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6 ”EI TÄÄ HULLUMPI OLE” 

Yli 60-vuotiaiden omaishoitajien etäkuntoutuksen vaikuttavuus 
ja kuntoutujien kokemukset 

Inka Pakkala, Päivi Lappalainen ja Riku Nikander 

Tiivistelmä 
Hankkeen tavoitteena oli tutkia verkkopohjaisen, hyväksymis- ja omistautumis
terapiamenetelmiin perustuvan etäkuntoutusohjelman vaikutuksia yli 60-vuotiai
den omaishoitajien psyykkiseen hyvinvointiin. Hanke toteutettiin näennäiskokeel
lisessa asetelmassa vertaamalla keskenään ryhmiä, joista yksi osallistui 12 viikon 
etäkuntoutusohjelmaan (n = 60), yksi omaishoitajien laitoskuntoutukseen (n = 52) 
ja yksi omaishoitoyhdistysten tarjoamiin toimintoihin (n = 39). Omaishoitajien 
psyykkistä hyvinvointia arvioitiin tutkimuksen alussa, etäkuntoutusohjelman 
jälkeen 4 kuukauden välimittauksissa sekä 10 kuukauden kuluttua tutkimuksen 
alusta. Tässä artikkelissa raportoidaan tuloksia ja kokemuksia hankkeen alku- ja 
välimittauksista. Hankkeen tulokset osoittivat, että neljän kuukauden kohdalla 
etäkuntoutus vähensi masennusoireita, paransi elämänlaatua ja lisäsi psykolo
gista joustavuutta eli omaishoitajien kykyä käsitellä omia vaikeita ajatuksiaan ja 
tunteitaan enemmän kuin laitoskuntoutus ja omaishoitoyhdistysten toiminta. 
Omaishoitajat myös kokivat verkko-ohjelman suurelta osin helppokäyttöiseksi ja 
sitoutuivat verkko-ohjelmaan hyvin. 

Avainsanat: kuntoutus, teleterveydenhuolto, etäpalvelut, hoitomenetelmät, hyväk
symis- ja omistautumisterapia, omaishoitajat, henkinen hyvinvointi, masennus, 
mielenterveysongelmat, mielenterveyshäiriöt, motivaatio, elämänlaatu 

6.1 Johdanto 

6.1.1 Kehittämishankkeen tausta 

Ikäihmisten määrän lisääntyessä maassamme on omaishoitajien tekemän hoito
työn merkitys kasvanut yhä suuremmaksi. Toisaalta itsekin iäkkäiden ja useimmi
ten puoliso-omaishoitajina toimivien omaishoitajien määrän lisääntyessä kasvavat 
myös omaishoitajien tukipalvelujen tarpeet. Suomessa arvioidaan tällä hetkellä 
olevan noin 350 000 omaishoitotilannetta, joista vain murto-osa kuuluu lakisää
teisen omaishoidon tuen piiriin. Vuonna 2016 omaishoitosopimuksia oli maas
samme tehty n. 44 152, joista 67 % koski 65 vuotta täyttäneitä henkilöitä (STM 
2014; Sotkanet 2018). 

Omaishoitoon liittyy myönteisiä kokemuksia, mutta omaishoidolla on myös 
kielteisiä vaikutuksia omaishoitajan mielialaan, terveyteen ja toiminnallisiin 
rooleihin (Juntunen ja Salminen 2014). Erityisesti kuormittuneisuus ja masen
tuneisuus ovat yleisiä omaishoitajan jaksamista heikentäviä tekijöitä vaikuttaen 
turvallisen ja laadukkaan omaishoitotyön onnistumiseen (Välimäki ym. 2015). 
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Omaishoitajista jopa 50 prosentilla esiintyy masennusta ja lievempiä mielialaoi
reita (Smith ym. 2012) ja erityisesti iäkkäät puolisoaan hoitavat naiset (Juntunen 
ym. 2018) sekä muistisairaiden omaishoitajat (Välimäki ym. 2015) ovat suurem
massa riskissä saada masennusoireita. Keskeisimpiä tukimuotoja omaishoitajille 
heidän vaativassa tehtävässään on kunnan maksama omaishoidon tuki, minkä 
lisäksi Kela tukee omaishoitajien jaksamista järjestämällä heille kuntoutuskursse
ja. Kelan kuntoutuskurssien haasteena on kuitenkin niiden rajallinen saatavuus 
sekä omaishoitajan kuntoutuksen aikaiset sijaishoitojärjestelyt hoidettavalle lähei
selle. Lisäksi on havaittu, että kuntoutuskurssit eivät sellaisenaan vastaa riittävästi 
omaishoitajien kuormittuneisuuden ja masennusoireiden pitkäjänteisen tukemi
sen tarpeisiin (Juntunen ja Salminen 2015). 

Yksi tapa tehostaa omaishoitajien kuntoutusta erityisesti psyykkisen hyvin
voinnin tukemisessa on käyttää erilaisia etäteknologian muotoja. Tietokone- ja 
verkkopohjaisia interventioita mielenterveyden ongelmiin onkin tutkittu kan
sainvälisesti jo pitkään ja tulokset esimerkiksi masennuksen hoidossa ovat olleet 
lupaavia erityisesti aikuisväestöllä (Kaltenthaler ym. 2008; Andersson ja Cuijpers 
2009). Lukuisat viimeaikaiset tutkimukset (esim. Baumeister ym. 2014) osoittavat 
selvästi, että etenkin niin sanotut tuetut verkko-ohjelmat, joihin sisältyy vähäinen
kin terapeutin tai tukihenkilön tuki, ovat yhtä tehokkaita kuin kasvokkain annet
tava hoito (Wagner ym. 2014). Myös iäkkäille omaishoitajille on kehitetty erilaisia 
teknologiasovelluksia, kuten video-, internet- ja puhelinpohjaisia sovelluksia, joi
den avulla on voitu välittää muun muassa koulutusta, konsultaatiota ja sosiaalista 
tukea omaishoitajille (Chi ja Demiris 2015; Guay ym. 2017). Erityisesti mielenter
veyden haasteisiin kohdistuvia verkkopohjaisia interventioita on omaishoitajien 
keskuudessa tutkittu sen sijaan vähemmän. Olemassa olevien tutkimusten perus
teella on kuitenkin voitu havaita verkkovälitteisten interventioiden, kuten tekno
logiavälitteisen kognitiivisen käyttäytymisterapian, lievittävän masennusoireita 
sekä lisäävän minä-pystyvyyttä (Scott ym. 2016). 

Verkkointerventiot mielenterveyden ongelmiin ovat suurelta osin pohjautuneet 
kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiin. Hyväksymis- ja omistautumiste
rapia (HOT; Acceptance and Commitment Therapy, ACT) edustaa uusinta, kol
mannen aallon kognitiivisen käyttäytymisterapian suuntausta (Hayes ym. 1999), 
jota on viime vuosina enenevissä määrin sovellettu ja tutkittu myös verkkointer
ventioina. Lupaavia tuloksia hyväksymis- ja omistautumisterapiapohjaisista verk
ko-ohjelmista on saatu kansainvälisesti esimerkiksi stressin (Brinkborg ym. 2011), 
ahdistuneisuuden (Forman ym. 2007), kroonisen kivun (Buhrman ym. 2013) sekä 
depression hoidossa (Lappalainen ym. 2015; Kyllönen ym. 2018). Hyväksymis- ja 
omistautumisterapian vaikuttavuudesta iäkkäille omaishoitajille tiedetään vielä 
vähän, mutta muutamat jo olemassa olevat tutkimukset tukevat sen hyödyllisyyttä 
esimerkiksi masennuksen ja ahdistuksen hoidossa (Losada ym. 2015). Sen sijaan 
verkkopohjaisia hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiin pohjautuvia 
interventioita iäkkäille omaishoitajille ei meidän parhaimman tietomme mukaan 
ole tehty aikaisemmin, mikä toimikin lähtökohtana tälle hankkeellemme. 
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 6.1.2 Intervention kuvaus 

Tämän kehittämishankkeen etäkuntoutusinterventio koostui erityisesti omaishoi
tajille kohdennetusta, yhteensä 12 viikon verkkopohjaisesta hyväksymis- ja 
omistautumisterapian menetelmiin perustuvasta verkko-ohjelmasta OMApolku. 
Verkko-ohjelman päätavoitteena oli omaishoitajien kuormittuneisuuden ja 
masennusoireiden lievittäminen ja elämänlaadun lisääminen. 12 viikon OMApol
ku-ohjelma sisälsi yhteensä kuusi etappia, Omannäköinen elämä, Voimaa teoista, 
Tunteet, Mieli on tarinankertoja, Hyväksyntä, Myötätunto sekä johdanto-osion, 
ja kukin etappi kesti aina kaksi viikkoa kerrallaan (kuva 1). Kukin etapeista sisälsi 
tietoa, kokemuksellisia harjoituksia, videoita ja pieniä tehtäviä omasta hyvinvoin
nista huolehtimiseen arjen lomassa (taulukko 1, s.  97). Lisäksi jokainen etappi 
päättyi niin sanottuun hyvinvointiharjoitukseen, jossa omaishoitajilla oli mahdol
lista reflektoida kyseisen etapin tärkeimpiä sisältöjä omaan elämäänsä kirjallisen 
tehtävän muodossa (kuva 2, s. 98). OMApolku-ohjelmassa oli lisäksi mahdollisuus 
pitää verkkopäiväkirjaa ja saada vertaistukea osallistumalla keskustelupalstalle 
(kuva 1), jossa etäkuntoutusryhmäläisillä oli mahdollisuus keskustella vapaasti 
ilman ulkopuolista ohjausta. Keskustelupalsta oli ryhmäläisille avoinna koko 
intervention ajan. OMApolku-ohjelman teknisestä toteutuksesta vastasi Kirsikka 
Kaipainen Headsted oy:stä. 

Kuva 1. OMApolku-verkko-ohjelman etapit. 

Lähde: https://omapolulla.fi. 
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Taulukko 1. OMApolku-verkko-ohjelman sisältö. 

Verkkointervention sisältö Etapin hyvinvointiharjoitus 

Hyväksymis- ja 
omistautumisterapian 
prosessi 

Johdanto Yleisiä ohjeita ja pohdintaa omasta polusta 
omaishoitajaksi 

Etappi 1: Oman näköinen 
elämä 

Pohdintaa itselle tärkeistä asioista, elämän 
mielekkyydestä, jaksamisesta, voimaa ja iloa 
tuovista asioista ja haaveista 

Arvot 

Etappi 2: Voimaa teoista Tee tulevan kahden viikon aikana tekoja, jotka 
lisäävät hyvää oloa ja hyvinvointia elämääsi. 

Omistautuminen 
arvojen mukaiseen 
toimintaan 

Etappi 3: Tunteet Pohdintaa tähänastisista harjoituksista ja mitä 
pieniä tärkeitä askeleita voi ottaa kohti itselle 
tärkeitä asioita ja hyvinvointia. Harjoitellaan 
jonkin askareen tietoista ja keskittynyttä 
tekemistä. 

Tietoinen läsnäolo 

Etappi 4: Mieli on tarinan
kertoja 

Harjoitellaan suhtautumaan mieleen ikään kuin 
erillisenä henkilönä tarkkailijan näkökulmasta 
ja pohditaan näiden viikkojen arvojen mukaista 
tekoa 

Mielen kontrollin 
heikentäminen 

Etappi 5: Hyväksyntä Pohditaan, onko elämässä jotakin, jonka kanssa 
kamppailee ja jonka kanssa tarvitsisi irti pääs
tämistä ja hyväksyntää. Harjoitellaan hyväksyn
tää itse valitsemaa asiaa kohtaan. 

Hyväksyntä 

Etappi 6: Myötätunto Pidetään myötätunto- tai kiitollisuuspäiväkirjaa 
ja pohditaan sen aikaansaamia tuntemuksia ja 
vaikutuksia. 

Havainnoiva minä 

Loppusanat Yhteenvetoa ohjelmasta 

Etäkuntoutusinterventioon yhdistettiin OMApolku-ohjelman lisäksi myös 
henkilökohtainen tuki hyvinvointivalmentajalta. Hyvinvointivalmentajina toi
mivat psykologian (n = 23) ja terveystieteiden loppuvaiheen opiskelijat (n = 1). 
Hyvinvointivalmentajan tehtävänä oli suorittaa sekä alkumittaukset ja -haastat
telu että loppumittaukset ja -haastattelu tekemällä henkilökohtainen käynti oman 
valmennettavan omaishoitajan luo. Käynnit olivat kestoltaan n. 2 tuntia. Lisäksi 
hyvinvointivalmentajat olivat yhteydessä omiin valmennettaviinsa aina kunkin 
etapin päätteeksi puhelimitse. Näin ollen puheluja oli 12 viikon aikana kuusi ja ne 
vaihtelivat kestoltaan 5 minuutista  50 minuuttiin. Hyvinvointivalmentajien teh
tävänä oli tukea omaishoitajia verkko-ohjelman suorittamisessa sekä antaa lyhyt 
kirjallinen palaute oman tuettavan omaishoitajan tekemistä hyvinvointiharjoituk
sista, joita oli yhteensä kuusi. Kullakin hyvinvointivalmentajalla oli pääsy oman 
omaishoitajansa kirjoittamaan hyvinvointiharjoitukseen liittyvään pohdintaan. 
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Kuva 2. Esimerkki kunkin etapin päättävästä hyvinvointiharjoituksesta (Etappi 2). 

Lähde: https://omapolulla.fi. 

6.1.3 Kehittämishankkeen tavoitteet 

Tämän hankkeen tavoitteena oli tutkia verkkopohjaisen, hyväksymis- ja omis
tautumisterapiamenetelmiin perustuvan etäkuntoutusintervention vaikutuksia 
omaishoitajien psyykkiseen hyvinvointiin. Hankkeen tutkimuskysymykset olivat 
seuraavat: 

1. Vähentääkö hyväksymis- ja omistautumisterapiapohjainen verkko-ohjelma 
omaishoitajien masennusoireita ja kuormittuneisuutta sekä parantaako se 
heidän elämänlaatuaan, psykologista joustavuuttaan sekä kognitiivisia stra
tegioita? 

2. Miten omaishoitajat kokevat verkko-ohjelman: 
•	 miten omaishoitajat sitoutuvat etäkuntoutukseen? 
•	 millaisia hyötyjä ja haasteita omaishoitajat kokivat etäkuntoutukseen 

osallistumisessa? 
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Hanke toteutettiin näennäiskokeellisessa asetelmassa vertaamalla keskenään 
ryhmiä, joista yksi osallistui 12 viikon etäkuntoutusohjelmaan (ryhmä 1), yksi 
omaishoitajien laitoskuntoutukseen (ryhmä 2) ja yksi omaishoitoyhdistysten tar
joamiin toimintoihin (ryhmä 3). Omaishoitajien psyykkistä hyvinvointia arvioitiin 
tutkimuksen alussa, etäkuntoutusohjelman jälkeen 4 kuukauden välimittauksissa 
sekä 10 kuukauden kuluttua tutkimuksen alusta (kuvio 1, s. 100). Tässä julkaisussa 
raportoidaan tuloksia ja kokemuksia hankkeen alku- ja välimittauksista. 

6.2 Aineisto ja menetelmät 

6.2.1 Aineisto 

Kehittämishankkeen kohderyhmän muodostivat omaa lastaan, puolisoaan tai 
muuta läheistään päivittäin hoitavat yli 60-vuotiaat omaishoitajat, jotka tunsivat 
itsensä kuormittuneeksi, uupuneeksi ja/tai alakuloiseksi. Lisäksi etäkuntoutus
interventioon osallistuvien omaishoitajien (ryhmä 1) tuli omistaa tietokone, jossa 
on internetyhteys, tai lainata tablettitietokone tutkimuksen ajaksi. Heillä tuli olla 
myös tyydyttävät taidot käyttää tietokonetta ja internetiä tai halu oppia käyttä
mään tablettitietokonetta. Tietoteknisiin valmiuksiin liittyvät kriteerit eivät koske
neet ryhmiä 2 ja 3. Hankkeeseen osallistumisen poissulkukriteerinä olivat vakavat 
mielenterveyden häiriöt sekä samanaikaisen säännöllisen psykologisen hoidon 
piiriin kuuluminen. 

Hankkeeseen rekrytoitiin omaishoitajia joulukuun 2016 ja marraskuun 2017 
välisenä aikana. Omaishoitajien rekrytointi aloitettiin rekrytoimalla omaishoitajia 
ryhmään 1 eli etäkuntoutusinterventioon osallistuvien ryhmään. Etäkuntoutus
interventio toteutettiin kahdessa osassa, jossa ensimmäinen ryhmä aloitti 12 vii
kon OMApolku-ohjelman tammikuussa 2017 ja toinen ryhmä syyskuussa 2017. 
Etäkuntoutusintervention ensimmäinen ryhmä rekrytoitiin Keski-Suomen alueel
ta ja toinen ryhmä Keski-Suomen ja Pirkanmaan alueilta. Tutkittavat rekrytoitiin 
lehti-ilmoituksin (Keskisuomalainen 11.12.2016; Suur-Jyväskylän lehti 16.8.2017; 
Aamulehti 30.8.2017) sekä hyödyntämällä hankkeen työntekijöiden yhteistyö
verkostoja. Kaikkiaan omaishoitajia tähän etäkuntoutusryhmään ilmoittautui 
yhteensä 65 henkilöä, joista kaksi tutkittavaa vetäytyi pois tutkimuksesta ennen 
alkumittauksia. Lisäksi yksi ilmoittautuneista ei täyttänyt tutkimuksen mukaan
ottokriteereitä, yksi ilmoittautui liian myöhään ja yksi asui tutkimusalueen ulko
puolella, joten heidät jätettiin pois analyyseista. Etäkuntoutusryhmän koko oli siis 
kaikkiaan 60 omaishoitajaa verkkointervention alussa. 

12 viikon OMApolku-ohjelman aikana osa omaishoitajista keskeytti tutkimuk
sen. Kaikkiaan keskeyttäneitä tässä etäkuntoutusryhmässä oli yhteensä seitsemän 
henkilöä, joista neljä henkilöä osallistui etäkuntoutusintervention ensimmäiseen 
ryhmään ja kolme henkilöä intervention toiseen ryhmään. Yleisimpiä syitä kes
keyttämisille olivat hoidettavan läheisen kunnon heikentyminen ja siten omaishoi
tajan oman ajan puute sekä tietotekniikkaan liittyvät ongelmat. 
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Kuvio 1. Hankkeen kulku. 

Etäkuntoutusintervention vaikutus omaishoitajien kuormittuneisuuteen, 
masennusoireisiin ja elämänlaatuun 

Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 

2 keskeytti, 

Omaishoitajien 
etäkuntoutus 

Omaishoitajien 

n = 65 
laitoskuntoutus 

n = 52 

Alkumittaukset 
n = 60 

Alkumittaukset 
n = 52 

7 ei täyttänyt 
3 ei täyttänyt osallistumis
osallistumis kriteerejä 
kriteerejä 

Omaishoitoyhdistysten 
toiminta 
n = 46 

Alkumittaukset 
n = 39 

7 keskeytti: 
• haasteet tietotekniikan
   kanssa (n = 2) 
• ohjelma ei motivoinut
 (n = 4) 

Omaishoitajien 
laitoskuntoutuksen jakso 

Omaishoitajien 
laitoskuntoutuksen jakso 

10 keskeytti: 
• syy ei tiedossa 

7 keskeytti: 
• syy ei tiedossa 

   heikentyminen (n = 1) 
• hoidettavan voinnin 

Etäkuntoutusinterventio 
12 viikkoa 

4 kk:n välimittaus 
n = 53 

10 kk:n seurantamittaukset 
n = 51 

10 kk:n seurantamittaukset 
n = 26 

4 kk:n välimittaus 
n = 42 

Omaishoitajien 
laitoskuntoutuksen jakso 

16 keskeytti: 
• syy ei tiedossa 

4 kk:n välimittaus 
n = 32 

2 ei halunnut osallistua 
seurantamittauksiin 

2 keskeytti: 
• syy ei tiedossa 

10 kk:n seurantamittaukset 
n = 30 
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Omaishoitajien laitoskuntoutukseen osallistuvien ryhmään (ryhmä 2) tutkit
tavia rekrytoitiin Kuntoutus Peurungan, Kuntoutumiskeskus Apilan sekä Kunto
keskus Härmän omaishoitajien kuntoutuskursseilta. Kuntoutuskursseissa olivat 
mukana sekä yksilö- että parikurssit. Omaishoitajia tähän ryhmään rekrytoitiin 
yhteensä 52 henkilöä, joista 10 osallistui Kuntoutumiskeskus Apilan kursseille, 
7 Kuntoutus Peurungan kursseille ja 35 henkilöä Kuntokeskus Härmän kursseille. 
Tässä ryhmässä yhteensä 10 omaishoitajaa keskeytti tutkimuksen. 

Tutkittavia henkilöitä omaishoitoyhdistysten toimintoihin osallistuvaan ryh
mään (ryhmä 3) rekrytoitiin seuraavista omaishoitoyhdistyksistä: Jyvässeudun 
Omaishoitajat, Tampereen seudun Omaishoitajat, Mikkelin seudun Omaishoitajat 
ja Läheiset, Äänesseudun Omaishoitajat sekä Heinolan seudun Omaishoitajat ja 
Läheiset. Tutkittavia omaishoitajia tähän ryhmään ilmoittautui siten yhteensä 46 
henkilöä. Ilmoittautuneista omaishoitajista kuitenkin 7 henkilöä oli leskeytyneitä, 
joten heidän jätettiin tulosten analysoinneista pois. Tässä ryhmässä keskeyttäneitä 
oli yhteensä 7 henkilöä. 

6.2.2 Menetelmät 

Kehittämishankkeen alkumittauksissa selvitettiin omaishoitajien demografisia tie
toja, yleistä terveydentilaa kuvaavia tietoja sekä omaishoitajuuteen liittyviä perus
tietoja. Omaishoitajien masennusoireita, kuormittuneisuutta, elämänlaatua, psy
kologista joustavuutta sekä kognitiivisia strategioita arvioitiin standardoiduilla, 
kansallisesti ja kansainvälisesti laajasti käytössä olevilla kyselylomakkeilla. Tässä 
raportoidaan tutkimuksen alussa ja neljän kuukauden kohdalla (etäkuntoutus
intervention päätyttyä) tehdyt mittaukset. 

Omaishoitajien masennusoireiden arvioinnissa käytettiin Beckin depressio
asteikkoa (Beck Depression Inventory II, BDI-II), joka on 21-osioinen itsearvioin
tilomake aikuisten ja yli 12-vuotiaiden nuorten masennusoireiden vaikeusasteen 
mittaamiseen. Mittarin osiot arvioidaan viimeisen kahden viikon aikana koettujen 
oireiden mukaan 0–3 pisteellä, jolloin summapisteet voivat vaihdella 0:n ja 63:n 
välillä. Suurempi pistemäärä ilmentää vakavampia masennusoireita (Beck ym. 
2014). 

Omaishoitajien elämänlaatua arvioitiin maailman terveysjärjestön WHOQOL
Bref:n 26-osioisella elämänlaatumittarilla, jossa kukin osio arvioidaan viisiportai
sella likert-asteikolla. Osioista yksi käsittelee yleistä elämänlaatua, yksi terveyden
tilaan liittyvää elämänlaatua ja 24 osiota jaetaan fyysiseen, psyykkiseen, sosiaali
seen ja ympäristöulottuvuuteen suuremman pistemäärän ilmentäessä parempaa 
koettua elämänlaatua. WHOQOL-Bref-mittari on ollut laajasti käytössä kansain
välisesti ja sen luotettavuus on todettu pääosin hyväksi (Skevington ym. 2004). 

Omaishoitajien kuormittuneisuutta arvioitiin COPE-indeksillä (Carers of Ol
der People in Europe Index), joka sisältää kysymyksiä kolmelta eri osa-alueelta: 
omaishoitajuuden myönteiset merkitykset, saatu tuen laatu sekä omaishoitajuu
den kielteiset vaikutukset (Juntunen ja Salminen 2011). Mittarin asteikko on neli
portainen ja eri osa-alueille lasketaan summapisteet. Myönteisten merkitysten ja 
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tuen laadun osa-alueiden pistemäärä voi vaihdella 4:n ja 16 pisteen välillä, jolloin 
korkeampi pistemäärä ilmentää enemmän myönteisiä merkityksiä ja tukea. Kiel
teisten vaikutusten pistemäärä voi vaihdella 7:n ja 28 pisteen välillä korkeamman 
pistemäärän merkitessä suurempaa rasitusta tai kuormitusta. Mittarin sisäinen yh
tenevyys on arvioitu hyväksi ja kohtalaiseksi (Balducci ym. 2008). 

Lisäksi hankkeessa mitattiin omaishoitajien psykologista joustavuutta sekä 
kognitiivisia strategioita. Psykologista joustavuutta mitattiin erityisesti ikäänty
neille omaishoitajille kehitetyllä The Experiental Avoidance in Caregiving Ques
tionnaire -mittarilla (EACQ; Losada ym. 2014). Mittarissa on 15 kysymystä, joihin 
vastataan viisiportaisella asteikolla. Mittarilla ei ole tarkkoja käytössä olevia ra
ja-arvoja, mutta korkeampi pistemäärä viittaa suurempaan joustamattomuuteen 
ja kääntäen vähäisempään psykologiseen joustavuuteen. 

Omaishoitajien kognitiivisia strategioita mitattiin puolestaan White Bear 
Supression Inventory -mittarilla (WBSI; Wegner ja Zanakos 1994), joka arvioi 
kognitiivisista strategioista erityisesti ajatusten tukahduttamista, joka voi liittyä 
mielialaoireiluun. Mittari koostuu 15 kysymyksestä suuremman pistemäärän vii
tatessa suurempaan taipumukseen tukahduttaa ajatuksia. Mittarilla ei ole käytössä 
tarkkoja viitearvoja. 

Kyselylomakkeiden lisäksi hankkeen alkumittauksissa suoritettiin omaishoita
jille lyhyt fyysisen suorituskyvyn testistö (SPPB-The Short Physical Performance 
Battery; Guralnik ym. 1995), jossa mitataan seisomatasapainoa, kävelynopeutta 
sekä tuolilta ylösnousua. Mittarissa jokainen osio on pisteytetty 0–4 pisteeseen ko
konaispistemäärän vaihdellessa 0:n ja 12 pisteen välillä. SPPB-testistö kuvaa hyvin 
erityisesti alaraajojen toimintakykyä ja se onkin vakiintunut ja luotettava ikäänty
neiden fyysistä suorituskykyä mittaava testi. 

Omaishoitajien sitoutumista verkko-ohjelmaan tarkasteltiin verkkoalustan lo
kitietojen avulla. Lokitiedoissa tarkasteltiin ohjelman suoritusprosenttia, vierailu
päivien ja viikkojen määrää, käyttöaikaa tunneissa sekä suoritettujen hyvinvointi
harjoitusten ja keskustelupalstan viestien määrää. Omaishoitajien kokemia hyötyjä 
ja kehittämiskohteita etäkuntoutuksesta kartoitettiin verkko-ohjelman sisältöjä 
arvioivalla kymmenen kysymyksen kyselyllä, joita täydennettiin haastattelulla. 

Arviointitiedot kerättiin postikyselyillä sekä henkilökohtaisilla mittauksil
la. Etäkuntoutukseen osallistuvien ryhmässä tiedonkeruuta täydennettiin lisäksi 
haastatteluin. Etäkuntoutukseen osallistuvien ryhmässä hyvinvointivalmentajina 
toimivat opiskelijat osallistuivat tiedonkeruuseen sekä alkumittauksissa että neljän 
kuukauden mittauksissa. Tutkimuksen aluksi kullekin omaishoitajalle lähetettiin 
tiedote tutkimuksesta, suostumuslomake kahtena kappaleena sekä kyselylomak
keet etukäteen täytettäviksi ennen hyvinvointivalmentajan haastattelua. Kysely
lomaketietoja täydennettiin puolistrukturoidulla haastattelulla, jossa kartoitet
tiin omaishoitajan tilannetta ja vointia. Lisäksi hyvinvointivalmentajat suorittivat 
kullekin omaishoitajalle SPPB-mittauksen sekä perehdyttivät heidät huolellisesti 
verkko-ohjelma OMApolun käyttämiseen. Neljän kuukauden mittaukset suoritet
tiin alkuhaastattelujen protokollaa noudattaen samojen hyvinvointivalmentajien 
toimiessa haastattelijoina kuin alkumittauksissa. 
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Omaishoitajien laitoskuntoutukseen osallistuvien ryhmässä sekä omaishoi
toyhdistysten toimintoihin osallistuvien ryhmässä hankkeen alkumittauksissa 
omaishoitajille suoritettiin kullekin SPPB-mittaus, jonka jälkeen heille annettiin 
kyselylomakkeet kotona täytettäviksi. Hankkeen neljän kuukauden mittaukset to
teutettiin postikyselyinä. 

Aineiston analysointi suoritettiin Mplus (versio 7) ja SPSS IBM (versio 24) 
-ohjelmilla. Alkutilanteessa omaishoitajaryhmien välisiä eroja testattiin dikoto
misille muuttujille khiin neliötestillä ja jatkuville muuttujille varianssianalyysilla 
(ANOVA). Verkkointervention vaikuttavuutta muuttujiin tarkasteltiin ryhmien 
välisten tilastollisesti merkitsevien erojen sekä merkitsevien muutosten kautta 
(efektikoot). 

6.3 Tulokset 

6.3.1 Omaishoitajien taustatiedot 

Tutkimukseen osallistui yhteensä 151 omaishoitajaa, joista 60 osallistui etäkun
toutusinterventioon. Ryhmien välillä oli eroja alkutilanteessa, koska laitoskun
toutukseen osallistuvat omaishoitajat olivat keskimäärin hieman vanhempia kuin 
omaishoitajat muissa ryhmissä. Suurin osa omaishoitajista hoiti puolisoaan, mutta 
sekä etäkuntoutusryhmässä että erityisesti omaishoitoyhdistysten ryhmässä hoi
dettava läheinen saattoi olla myös omaishoitajan oma vanhempi, sisarus tai lapsi. 
Siten myös asumisjärjestelyt omaishoitajan ja hoidettavan läheisen kanssa erosivat 
ryhmien välillä niin, että laitoskuntoutukseen osallistuvilla omaishoitajille kaikki 
tutkittavat asuivat samassa taloudessa hoidettavan läheisen kanssa. Sekä etäkuntou
tusryhmässä että omaishoitoyhdistysten ryhmässä hoidettava läheinen asui myös 
eri paikassa kuin omaishoitaja, joskin omaishoitajat raportoivat käyvänsä säännöl
lisesti tai jopa päivittäin hoidettavan läheisensä luona, mikäli hän asui muualla. Yli 
70 % tutkimuksessa mukana olleista omaishoitajista sai tutkimuksen tekohetkellä 
omaishoidon tukea. Ryhmät erosivat toisistaan siten, että omaishoitoyhdistysten 
toimintoihin osallistuvat tutkittavat olivat saaneet kauemmin omaishoidon tukea 
kuin omaishoitajat muissa ryhmissä. (Taulukko 2, s. 104.) 

Fyysisen terveydentilan suhteen omaishoitajaryhmät eivät eronneet toisistaan. 
Suurimmalla osalla omaishoitajista oli itsellään jokin sairaus tai diagnoosi. Etä
kuntoutusryhmäläisistä ja omaishoitoyhdistysten ryhmäläisistä sairaus tai diag
noosi oli 90 %:lla ja laitoskuntoutusryhmäläisistä sairaus tai diagnoosi oli 84 %:lla. 
Koetun terveydentilan hyväksi tai melko hyväksi arvioi 58 % etäkuntoutusryh
mäläisistä, 44 % laitoskuntoutusryhmäläisistä ja 63 % omaishoitoyhdistysten 
ryhmäläisistä. Omaishoitajaryhmät eivät eronneet toisistaan myöskään objektii
visesti mitatun terveydentilan suhteen. Lyhyen fyysisen suorituskyvyn testistön 
(SPPB-testi) keskiarvopistemäärä (vaihteluväli 0–12 pistettä) etäkuntoutusryhmä
läisillä oli 10,2 pistettä, laitoskuntoutusryhmäläisillä 10,3 pistettä ja omaishoitoyh
distysten ryhmäläisillä 10,8 pistettä. Voidaan siis todeta, että kaikkien tutkimuk
seen osallistuneiden omaishoitajien fyysinen toimintakyky oli hyvä. 
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Omaishoitajan hoidettavan läheisen yleisin diagnoosi tai syy omaishoidon 
tarpeeseen oli kaikissa tutkimusryhmissä joko muistisairaus tai aivoinfarkti/aivo
verenvuoto. Etäkuntoutusryhmässä hoidettavan läheisen diagnoosi oli muistisai
raus 26 %:lla hoidettavista läheisistä ja aivoinfarkti tai aivoverenvuoto 24 %:lla hoi
dettavista läheisistä. Laitoskuntoutusryhmässä ja omaishoitoyhdistysten ryhmässä 
vastaavat luvut olivat 42 % (muistisairaus) ja 10 % (aivoinfarkti tai aivoverenvuoto) 
ja omaishoitoyhdistysten ryhmässä 42 % ja 9 %. Myös hoidettavan läheisen moni
sairastavuus oli yleistä kaikissa tutkimusryhmissä. Tutkimusryhmät eivät eronneet 
toisistaan tilastollisesti merkitsevästi hoidettavan läheisen diagnoosin suhteen. 

Taulukko 2. Omaishoitajien taustatietojen jakaumat tutkimuksen alussa sekä ryhmien väliset erot. 

EK 
n = 60 

LK 
n = 52 

OH 
n = 39 p-arvo 

Ryhmät, 
jotka eroavat 

toisistaan 

Ikä [ka. (kh)] 72,3 (6,3) 74,7 (6,1) 71,4 (5,3) 0,028 LK vs. OH 

Sukupuoli
 Nainen

    Mies 
48 (81 %) 
11 (19 %) 

39 (75 %) 
13 (25 %) 

33 (87 %) 
5 (13 %) 0,367 

Siviilisääty
    Naimisissa
    Naimaton
    Eronnut 

56 (95 %) 
1 (2 %) 
2 (3 %) 

44 (98 %) 
1 (2 %) 

35 (92 %) 
1 (3 %) 
2 (5 %) 0,096 

Koulutus
    Peruskoulu
    Lukio 

Ammattikoulu 
Ammattiopisto 
Yliopisto 

9 (15 %) 
3 (5 %) 

10 (17 %) 
22 (37 %) 
15 (25 %) 

17 (33 %) 
1 (2 %) 

9 (17 %) 
8 (15 %) 

10 (19 %) 

14 (37 %) 
-

9 (24 %) 
9 (24 %) 
6 (15 %) 0,095 

Hoidettava läheinen
    Puoliso
    Isä/äiti 

Sisarus
    Lapsi 

54 (92 %) 
2 (3 %) 
2 (3 %) 
1 (2 %) 

51 (98 %) 
1 (2 %) 

-
-

29 (76 %) 
3 (8 %) 
2 (5 %) 

4 (11 %) 0,010 
LK vs. EK 

ja OH 

Aika omaishoitajana 
Alle vuoden

    1–2 vuotta
    2–5 vuotta 

Yli 5 vuotta 

4 (7 %) 
3 (5 %) 

19 (33 %) 
30 (53 %) 

2 (5 %) 
9 (21 %) 

13 (30 %) 
19 (44 %) 

-
2 (5 %) 

10 (26 %) 
25 (66 %) 0,101 

Saa omaishoidon tukea 42 (71 %) 39 (75 %) 32 (84 %) 0,108 

Kuinka kauan saanut omaishoi
don tukea (vuosina) [ka. (kh)] 3,6 (4,7) 2,8 (2,3) 6,7 (7,7) 0,005 

OH vs. EK 
ja LK 

Asumisjärjestely läheisen kanssa 
Samassa taloudessa

    Eri taloudessa, sama rakennus
    Hoidettava asuu muualla 

50 (85 %) 
2 (3 %) 

7 (12 %) 

49 (100 %) 
-
-

32 (84 %) 
-

6 (16 %) 0,033 
LK vs. EK 

ja OH 

EK = etäkuntoutusryhmä; LK = laitoskuntoutusryhmä; OH = omaishoitoyhdistysten ryhmä. 
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6.3.2 Omaishoitajien psyykkinen hyvinvointi tutkimuksen alussa 

Tutkimuksen alussa ryhmien välillä oli eroja joidenkin psyykkisen hyvinvoinnin 
muuttujien suhteen. Etäkuntoutukseen osallistuneilla omaishoitajilla oli enem
män masennusoireita sekä heikompi elämänlaadun psyykkinen sekä sosiaalinen 
ulottuvuus kuin laitoskuntoutukseen osallistuneilla omaishoitajilla, joiden masen
nuspisteet Beckin depressioasteikolla osoittivat minimaalista masennusta (10,2). 
Etäkuntoutusryhmän omaishoitajat myös raportoivat enemmän omaishoitajuu
den kielteisiä vaikutuksia sekä kokivat tuen laadun vähäisemmäksi kuin laitoskun
toutukseen osallistuvat omaishoitajat. Muiden muuttujien suhteen omaishoitajat 
eivät eronneet toisistaan. 

6.3.3 Vähentääkö verkko-ohjelma omaishoitajien masennusoireita ja 
kuormittuneisuutta sekä parantaako se heidän elämänlaatuaan, psykologista 
joustavuuttaan sekä kognitiivisia strategioita? 

Hankkeen tutkimuskysymyksenä oli ensiksi tarkastella etäkuntoutusintervention 
vaikutuksia omaishoitajien psyykkiseen oireiluun, kuormittuneisuuteen, elämän
laatuun ja psykologiseen joustavuuteen. Tulokset osoittivat, että neljän kuukau
den mittauksessa (etäkuntoutusintervention jälkeen) ryhmien mittaustulokset 
muuttuivat merkitsevästi eri tavoin masennusoireilun osalta. Etäkuntoutusinter
vention (ryhmä 1) ja laitoskuntoutukseen osallistuneiden (ryhmä 2) välinen ero 
masennuksessa oli merkitsevä neljän kuukauden kohdalla (p = 0,001) etäkun
toutusryhmän eduksi. Ryhmien välinen efektikoko oli keskisuuri (etäkuntoutus 
vs. laitoskuntoutus d = 0,70 sekä etäkuntoutus vs. yhdistysten toiminta d = 0,70). 
(Taulukko 3, s. 106.) 

Psykologisessa joustavuudessa havaittiin, että ryhmien tulokset muuttuivat eri 
tavoin kokonaispistemäärän (p = 0,01) sekä sen alaskaalojen 1 ja 3 osalta. Jälkim
mäisessä oli havaittavissa merkitsevä muutos etäkuntoutusryhmän ja laitoskun
toutusryhmän välillä (p = 0,02) etäkuntoutusryhmän eduksi. Etä- ja laitoskuntou
tusryhmän välinen efektikoko oli lähes keskisuuri (d = 0,49) ja etäkuntoutus- ja 
omaishoitoyhdistyksen välinen efektikoko oli suuri (d = 0,82). 

Elämänlaadun psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden osalta etäkuntoutus- ja 
laitoskuntoutusryhmä muuttuivat merkitsevästi (p = 0,01 ja 0,03) ja lähes merkit
sevästi (p = 0,058) eri tavoin etäkuntoutusryhmän eduksi ensimmäisen kysymyk
sen ”Millaiseksi arvioitte elämänlaatunne” kohdalla, jota voidaan käyttää arvioi
maan elämänlaatua. Ryhmien välinen efektikoko oli kuitenkin pieni (d = 0,42) 
samoin kuin etäkuntoutus- ja omaishoitoyhdistysten ryhmien välinen efektikoko 
(d = 0,31). Laitoskuntoutus- ja omaishoitoyhdistysryhmän välinen efektikoko oli 
minimaalinen (d = 0,08). 

Kuormittavuuden sekä kognitiivisten strategioiden osalta ei havaittu merkit
sevää eroa ryhmien välillä. Kuitenkin muutos kognitiivisissa strategioissa etä- ja 
omaishoitoyhdistysten ryhmän välillä oli lähes merkitsevä (p = 0,06). 
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Taulukko 3. Omaishoitajien psyykkisen hyvinvoinnin muuttujien alku- ja loppumittaukset (4 kk) sekä ryh
mien välisten muutosten p-arvot. 

EK 
ka. (SD) 

LK 
ka. (SD) 

OH 
ka. (SD) 

EK vs OH 
pb 

LK vs OH 
p 

EK vs LK 
p 

Masennusoireet BDI-II 

Alku 14,98 (6,5) 10,00 (6,0) 12,19 (7,8) 

4 kk 10,95 (5,8) 10,34 (5,6) 13,19 (8,9) 0,001 ns 0,001 

COPE kielteiset vaikuta 

Alku 15,08 (3,4) 13,46 (3,0) 14,52 (4,0) 

4 kk 14,26 (3,7) 13,31 (2,7) 14,63 (4,0) ns ns ns 

COPE myönteiset merkit.

 Alku 12,64 (1,9) 12,89 (1,7) 12,85 (2,1)

 4 kk 12,98 (1,9) 12,90 (1,8) 12,71 (2,4) ns ns ns 

COPE tuen laatu

 Alku 9,74 (2,1) 11,0 3(1,9) 10,53 (2,6)

 4 kk 10,09 (2,4) 10,72 (2,4) 10,11 (2,7) ns ns ns 

WHOQOL: arvio elämän
laadusta (kysymys 1) 

Alku 3,00 (0,7) 3,30 (0,5) 3,21 (0,7) 

4 kk 3,26 (0,7) 3,29 (0,6) 3,25 (0,7) ns ns 0,058 

WHOQOL: fyysinen 

 Alku 62,17 (15,9) 60,73 (13,8) 63,57 (13,9)

 4 kk 65,41 (13,5) 60,96 (14,4) 62,21 (14,7) ns ns ns 

WHOQOL: psyykkinen 

Alku 54,11 (14,6) 62,39 (13,4) 59,08 (16,5) 

4 kk 58,97 (12,4) 60,37 (13,1) 60,35 (17,7) ns ns 0,01 

WHOQOL: sosiaalinen

 Alku 54,11 (14,6) 62,39 (13,4) 59,08 (16,5)

 4 kk 58,97 (12,4) 60,37(13,1) 60,35 (17,7) ns ns 0,03 

WHOQOL: ympäristö

 Alku 65,63 (13,7) 69,37 (12,6) 66,32 (14,8)

 4 kk 65,58 (14,6) 67,25 (12,2) 66,97 (13,9) ns ns ns 

Psykol. joustamattomuus
 (EACQ)a

 Alku 47,10 (7,3) 47,14 (8,2) 43,98 (9,5)

 4 kk 43,25 (8,8) 44,80 (8,9) 45,99 (8,2) 0,001 0,06 ns 

Kognitiiviset strategiat 
(WBSI)a

 Alku 45,70 (12,4) 44,49 (12,6) 43,46 (10,9)

 4 kk 41,53 (11,8) 41,23 (12,7) 43,15 (14,2) 0,06 ns ns 

EK = etäkuntoutusryhmä; LK = laitoskuntoutusryhmä; OH = omaishoitoyhdistysten ryhmä.
 
a Korkeammat pisteet viittaavat huonompaan tilanteeseen.
 
b Ajan ja ryhmän yhteisvaikutuksen tilastollinen merkitsevyys parivertailussa. 
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6.3.4 Omaishoitajien kokemuksia ja arvioita etäkuntoutusmallista 
ja OMApolku-ohjelmasta 

Miten omaishoitajat sitoutuivat etäkuntoutukseen? 

Verkkoalustan lokitietojen mukaan etäkuntoutusryhmään osallistuneiden 
omaishoitajien keskimääräinen ohjelman suoritusaste oli 83 % eli merkittävä osa 
omaishoitajista kävi keskimäärin läpi lähes koko verkko-ohjelman sisällön. Käy
tännössä tämä tarkoittaa sitä, että he suorittivat lähes kaikki ohjelmassa olevat 
tehtävät sekä suurimman osan etappien hyvinvointiharjoituksista. Omaishoitajien 
vierailupäivien keskiarvo ohjelmassa oli 31 päivää ja vierailuviikkojen keskiarvo 
intervention aikana 7 viikkoa (n. 14 viikon aikana). Luottamusväliä tarkastele
malla voidaan havaita, että 95 prosentin todennäköisyydellä verkko-ohjelman 
käyttöaika intervention aikana oli osallistujilla välillä noin 8 h 50 min – 13 h 4 min 
käyttöajan keskiarvon ollessa 10 h 56 min ja keskihajonnan ollessa noin 8 tuntia. 

Verkko-ohjelman kukin etappi päättyi hyvinvointiharjoitukseen, joiden määrä 
ohjelmassa oli yhteensä kuusi tehtävää. Omaishoitajista 39 henkilöä oli suorittanut 
kaikki kuusi harjoitusta, 9 henkilöä 4–5 ja kolme henkilöä vähemmän kuin 4 hy
vinvointiharjoitusta. Verkko-ohjelmassa mukana olleista omaishoitajista 9 hen
kilöä ei puolestaan suorittanut yhtään hyvinvointiharjoitusta. Verkko-ohjelman 
keskustelupalstalla osallistui keskusteluun yhteensä 30 omaishoitajaa, jotka olivat 
kirjoittaneet vähintään yhden viestin keskustelupalstalle. Lähetettyjen palstavies
tien keskiarvo oli 14 viestiä ja vaihtelu oli suurta. Keskustelupalstan pelkkä seu
raaminen ei rekisteröitynyt verkkoalustan lokitietoihin, joten keskustelupalstan 
”passiivisten” lukijoiden seuraamista ei ohjelmassa rekisteröity. Heitä kuitenkin 
omaishoitajien joukossa oli useita. 

Omaishoitajista 56 % arvioi ohjelman laadultaan hyväksi tai erinomaiseksi ja 
69 % koki ohjelman tarjonneen heille sitä, mitä he olivat toivoneet. Lähes 70 %:n 
mielestä ohjelma auttoi tulemaan paremmin toimeen arkielämän pulmien kanssa 
ja noin 65 % oli tyytyväinen ohjelmaan kokonaisuutena ja käyttäisi sitä uudelleen. 
83 % omaishoitajista oli valmis suosittelemaan ohjelmaa myös ystävälleen. 

Millaisia hyötyjä ja huonoja puolia omaishoitajat kokivat etäkuntoutukseen osallistumisessa? 

Omaishoitajat arvioivat OMApolku-ohjelman hyviksi puoliksi hyvän saavutetta
vuuden sekä asioiden monipuolisen käsittelyn kuuntelu- ja mielikuvaharjoituk
sineen ja videoineen. Ohjelma opetti itsestä huolehtimista, itsemyötätuntoa sekä 
hyväksyntä- ja tunnetaitoja, jotka omaishoitajat kokivat tärkeiksi. Moni kertoi 
suhtautumisen omaan itseen ja moniin asioihin muuttuneen ohjelman avulla. 
Joissakin kommenteissa kaivattiin kuitenkin konkreettisempaa asioiden käsittelyä: 

”Tällainen etäkuntoutus on omaishoitajille hyvä, kun ei pääse kotoa osal
listumaan harrastuksiinkaan niin hyvin.” 
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”Tällaiset tukimuodot, joissa kiinnitetään huomiota omaishoitajien psyykki
seen ja myös fyysiseen hyvinvointiin ovat ehdottoman tärkeitä. Toivon, että 
mahdollisimman monet omaishoitajat saisivat tällaista tukea.” 

”Ohjelma oli itselle niin tärkeä. Nyt ei tunnu niin raskaalta ne päivät, kun 
hoidettava kotona. Tulee opitut asiat mieleen, kun tarvitsee.” 

”Ohjelma ollut tukena omien tunteiden hallinnassa, siinä, missä ennen 
kuormitti omilla asioilla lähipiiriä.” 

”Kokemus on ollut kiintoisa ja antoisa. Osa asioista on ollut vaikeita, mutta 
monesti niistä on saanut enemmän irti.” 

”Harjoitukset olivat hyviä, pistivät todella miettimään, mitä voi tehdä, jotta 
itsellä olisi parempi olla.” 

”Harjoituksissa oli tietoista kävelyä, tiskaamista. Olen yrittänyt tehdä asioita 
arjessa tietoisesti. Se on ollut suuri asia.” 

”Mielenkiintoinen ja avartava. Alkoi ensimmäistä kertaa ajatella omia tun
teitaan ja ajatuksiaan. Ihan uusi kokemus itselle.” 

”Lähensi välejä miehen kanssa. Yritän paremmin nyt ymmärtää miestä enkä 
hermostu niin helposti.” 

”Ohjelma olisi voinut olla kansantajuisempi: aikaan nähden liian paljon 
liian painavaa asiaa; lisää konkretiaa.” 

Lähes kaikki etäkuntoutusryhmään osallistuneet omaishoitajat kertoivat ennen 
tutkimusta käyttävänsä tietokonetta vähintään viikoittain ja merkittävä osa käytti 
tietokonetta ja sähköpostia päivittäin. 60:sta etäkuntoutusinterventioon osallis
tuneesta omaishoitajasta 53:lla oli oma tietokone käytössä, joten vain seitsemän 
omaishoitajaa sai tablettitietokoneen lainaan hankkeen ajaksi. Tabletin käyttö 
osoittautui kuitenkin hankalaksi, etenkin siksi, että ohjelman pohdintatehtävät 
edellyttivät kirjoittamista. Etäkuntoutukseen osallistuneista omaishoitajista  48 
piti ohjelmaa teknisesti helppokäyttöisenä ja ainoastaan neljän mielestä ohjelma 
ei ollut helppokäyttöinen. Joidenkin omaishoitajien asenne tietokoneisiin muuttui 
hankkeen aikana positiiviseksi. 

”Verkkopohjainen toteutus ihan ok ja helppo.” 

”Kone ”tuntui ihmiseltä”, kun teki harjoituksia, lohdullista, vaikka välillä 
itketti harjoituksia tehdessä, hyvä purkautumiskeino.” 

”Asenne kielteinen nettiä kohtaan – muuttunut!” 
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”Syksyn mittaan alkanut seuraamaan lastenlasten FB-sivuja, mikä oli 
ohjelman seurausta.” 

”Tabletin käytön vaikeus hankaloitti osallistumista.” 

OMApolku-ohjelmaan liitetty keskustelupalsta koettiin tärkeäksi väyläksi saa
da vertaistukea, vaihtaa ajatuksia omaishoitajuudesta ja tavata erilaisissa tilan
teissa olevia omaishoitajia. Osa omaishoitajista koki kuitenkin keskustelupalstan 
vieraaksi: 

”Sai nähdä, että on muita samassa tilanteessa olevia, joilla on vielä vai
keampaa. Omat murheet sai suhteellisuutta ja tietää, ettei ole yksin.” 


”Ollut iso myönteinen merkitys, voitu jakaa ajatuksia ja tunteita.”
 

”Yksi parhaita puolia ohjelmassa.”
 

”Uutta näkökulmaa ja vertaistukea.”
 

”Kokemus yhteisöllisyydestä.”
 

”Tuntemattomien kanssa keskustelu ei ole oikein oma juttu.”
 

Kehittämisehdotuksina toivottiin yhteisiä tapaamisia ohjelman alussa tai etap
pien välillä sekä mahdollisuutta pidempiin puheluihin. Osa omaishoitajista esit
ti lisäksi, että ohjelma toimisi parhaiten omaishoitotilanteen alkuvaiheessa. Osa 
omaishoitajista ei saanut ohjelmasta irti niin paljon kuin olisi toivonut ja tukihen
kilöltä toivottiin myös enemmän kokemusta: 

”En oikein päässyt ytimeen, kokemus oli minulle ikään kuin harhailua.”
 

”Odotin enemmän kuin mitä se antoi.”
 

”Odotin ohjelmaa mielenkiinnolla, mutta ohjelma ei kuitenkaan vastannut
 
toiveita: pettynyt.”
 

”Tukihenkilön olisi hyvä olla ammattilainen.”
 

Kysymykseen Mitä olet oppinut? omaishoitajat vastasivat: 

”Uudenlaista suhtautumista itseen, hoitotyöhön ja puolisoon.” 

”Itsemyötätuntoa, itselle tärkeiden asioiden tekemistä.” 

”Itsehillintää, oma itsen huomioimista.” 
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”Saanut työkaluja vaikeita aikoja varten.” 

”Itseään ymmärtämään ja armahtamaan. Ei tarvitse syyllistää itseä.” 

”Omien tunteiden hyväksyntää.” 

”Suhtautuminen on muuttunut. Rohkeutta elää omaa elämää. Oppinut 
käsittelemään omia tunteitaan. Osaa arvostaa itseään, on lupa olla väsynyt 
ja ajatella itseä.” 

”Lohdullisuutta, keskustelupalstalla erilaisiin kohtaloihin törmäämistä, 
vertaistukea ja uutta näkökulmaa.” 

Myös hyvinvointivalmentajina toimineet opiskelijat raportoivat saaneensa ar
vokasta kokemusta ja muuta hyötyä toimimisesta tukihenkilönä: 

”Oli silmiä avaavaa kuulla omaishoitajien tilanteista: monilla heistä on 
rankkaa ja tukea todella kaivataan.” 

6.4 Pohdinta 

6.4.1 Yhteenveto tuloksista ja tulosten tarkastelua 

Hankkeemme ensisijaisena tavoitteena oli tutkia verkkopohjaisen, hyväksymis- ja 
omistautumisterapiamenetelmiin perustuvan etäkuntoutusintervention vaikutuk
sia omaishoitajien psyykkiseen hyvinvointiin. Toiseksi tavoitteena oli selvittää etä
kuntoutusmalliin osallistuneiden omaishoitajien kokemuksia verkko-ohjelmasta 
ja siihen liittyvästä tuesta. 

Tulokset osoittivat, että neljän kuukauden kohdalla etäkuntoutus vähensi ma
sennusoireita, paransi elämänlaatua ja lisäsi psykologista joustavuutta eli omaishoi
tajien kykyä käsitellä omia vaikeita ajatuksiaan ja tunteitaan enemmän kuin lai
toskuntoutus ja omaishoitoyhdistysten toiminta. Omaishoitajien kokemukset 
etäkuntoutusinterventiosta olivat pääosin positiiviset. Lähes 70 % omaishoitajista 
raportoi ohjelman auttaneen tulemaan paremmin toimeen arkielämän pulmien 
kanssa ja 83 % suosittelisi ohjelmaa muille. Teknologia ei useimpien omaishoita
jien kokemusten mukaan ollut vaikea ottaa haltuun tabletin käyttöä lukuun otta
matta. Verkko-ohjelman käyttäjät arvostivat sitä, että ohjelma oli joustava eli se oli 
saatavilla ympäri vuorokauden eikä edellyttänyt lähtemistä kotoa. Omapolku-oh
jelma koettiin pääosin oivalliseksi työkaluksi, joka opetti hyvinvointitaitoja: itsestä 
huolehtimista, myötätunto- sekä hyväksyntä- ja tunnetaitoja. Ohjelman keskuste
lupalsta toi mukaan yhteisöllisyyden, vertaistuen, jota suurin osa osallistuneista 
omaishoitajista piti tärkeänä. 

Hankkeen tulokset vaikuttavuuden osalta ovat yhtenevät aiempien havaintojen 
kanssa, joiden mukaan kuntoutuskurssit tukevat enemmän fyysistä kuntoutumis
ta eivätkä vaikuta niinkään masennusoireiluun (Juntunen ja Salminen 2015). On 
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tosin todettava, että tässä hankkeessa laitoskuntoutukseen osallistuneet omaishoi
tajat eivät lähtötilanteessa olleet masentuneita Beckin depressiomittarin perusteel
la, jossa lievän masennuksen raja on 14. Lisäksi tulokset ovat yhtenevät aiemman 
tutkimuksen kanssa, jossa on havaittu verkon kautta tarjottavien kognitiivisen 
käyttäytymisterapeuttisten interventioiden lievittävän masennusoireita (Scott ym. 
2016). 

Tietoteknisesti Omapolku-verkkopalvelu koettiin pääosin helppokäyttöiseksi, 
mutta samalla se oli myös turvallinen. Kaikki viestintä niin omaishoitajan ja tuki
henkilön (palautealusta) välillä kuin omaishoitajien kesken (keskustelupalsta) ta
pahtui saman verkkopalvelun sisällä, joka oli turvallinen ja suojattu. Palvelimella 
oleviin tietoihin pääsy edellytti käyttäjäkohtaista käyttäjätunnusta, salasanaa ja ra
jattuja käyttöoikeuksia. Tutkimukseen osallistuneiden verkkopalvelun käyttäjien 
salasanat tallennettiin tietokantaan salattuina ja tiedonsiirtovaiheessa tietoliiken
neyhteys oli aina salattu (SSL). 

Tutkimuksella on lukuisten vahvuuksien lisäksi heikkouksia. Yksi tutkimuk
sen heikkouksista liittyy siihen, että tutkimus ei ollut satunnaistettu kontrolloi
tu tutkimus, mikä tämän hankkeen puitteissa oli mahdotonta toteuttaa. Ryhmät 
rekrytoitiin eri tavoin, joskin kuntoutukseen pääsyn edellytyksenä etä- ja lai
toskuntoutusryhmissä oli kuormittuneisuus, oireilu tai toimintakyvyn heikke
neminen. Etäkuntoutukseen osallistuneet omaishoitajat olivat näin ollen tässä 
hankkeessa valikoitunut joukko, jota haettiin lehti-ilmoitusten perusteella. He 
olivat lähtökohtaisesti motivoituneita työskentelemään verkko-ohjelman pa
rissa. Tämä rekrytointitapa valittiin kuitenkin sen vuoksi, ettemme onnistuneet 
rekrytoimaan omaishoitajia etäkuntoutusryhmään kaupungin vanhuspalvelui
den, järjestöjen tai omaishoitoyhdistysten kautta. Tulevaisuudessa rekrytointi 
saattaa edelleen olla ongelma, toisaalta ammattihenkilökunnan ja toisaalta ikä
ihmisten kielteisen tietotekniikka-asenteen vuoksi. Jo sana ”etäkuntoutus” saat
taa herättää pelkoa ja epävarmuutta. Suosittelemmekin sen vuoksi jonkun muun 
sanan käyttämistä, etenkin käytettäessä ns. yhdistelmämallia, jossa ryhmämuo
toiseen kuntoutukseen tai ammattilaisen tukeen yhdistetään verkko-ohjelma. 

6.4.2 Mitä palvelu tuottaa asiakkaille ja palveluntarjoajille? 

Iäkkäille omaishoitajille palvelu on tuottanut uudenlaisen, helppokäyttöisen 
sekä ajan ja paikan suhteen joustavan mahdollisuuden saada tukea ja menetel
miä omasta itsestä huolehtimiseen. Mallissa omaishoitaja käy 12 viikon verk
ko-ohjelman kuusi etappia kahden viikon jaksoissa läpi, kirjoittaa pohdintojaan 
niille varattuun tilaan, kuuntelee harjoituksia ja soveltaa opittuja taitoja omaan 
arkeensa. Ohjelmaan on liitettävissä palautealusta, jonka kautta tukihenkilö voi 
antaa kirjallista palautetta ja tukea suoritetuista tehtävistä (hyvinvointiharjoituk
sista). Teknisiltä ominaisuuksiltaan palvelu on helppokäyttöinen, mutta saman
aikaisesti kuitenkin suojattu ja turvallinen. Se on samalla yksityinen, jolloin se 
mahdollistaa ohjelman käytön itsenäisesti mutta tarjoaa myös yhteisöllisyyttä ja 
mahdollisuuden vertaistukeen ohjelman sisällä olevan keskustelupalstan avulla. 
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Verkko-ohjelma voidaan tarjota omaishoitajille itsenäiseen käyttöön, mutta par
haiten malli toimii niin sanottuna yhdistelmämallina eli verkko-ohjelman lisäksi 
omaishoitajilla on käytettävissään ryhmän tai ammattilaisen tuki. Tuki voi kun
toutusmaailmaan siirrettynä olla samanlainen kuin Jyväskylän yliopiston ja Kun
toutus Peurungan yhteishankkeessa Etäkuntoutus mielialaongelmiin kehitetyssä 
mallissa, jossa laitoskuntoutus lyhennettiin kahden päivän (2 + 2 + 2) jaksoihin 
noin 12 kuukauden aikana. Verkko-ohjelma tarjottiin ensimmäisen kahden päivän 
jakson jälkeen käyttöön tukihenkilön avustamana, joka antoi kahden viikon välein 
kullekin valmennettavalleen lyhyen kannustavan kirjallisen palautteen. Kyseinen 
malli on kokemusten ja alustavien tulosten pohjalta vaikuttava ja soveltunee hyvin 
myös omaishoitajien kuntoutukseen (kuvio 2). 

Kuvio 2. Ehdotus omaishoitajien kuntoutusmalliksi. 

12 kk jakso 

Kuntoutusjakso 
laitoksessa 

2 pv 

Verkko-ohjelma 
12 viikkoa ja 
palaute siitä 

Kuntoutusjakso 
laitoksessa 

2 pv 

Kuntoutusjakso 
laitoksessa 

2 pv 

Toinen mahdollinen malli on omaishoitoyhdistyksissä tarjottava ryhmätoi
minta, jonka puitteissa OMApolku-ohjelman teemoja hyödynnetään tapaamisten 
välillä eli käsitellään aina yksi etappi ryhmän tapaamisten välillä ja siitä keskustel
laan joko kasvokkain ryhmässä tai ryhmätapaamisissa keskustelupalstalla. Tämä 
malli on parhaillaan testattavana Keski-Suomen ja Pirkanmaan omaishoitoyhdis
tyksissä. 

Palveluntarjoajille malli on toimiva, vaikuttava, turvallinen ja kustannusteho
kas menetelmä, joka tarjoaa halukkaille omaishoitajille kuntoutusta, jossa yhdis
tyvät tavallista lyhyempi laitoskuntoutusjakso ja verkkokuntoutusjakso. On tärkeä 
muistaa, että on syytä käyttää mallia, johon liittyy ryhmän – ja mahdollisesti myös 
ammattilaisen – antama tuki. Ohjelmaa voidaan käyttää myös itsenäisesti, mutta 
se edellyttää riittävää motivaatiota teknologian ja ohjelman käyttöön, itseohjautu
vuutta ja mahdollisesti riittävää koulutuspohjaa. Koska omaishoitajat ovat tieto
teknisiltä valmiuksiltaan heterogeeninen ryhmä, on toivottavaa, ettei omaishoita
jien kuntoutus siirry kokonaan digitaaliseen muotoon. Omaishoitajien joukossa 
on edelleen niitä, joille tietotekniikka on iso haaste. 

6.4.3 Johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen valossa omaishoitajien etäkuntoutusmalli oli vaikuttava, 
mikä näkyi erityisesti masennusoireiden vähenemisenä, elämänlaadun psyyk
kisen ja sosiaalisen osa-alueen vahvistumisena ja psykologisen joustavuuden 
lisääntymisenä. Etäkuntoutusmalli oli näin ollen yhtä vaikuttava tai vaikuttavampi 
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kuntoutusmalli kuin laitoskuntoutus ja omaishoitoyhdistysten toiminta. Verk
ko-ohjelmaan osallistuneet omaishoitajat kokivat omaksuneensa ohjelman myötä 
tärkeitä hyvinvointitaitoja. Omaishoitajat myös sitoutuivat etäkuntoutusmallin 
verkko-ohjelmaan hyvin, mikä voidaan päätellä ohjelman suoritusasteen perus
teella (83 %). Omaishoitajat kokivat verkko-ohjelman pääosin helppokäyttöiseksi 
ja arvostivat erityisesti keskustelupalstan antamaa vertaistukea. Etäkuntoutusmalli 
oli myös hyväksyttävä, mistä kertoi se, että 83 % omaishoitajista oli valmis suosit
telemaan ohjelmaa myös ystävälleen. 

Etäkuntoutukseen rekrytointiin tulee kiinnittää erityistä huomioita sekä ter
mistön että etäkuntoutuksen sisällön kuvauksen osalta. Omaishoitajien on tärkeää 
tietää, mitä malliin sisältyy ja siitä tulee viestiä oikeilla termeillä. Ikäihmiset ovat 
myös tietotekniseltä osaamiseltaan hyvin heterogeeninen ryhmä eikä kaikilla vält
tämättä ole ymmärrystä ja valmiuksia tietotekniikan käyttöön kuntoutuksessa täy
sin itsenäisesti. 

Tämän hankkeen tulosten perusteella voidaan todeta, että omaishoitajien etä
kuntoutusmalli on toimiva, vaikuttava ja hyväksyttävä malli, johon on suositelta
vaa yhdistää joko ammattilaisen tai vertaisryhmän tuki. Pelkkä ohjelman suoritta
minen etäyhteyttä hyödyntäen ei ole suositeltavaa. 
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