista korvausta ja siihen liittyviä tukimuotoja. Aktiivikansalai-

sen käsite ei siis myöskään ole ristiriidaton.  
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3.3 Valinnat ja vastuut  

 

Anttosen ja Häikiön (2011) mielestä yhteiskunnalliseen hoivapuheeseen liittyvät vahvasti 

termit asiakaslähtöisyys, valinnan vapaus, sopimukset, aktiivisuus sekä aktiivikansalaisuus. 

He viittaavat Ungersonin (2004) ajatukseen, jonka mukaan perheenjäsenten epävirallinen, 

informaali hoiva, voidaan nähdä vahvana poliittisena normina, joka johtaa hoivaaja kansa-

laisuuteen. Anttonen ja Häikiö jatkavat, että hoiva nähdään osana aktiivisen kansalaisuuden-

käsitettä, jolloin hoiva on osa aktiivisen kansalaisen roolia. Kansalaiset huolehtivat omista 

läheisistään. (mt., 67–70.) Aktiivikansalaiset osaavat käyttää ja tehdä vertailuja eri palvelui-

den välillä ja niiden kesken. Nähtävissä on selvä muutos aikaisempaan ajatteluun sosiaali-

palveluiden järjestämisessä. Aikaisemmin palveluiden tuotannossa oli yleistä keskittynyt 

palvelujärjestelmä ja kansalaisten unisversaali kohtelu. Entinen asiakas on nykyinen kulut-

taja, joka tekee itsenäisiä valintoja sosiaalihuollon markkinoilla (Pohjola 2017, 173). Tässä 

ajattelussa läheistään hoitava ikääntyvä puolisohoivaajamies on vastuussa monista valin-

noista, jotka liittyvät hoidettavan hyvinvointiin.  

 

Raija Julkusen (2008) mielestä vastuun elementti on palannut yhteiskunta -, hyvinvointi - ja 

sosiaalipoliittiseen puheeseen. Vastuusta on tullut moraalinen velvollisuus, sillä lopulta me 

kaikki olemme vastuussa, vastuullisia ja meillä on vastuita. Esimerkkinä vastuupuheesta Jul-

kunen ottaa puheen valtion ja kuntien vastuista: ”valtio siirtää vastuitaan kunnille” tai ”kun-

nat eivät kanna vastuutaan työttömistä.” Hyvinvointipolitiikan linjaksi on otettu yhteisvas-

tuun vahvistaminen, jolloin yhteiskunta vakuuttaa kansalaiset riskien varalta.  Yhteisvastuu 

ei kuitenkaan vähennä yksilön omaa vastuuta. Yksilö ei voi vapautua velvoitteistaan huo-

lehtia itsestään ja läheisistään sekä velvoitteistaan omia yhteisöjään kohtaan.  (Julkunen 

2008, 147–148.)  

 

Näin myös ikääntyvät ovat ensi sijassa itse vastuussa omasta hyvinvoinnistaan. Ikääntyvien 

hyvinvoinnista vastuutetaan myös heidän läheisiään. Ajatellaan, että sosiaaliset verkostot ja 

yhteisöt edustavat uusia resursseja ja luovat uusia malleja informaalille hoivalle. Sosiaaliset 

verkostot tukevat yksilöä, joka kantaa entistä suuremman vastuun hoivasta. (Anttonen & 

Häikiö 2011, 72.) Yksilön osallistuminen, valinnat ja vastuut muodostavat uuden hoivan ja 

hyvinvoinnin järjestyksen. Vastuullistamisen ideologia pyrkii laajentamaan palkatonta toi-

mintaa ja avaamaan uusia alueita yksilön ja yhteisöjen vastuullisuudelle. Vastuullinen 
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kansalainen, joka huolehtii, hoivaa ja suojelee, on aktiivinen osa kansalaisyhteiskuntaa. 

(Newman & Tonkens 2011, 13–14.) 

 

Anttosen ja Häikiön (2011) aktiivisen kansalaisuus ajatuksen mukaan, ihminen nähdään iäk-

käänäkin yhteisön täysivaltaisena jäsenenä. Yksilöllisyys tarkoittaa toisaalta ainutlaatuisen 

ihmisyyden tunnustamista ja toisaalta henkilökohtaista vastuuta ja valintoja. Palveluiden tar-

koitus ei ole enää vain hoivata. Käytänteillä tavoitellaan ikääntyvien omaa aktiivisuutta ja 

vastuun ottamista omasta elämästään. Vastuu hoivasta määrittyy uudelleen. Uudessa tilan-

teessa kansalainen, hänen läheisensä sekä yhteiskunta kantavat yhdessä hoivavastuuta. Kun-

nan osuus on luoda olosuhteet, joissa ikääntyvät pystyvät ottamaan vastuun omasta hyvin-

voinnistaan yhdessä perheenjäsenten ja sosiaalisen verkoston kanssa. Kunnan tehtävä on 

mahdollistaa, koordinoida ja kehittää. Uudistunut tavoite on luoda toimintaympäristö, jossa 

ikääntyneet voivat järjestää ja valita itselleen yksilöllisesti heille parhaiten sopivat hoivajär-

jestelyt. Omaishoitajuus on tällainen hoivajärjestely. Sen keskeinen keino vastuullista omai-

set ja vahvistaa yksilöiden vapaaehtoista hoivavastuuta on omaishoidontuki, johon liittyy 

myös rahallinen korvaus. Tässä järjestelyssä yksilö aktivoidaan ottamaan vastuu itsestään 

sekä ryhtymään palvelutuottajaksi. Tässä tilanteessa laillinen hoivavastuu säilyy kunnalla, 

mutta vastuu käytännön hoivasta siirtyy sopimuksen myötä yksityiseen piiriin eli kotiin. 

(mt., 244–245.)  
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4 TOIMIJUUS  

 

Toimijuuden keskipisteenä on yksilö, joka on subjekti. Toimijuus korostaa ja nostaa esiin 

yksilön toiminnallisen subjektiuden sen sijaan, että yksilö olisi vain kohde. (Ronkainen 

1999, 29–30.) Yksilö saa omalla aktiivisuudellaan aikaan toimijuutta. Toimija, aktiivisuus 

ja toimijuus liittyvät yhteen. Toimija on aktiivinen ja toimiva ihminen, joka on yksilö. Hän 

on kansalainen ja osa yhteisöä, jossa hän elää. Toimijuus tapahtuu aina sosiaalisessa kon-

tekstissa yhdessä toisten ihmisten kanssa. (Ronkainen 1999, 42; Topo 2009, 231.) Toimijuu-

teen sisältyy ymmärrys omasta itsestä ja pyrkimys persoonallisiin tavoitteisiin. 

 

Lauri Rauhala (1989) on kirjoittanut ihmisen situationaalisuudesta. Ihmistä elämäntilantees-

saan ei voi ymmärtää tai kohdata huomioimatta ympäröivää maailmaa, yksilön kehollisuutta 

ja tajunnallisuuta. (mt., 108–112.) Pauli Niemelä (2010) lähestyy toimijuutta toiminnan kä-

sitteen kautta. Ihmisen on olemassa fyysisenä luonnon olentona, psyykkisenä kulttuuriolen-

tona ja sosiaalisena yhteiskunta olentona. Inhimillinen toiminta edellyttää aina toimijan, joka 

on yksilö. Sosiaalisessa toiminnassa on kyse ryhmästä, yhteisöstä tai liikkeestä. Toiminnan 

taustalta löytyy motiivi, joka voi olla esimerkiksi tarve, halu, velvollisuudentunto, palkka, 

valta. (mt., 23–25.)  

 

Toimijuus käsitteen juuret ovat sosiologiassa. Ikääntymisen tutkimuksen alueella toimijuus 

käsitteen taustalla on elämänkulkututkimus. (Jyrkämä 2008, 190.) Ikääntyvän toimijuuteen 

ei siis vaikuta vain tämän hetkinen elämä, vaan elämä ja toimijuus rakentuu elämän aikana. 

Ikääntyvä kuljettaa mukanaan henkilökohtaista menneisyyttään. Kaikkea elettyä, nähtyä ja 

koettua. (Jyrkämä 2007b, 21.) Elämänkulun ja toimijuuden muotoutumisen ymmärtäminen 

elämänmittaisena prosessina auttaa hahmottamaan yksilöllistä todellisuutta, valintoja ja mie-

lipiteitä. Ikääntyvän tämän hetkiset toimijuuden voimavarat ja selviytymiskeinot ovat saa-

neet vaikutteita sosiaalisista käytänteistä elämän varrelta. (Jyrkämä 2007a, 203–204.) Ikään-

tyvän toimijuuteen vaikuttaa ikä (age), paikka (place) ja ikäpolvi (cohort), johon ikääntyvä 

kuuluu. Kyseessä on ikääntymistutkimuksen APC-ongelmanasettelu. Esimerkiksi ikä ei ole 

vain fyysis- psyykkinen ominaisuus vaan yhteiskunnallinen tekijä. 70-vuotiaaseen ihmiseen 

kohdistuu erilaisia odotuksia kuin 18-vuotiaaseen. (Jyrkämä 2008, 193–194.) Toimijuutta 

tarkasteltaessa on aina otettava huomioon, missä tilanteessa, ajallisesti milloin ja missä pai-

kassa toiminta tapahtuu. Ei ole toimintaa ilman aikaa ja paikkaa kuten ei ilman toimijaakaan. 
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Yksilön toimijuutta säätelevät yhteiskunnassa vallitsevat normit, jotka velvoittavat, pakotta-

vat tai antavat vapauksia. (Niemelä 2010, 25.) Kuuluminen tiettyyn ikäryhmään, sukupol-

veen, vaikuttaa siihen, mitä haluamme tai emme halua. (Jyrkämä 2007a, 207.)   

 

Toimijuuden ydintä on vastavuoroisuus ja sen sosiaalinen luonne. Käsitteenä toimijuus yh-

distetään subjektiin, jolloin käsite ei tarkoita yksilön ominaisuutta vaan sitä, että toimijuus 

muotoutuu vastavuoroisena prosessina sosiaalisissa suhteissa. Iäkkäille tarjotut roolit joko 

toiminnan kohteena tai aktiivisena osallistujana ja toimijana, vaikuttavat hänen mahdolli-

suuksiinsa toimijana. (Jyrkämä 2007a, 216; Mikkola 2009, 41; Gordon 114–115.)  

 

Toimijoina ikääntyvät ovat joustavia. He tarkkailevat ja rakentavat elämänkulkuaan, elä-

mäntilanteitaan ja vanhenemistaan. Tämä tapahtuu toimimalla ja tekemällä valintoja oman 

elämänsä ajallisissa ja paikallisissa puitteissa. Prosessissa etsitään rajoja, esteitä ja mahdol-

lisuuksia toimimiselle. Ikääntyvät eivät passiivisesti toimi yhteiskunnallisten tekijöiden ja 

rajoitteiden ohjaamina, vaan tekevät valintoja ja erilaisia ratkaisuja miettien itselleen mah-

dollisia vaihtoehtoja. (Elder & Kirkpartick 2003.) Ikääntyvien toiminta on dynaamista.  

 

Jyrkämä (2008) on kehittänyt toiminnan ulottuvuuksia eli modaliteetteja. Jyrkämän modali-

teetteja ovat kyetä, osata, täytyä, haluta, voida ja tuntea. Modaliteetit liittyvät ihmisen ja 

ympäristön vuorovaikutussuhteeseen ja yksilön käsitykseen itsestään toimijana. Ikä ja ikään-

tyminen tuottavat toimijuuden modaliteetteihin oman erityisyytensä. (mt., 195.) Edellä esi-

tettyjen modaliteettien rajapinnat eivät ole selkeitä, vaan ne menevät osittain sisäkkäin.  

 

Toimijuus liittyy myös yhteiskunnalliseen keskusteluun ikääntyvien asumisesta kotona niin 

pitkään kuin mahdollista. Jyrkämä (2007a) mukaan tavoitteeseen pääsy on riippuvainen 

ikääntyneiden ihmisten kyvystä selviytyä vanhetessaan päivittäisestä elämästään. Kysymys 

toimintakyvystä, sen säilymisestä tai heikentymisestä on oleellinen osa ikääntyvien arkielä-

mää ja kokemusmaailmaa. Toimijuuden tarkastelussa on otettava huomioon kokonaisvaltai-

sesti yksilön koko elämä. Kyse on yksilön käytössä olevasta toimintakyvystä ja sen käyttä-

misestä. Toimijuutta määrittää se, mitä yksilö ajattelee voivansa ja haluavansa toimintaky-

vyllään tehdä. Tärkeitä ovat ikääntyvien omat määritelmät toimijuudelleen erilaisissa tilan-

teissa. Toimijuusnäkökulman mukaan ikääntyvät tuntevat itse parhaiten elämäntilanteensa 

ja elämänsä mahdolliset tarpeet. (Jyrkämä 2007a,197; Virkola 2013, 16.)   
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Mikkonen (2009, 40–41) toteaa, että toimijuutta ei tule määritellä riippumattomuuden tai 

riippuvuuden ja avuntarpeen perusteella. Jos halutaan vahvistaa ihmisten osallisuutta ja 

mahdollisuutta itsenäiseen elämään, tulee toimijuuden olla osa ikääntyvien arkea myös sil-

loin, kun ollaan hyvin vanhoja ja tarvitaan apua. Toimijuudessa ei ole kysymys kykenemi-

sestä tai kyvyttömyydestä vaan siitä, miten ikääntyvä pystyy vaikuttamaan omaan elämäänsä 

ja sitä koskeviin päätöksiin. (Jyrkämä 2007a, 216.)  

 

Toisaalta on myös tilanteita, joissa yksilön oma kyky ja kapasiteetti ei riitä tuottamaan riit-

tävää toimijuutta. Näissä tilanteissa on tärkeää, että muut toimijat ikääntyvän ympärillä tu-

kevat tämän aikuisuutta ja yksilöllistä tapaa vanheta. Ympäristön ja toisten ihmisten mah-

dollistama ja tukema toimijuus on sitä tärkeämpää mitä rajoittuneempi iäkkään oma toimi-

juus on. (Pirhonen 2013.) Mike Hepworthin (2004) mukaan tällainen tuki on ihmiselle elin-

tärkeää. Tilanteessa korostuu ympäristön ja yksilön välisen suhteen tärkeys ikääntyvän toi-

mijuudelle. Yksilön sosiaaliselle minälle on tärkeää, että häntä kohdellaan aktiivisena toimi-

jana ja oman elämänsä subjektina. Jos vuorovaikutus jää pois on seurauksena yksilön sosi-

aalinen kuolema. (mt., 128, 131.) Toimijuus voi olla todellista vain silloin, kun on mahdol-

lisuus toimia myös toisin. Aito toimijuus vaatii toisin tekemisen, valinnan, reflektion ja osal-

lisuuden mahdollisuuden (Ronkainen 2012.) Tällöin ikääntyvällä on mahdollisuus tehdä to-

dellisia päätöksiä ja myös toteuttaa niitä. Ikääntyvä kokee olevansa arvokas ja huomioon 

otettava ihminen. Hän voi kokea, että hänen mielipiteellään on todellista merkitystä. Esiin 

nousee myös näkemys ikääntyvän yksilöllisestä vallasta ja voimasta liittyen hänen oma 

oman elämänsä päätöksiin.  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

5.1 Tutkimuskysymykset  

 

Olen kiinnostunut ikääntyvien puolisohoivaajamiesten toimijuuden kokemuksista. Ymmär-

rän toimijuuden ikääntyvän ihmisen olemassa olevana toimintakykynä ja sen käyttämisenä. 

Toimijuuteen liittyy aina myös sosiaalinen ulottuvuus, johon kuuluu toiminta muiden ihmis-

ten kanssa. Toimijuus ymmärretään aktiivisena toimintana asuin- ja elin ympäristössä.  

 

Tarkastelen toimijuutta aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta, jolloin tarkoitus on, että 

yksittäinen kansalainen ottaa entistä enemmän vastuuta omasta elämästään. (Newman & 

Tonkens 2011.) Näen toimijuuden ja aktiivisen kansalaisuuden saman ilmiön eri puolina, 

jotka tarvitsevat toisensa ollakseen olemassa. Omaishoivalla on vahva yhteiskunnallinen si-

dos. Se on toimintaa, joka tapahtuu yksityisesti omassa kodissa, mutta jolle yhteiskunta aset-

taa omat vaatimuksensa.  (Mikkola 2009, 35.) 

 

Ikääntyvät puolisohoivaajamiehet ovat kasvava (Ojala & Pietilä 2013, 8), mutta kuitenkin 

vähän tutkittu hoivaajaryhmä. Kirsi (2013) on tutkinut omaishoitajamiesten tapoja jäsentää 

omaishoitajuutta osana miehisyyttään. Russell (2004) on tutkinut ikääntyvien puolisohoi-

vaajamiesten sosiaalisia verkostoja. Tässä tutkielmassa selvitän puolisohoivaajien kokemuk-

sia toimijuudesta ja aktiivikansalaisuudesta. Tutkielma nostaa esiin puolisohoivaajamiehille 

merkityksellisiä asioita, joiden avulla on mahdollista löytää uusia konkreettisia tapoja tukea 

ikääntyviä puolisohoivaajamiehiä tehtävässään.  

 

Tutkimuskysymykseni ovat  

 

1. Miten toimijuus tulee esiin ikääntyvän puolisohoivaajamiehen kokemuksessa?  

2. Millaisena ikääntyvä puolisohoivaajamies kokee yhteiskunnallisen aktiivikansalai-

suuskeskustelun toimijuudelleen puolisohoivaajana? 
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5.2 Kokemuksen tutkimus laadullisessa tutkimuksessa  

 

Tutkielmani on toteutettu laadullisella tutkimusotteella, jolloin lähtökohtana on haastatelta-

van elämän kuvaaminen. Tavoitteena oli lähestyä tutkimuskohdetta mahdollisimman koko-

naisvaltaisesti rikkomatta tutkittavan elämän todellisuutta satunnaisiin osiin. Tutkittavan 

elämän eri tapahtumat muovaavat toisiaan, jolloin on mahdollista löytää monen suuntaisia 

suhteita. Laadullinen tutkimus on avointa, joustavaa, vapaamuotoista ja se tuottaa välitöntä 

tietoa tutkittavien todellisuudesta. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2008, 152.) Laadullisella 

tutkimuksella pystyin parhaiten selvittämään puolisohoivaajamiesten toimijuuden koke-

musta. Tavoitteenani oli päästä mahdollisimman lähelle niitä merkityksiä, joita miehet an-

toivat kokemuksilleen. Laadullisessa tutkimuksessa lähtökohtana on haastateltavien oma ko-

kemusmaailma. (Hirsjärvi & Hurme 2008.)  

 

Riitta - Liisa Heikkisen (2013) mukaan iäkkäiden toimintakyky on moniulotteinen. Laadul-

lisessa tutkimuksessa iäkkäiden toimintakyky piirtyy kokonaisvaltaisena tahdon, kognitiivi-

sen kyvykkyyden ja tunteiden kokonaisuutena. Merkitykset näyttäytyvät merkitys kokonai-

suuksina ja suhteina, jotka näkyvät ihmiseen liittyvinä tapahtumina esimerkiksi toimintana 

ja ajatuksina. (mt., 237 – 244.)  Vilkan (2005) mukaan laadullisen tutkimuksen tavoitteena 

on ihmisen kuvaus koetusta todellisuudesta. Olettamuksena on, että ihminen kertoo itselleen 

tärkeistä ja merkittävistä asioista. (mt., 97- 98.)  

 

Kokemuksen tutkimukseni liittyy fenomenologiseen tutkimusperinteeseen, jolloin tutki-

muksen kohteena ovat ihmisen kokemukset ja niiden merkitykset (Tuomi &Sarajärvi 2009, 

34.) Heikkisen (2013) mukaan fenomenologisen tutkimustavan ihmiskäsitys perustuu yksi-

lön omaan kokemukseen elämästään ja sen tapahtumista. Tässä ihmiskäsityksessä yksilön 

koettu elämä ymmärretään aina ihmisten välisenä ja vastavuoroisena. Ihminen nähdään 

osana laajempaa yhteiskunnallista ja kulttuurista ympäristöään. (mt., 237.) Tuomen ja Sara-

järven (2009) mukaan me itse annamme merkityksiä maailmalle ympärillämme. Merkitykset 

muovautuvat yhteisöissä, joissa kasvamme ja meidät kasvatetaan niihin. (mt., 34.) Tässä tut-

kielmassa haastattelin puolisohoivaajamiehiä, jotka olivat yli 80-vuotiaita. Heidän maail-

mankuvaansa ovat muokanneet monet sellaiset kokemukset ja tapahtumat, joista tämän päi-

vän nuoremmilla ihmisillä ei ole minkäänlaista kokemuspintaa. Tällaisia ovat esimerkiksi 

sota-aika, jälleen rakennuksen aika tai vaikkapa 1960-luvun pelot uuden maailmansodan 

puhkeamisesta. Jyrkämän (2008) mukaan merkityksiin liittyy yksilön omat aikaisemmat 
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kokemukset, kulttuurilliset lähtökodat sekä tulkinta nykyisestä hetkestä. Tutkimuskohteena 

merkitykset ovat haasteellisia, sillä asioiden merkitykset eivät tarkoita kaikille samaa. Ko-

kemukset ja niiden tulkinnat ovat yksilöllisiä. Niiden tulkinta vaatii herkkyyttä sekä asiayh-

teyksien huomioon ottamista. (mt., 192–193.)  

 

Fenomenologiseen tutkimusperinteeseen voidaan liittää hermeneuttinen ulottuvuus, jolloin 

kyse on ymmärtämisestä. Hermeneutiikalla tarkoitetaan yleisesti ymmärtämisen ja tulkinnan 

teoriaa, jossa hermeneuttinen ymmärtäminen tarkoittaa ilmiöiden merkitysten oivaltamista. 

Hermeneuttiseen ulottuvuuteen liittyy esiymmärrys ja hermeneuttinen kehä. Ymmärtäminen 

ei ala tyhjästä, vaan perustana on se, miten ilmiö ymmärretään ennestään, eli sen esiymmär-

rys. Hermeneuttinen kehä tarkoittaa, että ymmärtäminen etenee kehämäisenä liikkeenä. Fe-

nomenologis- hermeneuttisen tutkimusperinteen tavoitteena on nostaa tietoisuuteen ja näky-

väksi jo tunnettu ja olemassa olevaksi tiedetty. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 34–35.) Tähän 

tutkimusperinteeseen liittyvät keskustelut siitä, voiko ihminen koskaan todella täysin ym-

märtää toisen ihmisen kokemusmaailmaa. Tämä ongelma nousee toki esiin kaikessa tutki-

muksessa. Tässä tutkielmassa tämän kysymys on ilmeinen, kun tutkittavat ovat ikääntyviä 

yli 80-vuotiaita miehiä ja tutkijana on keski-ikäinen nainen. Puolisohoivaajamiesten koke-

mukset saattavat jäädä keski-ikäisen naisen ymmärryksen ulottumattomiin.  Hermeneuttisen 

kehän myötä, tutkijan oman tulkinnan kautta, miesten elämästä saatujen vihjeiden ja vink-

kien myötä on mahdollista ymmärtää heidän elämän kokonaisuuttaan. Edes jossain määrin.  

 

5.3 Teemahaastattelu 

 

Hirsjärven ja Hurmeen (2008) mukaan haastattelu on yksi käytetyimmistä tiedonkeruumuo-

doista laadullisessa tutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa käytin teema – eli puolistrukturoitua 

haastattelua. Teemahaastattelulla pystyin selvittämään ikääntyvien puolisohoivaajamiesten 

kokemuksia puolisohoivaajana toimimisesta. Haastattelu antoi miehille mahdollisuuden ker-

toa kokemuksistaan heille tutuilla sanoilla, jolloin miesten omat tulkinnat ja merkitykset 

nousivat pääosaan. Valitsin teemahaastattelun, koska sen avulla on mahdollista keskittyä 

tiettyihin tutkimusongelman kannalta olennaisiin kysymyksiin. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 

34; Tuomi & Sarajärvi 2009, 75.) Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 41) mukaan haastattelussa 

voidaan nähdä välähdyksen omaisesti, epätäydellinen kuva vastapuolen elämysmaailmasta.  
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Tutkielmani lähtökohtana oli pitkä työkokemukseni ikääntyvien ihmisten parissa. Erityisesti 

olen ollut kiinnostunut omaishoitajuudesta. Valitsin kohteeksi ikääntyvät puolisohoivaaja-

miehet, koska halusin tietää tarkemmin heidän kokemuksistaan. Aloitin tutkielmani tutustu-

malla toimijuudesta, ikääntymisestä ja aktiivikansalaisuudesta tehtyyn tutkimukseen ja kir-

jallisuuteen. Tutkimustiedon kautta sain uutta näkökulmaa aiheeseeni. Lukemani tiedon 

pohjalta laadin itseäni kiinnostavat tutkimuskysymykset. Teemahaastattelun teemat tein 

niin, että saisin mahdollisimman hyvin vastauksia tutkimuskysymyksiini. (Hirsjärvi & 

Hurme 2008, 47.) Lopullisen haastattelun rungon muodostivat kolme pääteemaa, joita olivat 

ikääntyvän puolisohoivaajamiehen oma kokemus toimijuudestaan, ikääntyvän puolisohoi-

vaajamiehen omat tavat toteuttaa toimijuuttaan sekä kolmantena ikääntyvän puolisohoivaa-

jamiehen toimijuuden mahdollisuudet yhteiskunnallisessa kontekstissa. (Liite 1). Hirsjärven 

ja Hurmeen (2008) mukaan olennaista teemahaastattelussa on haastattelun eteneminen tiet-

tyjen teemojen varassa. Tämä vapauttaa haastattelun tutkijan näkökulmasta ja tuo haastatel-

tavien oman äänen kuuluviin. (mt., 48.)  

 

Pääteemoista johdin alakysymyksiä, joiden avulla pystyin paremmin hallitsemaan haastatte-

lutilanteita. Kokemattomana haastattelijana koin, että pelkkien isojen teemojen varassa haas-

tatteluihin lähteminen olisi ollut liian epävarmaa. Alakysymykset toimivat minulle lähinnä 

muistilistana, että käsittelisin suunnilleen samat aiheet kaikkien haastateltavien kanssa. Ala-

kysymykset tukivat haastattelun etenemistä. Alakysymyksien järjestys saattoi vaihdella 

haastatteluissa, sillä haastateltavat yhdistelivät elämänsä tapahtumia eri tavalla kuin minä 

ulkopuolisena olin tehnyt. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.)  Alakysymykset 

myös auttoivat pysymään aiheessa, sillä keskustelun muodossa etenevässä haastattelussa 

saatetaan eksyä kauas alkuperäisistä teemoista. Kävin kaikkien haastateltavien kanssa kaikki 

teemat läpi haastateltavien samassa järjestyksessä.  

 

Teemojen ja kysymysten laatiminen oli haasteellista. Oli vaikeaa tunnistaa ja löytää niitä 

kysymyksiä, joilla saisin haluamani tiedon näkyviin. Pyrin toimimaan Timo Laineen (2010) 

ajatuksen mukaan. Hän kehottaa laatimaan haastattelukysymykset siten, että vastaukset oli-

sivat kuvailevia ja kertomuksenomaisia. Laine kehottaa kysymään konkreettisia, kokemuk-

sellisia, toiminnallisia ja todellisuuden kuvaamiseen houkuttelevia kysymyksiä. (mt., 37- 

38.) Toisaalta teemahaastattelulle on luontaista, että merkitykset syntyvät vuorovaikutuk-

sessa haastateltavan ja haastattelijan kesken. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 48.)  
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Haastattelu on menetelmänä joustava. Tämän sain kokea myös omissa haastatteluissani. Esi-

tettyäni kysymykseni saattoi olla, että haastateltava ei heti ymmärtänyt kysymystäni. Haas-

tattelutilanteessa he pystyivät kysymään, mitä tarkoitan. Ja minä puolestani pystyin sen ker-

tomaan heille tosin sanoin. Minä puolestani saatoin tarvittaessa tarkentaa heidän vastaustaan, 

jos se mielestäni sitä vaati.  Vuorovaikutus teki haastattelusta interaktiivisia ja aineisto muo-

toutui vuorovaikutuksessa. Haastattelun tärkein päämäärä on saada mahdollisimman paljon 

tietoa tietystä halutusta asiasta. Tuomen ja Sarajärven mukaan, jos haluamme tietää mitä 

ihminen ajattelee, miksi hän toimii niin kuin toimii, kannattaa sitä kysyä häneltä itseltään. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 72–73.) Osa miehistä kertoi melko laveasti elämästään ja koke-

muksistaan. Osa heistä oli pidättyväisempiä. Kaikkea miesten kertomaa en ottanut mukaan 

tutkielmaan, koska se ei liittynyt aiheeseen.  

 

5.4 Aineisto 

 

Keräsin aineiston haastattelemalla viittä puolisohoivaaja miestä, jotka kaikki olivat lakisää-

teisen omaishoidontuen asiakkaita. Tutkimusluvan sain tammikuussa 2018 (Liite 2). Tutki-

musluvan saatuani olin yhteydessä omaishoidontuen työntekijöihin ja tiedustelin mahdolli-

suutta haastatella omaishoitajamiehiä. Esitin toiveen, että haastateltavat olisivat mielellään 

vähintään 85-vuotiaita. Näin iäkkäitä puolisohoivaajamiehiä ei kuitenkaan haastateltavak-

seni löytynyt. Haastateltavat olivat iältään 80–84-vuotiaita. Omaishoidontuen työntekijät et-

sivät sopivia ehdokkaita ja olivat heihin ensin yhteydessä. Saatuaan luvan haastatteluun 

työntekijät ilmoittivat minulle asiakkaan puhelinnumeron. Soitin ehdokkaille ja sovimme 

aikataulusta. Haastattelu hetkellä omaishoidontuen asiakkuudet olivat kestäneet kahdesta 

seitsemään vuoteen.  

 

Haastattelin viittä puolisohoivaajamiestä heidän omissa kodeissaan. Alkuperäinen ajatuk-

seni oli haastatella puolisohoivaajia neutraalilla maaperällä ja ajattelin, että koti ei olisi täl-

lainen paikka. Sopiessani haastatteluja, kysyin miehiltä, missä he haluaisivat tavata. Kaikki 

vastasivat, että kotona. Heidän mielestään tapaamisen järjestäminen kodin ulkopuolelle, olisi 

ollut liian monimutkaista.  

 

Päädyin haastattelemaan jokaista miestä erikseen, koska ajattelin, että aihepiiri voi olla hei-

dän mielestään liian henkilökohtainen. Haastatteluiden aihe koski heidän henkilökohtaista 
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elämää yhdessä sairastuneen puolison kanssa. Myöhemmin huomasin, että ryhmähaastatte-

lussa puolisohoivaajat olisivat ehkä saaneet tosistaan tukea haastattelutilanteessa.    

 

Ikääntyvien haastattelu on omanlaisensa haastattelutilanne. Huomioon tulee ottaa haastatel-

tavan fyysiset, psyykkiset ja kognitiiviset ominaisuudet, sillä hänellä saattaa olla ongelmia 

kuulon, näkökyvyn tai puheen tuottamisessa. Haastattelutilanteessa onkin hyvä huomioida 

kysymällä, että kuuleeko haastateltava normaalin puheen vai pitäisikö haastattelijan puhua 

kovemmalla äänellä. Tämän tutkimuksen haastateltavat kuulivat, näkivät ja pystyivät puhu-

maan normaalisti. Osa haastateltavista oli kovinkin puheliaita. Haastattelujen aluksi kysyin, 

voimmeko sinutella. Tähän ehdotukseen kaikki haastateltavat vastasivat myöntävästi ja ker-

toivat olevansa tyytyväisiä, että otin asian esille. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 133–134.)  

 

Neljässä perheessä hoidettava sairasti muistisairautta. Yhdessä perheessä hoidettavalla oli 

neurologinen sairaus. Neljässä haastattelussa hoidettavat puolisot olivat paikalla haastatte-

lutilanteessa. Yhden haastateltavan vaimo oli haastatteluhetkellä viikon hoitojaksolla poissa 

kotoa.   

 

Kaikki haastateltavat asuivat kerrostalossa. Päästyäni oikeaan osoitteeseen soitin ovikelloa. 

Oven avasi aina haastateltava. Jos rouva oli kotona, oli hän myös eteisessä ottamassa vas-

taan. Jätin ulkovaatteet minulle osoitettuun paikkaan. Haastattelutilana oli aina olohuone, 

jonne haastateltava minut johdatti. Asetuimme kaikki istumaan ja aloitin haastattelun kysy-

mällä luvan nauhoitukseen. Sain luvan kaikilta haastateltavilta. Tarkistin kuka omaishoidon-

tuen työntekijöistä oli ollut haastateltaviin yhteydessä. Varmistin, mitä miehille oli tulevasta 

haastattelusta kerrottu. Kertasin, mistä haastattelussa on kyse, mihin se liittyy sekä, mitä 

haastatteluille tapahtuu jälkeenpäin. Kertasin myös salassapidon pääkohdat. Tällä halusin 

varmistaa, että haastateltavat olisivat tietoisia, mihin olivat ryhtymässä.  

 

Haastattelut käytiin pääasiassa puolisohoivaajamiehen kanssa. Vaimot saattoivat ottaa osaa 

keskusteluun omalla tavallaan. Haastattelu tilanteessa esitin kysymykset miehille. Vaimot 

ottivat osaa joihinkin kysymyksiin. Kuitenkin haastattelujen edetessä huomasin, että vaimo-

jen puheet alkoivat toistua. Puheen toistuvuus on yksi muistisairauden ilmenemismuoto. 

(Suutama 2013, 220.)  En kuitenkaan halunnut estää vaimoja ottamasta osaa keskusteluun. 

Puolisot ottivat myös vaimonsa huomioon keskustelussa. He esimerkiksi odottivat omaa 

vuoroaan, kun huomasivat, että vaimot halusivat osallistua. Keskustelut sujuivat hyvässä 
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hengessä, molempien saadessa kertoa omasta näkökulmastaan yhteisestä elämästä. Pidin 

mielessä kuitenkin, että päähaastateltava oli puolisohoivaaja.  

 

Haastattelutilanteiden päätyttyä minulle esiteltiin nuoruuden valokuvia, hääkuvia ja lasten-

lasten kuvia. Yhden haastattelun päätteeksi joimme iltapäiväkahvit yhdessä. Pöydän kattoi 

ja kahvin keitti hoitava puoliso. Pöydässä oli tarjolla tyttären leipomia korvapuusteja. Yhden 

haastateltavan vaimo pyysi, että tulisin kahville toisena päivänä.  Hän oli niin vankkumaton 

pyynnössään, että sovimme hänen puolisonsa olevan minuun myöhemmin yhteydessä uu-

desta tapaamisesta. Tapaamista ei kuitenkaan järjestetty, sillä olettavasti rouva unohti käyn-

tini seuraavan tunnin aikana. Hoidettavan muistisairaus oli edennyt jo pitkälle. Tehdessäni 

lähtöä haastateltavat puolisoineen vaikuttivat tyytyväisiltä tapaamisiin. Pois lähtiessäni mi-

nut aina saateltiin eteiseen. Kolme haastateltavista miehistä auttoi takin päälleni. Koin tämän 

miellyttäväksi herrasmiehen tavaksi menneiltä vuosikymmeniltä.    

 

Tulososuudessa käytän haastatteluesimerkkejä eli sitaatteja haastateltujen puheista. Olen 

koodannut miesten nimet tosilla oikeilla miesten nimillä. Tähän valintaan päädyin, koska 

oikeat nimet elävöittävät raporttia. Raportin sitaateissa H - kirjain tarkoittaa haastattelijaa. 

Haastattelut tapahtuivat maaliskuussa sekä toukokuussa 2018. Nauhoitetut haastattelut litte-

roin tekstiksi, joista tuli 65 sivua rivivälillä 1,5.  Haastattelut kestivät noin 45–60 minuuttia.  

 

5.5 Teemoittelu ja tyypittely  

 

Aineiston käsittelyn aloitin litteroimalla haastattelut. Etenemisjärjestyksekseni muodostui 

kaksi haastattelua, jotka molemmat litteroin ennen kahta seuraavaa haastattelua. Viides haas-

tattelu oli ajallisesti yksinään toukokuun lopulla.  Ensimmäisiä haastatteluja tehdessäni ja 

niitä litteroidessani huomaisin, että on tarpeen tehdä pieniä muutoksia loppuhaastatteluihin. 

Ensimmäisissä haastatteluissa nousi esiin yksityiskohtia, joita halusin tarkentaa. Alustava 

aineiston analyysi lähti siis liikkeelle oikeastaan jo haastatteluja tehdessä. Litterointi vei pal-

jon aikaa, mutta samalla tutustuin aineistoon perusteellisesti. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 136, 

140.) 

 

Tarkemman aineiston analyysin aloitin suoritettuani kaikki haastattelut. Luin haastatteluja 

useaan kertaan, usean päivän aikana. Analyysimenetelmänä käytin teemoittelua. Aloitin 
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teemoittelun nojautuen teemahaastattelun runkoon. Teemahaastattelun teemoja olivat ikään-

tyvän puolisohoivaajamiehen oma kokemus toimijuudestaan, ikääntyvän puolisohoivaaja-

miehen omat tavat toteuttaa toimijuuttaan sekä kolmantena ikääntyvän puolisohoivaajamie-

hen toimijuuden mahdollisuudet yhteiskunnallisessa kontekstissa. (Liite 1). Hirsjärvi ja Hur-

meen (2008, 173–174) mukaan teemoittelussa tarkastellaan aineistosta nousevia piirteitä, 

jotka ovat yhteisiä useille haastateltaville. Löytämäni teemat pohjautuivat teemahaastattelun 

teemoihin.  

 

Vähitellen tekstistä alkoi nousta esiin entistä enemmän yhteneväisyyksiä, eroavaisuuksia ja 

kokonaisuuksia. Jatkoin tekstin työstämistä ja uudelleen järjestämistä tekemällä merkintöjä 

tekstipapereiden reunoihin. Käytin värejä ja alleviivausta hahmottelussa. Analyysiyksikkönä 

oli ensin yksittäiset sanat, joista myöhemmin muotoutui lauseita. Lauseista muodostui ala-

teemoja ja alateemoista lopulta pääteemoja. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 139–140.)   

 

Taulukossa 1 on esitettynä esimerkinomaisesti palvelut- pääteeman muotoutuminen. Palve-

lut teema alkoi muotoutua haastateltavien kommenteista, joissa he kertoivat esimerkiksi tar-

vitsevansa apua siivoukseen. Lisäksi puolisohoivaajat kertoivat, että he kävivät vaimon 

kanssa kunnan järjestämässä jumpassa tai vaimo kävi päivätoiminnassa. Esille nousi myös 

syitä, miksi palvelua ei haluttu ottaa vastaan.   

 

Edellisistä kuvauksista muodostin seuraavia alateemoja: kunnan tarjoamat palvelut puoliso-

hoivaajille, riittävät palvelut, palvelusta kieltäytyminen sekä todellisen palvelun tarve. Vii-

meinen alateema tarkoittaa palvelua, jota puolisohoivaajat itse kokivat tarvitsevansa, mutta 

eivät apua kuitenkaan saaneet. Olen tulkinnut haastateltavien vastauksia toimijuuden ja ak-

tiivikansalaisuuden kautta. Huomasin myös, että osa alateemoista sopisi myös jonkin toisen 

teeman alle. Esille nostamiani kuvauksia voisi jaotella myös toisin, mutta viitekehyksestäni 

käsin ne näyttäytyvät kuvaamassani muodossa. 
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Taulukko 1 

Alla esimerkki teema-analyysirungon muodostamisesta Palvelut-pääteemasta.   

 

Haastattelu Alateemat  

 Kunnan tarjoa-

mat palvelut 

puolisohoivaa-

jalle 

Riittävät palve-

lut 

Palvelusta  

kieltäytyminen 

Todellisen pal-

velun tarve 

Eino lyhytaikaisjaksot 
vaimolle 

 hoitaja ei halua 
käydä omaishoi-

tajille suunna-

tussa ryhmässä 

apua siivouksen 
järjestämiseen 

Ilmari käyvät yhdessä 
liikuntaryhmässä 

 vaimo ei halua 
lähteä lyhytai-

kaisjaksolle 

levon mahdollis-
taminen hoita-

jalle 

Toivo hoidettava käy 
päivätoiminnassa 

on tyytyväinen ti-
lanteeseen 

hoitaja ei halua 
käydä omaishoi-

tajille suunna-

tussa ryhmässä 

 
hoitaja ei halua, 

että vaimo menee 

muistisairaiden 
joukkoon lyhyt-

aikaisjaksolle, 

mutta voisi 
mennä toiseen 

hoitopaikkaan  

 

Onni  on tyytyväinen ti-

lanteeseen 

  

Olavi hoidettava käy 

päivätoiminnassa 

on tyytyväinen ti-

lanteeseen 

  

 

 

Jari Eskolan ja Juha Suorannan (1999) mukaan teemoittelussa aineistosta nostetaan esiin 

tutkimusongelmaan liittyviä keskeisiä aiheita. Tämä mahdollistaa tiettyjen teemojen esiin-

tymisen ja ilmenemisen vertailemisen aineistossa. Onnistuakseen teemoittelu vaatii teorian 

ja empirian vuorovaikutusta. Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 174–176) mukaan teemoittelun 

toisessa vaiheessa tarkastellaan haastatteluaineistosta esiin nousevia seikkoja suhteessa toi-

siinsa. Kyse on tyypittelystä, jolloin tapauksia analysoimalla pyritään määrittelemään, miten 

ne voitaisiin ryhmitellä tiettyjen yhteisten piirteiden perusteella. Tyypittely voi nostaa esiin 

myös poikkeamia aineistossa, joka on yhtä mielenkiintoista kuin samankaltaisuudet. Tyy-

pittelyssä astutaan askel teemoittelua pidemmälle, sillä siinä kuvataan aineistoa monien eri 

teemojen sijaan laajemmin.   
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Tutkimusraportoinnissa käytetään yleensä sitaatteja, haastateltavien puheesta. Sitaattien tar-

koitus on havainnollistaa aineistosta löydetty informaatiota sekä antaa lukijalle varmuus, että 

tutkijalla on todella ollut aineisto, johon hän väitteensä perustaa. Sitaatteihin tulisi aina liittyä 

myös omaa analyysi ja tulkintaa. (mt., 175–176.) Tutkimukseni liittyy kokemuksen tutkimi-

seen. Kokemuksen tutkimuksessa on tärkeää kysyä tutkittavilta itseltään heidän kokemuk-

sistaan. He ovat parhaita asiantuntijoita. Raportissa käytin haastateltavien omia sanoja si-

taattien muodossa, jotta heidän omat kokemuksensa nousisivat esiin.  

 

Analyysi eteni aineiston lukemisen, yksityiskohtien esille nousemisen, teemoittelun ja ko-

konaisuuden hahmottamisen jatkuvana vuoropuheluna, aaltoiluna ja virtana. Haastatteluissa 

puolisohoivaajat kertoivat myös sellaisia asioita, jotka eivät olleet tämän tutkimuksen kan-

nalta relevantteja. Tällaisia olivat esimerkiksi heidän muistonsa lapsuudesta, sota-ajalta. Esi-

merkkinä mainitsen, että kaksi viidestä haastateltavasta oli ollut sotalapsena Ruotsissa. Elä-

mänkulkututkimuksen mukaan poisjätetyt kokemukset ovat kuitenkin osaltaan vaikuttaneet 

siihen, millaisia ihmisiä miehet ovat tänä päivänä. (Jyrkämä 2008.) Haastateltavat nostivat 

itse esiin nämä tapahtumat, mikä kuvaa kokemuksien merkityksellisyyttä heille itselleen.  

 

Tutkimuskysymysten ja teemahaastattelunteemojen pohjalta esiin nousi kolme puolisohoi-

vaajien kokemuksia kuvaavaa kokonaisuutta. Näitä olivat puolisohoivaajien toimijuuden so-

siaaliset sidokset, puolisohoivaajien aktiivisuus elämässään sekä puolisohoivaajat yhteis-

kunnallisessa kontekstissa. Esittelen tuloksia tarkemmin kolmessa tuloskappaleissa.    

 

5.6 Luotettavuus ja etiikka  

 

Tutkimuksen tekeminen on eettistä toimintaa, jossa on tärkeää huomioida tutkimuksen koh-

teen oikeudet.  Kaikessa tutkimuksessa on tärkeää kiinnittää huomiota haastateltavien koh-

teluun tutkimusprosessin aikana. Kerroin haastattelujen aluksi haastateltaville, miksi halusin 

heitä haastatella ja, miksi juuri he päätyivät mukaan. Muistutin haastateltavia siitä, että hei-

dän osallistumisensa on vapaaehtoista ja heillä on oikeus halutessaan jäädä pois, missä ta-

hansa vaiheessa. Kerroin, että heillä on myös jälkikäteen oikeus kieltää itseään koskevan 

aineiston käyttö. (Kuula 2006, 121, 142.) Kerroin haastateltaville, että käytän saamiani tie-

toja vain tässä pro gradussa ja, että lopuksi hävitän äänitetyt ja litteroidut haastattelut. Näin 

myös toimin ja tutkimuksen valmistuttua hävitin tutkimusaineiston. Haastattelumateriaalia 
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käsittelin ja säilytin luottamuksellisesti poissa ulkopuolisten ulottuvilta.  Raportoinnissa 

kiinnitin huomiota haastateltavien yksityisyyden säilymiseen. Tuomen ja Sarajärven (2009, 

128- 129) mukaan tutkimukseen osallistujilla on oikeus odottaa tutkijoilta vastuuntuntoa eli 

tutkimuksen rehellisyys ei saa vaarantua ja tutkijoiden on noudatettava sopimuksiaan.  

 

Kuula (2006) on kirjoittanut aineiston hankintaan liittyvistä erityiskysymyksistä. Hänen mu-

kaansa tutkimusta tehtäessä etiikan kysymykset ovat esillä moraalisina valintoina ja päätök-

sinä läpi koko tutkimusprosessin. (mt., 11.) Tämä korostuu erityisesti liikuttaessa ihmisten 

henkilökohtaiselle elämänalueelle sijoittuvissa tutkimuksissa. Toisaalta ihmiset eivät aina 

ole samaa mieltä siitä, mitä henkilökohtaisuus tai arat aiheet ovat ja, mitä ne tarkoittavat. 

Tutkimuseettisesti haastateltavien informointi ja rehellisyys aiheesta ja siihen liittyvistä yk-

sityiskohdista on tärkeää. Haastateltava voi näin itse päättää osallistuuko hän vai jääkö tut-

kimuksesta pois. (mt., 136–140.) 

 

Pirjo Nikander ja Minna Zechner (2006) ovat pohtineet elämänkulun ääripäiden eettisiä ky-

symyksiä tutkimusta tehtäessä. Ikääntyviin liitetään usein näkemys erityisestä haavoittuvuu-

desta. Haavoittuvuutta pohdittaessa on tärkeää tiedostaa, missä ikääntymisen vaiheessa 

haastateltava on. Kaikki ikääntyvät eivät ole samanlaisia. Korkeassa iässä oleva ihminen, 

jolla ei ole muistisairautta tai muuta kognitioon voimakkaasti vaikuttavaa sairautta, kykenee 

kertomaan oman elämänsä kokemuksista ja näkemyksistä. Ikä ei ole oleellinen asia. Tilanne 

muuttuu, jos ikääntyvä on esimerkiksi laitoshoidossa tai asuu kotona, mutta sairastaa esi-

merkiksi muistisairautta. Tällöin esiin nousee voimakkaammin haavoittuvuuden kysymyk-

set. Joskus tällaisessa tilanteessa haavoittuvuuden pelossa saatetaan ikääntyvä ohittaa ja asi-

oista kysytään omaisilta tai hoitohenkilökunnalta. (mt., 515–516; Kuula 2006, 138.) Jyrkä-

män (2007a, 201) mukaan myös tällaisessa tilanteessa ikääntyvän tulisi nähdä ensisijaisesti 

tietoisena toimijana. Häntä ei pidä nähdä kohteena vaan toimivana subjektina silloinkin, kun 

toimijuus heikkenee.  

 

Edelleen Nikander ja Zechner pohtivat sitä, miten haastateltavat valikoituvat. He lainaavat 

Hendricksin ja Cutlerin (2005, 126) näkemystä, jonka mukaan on tärkeää, että tutkimuksiin 

otetaan mukaan erilaisia ihmisiä. Fyysiset tai psyykkiset vajavaisuudet tai ageistiset en-

nakko-oletukset ja – asenteet eivät saisi estää tutkimukseen osallistumista. Tässä pro gra-

dussa haastateltavat valikoituivat omaishoidontuen työntekijöiden esivalinnan seurauksena. 

En pystynyt itse päättämään, keitä haastateltavani olivat. Valinnan kriteerinä oli 
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omaishoidon sopimus kunnan kanssa. Omaishoitajuuden kriteereihin kuuluu se, että hoitajan 

fyysiset ja psyykkiset ominaisuudet riittävät huolehtimaan toisesta ihmisestä. (Laki omais-

hoidon tuesta 2.12.2005/937.) Tässä tapauksessa haastateltavilla oli riittävät fyysiset, psyyk-

kiset ja kognitiiviset kyvyt, että he pystyivät halutessaan ottamaan osaa tutkimukseen.   

 

Osassa haastattelutilanteita paikalla oli myös hoidettava. Olen miettinyt, vaikuttiko tämä 

asetelma mahdollisesti puolisoiden vastauksiin. Olisivatko miehet vastanneet ei tavalla, jos 

hoidettavia ei olisi ollut paikalla? Haastateltavien vastauksista huomasin, että hoidettavat 

aiheuttivat miehille myös ikäviä tunteita. Olin huomaavinani, että välillä miehet yrittivät 

peitellä näitä tunteita vaimon olleessa paikalla. Toisaalta voi olla mahdollista, että miehet 

eivät olisi minulle vieraalle naiselle kuitenkaan syvimpiä tuntojaan kertoneet.  

 

Eskola ja Suoranta (1999) muistuttavat, että eettisesti on tärkeää kirjoittaa auki oma subjek-

tiviteetti suhteessa tutkittavaan aiheeseen. (mt., 181.) Tämän tutkimuksen aihepiiri on mi-

nulle entuudestaan tuttu. Olen työskennellyt vanhustyössä yli 10 vuotta ja suorittanut van-

hustyön opintoja. Omaishoidontuen työntekijänä en ole koskaan toiminut, mutta omaishoi-

dontuki on yksi keskeisistä vanhuspalveluiden tukimuodoista ja minullekin tuttu. Olen tie-

toinen ikääntymiseen liittyvistä teorioista ja käytännön työhön liittyvistä monista ristiriitai-

sistakin lähtökohdista.  
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6 PUOLISOHOIVAAJAN TOIMIJUUDEN SOSIAALISET SI-

DOKSET 

 

Ikääntyvien puolisohoivaajamiesten puheessa korostuivat sosiaaliset suhteet. Monen suun-

taiset sosiaaliset sidokset loivat toimijuudelle mahdollisuuksia, mutta aiheuttivat välillä 

myös lisää huolta. Lähimmät ihmissuhteet muodostuivat suhteesta omaan vaimoon ja yhtei-

siin lapsiin sekä näiden lapsiin. Näissä haastatteluissa ei ollut uusioperheitä, vaan parisuhteet 

olivat pitkiä. Kaikki parisuhteet olivat kestäneet vähintään 50 vuotta. Avioerot ovat kuiten-

kin lisääntyneet myös vanhemmissa ikäluokissa. (Lumme-Sandt & Lyyra 2013, 253–254.) 

Tärkeässä roolissa haastateltujen elämässä olivat myös ystävät. Toimijuuden resurssina ko-

rostui yhteistyö laajan ihmisjoukon kanssa.  

 

6.1 Me yhdessä  

 

Puolisohoivaajat puhuivat lämpimästi vaimoistaan ja halusivat edelleen jatkaa yhdessä elä-

mistä heidän kanssaan. Parisuhde ja yhdessä eletty elämä koettiin tärkeänä.  

Eino: Ennen kaikkea se ajatus, että on mulla tai meillä päällimmäisenä ollu 

aina, että me ollaan yhtä. 

H: Niin. 

Eino: Ja missään vaiheessa ei oo --- sellasta ajatusta, että mitään eroa tai, että 

ei autettaisi toisiamme. Jos vaan pystytään. 

 

Eino kertoi olevansa enemmän aviopuoliso kuin hoivaaja. Parisuhteen merkitys korostui Ei-

non ajattelussa.  

H: Tuota, koetko olevasi enemmän puoliso vai hoivaaja vai mitenkä itseäsi 

ajattelet, teidän suhteessa? 

Eino: Ei, kyllä mää niinku lähden siitä, että mä haluan puolisona--- 

H: joo. 

Eino: --- tehdä sen mitä --- ja tuota mielellään teen sen.  

 

Esille nousi myös vastakkainen näkökulma.  

H: Oletko ensisijaisesti hoivaaja vai puoliso, aviomies? 
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Ilmari: En oo ajatellu. Mut tää on tämmönen elämäntapa mikä on tullu mun 

osakseni. Se on sitten niin. 

Ilmari koki elämäntilanteensa kohtalonomaisena asiana, johon hän ei ole voinut itse vaikut-

taa. 

 

Olavi ei osannut eritellä, kumpaa olisi enemmän: 

Olavi: Jaa-a. Tuota, se nyt on tietenkin vaikea kysymys. Mutta kyllä mää on 

niinku molempia. Osa siitä on vaikea eritellä ja se on sitten hiusten halkomista. 

 

Läheinen ja merkitykselliseksi koettu suhde vaimoon motivoi toimijuutta, jonka yhtenä il-

menemismuotona voi nähdä vastuun hoidettavasta puolisosta. Puolisohoivaajilla oli erilaisia 

näkemyksiä myös vastuusta.   

Onni: Sanotaan, että tota puolisona totta kai sitä on niinku vastuuta enemmän, 

kun jos olis ihan ventovieras hoitamassa omaishoitajana. Se on ihan eri tilan-

ne.  

Onni vertaa tilannetta siihen, jos hoitajana olisi vieras ihminen. Hänen mielestään puolisona 

hän on enemmän vastuussa. Puolisohoivaajan kokemuksen vastuusta ymmärrän tässä niin, 

että hoiva koskee koko elämää ja on läsnä koko ajan. Puolisohoivaaja on aina paikalla. Hä-

nellä ei ole työaikaa. Puolison on huolehdittava toisesta ihmisestä, jonka oma ymmärrys ja 

kyky huolehtia itsestään on alentunut. Puolisohoivaaja kokee, että kaikki vastuu on hänellä.  

 

Puolisoiden oli vaikea sanallistaa syytä, miksi he olivat ryhtyneet tehtävään. Asiaa oli ehkä 

pohdittu, mutta sen ääneen sanominen saattoi olla vaikeaa. Hetken pohdittuaan puolisohoi-

vaaja löysi oikeat sanat kuvaamaan valintojaan.  

Toivo: Ai jaa, en minä ... Kyllähän se on niin että jos miettii, niin se on … jos 

en olisi ryhtynyt, vaimo ei voisi kotona olla. Kyllä se on niin. Kauan on oltu, 

yli 50v, yhdessä. Ei sitä noin vaan …  

Aviomies kertoo puolisohoivaajaksi ryhtymisen taustalla olevan halun mahdollistaa vaimon 

kotona asumisen jatkuminen. Aviomies näkee vastuun ottamisen oikeana tapana varmistaa 

yhteisen elämän jatkuminen saman katon alla, joka ei ilman aviomiehen tukea olisi mahdol-

lista. Toinen syy oli pitkä yhteinen parisuhde, joka velvoittaa.  

 

Osan mielestä vastuu ei ole ollenkaan oikea tapa kuvata tehtävää.  
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Toivo: Oikaistaan minä katon, että se kuuluu osana. Kyllä että ei siinä mitään 

ylimääräistä vastuuta ole sen kummemmin ollu. 

Toivon mielestä vaimon auttaminen tämän tarvitessa apua oli itsestään selvää. Hän ei liittä-

nyt hoivaajuutta vastuuseen vaan hänen mielestään kyse oli heidän yhteistä elämästään.   

 

Puolisohoivan alkamiselle ei ollut olemassa tarkkarajaista alkamisajakohtaa. Tilanteeseen 

oli ajauduttu vähitellen. (Anttonen 2011, 142.) Kaikki haastateltavat kertoivat, että puolison 

auttaminen oli alkanut jopa vuosia aikaisemmin ennen kuin omaishoitajuus oli virallistettu.  

Olavi: Pari vuotta varmaan meni siinä niin. 

 

Toivo: No joo, se oon auttanut ja hoitanut jo pidempäänkin. Niin, sillon se 

niinku virallisesti.  

 

Ilmari: Pakko se oli ollu avustaa jo ennen. Kun pakko se oli. 

H: Missä se raja menee sitten? 

Ilmari: Sitä rajaa ei tiedä. Se vähitellen tulee sieltä. 

 

Eino pohti haastattelussa, miksi toiset eivät tehtävään halua ryhtyä: 

Eino: Ja se on tuo pohja - ajattelu elämässä, että miten sen ajattelee, että – ja 

onko- - tietysti jos on haluton kerta kaikkiaan--- 

H: Niin. 

Eino: Niinku mä oon jostakin kuullu, että joku mies on ollu täysin haluton ryh-

tymään siihen hommaan, että yhteiskunta saa hoitaa vaimonsa, --- niin se on, 

miten sen ajattelee – 

Eino pohti tässä syitä, miksi joku toinen puoliso ei ehkä halua ryhtyä puolisohoivaajaksi. 

Hän näki yhdeksi selitykseksi elämän pohja-ajattelun, jonka tulkitsin yleiseksi elämänkatso-

mukseksi tai eettiseksi elämänvalinnaksi.   

 

Mikkolan (2009) mukaan elämä muodostuu niistä merkityksistä, jotka pariskunta itse elä-

mälleen antaa. Hoiva oli muuttanut parisuhdetta ja arkea. Samalla puolisot olivat joutuneet 

tekemään muutoksia yhteiseen elämänsä. Nykyisen elämän voimavaroja olivat parisuhteen 

korostaminen ja kotona yhdessä eläminen, yhteisen elämäntavan ylläpitäminen ja elämänti-

lanteen hyväksyminen. Haastatteluissa korostui ajatus, että vaikka elämässä oli monia 
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haasteita, koettiin yhteinen elämä tärkeäksi ja sitä haluttiin jatkaa yhdessä vaimon kanssa. 

Me yhdessä oli näiden pariskuntien elämää kannatteleva ajatus.  

 

6.2 Me yhdessä muiden kanssa 

 

Vaimon lisäksi puolisohoivaajien elämään kuului myös monia muita läheisiä ihmisiä ja ta-

hoja. Miehet kertoivat läheisistä suhteista omiin lapsiinsa ja näiden perheisiin.  Lisäksi liki 

kaikilla oli läheisiä ystäviä ja naapureita. Viranomaistahoista mainittiin omaishoidontuen 

työntekijät sekä terveydenhuollon ammattilaiset.  

 

Kaikilla haastatelluilla oli lapsia ja melkein kaikilla lastenlapsia. Jälkipolvet nähtiin tärkeänä 

voimavarana. Kaikissa haastatteluissa lasten tuki toimijuudelle nousi esiin. Lapset kävivät 

auttamassa omien töidensä ja oman elämänsä lisäksi. Joskus lasten apu oli ollut ratkaisevan 

tärkeää.  

Onni: Ja sitten mää jouduin vielä sairaalaan siinä ajalla, kun oli putkire-

montti, tuota noin ja hän lähti K: aan sitten pojan luo. Mää jouduin sitten kun-

toutukseen vähäks aikaa toiseen sairaalaan. 

H: Niin. 

Onni: Ja mää soitin sieltä pojalle sitten, että mitäs tehdään, että mää oon 

täällä enkä pääse vielä kotia. No, pojan luokse sitten. Kaks - kolme kuukautta 

hän siellä oli.  

Onni kertoi pojan perheen tärkeästä avusta hänen itsensä jouduttua sairaalahoitoon useaksi 

kuukaudeksi. Onni epäili, että vaimo ei yksin olisi kotona selvinnyt.  Perhe ei myöskään tätä 

riskiä halunnut ottaa ja puoliso muutti asumaan pojan perheen luokse.  

 

Lapsilta saatiin apua myös esimerkiksi, kun piti lähteä hoitamaan asioita, eikä vaimoa voinut 

jättää yksin kotiin:  

Eino: Se on tää tytär, joka asuu tuossa lähellä. Hän, hän aina tulee sillä ta-

valla, että aina kun mä tarviin käydä - tuota kaupassa ja hoitamassa asioita, 

niin hän tulee sitten R:n kanssa. 

H: Joo. 

Eino: Joskus ihan, jos vaan lyhyt käynti tuossa lähikaupassa, niin - käyn siinä, 

sillon R voi olla yksin.  Sen hetken. Jos oikein pikaisesti käyn.  
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H: Niin.  

Eino: Mut tuota kyllä tytär on ollut sitä mieltä, että kyllä hän pyrkii tulemaan 

mahdollisimman paljon, jos tarvii vaikka lyhyenkin aikaa.  

 

Osalla pariskunnista oli omia iäkkäitä sisaruksia, joita pystyi tarvittaessa pyytämään avuksi.  

Olavi: Kyllä hän selviää vielä joitakin tunteja yksin. Mutta tarvittaessa voin 

pyytää hänen sisartaan tulemaan seuraksi, kun olen poissa.  

 

Omiin aikuisiin lapsiin saattoi myös liittyä hoivavelvollisuuksia. Kahdella pariskunnalla oli 

eri tavalla sairaita aikuisia lapsia, joista haastateltavat vaimoineen myös huolehtivat.  

Onni: Meillä on kaksi poikaa. Toinen asuu L:ssa ja sitten tuota… Ja sitten 

meillä on K, joka on cp-vammainen. Häntä on hoidettu. Pitää auttaa.  

H: Asuuko hän yksin? 

Onni: Hän asuu yksin.  

 

Eino kertoi omasta perheestään.  

Eino: Joo, tää tytär soittaa melkein joka päivä. Ja tuota - me ei olla nyt pitkiin 

aikoihin pystytty käymään hänen luonaan Mut hän asuu ihan lähellä tuota mei-

dän yhtä poikaa, joka paljon huolehtii hänestä ja aina toimittaa hänelle, mitä 

hän tarvitsee.  

H: Joo.  

Eino: Niin, se on lapset sitten kun kasvaa tahtoo tulla esille vaikeuksiakin. 

Einolla ja vaimolla oli useita lapsia. Eino kertoi, että he olivat vaimon kanssa auttaneet aiem-

min paljonkin yhtä tyttäristä. Viime aikoina vastuuta oli ottanut enemmän yksi pojista. Eino 

halusi kuvata perheensä tilannetta avoimesti. Hän sanoi, että nostamalla tilanteen esiin hän 

halusi kertoa, että edelleen oli olemassa monia asioita, jotka vaikuttivat hänen elämäänsä. 

Elämään kuuluivat paitsi vaimon ja hänen yhteiset asiat, myös yhteisen lapsen asiat. Puoli-

sohoivaajan elämä oli monessa kerroksessa.  Ja vaikka poika olikin jo enemmän tyttären 

tukena, oli tyttären asiat ja elämä siitä huolimatta edelleen myös vanhempien mielessä.  

 

Onnilla oli myös lapsenlapsi, joka ei selviytynyt aivan itsenäisesti elämästään. Tarvittaessa 

isovanhemmat olivat myös lastenlasten tukena.  
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Onni: Lapsenlapsista vanhin, tää M, niin hän on lukenu sähköinsinööriksi. 

Hänkään ei oo oikein löytäny työpaikkaa. Hänkin on vähän sairaalloinen. Hän 

asuu äitinsä ja isänsä luona K:ssa.   

 

Ison voimavaran elämään toivat hyvät ystävät ja naapurit, joita oli kaikilla puolisohoivaa-

jilla. Ystävyys saattoi juontaa nuoruuteen saakka, sillä osalla oli vielä kouluaikaisia ystäviä, 

joita edelleen tavattiin säännöllisesti. Ystävyys saattoi olla myös melko uusi.  

Eino: Niin kyllä nämä lapset ja – on mul täs naapurissakin yks sellai minua 

vanhempi mies, jonka kanssa--- mää oon sillai hyvä tuttava –  

H: Joo 

Eino: Tai parempi tuttava, kuin muiden täällä asuvien miesten kanssa. Siin 

mielessä et, kun häneltä kuoli vaimo niin – me tehtiin sitten kävelylenkkejä ja 

tuota yhdessä keskusteltiin ja mä pyrin auttamaan häntä – tukemaan häntä, 

häneltä kuoli vaimo. 

H: Joo, kyllä.  

Eino: Ja tuota, meil on jatkunu sellanen ystävyys tuota ja - yritän – yritämme 

auttaa toisiamme. 

Tässä sitaatissa puolisohoivaajamies kertoi, että oli löytänyt läheisen ystävän naapurista. 

Naapurista oli tullut ystävä, jonka kanssa voi jakaa kokemuksia elämästä ja puolisohoivasta. 

Miehillä oli keskenään vertaistukiryhmä. Ystävyyssuhteissa oli tärkeää yhteinen kokemus-

tausta. Kokemus vastavuoroisuudesta teki vartaissuhteesta merkittävän. Tuen saaminen toi-

selta samankaltaisessa tilanteessa olevalta henkilöltä lisäsi yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

(Kaivolainen 2011, 126–127.)  

Onni: Ja jos me vähääkään ollaan kunnossa, me mennään tuonne mökille. 

Meillä menee siellä kivasti, ei siinä mitään. Siellä on vielä semmonen tilanne, 

että siellä on niin tutut naapurit vielä, että vielä paremmin kuin täällä. Siellä 

mun veljenpojat asuu ihan vieressä siinä. Ja sitten on mukava ihminen, sai-

raanhoitaja, asuu siinä vieressä. Naapuri ihan ja. 

Tässäkin sitaatissa korostuivat hyvät naapurisuhteet. Naapurin apuun voitiin luottaa. Hyviä 

naapureita pidettiin yhtä tärkeinä ja luotettavina kuin omia lähisukulaisia.  

 

Kolmannen ihmissuhdeverkon puolisohoivaajien elämässä muodostivat sosiaali- ja tervey-

denhuollon edustajat.  Usein juuri viranomaistahot olivat laittaneet omaishoitajuuden vireille 

tai olivat nostaneet sen mahdollisuuden aikoinaan esiin. Puolisohoivaajat toivoivat 
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tiiviimpää yhteistyötä lääkäreiden kanssa. Lähinnä miehet pohtivat lääkityksen sopivuutta. 

Osalla oli monia sairauksia, jolloin lääkkeitä oli paljon.  

Toivo: Niin, ei tän omaishoidontuen asian kanssa, mutta onhan tuota noin, 

tuolla neurologian poliklinikalla. Sinnekin on aika harvoin pääsyä. Sinne pi-

täisi päästä vähän useammin. Lääkkeistä ja muista. Puhumaan. 

 

Omaishoidontuentyöntekijät olivat omalla tavallaan mukana puolisohoivaajien elämässä. 

Osalla oli tiiviit suhteet omaan työntekijään.  

Eino: On ollut, koko ajan. Ja meillä menee oikein hyvin. Tuntuu kuin hän olisi 

läheinen ystävä. 

 

Toiset puolisohoivaajat kertovat olevansa yhteydessä omaishoidontyöntekijäänsä ehkä vuo-

den tai kahden vuoden välein. Puolisohoivaajamiehet olivat itseohjautuvia, mutta he tiesivät, 

kuka olisi tarpeen vaatiessa yhteyshenkilö.  

 Onni: Mulla on kanavat tiedossa, jos mää apua tarvitten, mistä mää sitä saa 

 

Puolisohoivaajan näkökulmasta tasa-arvoisen vuorovaikutussuhteen muodostuminen työn-

tekijän ja puolisohoivaajan välille oli tärkeä osa yhteistyötä viranomaistahojen kanssa. Täl-

laisessa suhteessa työntekijä saattoi tuntua ystävältä. Toisaalta tasa-arvoisessa asiakassuh-

teessa puolisohoivaaja pystyi luottamaan siihen, että mikäli hän tarvitsisi apua hän tiesi, 

mistä apua olisi saatavissa.  (Sipponen 2008, 154–156.)  
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7 AKTIIVINEN PUOLISOHOIVAAJA  

 

Puolisohoivaajat olivat monella tapaa aktiivisia. Toimijuuden elementit rakentuivat yhtei-

sestä toiminnasta vaimon kanssa, omista harrastuksista sekä osallistumisesta kodin ulkopuo-

liseen toimintaan. Toimijuus ja aktiivisuus olivat puolisohoivaajien elämässä arkipäivää.  

 

7.1 Yhteinen toimijuus vaimon kanssa 

 

Yhteinen toiminta vaimon kanssa tämän ehdoilla oli tärkeää. Omalla toimijuudellaan miehet 

osoittivat olevansa enemmän puolisoita kuin hoivaajia. He olivat valmiita näkemään vaivaa 

myös vaimojensa toimijuuden toteutumisesta mahdollisimman pitkään. Ilmari kertoi, että 

hän kävi yhdessä vaimon kanssa kaupassa ja vaimolla oli kaupassa aivan oma tehtävä. 

Ilmari: Yksi toinen minkä mie vielä tänä päivänä teen. Aina hänellä rahat on 

pussissa ja myö käydään kaupassa, ni hän saa aina maksaa. 

H: Joo 

Ilmari: Oikein käyp sääliks sitä jonon kasvamista takana, kun se penniä yrittää 

antaa kato. Mie en kajoa siihen ensinnäkään. Niin kauan, ku se onnistuu hän 

saap. Sehän on aivotyötä kokonaan. 

H: Kyllä.  

Ilmari: Hää ikäsä on ollu liikealalla, se on tuttua. Ja sitte hänellä pitää olla 

rahaa pussissa aina mukana. 

Puolisohoivaaja kertoi, kuinka hän vahvisti vaimonsa toimijuutta antamalla vaimon huoleh-

tia maksamisesta ostoksilla käytäessä. Rahan kanssa toimiminen oli vaimolle tuttua työvuo-

silta liikealalla ja rahan käsittely sujui edelleen kohtuullisesti. Puolisohoivaaja tunsi vai-

monsa ja tiesi, että rahan kanssa toimiminen oli tälle tärkeää. Puoliso tiedosti, että omalla 

toiminnallaan hän pystyi vahvistamaan vaimon kognitiivisia taitoja.   

 

Puolisohoiva toi elämään muutoksia, joihin oli yritettävä sopeutua. Sopeutumalla miehet 

mahdollistivat yhteisen elämän jatkamisen vaimon kanssa. Puolisohoivaajat osoittivat kek-

seliäisyyttä ja luovuutta etsiessään ratkaisuja päivittäisen elämän ongelmiin.  Yksi esimerkki 

oli liikunnan mahdollistaminen talvella, kun keli oli liukas. Ilmari kertoi myös tästä esimer-

kin: 
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Ilmari: Niin kato kun häntä pitäisi kävelyttää joka päivä, niin nyt kun on ollu 

tämmösiä pakkasilmoja ja niin poispäin. Mutta tuossa on hyvä, missä on tää 

uus Citymarket. Ajaa auto sinne sisälle ja sitten kierrät koko Itäkeskuksen ym-

päri ja siinä. Ja vaimo kun ei voi pitkiä matkoja kävellä, pitää istua välillä. 

Niin siellä on, voi istua siellä ja kävellä ympäriinsä. Siinä menee äkkiä toista 

tuntia. Ja sit mennään Citymarketin puolelle ja juodaan kuppi kahvia ja sit tul-

laan autolla kotia. Ne on ne pakkaspäivät, niin silloin. 

Käveleminen oli kaikille pariskunnille yhteinen tuttu ja paljon harrastettu liikuntamuoto. 

Aina kävelyretkiä ei voinut toteuttaa lähiympäristössä ulkona. Ilmari ajatteli luovasti. Huo-

non ulkoiluilman osuessa kohdalle voi mennä sisälle liikkumaan.  Kaikilla puolisohoivaajilla 

oli ajokortti ja auto, mikä lisäsi heidän niin halutessaan vapautta elämään.  

 

Seuraavassa sitaatissa Olavin kokemuksia yhteisestä toiminnasta vaimon kanssa. Tässä si-

taatissa nousi myös esiin auton käyttö. Auto toi elämään vapautta ja mahdollisuuksia:  

Olavi: Me käydään yhdessä konserteissa. Luetaan lehtiä ja katotaan telkkaria 

ja käydään ulkona. Ja autoajelulla. Mä mielelläni ajan autoa ja hän kyllä istuu 

siinä kyydissä.  

H: Miten kauas menette, minne ajatte? 

Olavi: No, riippuu nyt tietenkin kohteesta, mutta kyllä mä nyt aioin ajaa. 

Meillä on ollu mökki M:ssä ja sitten tuttavia Keski- Suomessa, niin kyllä me 

sinne asti tänä kesänä ajetaan. 

Auto mahdollisti kaukana asuvien, vaimon kanssa yhteisten ystävien tapaamisen. Samalla 

se toi elämään vaihtelua ja mahdollisti omaa toimijuutta jopa kaukana oman normaalin elin-

piirin ulkopuolella. Tässä sitaatissa nousi esiin myös tulevaisuuden suunnitelmia. Tulevana 

kesänä lähdettäisiin käymään ystävien luona.  

 

Sama tulevan kesän odotus näkyi myös seuraavassa Onnin sitaatissa, jossa hän kertoi kesä-

asumisesta:  

Onni: Meillähän on ollu sellanen tilanne, että tää on meidän talviasunto oike-

astaan. Me ollaan kaiket kesät tuolla J:ssä. Meillä on siellä kakkosasunto. 

Siellä on meillä puutarhahomma ja siellä on sellasta kaikkea. Ja.  

H: Joo. 

Onni: Se on semmonen vanha kiinteistö. Tommonen rintamamiestalo. Vedet 

pitää kantaa ja. 
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H: Aa, se on niin primitiivinen. 

Onni: Joo, se on vähän retro. 

Puolisohoivaaja kertoi toisesta kodista, jossa he viihtyivät paremmin kuin varsinaisessa ko-

dissaan. Huolimatta siitä, että kakkosasunto oli vanha ja tekemistä oli paljon. Paikka oli silti 

molemmille rakas ja sinne haluttiin palata. Elämä mökillä lisäsi puolisohoivaajan toimijuutta 

myös siten, että kaupungissa pariskunta asui hissittömässä talossa, kolmannessa kerroksessa. 

Mökillä vaimo pystyi menemään yksin ulos, mikä ei ollut mahdollista kaupunkiasunnossa.    

 

Asuinolosuhteilla oli vaikutusta kolmen perheen toimijuuteen. Nämä pariskunnat asuivat 

hissittömän talon kolmannessa kerroksessa. Näissä olosuhteissa kotoa lähteminen vaati jär-

jestelyjä ja paljon aikaa. Suomalaisten hyvinvointi 2014 - tutkimuksessa todettiin, että va-

jaalla 25% ikääntyvistä on joitakin asumiseen liittyviä ongelmia, esimerkiksi puuttuva hissi. 

(Vaarama ym. 2014, 49.)  

 

Päivittäisten asioiden hoitaminen jäi pääosin miesten tehtäväksi. Kolme haastateltavaa ker-

toi, että vaimo ei juuri ottanut osaa kotitöiden tekemiseen. Kotitöistä löytyi suosikkitehtävä, 

joka oli sama viidestä miehestä kolmella. Ruuan valmistuksen puolisohoivaajat mukavaksi 

toiminnaksi. Osalle haastateltavista se oli ollut mieluista tehtävää jo nuorempana.  

 H: Teetkö itse ruokaa? 

Eino: Ei, ei kovin paljon tee, mut tarvittaessa pystyn kyllä – tekemään. Mää 

oon ollu – ikäni sellanen kulinaristi, et tuota kyl mä --- aikasemmin sillon, kun 

lapset oli kotona --- niin lapsetkin tykkäs, että minä tekisin sen ruuan. Vaimo 

ei niinkään ollu sellanen ruuanlaittaja.  

Kirsi (2004, 66) havaitsi tutkimuksessaan, että miehet yhdistivät omassa puheessaan hoita-

misen ja kotitaloustyöt. Sanat olivat synonyymeja keskenään. Miehet puhuivat hoitamisesta, 

kun he tarkoittivat kotitaloustöiden tekemistä.  

 

Suurin osa puolisohoivaajista selvisi kotona ilman ulkopuolista apua. Tarpeen vaatiessa apua 

otettiin vastaan, kuten Olavi seuraavassa kertoo. Hoidettava oli ollut sairaalassa ja kotiutu-

misen jälkeen terveydenhuollonedustaja kävi vaimoa hoitamassa. Muuten heillä kävi vain 

siivooja, silloin kun he itse kutsuivat.  

H: Käykös täällä sinun apuna kunnallista kotihoitoa tai muuta ulkopuolista 

apua, vai ihanko yksin selviät? 
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Olavi: Tuota siivooja meillä käy silloin kun me kutsutaan. Ja nyt kun vaimoni 

koki tapaturman, niin ja nyt tuli sairaalasta ihan muutama päivä sitten, niin 

nyt on käynyt tämmöinen kodinhoitaja haavaa hoitamassa. 

 

Puolisohoivaajat olisivat halunneet päivittäisten asioiden hoidossa enemmänkin apua, mutta 

ongelma oli se, että vaimot eivät aina halunneet kotiin vieraita ihmisiä. Näin kaikki kotityöt 

jäivät miesten tehtäväksi. Puolisot huolehtivat lääkityksestä, asioilla käymisestä, peseytymi-

sestä ja muista jokapäiväisistä kodin asioista.  

Toivo: Oon jakanu ne lääkkeet valmiiks odottamaan ja kellonajat siinä koska 

pitää ottaa. Ja sitten on vielä tuossa puhelimessa, soi hälytys aina sillon, kun 

pitää ottaa. 

 

Avuntarpeestaan huolimatta miehet eivät ottaneet kotiin sellaista apua, mitä vaimot vastus-

tivat. Puolisohoivaajien suhtautuminen vaimojen mielipiteeseen osoittaa, että edelleen pari-

suhteessa neuvoteltiin asioiden hoitamisesta. Elämä koetiin yhteiseksi ja se haluttiin yhdessä 

jakaa. Huolimatta siitä, että toimijuus käytännön tasolla muuttui, säilyi se edelleen yhteisessä 

elämän suunnassa ja neuvotteluissa siitä, miten me haluamme yhdessä elää. (Zechner & Va-

lokivi 2009, 161–163; Mikkola 2009.) Puolisohoivaajat huomioivat, ja halusivat huomioida, 

vaimojensa mielipiteet ja pitivät niitä tärkeinä. Tämä huomioiminen näkyi myös haastatte-

lutilanteissa.  

 

7.2 Puolisohoivaajan omat harrastukset  

 

Osa puolisohoivaajista oli erityisen aktiivisia ja heillä oli paljon erilaisia harrastuksia.  

Olavi: Mulla on pari kaveria, jotka mää tapaan aika säännöllisesti. Ja sit mä 

käyn seniorijumpassa ja siellä on sellanen ukkoporukka.  

H: Joo. 

Olavi: Mää olen niinku maalannu tauluja ja tehnyt piirustuksia ja tussitöitä 

ja tämmösiä. Mutta nyt mää olen vain piirustellu. Mutta kyllä mää käyn kir-

joittajapiirissä. Me kokoonnutaan kerran kolmessa viikossa. Aina on joku 

tehtävä sitten, joka pitää kirjottaa ja. Ja kirjoitan minä tuohon paikallisleh-

teenkin aina joskus.  

Edellä Olavi kertoi monista omista harrastuksistaan ja mielenkiinnon kohteistaan.  
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Tietotekniikka oli osa puolisohoivaajamiesten arkipäivää. Ikääntyvät puolisohoivaajamie-

het eivät arkailleet tai pelänneet käyttää tietokonetta, älypuhelinta tai vaikkapa paikannin-

laitteita. Osaltaan tietotekniikka mahdollisti puolisohoivaajien omat harrastukset. Ilmari oli 

innokas kalalla kävijä. Hän kertoi, kuinka hänellä oli käytössä paikanninlaite. Sen turvin 

hän saattoi olla kalalla ja samalla seurata vaimon liikkeitä lähialueella. 

Ilmari: Käyn tuossa rannassa verkoilla ni H oottaa rannassa auton luona. Se 

tietää, että autosta ei pitemmälle saa mennä, kävellä rannassa. Sit mul on pu-

helin ja mul on se hakulaite hänelle. Paikannislaite.  

H: Joo.  

Ilmari: Sit ku H kävelee mie nään sen konneelta.  

H: Miten sinä semmosen päädyit?  

Ilmari: Poika hommas.   

Pariskunnan poika oli järjestänyt paikanninjärjestelmän, jolla veneessä oleva puoliso saattoi 

seurata rannalla odottavaa vaimoa. Näin rakasta harrastusta pystyi toteuttamaan edes jonkin 

verran.  

 

Aktiivisinta oli tietokoneen ja älypuhelimen käyttö. Onni oli mukana taloyhtiön asioiden 

hoidossa, sillä hän toimi taloyhtiön puheenjohtajan. Tietokonetta hän käytti taloyhtiön asi-

oiden hoidossa.  

H: Ootko muuten tietotekniikan kanssa tekemisissä? 

Onni: On mulla jonkin verran että. Ei se ihan ole näin. Mulla on tota, alkujaan 

mää pelasin semmosen tabletin kanssa. Mää opettelin sen, mutta sitten kun se 

oli vähän semmonen onneton vehe, niin me ostettiin kunnon peli ja nyt mää on 

sitä niinku vähän harjotellu. Kyllä mää siitä jo hallitsen ne tärkeimmät asiat.  

H: Käytätkö sitä myös taloyhtiön asioissa? 

Onni: Myöskin, myöskin. Sähköpostia myös.  

H: Eikä tunnu mitenkään pahalta tää tietotekniikka?  

Onni: Eeei se, kyllä sen oppii. Ja kyllä mää työelämässäkin jonkun verran sitä 

pääsin kokeilemaan, vaikka mää oon ollu jo pitkään eläkkeellä. 

 

Eino pelasi shakkia tietokonetta vastaan.  

Eino: Ja tuota harrastuksena mulla on se, että mä pelaan tietokoneen kanssa 

shakkia ja sitten mä tykkään tehdä sudokuja. Haluan niinku kokeilla, että vie-

läkö ajatus kulkee.  
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H: Vielä olet selvinnyt näistä? Olet voittaja vielä? 

Eino: Kyllä mä vielä näitä, ei oo mitenkään menny huonommaksi. 

 

He olivat myös tietoisia esimerkiksi sosiaalisen median sovelluksista. Ihan kaikkeen ei kui-

tenkaan lähdetty mukaan: 

Olavi: Kyl mä käytän tietokonetta noin, mutta en missään tapauksessa ole ha-

lunnut mennä mihinkään Facebookiin enkä Twitteriin enkä mitä niitä nyt on-

kaan. Olkoon se vaikka poliitikkojen asia. Ja nyt on tää älypuhelin, jonka poika 

väkisin osti mulle, niin.  

Tästä sitaatista näkyi, että puolisohoivaajat seurasivat aktiivisesti yhteiskunnan tapahtumia 

ja tiedotusvälineitä. Puolisohoivaaja liitti sosiaalisen median käytön nykyaikaiseen poliitti-

seen käyttäytymiseen. Ja koki, että se ei ole hänen asiansa.  

 

Kolme viidestä puolisohoivaajasta huolehti itsenäisesti laskujen maksusta verkkopankissa.  

Toisaalta tietokoneen käyttö laskujen maksamiseen on täysin riippuvainen puolisohoivaajan 

omasta toimintakyvystä. Eino kertoi omasta tilanteestaan seuraavaa: 

Eino: Mulla oli aikaisemmin, tästä on jo vuosia, kun mä lopetin tietokoneella 

laskujen maksamisen, koska se oli mun mielestä niin hankalaa. Et en mä kovin 

paljon – meillä on kaks poikaa, jotka - on tuota – hyvin – ihan työssä tekevät 

tuota, että mä tukeudun heihin.  

H: Mitä ajattelet muuten teknologiasta, jota on meidän elämässämme erimuo-

doissa?  

Eino: Joo, joo. Kyllä mä nään sen vieraana. Ja tuota --- on vaikeaa. Niinku 

sanoin niin tukeudun poikiin.  

Tietokoneen ja verkkopankin käyttö jää pois siinä vaiheessa, kun sen käyttö alkaa tuntua 

vaikealta. Syynä voivat olla käyttäjän huonontunut näkö tai tietokone on muuten alkaa tun-

tua vaikealta ymmärtää. Puolisohoivaajat eivät kokeneet teknologiaa pelottavana, enemmän-

kin se herätti uteliaisuutta ja se oli otettu osaksi arkipäiväistä elämää. 

 

Muita tärkeitä harrastuksia olivat marjastaminen ja sienestys. Osalle puolisohoivaajista oli 

tärkeää päästä syksyllä marjametsään.   

Toivo: Marjastamassa käyn. Ja sienestämässä. Mutta sillon tänne pitää saada 

joku S:n kanssa. Yksin ei voi jättää moneksi päiväksi. Ja kyllä se viime 
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syksynäkin, niin kyllä se useamman kerran oli sillai, että sisar täällä sitten 

kuitenkin oli sillon, kun mä olin pois.  

Puoliso kertoi tässä, että harrastamaan pääsee, mutta se vaatii järjestelyjä. Vaimon sisar oli 

tullut seuraksi siksi aikaa, kun hän oli ollut poissa. Harrastusten totuttaminen vaati osaltaan 

myös lähipiirin aktiivista osallistumista puolisohoivaajien elämään.  

 

Puolisohoivaajat osallistuivat lisäksi aktiivisesti yhdistys- ja kolmannen sektorin toimintaan. 

He olivat mukana esimerkiksi Alzheimer - ja Parkinson – yhdistyksen toiminnassa. Yhdis-

tystoiminta toi elämään vaihtelua, mutta tarjosi myös väylän saada tietoa sairaudesta, erilai-

sista tukimuodoista ja niiden hakemisesta sekä vertaistukea elämän tilanteessa. Toisaalta 

Vaarama ym. (2014) totesivat omassa tutkimuksessaan, että 80-vuotiaiden osallistuminen 

kodin ulkopuolisiin harrastuksiin, esimerkiksi järjestötoimintaan, on harvinaista. (mt., 48–

49.) Haastatellut puolisohoivaajat poikkesivat omalla aktiivisuudellaan edellisestä tutkimuk-

sesta.  

 

7.3 Kuormittuneisuutta ja luopumisia  

 

Haastattelut puolisohoivaajamiehet pystyivät elämään melko omanlaistaan elämää. Toimi-

juutta ja aktiivisuutta ei vähentänyt edes vaimojen pitkälle edennyt muistisairaus. Välähdyk-

senomaisesti esiin nousi myös raskaampia kokemuksia, huolia ja tunteita. Osa niistä sanot-

tiin ääneen, mutta osa nousi esiin vain sivulauseissa. Erä luopumisen kohde liittyi oman va-

paa-aikaan, kuten Ilmari seuraavassa sitaatissa kertoo. Hän kertoi olleensa aktiivinen met-

sästäjä ja koiratuomari.  

H: Oletko mielestäsi joutunut luopumaan jostain omaishoitajana?  

Ilmari: Omasta vapaa-ajastani, kokonaan.  

H. Metsästystä et voinu tehdä mutta kalastaa voit? 

Ilmari: Kalastan. Sitten olin mukana pystykorvatoiminnassa, olin siellä tuo-

marina. Siitä olen joutunut luopumaan. Sen takia mie olin aina melkein pyhät 

pois kotoa. 

Pakollinen itselle merkityksellisen tekemisen lopettaminen aiheutti ikäviä tunteita, joita ei 

suoraan kuitenkaan heijastettu hoidettavaan. Luopumisen vain ikään kuin todettiin tapahtu-

neen. Ilmari oli ainoa, joka sanoi suoraan, että vaimon vuoksi hän oli lopettanut yhden 
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itselleen tärkeistä aktiviteeteistaan. Suurin osa miehistä ilmaisi aktiviteeteista luopumisen 

vain ohimennen:   

Toivo: No en ihan samalla tavalla. Kyllä sitä on pitänyt… Ei nyt oikeastaan 

mitään muuta kuin tommosta kun aikasemmin. Kun olin tuolla merellä ja sem-

mosta, olemaan veneen kanssa. Se jää vähempään nykyisin. 

 

Luopumisen ajatuksia liittyi myös siihen, kun puolisohoivaajat alkoivat huomata vaimon 

toimintakyvyn vähitellen heikkenevän.   

Olavi: No, se on nyt vähän suhteellista. Tuota, kyllä se on jonkin verran niinku 

rajottanu minun omaa liikkumistani ja menemistäni ja tulemistani. Että, ei nyt 

mitenkään hirveästi mutta vähäsen kuitenkin. Monesti sitä tulee niinku istu-

tuksi tuossa ja yrittää seurustella ja semmosta. Ja siks mä toin tän tietokoneen 

tähän, että mää näkisin, kun se muuten on tuolla mun huoneessa.  

Sitaatissa puolisohoivaajan kuvaus pariskunnan tämän hetkisestä tilanteesta piirsi esiin hai-

kean kuvan. Puolisohoivaaja puki sanoksi, kuinka hän oli yrittänyt keskustella vaimonsa 

kanssa niin kuin heillä ennen oli tapana. Tilanne oli kuitenkin muuttunut, eikä entinen tapa 

keskustella ollut enää mahdollinen. Vähitellen puolisohoivaajat alkoivat ymmärtää, että 

elämä tulisi jatkossa muuttumaan entistä enemmän.  

 

Miehet eivät aktiivisesti ääneen pohtineet puolison terveydentilaa, vaikka se oli todellinen 

syy puolisohoitajuuteen. Vaimon terveydentilaa pohdittiin käytännön kautta.  

Eino: Jos mä otan hänet mukaan kauppaan, niin se on vaikeeta, koska tuota – 

hän saattaa - johonkin isompaan liikkeeseen, jos menee, niin - eksyä siellä. Ja 

joskus on käyny niin. Sillon kun mä en oo huomannut, että hän lähtee harhai-

lemaan niin, huomasin, että nyt käy näin.  

Puolisohoivaaja oli huomannut, että hoidettavan muistisairaus oli edennyt uuteen vaihee-

seen. Kaupassa käynti yhdessä ei jatkossa tulisi olemaan mahdollista. Vaarana olisi, että 

muistisairas puoliso eksyisi. Tämä muutos vaikuttaisi jatkossa elämää. Eksyminen vieraassa 

paikassa vaatii uudenlaisia järjestelyitä ja tulee mahdollisesti lisäämään puolisohoivaajan 

kuormittuneisuutta. Edessä tulisi olemaan käytännön asioiden uudelleen järjestämistä. Hoi-

van tila ei ole pysyvä vaan sen tarve muuttuu ajan ja paikan mukaan. Hoivaan vaikuttavat 

ikääntyvän toimintakyvyn muutokset. Siihen vaikuttavat myös hoivan antajan mahdollisuu-

det vastata hoivan tarpeeseen. (Zechner & Valokivi 2009, 155–156.) 
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Osa miehistä ei ollut miettinyt, ainakaan ääneen, vaimojen terveydentilan heikkenemistä.  

Olavi: No, en ole semmosta kovin syvällisesti pohtinut. On kyllä käyny mie-

lessä, että näinhän voi käydä, itse kullekin voi käydä. Ja kyllähän se täytyisi 

sitten niinku pohtia tapauskohtaisesti. 

Esiin nousi näkemys siitä, että tällä hetkellä eletään yhdessä vaimon kanssa tässä hetkessä. 

Tulevaisuus tulisi aikanaan eikä sitä kannattanut vielä miettiä.  

 

Eino kuvasi myös, kuinka vaimon toiminta oli välillä epärationaalista, jolloin puolisohoi-

vaajalta vaadittiin jatkuvaa kärsivällisyyttä vaimoa kohtaan.  

Eino: No, usein tulee kärsimättömyyttä turhaan, ja sellasta väärää ajattelua. 

En huomaa sitä, että ne Raijan toiminnot johtuu, väärät toiminnot johtuu siitä 

sairaudesta. 

H: Niin.  

Eino: Esimerkiks hän saattaa pistää vessanpönttöön sellasia tavaroita, mitä ei 

saisi laittaa, pyyheliinaa ja muuta tuollasta--- niin tuota sillon vähän niinku 

turhaa kärjistyy tuo mun ajatus häntä kohtaan. 

Eino kertoi kokevansa ahdistusta tilanteessa, jossa vaimo käyttäytyi epärationaalisesti. Hän 

kertoi tietävänsä, mistä syystä vaimo käyttäytyy ”väärin”. Kuitenkin omassa käytöksessään 

hän ei aina jaksanut olla yhtä ymmärtäväinen, ja saattoi ilmaista sen omalla kärsimättömällä 

käytöksellään. Vaimon toiminta aiheutti myös jatkuvaa valppaana oloa, sillä vaimo saattoi 

vaikka tukkia viemärin sinne kuulumattomilla tavaroilla. Puolisohoivaajilta vaadittiin mo-

nenlaista tietämystä sairauksista, niiden vaikutuksista sairastuneeseen sekä sairauksien ete-

nemisestä. (Järnstedt 2011, 152.) 

 

Osa haastatelluista pohti omaa terveyttään ja sen vaikutusta tulevaisuudelle.  

Onni: Pitkä aika on tässä jo tullu päälle ja tuota on ollu sairauksia vähän it-

selläkin kaiken näköstä tässä. Viime vuosi oli paha, kun mä jouduin sairaa-

laankin sitten sydämen ohitusleikkaukseen … Aika sählinkiä oli vähän sitten. 

Nyt on ollu tääkin vuosi aika vaikea, kun meillä on ollu nää flunssa-aallot 

kummallakin ja. 

H. Niin. 

Onni: Niin kauan ku minä pysyn tässä jollain tavalla tolpilla niin tää homma 

pyörii. Mutta sitten jos menee huonoon kuntoon niin sitten on tilanne toinen.   
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Puolisohoivaajat tiedostivat, että yhteinen elämä ja sen jatkuminen oli riippuvainen heidän 

terveydentilastaan. Toistaiseksi elämä oli vielä yhdessä onnistunut, mutta tulevaisuus vai-

kutti epävarmalta. Puolisohoivaajat olivat haastatteluhetkellä melko hyväkuntoisia. Kaikilla 

heillä oli kuitenkin myös omat sairautensa, jotka loivat epävarmuutta tulevaisuutta ajatellen.  

 

Puolisohoivaajamiesten elämään liittyivät monenlaiset muutokset ja epävarmuuden koke-

mukset. Puolison sairaus muutti tämän käyttäytymistä, mikä vaikutti suuresti puolisohoivaa-

jan elämään. Surua aiheutti läheisen ihmisen muuttuminen toisenlaiseksi. Oma vanhenemi-

nen ja sairastumisen mahdollisuus lisäsi elämän epävarmuutta. Puolisohoivaajilta vaadittiin 

myös monenlaisia taitoja ja erilaista tietoa sairauksista, käyttäytymisen muutoksista ja miten 

niiden kanssa pitäisi toimia. 
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8 PUOLISOHOIVAAJA YHTEISKUNNALLISESSA KON-

TEKSTISSA 

 

Yhteiskunnan tarjoaman tuen puolisohoivaajana toimimiselleen miehet kokivat tärkeänä. 

Omaishoitajaa tukevia palveluita arvostettiin. Laissa omaishoidontuesta on määritelty seu-

raavasti: kunnan on tarvittaessa järjestettävä omaishoitajalle hyvinvointi- ja terveystarkas-

tuksia sekä hänen hyvinvointiaan ja hoitotehtäväänsä tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja 

(2.12.2005/937). Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi omaishoitajan vapaapäivät ja päivätoi-

minta hoidettavalle. Lyhytaikaishoitojaksot voivat vaihdelle muutamasta päivästä muuta-

maan viikkoon. Lyhytaikaishoitojakson ajan hoidettava asuu kodin ulkopuolella, kunnan jär-

jestämässä hoitopaikassa.  Päivätoimintaa järjestetään yleensä kerran viikossa.  Lisäksi voi 

olla käytössä myös muita palveluita esimerkiksi kotihoidonpalveluita tai vammaispalveluita. 

Näissä palveluissa on kuntakohtaisia eroja.  

 

8.1 Näkemyksiä yhteiskunnan tuesta 

 

Ikääntyvien puolisohoivaajamiesten perheissä oli käytössä sekä lyhytaikaishoitoa että päi-

vätoimintaa. Kahden puolisohoivaajan vaimo kävi lyhytaikaishoidossa ja neljän puolisohoi-

vaajan vaimo kävi päivätoiminnassa. Puolisohoivaajat olivat saattaneet hoitaa vaimojaan jo 

pitkään ennen kuin ensimmäiset vapaahetket olivat järjestyneet.  Seuraavassa Ilmarin kerto-

mus hetkestä, kun vaimo oli ensimmäisen kerran lähtenyt päivätoimintaan: 

Ilmari: No mie voin nyt kertoa. Kato hää pääsee ensimmäistä kertaa täs nyt 

helmikuussa pääs tuonne päivähoitoon. Hakevat tuosta aamulla, tuosta noin 

ni, mää tulin sisään ja tuntu niin tyhjältä. Mää kävin istumaan, että mitä mie 

nyt teen.  

H: Niin. 

Ilmari: On tottunu hoitamaan toista. On niinku pientä lasta hoitas. Ihan sa-

manlaista, kaikki. Niin se tuli yks kaks kato. Että mitä mie nyt teen. 

H: Et ollu yhtään ajatellu etukäteen, mitä se on? 

Ilmari: En osannu mitään ajatella etukäteen.  

H: Miten selvisit siitä sitten, keititkö kahvit? 

Ilmari: Ei, kyllä mie ensin istuin hetken. Ja kyllä mie sitten tein. 



52 
 

Vaimo oli aloittanut päivätoiminnan muutamaa kuukautta aikaisemmin. Ilmari oli tuossa 

vaiheessa toiminut puolisohoivaajana yli kaksi vuotta.  Nyt oli tullut hetki, jolloin hän oli 

pitkästä aikaa yksin. Sitaatin perusteella vaimon hoitaminen oli ollut työlästä, sillä Ilmari 

vertaa elämää vaimon kanssa lapsen hoitamiseen. Oma vapaa hetki oli yllättänyt puolisohoi-

vaajan.  

 

Einon puoliso kävi lyhytaikaishoidossa:  

Eino: Olihan tuossa aikaisemmin yksi periodi, joka oli, oli aikasemmin, mut 

sillon oli niin paljon hommaa mulla, se, se.  Sillon mä en niinku kerännyt voi-

mia. 

H: Joo. Mitäs sinä nyt oot tässä tehnyt, kun olet ollut yksin?  

Eino: Kyl mää yritän käydä päivittäin R:n luona. Ja tuota mä tiedän, että tuota 

hänelle niin merkitsee se, että hänestä huolehditaan ja.  

H: Niin. 

Eino: Mut nyt nää – hoitoperiodit niin ne on myöskin tarpeellisia ihan sen 

takia, että minäkin jaksan. 

Eino kuvasi sitaatissaan, kuinka lepääminen tuntui vaikealta, kun läheinen ihminen oli 

poissa. Yhteinen elämä oli niin iso osa omaa identiteettiä, että puolisohoivaaja kävi tapaa-

massa vaimoaan hoitopaikassa. Kaipauksesta ja ikävästä huolimatta puolisohoivaajat olivat 

sitä mieltä, että lyhytaikaishoito ja päivätoiminta ovat tärkeitä juuri levon vuoksi. Aina va-

paa-aikaa ei kuitenkaan voinut käyttää omaksi levoksi. 

 

Haastatteluissa nousi esiin joitakin toimijuuden esteitä, jotka liittyivät tukipalveluihin. Puo-

lisohoivaajien mielestä eniten ongelmia liittyi vapaapäivien järjestämiseen. Vapaapäiviä oli 

mahdollista saada, mutta niiden järjestäminen vaati hoidettavien lähtemistä pois kotoa hoi-

topaikkaan. Kaikki hoidettavat eivät olleet tähän halukkaita. Haastatelluista miehistä kolme 

viidestä kertoi, että vaimo ei halunnut lähteä lyhytaikaishoitojaksolle vapaapäivien ajaksi. 

Lyhytaikaishoidon mahdollisuudesta oli saatettu jo alustavasti sopia omaishoidontuentyön-

tekijän kanssa:   

 H: Vaimo ei käy vielä lyhytaikaishoidossa? 

Ilmari: Ei, ei se lähe mihinkään semmoseen. Puhuttiin alussa, että kun mulla 

on niitä vapaapäivä, niin säästetään niitä, että pääsen syksyllä metälle. Eihän 

siitä tullu mittään. Eihän häntä saa mihinkään.  
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Sovittujen hoitojaksojen peruuntumisen miehet kokivat raskaana asiana. Tällaisessa tilan-

teessa he joutuivat luopumaan itselleen tärkeistä asioista ja pois jäi mahdollisuus virkistäy-

tymiseen itselle mieluisalla tavalla. Toteutuessaan vapaapäivät toivat tauon hoivaan ja tarjo-

sivat lepohetken, joka koettiin tärkeäksi, jotta elämä yhdessä voisi jatkua.  

 

Palveluiden käyttäjien mielestä tilapäiset hoitopaikat eivät aina vastanneet heidän tarpei-

siinsa. Toivon perheessä puolisohoivaaja ei halunnut, että hänen ei-muistisairas vaimonsa 

sijoitettaisiin muistisairaiden joukkoon.  

Toivo: Hmm. Mähän kävin siellä – kerran, kun kuttuvat minut sinne. Se oli just, 

kun tuo sopimus tehtiin samassa tilanteessa, kuttu minut sinne tutustumaan 

sinne. Nehän kierrätti minua siellä paljonkin. Ja osastollakin minusta näytti 

vähän, että ei sinne sekaan vaimoa, en minä sitä kyllä sinne vie.  

M: Niin. 

Toivo: Jos aattelet, että siellä oli käytävilläkin sänkyjä. Ne ihmetteli ja ne istui 

ihmiset siellä, että näytti että ne ei oo ollenkaan tässä maailmassa. 

Tässä puolisohoivaaja kertoi omasta kokemuksestaan nähtyään ensimmäisen kerran vaimon 

mahdollisen lyhytaikaishoitopaikan. Kokemuksen jälkeen hän itse oli päättänyt, että muisti-

sairaiden osasto ei ole vaimolle oikea paikka. Puolisohoivaajat osoittivat aktiivista kansalai-

suutta valitsemalla kotiin jäämisen todettuaan, että tarjottu hoitopaikka ei vastannut vaimon 

tarpeisiin. Usein lyhytaikaishoitopaikka on järjestetty eritasoisilla hoivaosastoilla ja terveys-

keskuksien vuodeosastoilla, jolloin ympäristö ei ehkä vastaa omaa näkemystä sopivasta hoi-

topaikasta. Sopivien vapaan mahdollistavien tilapäishoidon mallien kehittäminen ja moni-

puolistaminen onkin havaittu yhdeksi tärkeimmistä omaishoidon tukemisen kehityshaas-

teista. (Purhonen 2011, 92–95.) 

  

Toivon ongelmaan löytyi kuitenkin yllättävästi ratkaisu, josta hän ei ollut etukäteen tietoi-

nen:   

Toivo: Niin ei se tuu viihtymään siellä kuitenkaan. Että nyt oli vähän puhetta, 

jos ihan silleen, että tyttäret ottaa hoitaakseen sen vapaapäivän.  

H: Joo, että niinku omaisten avuin.  

Toivo: Niin. Siinä kuulemma sellainen mahollisuus on kanssa. Minä en sitä 

tiennytkään aikasemmin. 

Pariskunnan omaishoidontuentyöntekijä oli kertonut, että vapaapäivät voidaan järjestää 

myös omaisten tuella. Kyseessä on Laissa omaishoidontuesta mainitusta sijaishoidosta 
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(2.12.2005/937). Sijaishoidon mahdollisuus oli helpottava tieto sekä vaimolle että puoliso-

hoivaajalle. Tällä järjestelyllä vaimo sai jäädä kotiin vapaapäivien ajaksi. Puolisohoivaaja 

puolestaan pääsi syksyllä marjastamaan.  

 

Seuraavassa haastatteluesimerkissä on kyse palvelusetelillä ostettavasta päivätoiminnasta. 

Haastateltujen joukossa Toivon vaimo oli ainoa, joka käytti palveluseteliä palvelun saa-

miseksi.  

H: Onko S palvelusetelillä päivätominnassa? 

Toivo: Ee tota noin, siellä maksetaan ite tuota ja osan maksaa kaupunki.  

H: Sitten se on päivätoimintaa palvelusetelillä.  

Toivo: Ja osa maksetaan itse. Ei se tietysti, en nyt muista mitä 17 tai 18 euroa 

maksaa.  

H: Pidättekö kalliina sitä? 

Toivo: No ei se minusta niin kallis oo. Siihen kuuluu kyydit ja ruoka ja.  Se on 

hyvää vaihtelua. 

Toivo ei ollut aivan varma, puhuimmeko samasta asiasta, kun kysyin palvelusetelistä. Hän 

kävi asian läpi käytännön toimintana, jolloin saatoin todeta, että puhuimme samasta asiasta. 

Kahdessa edellisessä Toivon sitaatissa nousi esiin palvelujärjestelmän monimutkaisuus. 

Asiakas tarvitsi palveluiden täysipainoiseen käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollon ammat-

tihenkilöstöä. (Topo 2009, 233–235.)  

 

Olavi nosti esiin näkökulman, joka liittyi siihen, miten byrokraattisilla käytänteillä saatetaan 

myös vaikeuttaa puolisohoivaajan elämää:  

Olavi: Että noin, siinähän on sanottu, että omaishoitajalle pitäisi järjestää 

näitä vapaapäiviä. Kaksko niitä on kuukaudessa? Mutta ei se nyt oo onnistu-

nut, että kerran mulla on ollu kolme päivää. Ei se onnistu. 

H: Mikäs siinä on ollut? 

Olavi: No, S oli tuolla P- kodissa mutta ei hän viihtyny siellä ollenkaan. Hän, 

sitten siinä tapahtui vielä semmonen juttu, että sieltä lähetetiin se semmonen, 

mitenkä mä sen sanoisi, lausunto. Niin se tuli hänen nimissään ja hän ehti ot-

taa sen auki ennenku mä. Mä en ollu paikalla, kun posti tuli, niin se sitten vielä 

suututti häntä sitten. 

H: Aivan. 
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Olavi: Hän sitten luki siitä ja mä sanoinkin niille sitten, että lähettäkää se nyt 

ihmeessä jollekulle muulle kuin sille asiakkaalle. 

Olavin vaimo oli lukenut lausunnon, joka liittyi hänen jaksoonsa hoitopaikassa. Vaimo oli 

tyytymätön hänestä kirjoitettuun lausuntoon, jossa hänet nähtiin toisenlaisena, kuin hän itse 

itsestään ajatteli. Vaimon tyytymättömyys vaikutti suoraan puolisohoivaajamiehen elämään. 

Lausunnon seurauksena vaimo ei halunnut uudestaan lyhytaikaishoitojaksolle. Puolisohoi-

vaajamiehelle tämä tarkoitti sitä, että odotettu lepoaika jäi pois. Mielestäni sitaatissa näkyi 

myös puolisohoivaajan harmistuminen siitä, että vaimo pahoitti mielensä. Sitä mies ei olisi 

halunnut tapahtuvan.  

 

Eino kertoi kokemuksistaan, kun vaimo ei tullut toimeen suihkuttajan kanssa. Vaimo sai 

apua suihkussa käymiseen kerran viikossa. Tietyn työntekijän kanssa suihkutilanne ei kui-

tenkaan onnistunut, vaan vaimo reagoi siihen vastustamalla suihkussa käyntiä. Tilanne oli 

ahdistava sekä vaimolle että kotihoidontyöntekijälle.  

Eino: Ja sitten myöskin se viikoittain R käydään pesemässä, suihkuttamassa. 

Se ei ole aina kylläkään ongelmatonta, koska niillä joillakin suihkuttajillakin 

on niitä omia ongelmiaan. Et ne ei, kun R pistää hanttiin, niin se ei onnistu, ja 

ne sittenkin tulee tänne uudelleen ja tuota se on minusta niinku turhaa koska 

ne ei onnistu siinä. 

H: joo.  

Eino: Et siinä saisi olla sellain systeemi, et ainoastaan kävis sellaiset, jotka 

onnistuvat pesemään, et sitten --- 

H: Ajatteletko, että R:lla olisi parempi suhde toisiin hoitajiin?   

Eino: On joo. Toiset osaa käsitellä häntä paremmin. 

Eino kertoi miettineensä yksinään ongelmaan ratkaisua. Hän ei ollut vielä ottanut yhteyttä 

kotihoitoon keskustellakseen muista mahdollisista järjestelystä.  

 

Kaikenlaisesta kotiavun tarpeesta kertoi selkeimmin vain Onni.  

Onni: Tarvitsis sitten tämmöstä apua, että tuota noin normaali tuommosta, että 

kun huusholliapua. Ihan, että ruuanlaittoa ja tuota pyykinpesua, siivousta. 

Kaikkea tällasta. Se on tärkein ja tota noin kauppakäyntihän on sitten aina 

tarpeen. Että jos en minä pysty kaupassa käymään, niin mitäs sitten tapahtuu. 

Kaikki puolisohoivaajat mainitsivat siivousavun tarpeen. Jollakin miehillä se oli vain satun-

nainen tarve, toiset kokivat tarvitsevansa apua siivoukseen viikoittainen. Topon (2009, 236) 
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mukaan ikääntyvät asiakkaat eivät saaneet niitä palveluita, joita itse kokivat tarvitsevansa, 

sillä kääntyvien tarpeet ja palvelujen sisällöt eivät kohdanneet. Näiden joukossa oli esimer-

kiksi siivous ja sijaishoitajan saaminen kotiin lakisääteisten vapaapäivien ajaksi.  

 

8.2 Näkemyksiä yhteiskunnan odotuksista  

 

Puolisohoivaajaksi ohjautuminen oli miehillä kulkenut eri reittejä. Kaksi heistä oli saanut 

palvelusta tietoa yhdistystoiminnan kautta ja kaksi lääkäriltä.  

Toivo: Se kai tuolla Parkinson kerhossa, siitä puhetta oli. Sieltä siitä kuultiin 

ensimmäisen kerran. Ja vähän… kyllä sitä yhessä sitten yhessä vaimon kanssa 

sitten sovittiin. Että haetaan sitä sitten. Mutta sieltä se tuli se tieto. 

 

Puolisohoivaajiksi ryhtymisessä miehet eivät olleet kokeneet erityistä ohjausta. Palvelujär-

jestelmän taholta heille oli kerrottu mahdollisuudesta, he olivat sitä miettineet ja päättäneet 

tehtävään ryhtyä. Puolisohoivaajaksi ryhtymisessä nähtiin vain henkilökohtaisia syitä. Jos 

taustalla oli velvollisuuden ajatus, ajatteli puolisohoivaaja, että se oli lähtöisin hänestä itses-

tään, ei hänen ulkopuoleltaan.   

Ilmari: Se on miun velvollisuus, silleen ajattelen. Se on miun velvollisuus.  

H: Mistäs se velvollisuuden ajatus tulee? 

Ilmari: Sitä mien en ossaa sannoo.  

M: Niin, olikos se sinusta ittestäs vai tuliskos se ulkopuolelta? 

Ilmari: Eiii, kyllä se ittestä tullee. Ja siitä ku niin kauan on yhessä oltu. Se on 

vanha sanonta, että kaveria ei jätetä. Sieltä se tullee. 

 

Pääasiallisesti puolisohoivaajat olivat tyytyväisiä, että omaishoitajuudesta maksettiin rahal-

linen palkkio. Toisaalta palkkiota pidettiin liian pienenä.  

Ilmari: No, mie siinä mielessä, että omaishoitajana pitäs vähän paremmin kor-

vata. Nimittäin, koska hän on ympärivuorokautisen kiinni. Ja sen muutaman 

satasen, jos saap siitä, niin se ei tälleen, ajatellaan rahana, niin se ei korvaa 

sitä. Mie oon ympärivuorokauden kiinni.  

Toivo ajatteli samalla tavalla: hän koki palkkion tarpeellisena, mutta silti liian vähäisenä 

korvauksena vaativassa tehtävässä.  
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Toivo: Tietysti ne aina kotiin päin on, mutta eihän ne paljon mitään oo verrat-

tuna. Veroihinhan ne menee melkein kaikki. 

 

Seuraavassa sitaatissa puolisohoivaaja kertoo, kuinka omaishoidontuen rahallista tasoa ol-

laan tarkistamassa. Tämä oli herättänyt huolen oman palkkion kohtalosta.  

Onni: No eikös ne aloita uudestaan. Tuli semmonen paperi, että joutuvat uu-

destaan kattoon kustannuspuolta. Että mitä ne joutuvat maksamaan, että missä 

tasossa mennään. Kun aikasemmin siinä on muistakseeni, onko se ollu neljä 

eri maksukategoriaa. Nyt vähennetään kolmeen ilmeisesti. 

Onni kertoi, että juuri ennen haastattelua vaimo ja hän olivat saaneet kirjeen, jossa oli ker-

rottu, että omaishoidontuen palkkiota tullaan tarkistamaan. Todennäköisesti myöntämispe-

rusteet tulisivat kiristymään, sillä neljästä maksuluokasta siirryttäisiin kolmeen maksuluok-

kaan. Puolisohoivaaja mainitsi kirjeeseen sisältyvän talouden näkökulman toteamalla, että 

tarkistuksen kohteena oli maksettavan palkkion taso. Pohdittavaksi jäi, vaaditaanko sama 

työ ja vielä vähän enemmän pienemmällä palkkiolla? Puolisohoivaaja koki myös, että asi-

oista päättävät tahot ovat kaukaisia ja hänen ulottumattomissaan.  On vain odotettava mitä 

”ne ” päättävät.  

 

Suurin osa puolisohoivaajista koki, että omaishoitajuus oli alkanut oikeaan aikaan.  

Eino: Kyllä se on tullu sopivasti --- 

H: Joo.  

Eino: - tuki, sekä R:lle että minulle. Et kyllä me ollaan ihan taloudellisesti 

pärjätty. 

 

Kaikki puolisohoivaajat kertoivat seuraavansa tarkasti yhteiskunnan ja maailman tapahtu-

mia. Tietolähteinä olivat pääasiassa radio sekä sanoma- ja aikakausilehdet. Keskustelu 

omaishoitajuudesta koettiin tiedotusvälineissä vähäiseksi. Toisaalta miehet eivät sitä myös-

kään vaikuttaneet kaipaavan.  Oman sidosryhmän palaute merkitsi enemmän.  

H: Oletko huomannut tiedotusvälineissä, miten omaishoitajiin yleensä suhtau-

dutaan? 

Olavi: No, kyllä niinku arvostetaan minun mielestäni.  

H: Puhutaanko omaishoitajista riittävästi?   
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Olavi: No joo, ei niistä niin paljon kirjotella eikä puhuta. Hiljaa ollaan. Mutta 

että muutamat lääkärit ovat sanoneet, että se on arvokasta työtä ja säästää 

yhteiskunnan rahaa ja tämmöstä näin. 

Onni kertoi, että oli kyllä nähnyt kannanottoja omaishoitajuudesta, mutta hän ei tunnistanut 

niistä itseään: 

Onni: No kyllähän niitä kirjoituksia on ja kirjoitetaan siitä, että omaishoitajat 

on kovilla. Ja varmaan onkin joissakin tapauksissa. Toistaseks mää olen nyt 

vielä pärjänny.  

H: Et tunnista itseäsi vielä siitä ryhmästä? 

Onni: Ei ei. En tunnista vielä. En ollenkaan että. 

Onnin mielestä hän ei vielä elänyt itselleen liian raskasta puolisohoivaajan elämää. Tois-

taiseksi omat voimavarat olivat riittäneet ja hän oli saanut tarvitsemansa tuen.  

 

Puolisohoivaajat pohtivat myös yleisesti suomalaisen yhteiskunnan muutosta. Vertailukoh-

daksi nostettiin oma lapsuus ja omien vanhempien vanhuuden kokemukset. Kantaa otettiin 

kansalaisista huolehtimiseen.  

Ilmari: Tälleenkö ajattelee, ku mie muistan mitenkä ennen vanhaan ihmisillä 

ei ollu mitään, niin nykyään on tämmönenkin palvelunmuoto olemassa. Tää on 

mennyt eteenpäin, elämä. Niin ku meidänkin vanhemmilla oli molemmilla sy-

dänsairauksia ja niin poispäin, saamatta mitään apua. Nyt tänä päivänä on 

apua. Ennen vanhaan ei edes tiedetty, mikä Alzheimerin tauti edes on. Se oli 

vain muistiongelmaa. Sillon ei ollu mitään hoitoa eikä mitään. Nyt, tänä päi-

vänä on. 

Eino oli samaa mieltä Ilmarin kanssa siitä, että yhteiskunta huomioi ja pyrkii tukemaan teh-

tävässä.  

Eino: en mä osaa ajatella muuta kuin omalta kohdaltani ja sen mitä näitä tut-

taviani tiedän, niin tuota - kyl meidät otetaan huomioon. Ja pyritään autta-

maan.   

 

Onni puolestaan kertoi huomanneensa epätasa-arvoista kohtelua kansalaisten kesken liittyen 

palveluihin ja avun saantiin.   

Onni: Ja kaikessa nykyään, kun nipistetään ja lasketaan jokaisen euron päälle, 

niin on menty tähän tässä yhteiskunnassa. Joka on hemmetin väärin. Että van-

hukset jätetään tämmöseen tilaan, että, että, tuota. Kyllä mä ymmärrän 
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semmoset vanhukset, joilla on hyvä eläke. Pärjää elämässä hyvin. Ei oo mi-

tään. Ne saavat yksityiseltä puolelta hoitoa niin paljon, kun ne haluaa. Ei oo 

mitään ongelmia. He pääsevät hoitokoteihinkin ja varaa ostaa yksityisistä hoi-

tokodeista, koska vaan päästä sinne, jos ei pärjää kotona. Mutta kaikille se ei 

valitettavasti onnistu.  

H: Niin.  

Onni: Meillä on niin eritasoista. Niin kuin on työelämässä, niin on myös van-

husten joukossa, eri tasosta ihmistä. 

Onni vertasi ikääntyvien tilannetta yleisesti kansalaisten tilanteeseen yhteiskunnassa. Sitaa-

tin alussa on viittaus menneeseen, jolloin kansalaisten kohtelu oli Onnin kokemuksen mu-

kaan tasa-arvoisempaan. Mutta nyt ajattelu oli muuttunut ja raha oli mennyt ihmisten tarpei-

den edelle. Onnin havainto oli. että varakkailla ihmisillä oli myös vanhana enemmän mah-

dollisuuksia huolehtia tarpeistaan. Ikääntyminen ei tasoittanut eroja ihmisten välillä vaan 

erot säilyvät samana kuin työikäisenäkin on ollut.  

 

Yksi tämän päivän vallitseva yhteiskunnallinen ajattelutapa on kotona asuminen ja siellä 

tapahtuva hoiva. Kotona tulisi asua mahdollisimman pitkään. (Topo 2009, 227–228.) Tavoi-

tetta sekä kannatettiin että siitä oltiin eri mieltä. Onnin mielestä kotona asumisessa pitäisi 

olla minimitoimintakyvyn ja selviämisen raja.  

Onni: Ja nyt on sellanen juttu että, tota tää vanhukset, vanhukset kun jätetään 

yksin niin tuota ei se ole se, että jätetään yksin, yritetään kotona hoitaa kaikki. 

Se ei onnistu. Se on vaan semmosta hemmetin rallia. Sitä viedään tuonne päi-

vystykseen ja taas takasin kotia. Koska ihminen ei ei se pärjää. Se pitäs olla 

laitoksessa. Semmonen vanhainkoti. Tai joku hoitokoti tai joku tällänen. Mää-

rätyssä pisteessä ihminen ei pysty yksin asumaan kotona. 

Onni kertoi tässä omaan kokemukseensa perustuvaa näkemystä kotona asumisen mahdolli-

suudesta. Hänen mielestään kotona yksin asuminen ei ole mahdollista kaikille ikääntyville. 

Pitäisi huomioida ikääntyvän omat mahdollisuudet ja resurssit selviytyä yksin kotona. Onnin 

mielestä on väärin kuljettaa ikääntyvää sairaalan ja kodin väliä, ja olettaa että seuraavalla 

kotiutuskerralla ikääntyvä kotonaan selviytyy. Ikääntyvä on heittopussi, jota kuljetetaan pai-

kasta toiseen, ilman että hänen tilanteensa siitä paranee. Onni näkee ratkaisuksi asuinpaikan, 

jossa saa tarvitsemaansa apua. Topo (2009) on ottanut kantaa ikääntyvien kohteluun tervey-

denhuollossa. Ikääntyvien palveluita on pyritty korjaamaan kehittämällä geriatrista 
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osaamista sairaaloissa, mutta edelleen ongelmat vaikuttavat samoilta. Asiakkaita siirrellään 

hoitopaikasta toiseen ja ikääntyvä viettää jaksoja vuorotellen kotona ja sairaalassa. (mt., 

240.)  

 

Olavi oli myös kuullut puhuttavan kotona asumisesta mahdollisimman pitkään. Hän koki 

sen omalla kohdallaan hyväksi ajatukseksi ja mahdolliseksi toteuttaa. 

Olavi: Olen sitä mieltä, että pitää asua kotona. Mutta tietenkin se on sitten 

semmonen asia, että jos ei pärjää, niin niin tai jos joutuu, joutuu olemaan yksin 

kotona. Se on. Näin kun, on kahdestaan, niin se on, ja kun ollaan tässä kun-

nossa, kun ollaan niin voi minusta laskea vaikka leikkiä tässä. Mutta kyllähän 

se voi vielä muuttua, muuttua, että. Kyl mä tiedän, että on muutamia ihmisiä, 

jotka on yksin kotona ja se on mun mielestä aika arveluttavaa. 

Olavi vertasi tässä omaa tilannettaan ja elämäänsä yhdessä vaimon kanssa yksinäisten ih-

misten elämään. Olavin toive oli asua kotona mahdollisimman pitkään, mutta hän ymmärsi 

myös niitä syitä, jolloin sellainen ei olisi mahdollista. Puolisohoivaaja nosti esiin myös oman 

ikääntymisensä, joka saattaa tulla esteeksi kotona asumiselle. Samansuuntaisia olivat ajatuk-

set myös muilla haastatelluilla.  

 

Onni liitti myös kotona asumiseen turvattomuuden sekä yksinäisyyden näkökulman.   

Onni: Siis okei, periaatteessa näin. Mutta kun on sellanen tilanne, että mää 

oon tässä nyt näitä naapureitakin seurannu. Tuossa alhaallakin on rouva, se 

on ihan yksinään tuolla, kun mies kuoli ja tytär käy kerran viikossa vain. Mitä 

elämää se on?  

Onni kertoi naapurin tilanteesta. Naapurin mies oli kuollut ja vaimo jäänyt yksin asumaan 

omaan kotiin. Tytär kävi kerran viikossa tapaamassa vanhempaansa. Haastellut miehet eivät 

asuneet yksin, vaan heillä oli ohjelmaa ja tekemistä pitkin päivää. Haastateltu pystyi kuiten-

kin samaistumaan naapurin tilanteeseen ja näkemään yksin asumisen ongelmat. Yksinäisyys 

nähtiin ikävänä vaihtoehtona. Pakollinen yksinäisyys on todettu olevan yksi riskitekijä 

ikääntymisessä. Sosiaalisuuden kokemus on tärkeä osa ikääntymistä. Kokemuksen yksinäi-

syydestä voi laukaista esimerkiksi puolison kuolema tai vaikkapa eläkkeelle siirtyminen. 

(Phillips ym. 2010, 148–151.) 

 

Puolisohoivaajien mielestä miessukupuolella ei ollut merkitystä toimimiselle vaimon puoli-

sohoivaajana.   
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H: Oletko huomannu, että sinun sukupuolellasi olisi merkitystä omaishoita-

jana?  

Eino: No ei, niinku sanoin mä tunnen muitakin miehiä, jotka- Yks erittäin hyvä 

tuttava K. P muun muassa hän hoitaa vaimoaan. Hän on minua vanhempi ja, 

ja tuota--- sit muitakin miehiä. Ja tässä talossakin on yks mies, joka hoitaa 

vaimoaan ja tuota. Et en mää nää siinä mitään.  Ja tässä talossa on ollu naisia 

taas, jotka on hoitanu ja.  

Tässä sitaatissa puolisohoivaajamiehen mielestä hoivaajan sukupuolella ei ollut merkitystä. 

Hänen mielestään kyse oli enemmän omasta suhtautumisesta asiaan. Vastaaja tunsi sekä 

miehiä että naisia, jotka pitivät huolta puolisoistaan. Hän piti tärkeänä omaa sidosryhmäänsä, 

joka muodostui samassa talossa asuvista ikääntyvistä omaishoitajamiehistä. Vastauksesta 

näkyi myös, että miespuolisten omaishoitajien määrä on lisääntymässä, sillä Einon lisäksi 

myös muut haastatellut puolisohoivaajat kertoivat tuntevansa muita vaimojaan hoitavia mie-

hiä. (Kirsi 2004.)  

 

Olavi kertoi huomanneensa jonkin asteisen vääristymän liittyen puolisohoivaajien sukupuo-

leen.   

Olavi: No, mä olen käynyt tuolla Alzheimer yhdistyksen omaishoitajille tarkoi-

tetuissa tilaisuuksissa, joita järjestetään ilman, että tarvitsee etukäteen ilmoit-

tautua, niin sellaisille, jotka on niinku iäkkäitä ihmisiä, siellähän on valtaosa 

omaishoitajista, jotka sinne tulevat ovat naisia. Siellä on yleensä, sanoisinko 

20 - 25 naista ja kolme miestä. Ja siitä sais helposti sen väärän käsityksen, että 

vain miehet tarvitsevat omaishoitajia. Mutta näinhän se ei tietenkään ole. Mut 

en mä nyt ole kokenut mitenkään niinku mitään semmosta negatiivista. Siellä 

kyllä muutamat läsnäolleet naiset ovat, että miten, miten niinku me miehet pär-

jäämme omaishoitajina. Että ette te varmaan osaa mitään tehdä. Tämmönen 

henki on aina sillon tällön tullut. 

Olavin tekstikatkelmassa nousi esiin ajatus omaishoitajuuden piilo-olemassaolosta. Hän to-

teaa, että eivät kaikki omaishoitajat ole naisia. Kodin ulkopuolella ei välttämättä näy, että 

myös hoidettavia naisia on paljon. Sitaatin loppuosassa Olavi kertoi naiskollegoiden epäi-

lystä, joka kohdistui puolisohoivaajana toimivien miesten kykyyn selvitä tehtävässään. Si-

taatissa on havaittavissa ehkä enemmän sukupolvelle ominainen ajattelutapa, että mies ei 

selviydy hoitajana yhtä hyvin kuin nainen. Kyseessä lienee hoitamiseen liittyvä stereotypia.  
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Aktiivinen valinnan mahdollisuus ja omien päätösten tekeminen omaa elämää koskevissa 

asioissa nousi myös esiin haastattelussa.  

Onni: S sieltä toimistolta, se kerran mulle sano, että voi, voi kun tarttis mennä 

käymään siellä omaishoitajaryhmässä niin saisit vähän vaikutteita. Mää sa-

noin, että en mää nyt ole kerenny mihinkään lähtemään. Ei sitä, joka paikkaan.  

Tässä Onni kertoi mihin osallistuu ja mihin ei. Hän ei halunnut osallistua työntekijän ohjeis-

tuksen mukaan omaishoitajien ryhmään, vaan valitsi itselleen läheisemmän yhdistyksen ko-

koontumiset. Sitaatti kertoo, että puolisohoivaaja olivat aktiivisia ihmisiä, jotka tekivät omia 

valintojaan.  
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Olen selvittänyt ikääntyvien puolisohoivaajamiesten kokemuksia toimijuudesta. Lähestyin 

toimijuutta aktiivikansalaisuuden näkökulmasta. Aktiivikansalaisuus on mielestäni koroste-

tusti esillä tämän päivän yhteiskunnallisessa keskustelussa ja korostunee myös jatkossa. Toi-

mijuus ja aktiivikansalaisuus kietoutuivat tiiviisti yhteen sekä yksittäisen kansalaisen elä-

mässä että yhteiskunnan tasolla. Puolisohoivaajaksi ryhtymistä motivoi henkilökohtaiset 

syyt. Omalla toimijuudellaan ja aktiivisuudellaan puolisohoivaajat huolehtivat vaimoistaan 

ja elivät yhteistä elämäänsä. Samalla puolisohoivaajat toteuttivat aktiivikansalaisuuden hoi-

vapoliittista tavoitetta jatkaa kotona asumista mahdollisimman pitkään.  

 

Puolisohoivaajat tarkastelivat maailmaa vahvasti omista lähtökohdistaan. He eivät katsoneet 

aktiivikansalaisuutta yhteiskunnasta käsin. Puolisohoivaajaksi ryhtymisen taustalla nousi 

esiin vahvana motiivina oma henkilökohtainen halu toimia vaimon puolisohoivaajana. Toi-

sena vahvana motiivina nähtiin vastuu. Pitkä parisuhde velvoitti ja silloin toista ei hädän 

hetkellä jätetty yksin. Puolisohoivaajat eivät nähneet yhteiskunnallisen ohjauksen olevan 

omaishoitajuuden taustalla eivätkä he olleet havainneet hoivaan liittyvää vastuuttamista. 

(Newman & Tonkens 2011.) Miesten mielestä yhteiskunnallinen ohjaus rajoittui lähinnä tie-

don jakamiseen palvelusta. He kokivat olleensa itse päätöksentekijöinä, kun puolisohoivaa 

oli heille esitelty. Tehtävään ryhtyminen perustui vapaaehtoisuudelle. (Laitinen & Nurmi 

2003.)  

 

Toimijuus ja aktiivisuus merkitsivät puolisohoivaajamiehille huolenpitoa vaimosta. Toimi-

juuden tavoitteena oli oma ja läheisten hyvinvointi. Toimijuus ja aktiivisuus merkitsi myös 

aktiivista toimintaa omassa lähiympäristössä. Puolisohoivaajien osallistumisen kirjo oli 

laaja: aktiivista toimintaa omassa taloyhtiössä, kirjoittamista paikallislehteen, kulttuuripal-

veluiden käyttämistä yksin ja yhdessä vaimon kanssa. Aktiivikansalaisuutta toteutettiin 

myös osallistumalla yhdistystoimintaan. Tämä tulos poikkeaa joistakin aikaisemmista tutki-

muksista, joissa on todettu, että omaishoitajan omalle ajalle ja harrastuksille oli vaikea löytää 

aikaa ja mahdollisuutta.  (Sointu & Anttonen 2008, 45.)  

 

  Puolisohoivaajien toimijuudessa korostuivat sosiaalinen luonne ja ihmissuhteet. Ihmissuh-

teet muodostivat sekä toimijuuden että aktiivisuuden kohteen mutta olivat myös sen lähde.  
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Puolisohoivaajat kokivat olevansa osa perhettään, sukuaan ja yhteiskuntaa. Puolisohoivaajat 

kokivat saavansa tukea erityisesti perheeltään ja ystäviltään. Ystäväpiiri oli laaja. Joillakin 

puolisohoivaajilla oli läheisiä suhteita oman naapurustonsa puolisohoivaajamiehiin. Omalla 

aktiivisuudellaan puolisohoivaajat olivat myös vaimojensa toimijuuden mahdollistajia.   

(Koskinen 2004, 72- 74.) Toisaalta puolisohoivaajaksi ryhtyminen muuttaa sosiaalista ver-

kostoa. Kotona ollaan kahdestaan hoidettavan kanssa, jolloin hoiva ja hoitajuus saattaa olla 

myös yksinäistä toimintaa. Tähän liittyy myös kodin yksityisyys hoivan tilana. (Russell 

2004, 124.) Haastatellut puolisohoivaajamiehet eivät kokeneet yksinäisyyttä tai eristäytymi-

sen tunteita. He olivat aktiivisesti mukana lähiympäristön toiminnassa. Osalla miehistä oli 

suhteita lapsuuden aikaisiin ystäviinsä. Kaikilla oli läheiset välit omiin jälkeläisiinsä.  

 

Hoiva koettiin osana yhteistä elämää. Siihen liittyi jonkin verran raskauden kokemuksia, 

menetyksen tunteita ja huolta. Puolison itsenäinen selviytyminen päivittäisestä elämästä 

heikkeni koko ajan. Samalla kasvoivat puolisonhoivaajan vastuu ja velvoitteet. Puolisohoi-

vaajat olivat huolissaan myös omasta selviytymisestään, sillä he kaikki olivat yli 80-vuotiaita 

ja heillä kaikilla oli omat sairautensa.  

 

Yllättävä havainto oli puolisohoivaajan hoivavastuun laajuus ja hoivan suunta sukupolvien 

ketjussa. Kahdessa perheessä huolenpito ulottui omiin aikuisiin lapsiin. Tutkielma osoittaa, 

että hoivan suhteen puolisohoivaajan elämä voi olla hyvinkin monessa tasossa ulottuen jos-

kus oman kodin ulkopuolelle. Vilkko ym. (2014, 226–227) tutkimuksessa todettiin, että vain 

harva ikääntyvä auttaa lastaan. Tässä tutkielmassa haastateltavia oli viisi ja heidän joukos-

saan oli kaksi aikuisia lapsiaan auttavaa pariskuntaa. 

 

Miehet eivät kokeneet sukupuoltaan ongelmallisena puolisohoitajuudessa. Enemmänkin he 

kokivat tilanteen normaalina ja mahdollisena, sillä useilla haastatelluilla oli myös omassa 

ystäväpiirissä ja naapurustossa puolisohoivaajamiehiä.  (Kirsi 2008, 106.) Näillä naapuri-

suhteillaan miehet todistivat myös ympäristölleen, että sukupuolella ei ollut merkitystä hei-

dän tehtävässään. Omasta mielestään he olivat miehinä yhtä kykeneviä toimimaan puoliso-

hoivaajina kuin naisetkin.   

 

Yhteiskunnan tuki hoivalle koettiin tärkeäksi, mutta se muodosti kuitenkin vain ikään kuin 

raamit puolisohoivaajien toimijuudelle, toimijuuden ja aktiivisuuden ytimen ollessa muu-

alla. Yhteiskunnan merkitys omaishoitajuudelle oli kuitenkin merkittävä sekä tuen että 
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vaatimusten suhteen. Tämän sidoksen ikääntyvät puolisohoivaajamiehet tunnistivat.  Puoli-

sohoivaajat kokivat yhteiskunnan järjestämät resurssit tärkeinä. Maksettava rahallinen kor-

vaus eli omaishoidontuki oli tärkeä, mutta ei kuitenkaan ainoa syy toimia puolisohoivaajana. 

Palvelut vaikuttivat koko elämään sekä arkipäivän hoivaan että oman harrastusaktiivisuuden 

toteutumiseen.  

 

Palveluiden määrään puolisohoivaajat olivat haastattelutilanteessa tyytyväisiä. Tuki oli ollut 

heidän mielestään oikea-aikaista. Joitakin palveluiden kehittämistarpeita nähtiin olevan. 

Tärkein kehittämistarve liittyi lyhytaikaishoitojaksojen järjestämiseen, johon toivottiin lisää 

joustavuutta. Jos tuki oli huonosti järjestetty eikä se vastannut tarvetta, jäi se käyttämättä. 

(Topo 2009, 236.) Seurauksena oli puolisohoivaajan lepoajan pois jääminen, mikä taas vai-

kutti toimijuuteen ja puolisohoivaajan jaksamiseen. Omaishoitajien jaksamista, hyvinvointia 

ja terveyttä tukevat parhaiten hyvin toimivat ja joustavat palvelut, joilla voidaan pidentää 

kotona selviytymistä. (Topo 2009, 246.) Haastatteluiden kautta vahvistui näkemys, että puo-

lisohoivaajamiehiltä itseltään tulisi kysyä, miten palveluita tulisi kehittää. (Heikkinen 2013, 

237.) Kaikkia toiveita ei toki voidaan toteuttaa, mutta keskitie on varmaan mahdollista löy-

tää.  

 

Yksi aktiivikansalaisuuteen liitetty toimintapa on yksityisten palveluiden käyttö. (Newman 

& Tonkens 2011; Zechner 2017.) Haasteltujen puolisohoivaajien ryhmässä yksityisten pal-

veluiden käyttö oli vielä vähäistä. Lähinnä käytettiin kunnan järjestämiä palveluita. Osalle 

oli tuttua yksityiset kauppa – ja siivouspalvelut. Yksi hoidettava kävi palvelusetelin avulla 

yksityisessä päivätoiminnassa. Lisäksi osa puolisohoivaajista käytti yksityisiä lääkäripalve-

luita. Eräs syy, miksi yksityisiä palveluita ei käytetty oli hoidettavien hyvä kunto ja toimin-

takyky. Vaimot eivät vielä olleet ulkopuolisen avun tarpeessa, vaan he selviytyivät puoliso-

hoivaajamiesten hoivan turvin.  

 

Ikääntyvät eivät ole homogeeninen ryhmä, vaan heidän välillään on suuriakin eroavaisuuk-

sia. Tutkielma osoitti, että toimijuus ja aktiivikansalaisuus kietoutuivat tiiviisti yhteen. Yh-

dessä niistä muodostui ikääntyvän puolisohoivaajamiehen aktiivinen elämä. Toteuttamalla 

omaa aktiivista toimijuuttaan ikääntyvät puolisohoivaajamiehet rakensivat itselleen ja per-

heelleen sopivaa elämää. 
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10 POHDINTAA 

 

Olen pitkään työskennellyt ikääntyvien ihmisten parissa. Ammatillisessa mielessä asemoin 

itseni gerontologisen sosiaalityön tekijäksi. Erityisesti olen kiinnostunut elämisestä ikäänty-

vänä tässä yhteiskunnassa omien elämänvalintojen ja elämänkokemusten kanssa. (Niemelä 

2008.) Tämän hetkistä yhteiskunnallista ajattelua ohjaa aktiivisuuden ideologia, jonka ole-

tetaan koskevan myös ikääntyviä ihmisiä.  

 

Tutkielmani kohderyhmä oli ikääntyvät puolisohoivaajamiehet, joille maksettiin omaishoi-

dontukea. Toivoin saavani haastateltavakseni vähintään 85-vuotiaita puolisohoivaajamiehiä. 

Yllätyksekseni 85-vuotiaita haastateltavia ei löytynyt, vaan haastateltavat olivat 80 – 84 vuo-

tiaita. Tulkitsin tämän niin, että 85-vuotias on toimintakyvyltään jo niin heikko, että hän ei 

jaksa toimia omaishoitajana. Tutkimusten mukaan yli 84-vuotiaat puolisohoivaajat ovat har-

vinaisuus, sillä heitä on noin 5 % omaishoitajista. Tässä ei ole huomioitu sukupuolta. (Lin-

nosmaa ym. 2013, 17.) Toinen toiveeni oli saada haastateltavaksi sekä omaishoidon-

tuenpalkkiolla että ilman palkkiota vaimojaan hoitavia puolisohoivaajamiehiä. Tähän ei lo-

pulta kuitenkaan tarjoutunut mahdollisuutta.  

 

Minulle henkilökohtaisesti tärkeä havainto oli, että ikääntyvät puolisohoivaajat eivät koke-

neet ahdistusta yhteiskunnan vaatimusten edessä. He eivät tarkastelleet elämäänsä yhteis-

kunnallisten määritelmien kautta. Toimijuus ja aktiivinen kansalaisuus tarkoitti heille vai-

mosta huolehtimista ja elämän elämistä yhdessä läheisten ihmisten kanssa.  

 

Lähestyin ikääntyvän puolisohoivaajamiehen toimijuutta aktiivikansalaisuuden käsitteen 

kautta. Karen Hammell (2006) on pohtinut, millaisia vaaroja voi liittyä erilaisiin teorioihin, 

jos niihin uskotaan sokeasti. Teorioita ei saisi ottaa itsestään selvyyksinä tai totta olevina 

uskomusjärjestelminä. Todellisuudessa ne ovat ihmisten tuottamia ja jatkuvassa muutok-

sessa. Teoria perustuu tutkimukseen ja tietoon, joka kokoajan muuttuu ja korjaa itseään. 

Teorioihin sisältyy vallan käytön mahdollisuus ja niillä ohjataan käyttäytymistämme ja aja-

tuksiamme. Teorioilla on vaikutusta siihen, miten ajattelemme ihmisistä ja kuinka heitä koh-

telemme. (mt., 3-4.) Hammell jatkaa, että teorian hyvä puoli on se, että se kiteyttää tietyn 

tiedon. Samalla teoria kuitenkin muokkaa ajatusta ja ajatus teoriaa. Teoria voi muokata aja-

tuksia niinkin tehokkaasti, että yhdestä teoriasta tulee ainoa oikea tapa ajatella jostakin 
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asiasta. (mt., 55.) Tarkasteltaessa ihmisten elämää on tärkeää muistaa, että puhutaan aina 

yksilöistä. Ikääntyvät elävät elämäänsä tässä ajassa ja omassa paikassaan. Toisaalta yksilöl-

linen korostus asioissa johtaa edelleen syvemmälle yksilökeskeiseen ajatteluun, jonka koe-

taan joskus olevan ongelmallinen osa länsimaista ajattelua.   

 

En ole pyrkinyt yleistykseen tässä tutkielmassa, sillä haastateltuja ikääntyviä puolisohoivaa-

jamiehiä oli viisi. Jo näiden viiden ihmisen kesken löytyi eroavaisuuksia. Ikääntyvät eivät 

ole keskenään samanlaisia ja elämäntilanteet vaihtelevat perheittäin. Tarkoitukseni ei ole 

ollut tuottaa yleistävää tietoa vaan nostaa esiin kohderyhmän kokemuksia toimimisesta yli 

80-vuotiaana puolisohoivaajamiehenä. Tutkielma koskee suurta eteläsuomalaista kaupun-

kia.  Toistamalla sama tutkimus jollakin pienemmällä paikkakunnalla voisi se tuottaa aivan 

erilaisia tuloksia ja näkökulmia.  Mielenkiintoista olisikin selvittää, millä tavalla aktiivikan-

salaisuus keskustelu näyttäytyy pienemmällä paikkakunnalla, joissa jo muutenkin taistellaan 

väestön ikääntymisen tuomien erilaisten vaikutusten kanssa. Ikääntyvän puolisohoivaaja-

miehen kokemuksia voisi hyödyntää myös tutkimalla ja selvittämällä heidän kokemusasian-

tuntijuuttaan, jolla tarkoitetaan sitä, että ikääntyvät asiakkaan otetaan mukaan omien palve-

luidensa suunnitteluun. Kokemusasiantuntijuus perustuu ajatukseen aktiivisesta ja toimi-

vasta kansalaisesta. (Pohjola, 2010.)  

 

Aktiivisuus nähdään tänä päivänä suurena hyveenä. Kaikenlainen aktiivisuus, toimiminen ja 

toimijuus ovat tämän päivän ihanneihmisen ominaisuuksia. Se on liitettävissä kaikkien ih-

misten elämään. Tämän tutkielman pohjalta voisi kuitenkin todeta, että aktiivisuuden vaati-

mus ei ole ehkä vielä saavuttanut kaikkia ikääntyviä ihmisiä. Vanhimpia ihmisiä saattaa suo-

jella pitkä elämänkokemus, joka antaa perspektiiviä asettaa kaiken maailman puheet omalle 

paikalleen.   

 

Päätän pro graduni Kirsi Kunnaksen hengästyttäviin sanoihin, jotka kuvaavat tämän päivän 

yhteiskuntaa myös vanhenevan ihmisen näkökulmasta. 

--- Voi tätä hoppua hoppua hoppua 

huusivat perunat, voi tätä hoppua 

ei tule loppua loppua loppua 

polkata täytyy polkkaa, polkata polkkaa 

kiireistä aikaa, tulta on kengissä 

laukata täytyy laukkaa, laukata laukkaa 
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ei ole tolkkua millään, ei ole tolkun tolkkua 

kolkata täytyy kolkkaa, kolkata kolkkaa 

hyvä jos pysymme hengissä, hengissä, hengissä 

voi tätä hoppua hoppua hoppua 

ei tule loppua.  

 

(Kattila ja perunat, Kirsi Kunnas) 
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Liite 1 Teemahaastattelukysymykset 

 

Teema 1. Ikääntyvän puolisohoivaajamiehen oma kokemus toimijuudestaan 

• millä mielellä aloit omaishoitajaksi? miten selviydyt omaishoitajana?  

• koetko tarvitsevasi (enemmän) apua/ tukea tehtävässäsi?  

• oletko joutunut luopumaan jostain?  

• oletko omasta mielestäsi ensisijaisesti puoliso vai omaishoitaja?  

• onko mielestäsi sukupuolellasi merkitystä toimiessasi omaishoitajana?  

• koetko jonkin haittaavan/ uhkaavan selviytymistäsi omaishoitajana? 

• koetko olevasi yksinäinen / kaipaatko ikäistesi seuraa?  

 

Teema 2. Ikääntyvän puolisohoivaajamiehen omat tavat toteuttaa toimijuuttaan 

• mitä harrastat/ mitä teette yhdessä vaimon kanssa?  

• voitko elää omaishoitajan elämää toiveittesi/ ajatustesi mukaan?  

• minkälaiset asiat, tilanteet, järjestelmät estävät elämästä toivomallasi tavalla? 

• koetko elämän mielekkäänä? 

• muuttiko omaishoitajaksi alkaminen elämääsi? 

• mitä ajattelet teknologian merkityksestä ikääntyvien elämässä 

 

Teema 3.  Ikääntyvän puolisohoivaajamiehen toimijuuden mahdollisuudet yhteiskunnalli-

sessa kontekstissa 

• millaisia mahdollisuuksia sinulla itselläsi on vaikuttaa asioihin?  

• millaisena koet yhteistyön eri viranomaistahojen kanssa? 

• miten mielestäsi yhteiskunnan taholta suhtaudutaan omaishoitajiin? 

• oletko kuullut puhuttavan sellaisesta, että vanhenevan ihmisen pitäisi asua kotona 

mahdollisimman pitkään / miltä tällainen puhe kuulostaa?  

• miten ajattelet avuntarpeen lisääntymisen myötä, miltä tallainen ajatus kuulostaa? 

• mitä mieltä olet omaishoidon tukipalveluista? 

• oletko osallistunut omaishoidon keskuksen toimintaan? 

• oletko kaivannut yksilöllisempiä ratkaisuja teidän elämäänne?  

• millaiselta ajattelet teidän elämänne näyttää vuoden - kahden päästä 

• Onko vielä jotain, mitä haluaisit sanoa tai kertoa?  
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Liite 2 Tutkimuslupa 

 

 

 

 



78 
 

 

 

 

 

 



79 
 

Liite 3 Tutkimuksen saatekirje 

Helsinki 12.2.2018 

Hyvä puolisohoivaaja, 

 

opiskelen Jyväskylän yliopistossa sosiaalityöntekijäksi. Teen pro gradu - tutkimusta ai-

heena ikääntyvien puolisohoivaajamiesten toimijuus.  Tarkoituksena on kuvata kokemus-

tiedon avulla puolisohoivaajan toimijuutta elämäntilanteessaan.  

 

Teillä on oikeus perua tai keskeyttää haastattelu, missä vaiheessa tahansa niin halutes-

sanne. Haastattelu toteutetaan luottamuksellisesti. Käsittelen haastattelun aikana kerättyä 

materiaalia nimettömästi ja haastateltavien henkilöllisyys ei paljastu missään vaiheessa tut-

kimusta. Saatua materiaalia käytän vain tässä tutkimuksessa ja hävitän materiaalin tutki-

muksen jälkeen. 

 

Toivon, että voisitte osallistua haastatteluun. Kuulisin mielelläni kokemuksistanne puoliso-

hoivaajana toimimisesta. 

 

Yhteistyöterveisin  

 

Maarit Isoniemi 

sosiaalityön opiskelija, Jyväskylän yliopisto  

puh. 040 XXX XXXX 
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Liite 4 Haastateltavan suostumus 

 

Tutkimuksen aihe: Ikääntyvien omaishoitajamiesten toimijuus  

 

 

Minua on pyydetty osallistumaan Jyväskylän yliopiston sosiaalityön pro gradu tutkimuk-

seen. Tutkimus tehdään yksilöhaastatteluna. Haastattelun tarkoituksena on kerätä kokemus-

tietoa ikääntyviltä omaishoitajamiehiltä heidän toimijuudestaan elämäntilanteessaan.  

 

 

Minulle on annettu tietoa tutkimuksen tavoitteista, toteutustavasta, tutkimusaineiston käyttö- 

ja käsittelytavoista. Tiedän, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja voin kiel-

täytyä tutkimuksesta tai keskeyttää sen missä vaiheessa tahansa niin halutessani. Minulle on 

kerrottu haastattelun tallentamisesta äänittämällä. Olen myös tietoinen siitä, että haastatte-

lusta saatua tietoa käsitellään luottamuksellisesti, siten ettei henkilöllisyyteni paljastu mis-

sään vaiheessa tutkimusta tai sen jälkeen. Haastattelusta saatua aineistoa käytetään ainoas-

taan kyseisessä pro gradussa, jonka jälkeen aineisto hävitetään asianmukaisesti. 

 

Suostun haastateltavaksi pro gradu- työhön. 

 

Helsingissä x.3.2018 

 

Haastatteluun osallistuvan allekirjoitus   

 

____________________________________ 

 


