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- Ikääntyvien 
omaishoitajanaisten 

aggressio voimavaraksi

• Tunne voimavarasi on STEA:n tukema 
kehittämishanke vuosille 2020-2022. 

• Miina Sillanpään Säätiön, Maria Akatemian, 
Kuntoutussäätiön ja Omaishoitajaliiton 
yhteishanke, jota koordinoi Miina Sillanpään 
Säätiö. 

• Hankkeessa mukana omaishoitajista koostuva 
kehittäjäryhmä.

• Kohderyhmänä 60+ ikääntyvät 
omaishoitajanaiset, jotka käyttävät tai pelkäävät 
käyttävänsä väkivaltaa sekä omaishoitajia 
työssään kohtaavat järjestötyöntekijät, 
vapaaehtoiset ja sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaiset.



Omaishoitosuhteissa 
tapahtuva väkivalta

• Omaishoitosuhteessa tapahtuva väkivalta 
ja kaltoinkohtelu voi olla tahallista, mutta 
myös tahatonta, hoitajan 
osaamattomuudesta, tiedonpuutteesta 
tai uupumuksesta johtuvaa.

• Väkivalta määritellään yleensä kokijan 
näkökulmasta. Ikäihmisen kohdalla kyse 
on luottamuksellisessa suhteessa 
tapahtuvasta teosta tai tekemättä 
jättämisestä, joka vaarantaa ihmisen 
hyvinvoinnin, terveyden tai 
turvallisuuden. 



Interventiomalli

• Pohjautuu Maria Akatemiassa tehtävään 
ehkäisevään väkivaltatyöhön: yksilö- ja 
vertaistuki

• Keskiössä omien tunteiden ja tarpeiden 
tunnistaminen ja niiden terve ilmaiseminen, 
aggressio rakentavana käyttövoimana ja 
voimavarana, ei tuhovoimana

• Palveluohjaus omaishoidon tueksi

• Pilottipaikkakuntien omaishoitajayhdistyksillä on 
mahdollisuus ottaa interventio osaksi 
toimintaansa hankkeen kuluessa. Muut toimijat 
voivat ottaa mallin käyttöön hankkeen päätyttyä. 



Asiakaspolku

Tukimeili ja työntekijöiden 
yhteystiedot nettisivuilla, lehti-
ilmoitukset ja some

tukea@tunnevoimavarasi.fi

www.tunnevoimavarasi.fi

Kartoittava yksilökeskustelu
- 1 kpl

- Puhelimitse, verkossa tai 
kasvokkain (Hki)

Ammatillisesti ohjattu 
vertaisryhmä

- 5 x 2,5 h/viikko

- Kasvokkain tai verkossa

Palveluohjauksellinen 
yksilökeskustelu

- Heti ryhmän päätyttyä

- Puhelimitse tai verkossa

mailto:tukea@tunnevoimavarasi.fi
http://www.tunnevoimavarasi.fi/


TunneVaaka® -kirjanen 
ja mittari

• TunneVaaka® on Maria Akatemiassa kehitetty 
ennaltaehkäisevän väkivaltatyön työväline, jota on sovellettu 
Tunne voimavarasi -hankkeessa omaishoitajien käyttöön.

• Kirjasen tarkoituksena on ehkäistä tilanteita, jotka pitkään 
jatkuneina voivat johtaa omaishoitajan uupumiseen ja sitä 
kautta joko itsensä tai hoidettavan läheisen kaltoinkohteluun.

• TunneVaaka®-mittari on tarkoitettu työkaluksi kaikille 
omaishoitajille. Mittarin avulla voi arvioida omien 
voimavarojen sekä mieltä painavien huolten tasapainoa.

• Mittari sopii myös puheeksi ottamisen välineeksi 
ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat omaishoitajia.

• Sähköisen version kirjasesta (sis. Mittarin) löydät 
nettisivuiltamme: 
https://tunnevoimavarasi.fi/tietopankki/tunnevaaka-
tyokaluja-omaishoitajille/

• Paperiversiota voi tilata osoitteesta julkaisut@miinasillanpaa.fi

https://tunnevoimavarasi.fi/tietopankki/tunnevaaka-tyokaluja-omaishoitajille/
mailto:julkaisut@miinasillanpaa.fi
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Kuntoutussäätiön työskentely osana hanketta

• Tunne voimavarasi -hanke perustuu järjestökumppaneiden väliseen yhteiskehittämi-
seen ja tutkimukselliseen kehittämisotteeseen, jossa jokainen toimija tuo oman asian-
tuntemuksensa hanketoimintaan.

• Kuntoutussäätiöstä arvioinnin toteutukseen ja raportointiin osallistuvat tällä hetkellä 
erityisasiantuntija Mari Ruuth ja tutkija Farid Ramadan. Aikaisemmin hankkeeseen 
osallistui erityisasiantuntija Henna Harju. 

• Kuntoutussäätiö vastaa mm. hankkeessa kehitetyn intervention arvioinnista osallistu-
japalautteen osalta. Intervention arviointikooste valmistui 14.2.2022.

• Tunne voimavarasi -hankkeen ryhmätoimintaa toteuttaneet henkilöt ovat myös kerän-
neet tietoa intervention tuloksellisuudesta ja ryhmämallin jalkauttamisesta pilotointiin 
osallistuneilta yhdistyskumppaneilta.
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Arvioinnin kohteen ja aineiston kuvaus
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Tietoa arviointiaineistosta

• Arviointikooste sisältää asiakaspalautteet kuudesta vertaisryhmästä (2 lähi-
ryhmää ja 4 verkkoryhmää) ja haastatteluaineistot neljästä ryhmästä, joille 
oli ehditty pitää seurantatapaaminen. 

• Haastatteluaineistoja oli kerätty raportin kirjoitushetkellä vain verkkoryh-
mistä.

• Kaiken kaikkiaan arvioinnin kohteena oleviin ryhmiin oli osallistunut yhteen-
sä 27 omaishoitajanaista. Ryhmäkoko oli ollut 3–5 hlöä näissä tarkastelluissa 
ryhmissä.
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Tietoa arvioinnin kohteena olevasta interventiosta

• Arvioinnin kohteena oleva interventio koostui heinäkuuhun 2021 saakka autta-
vasta puhelimesta/chatista, sitä seuraavista kartoittavista yksilökeskusteluista 
sekä ammatillisesti ohjatuista vertaisryhmistä. 

• Myöhemmin asiakaspolkua muokattiin kohderyhmää paremmin palvelevaksi. 
Vertaisryhmätoiminta koostuu viidestä 2–2,5 tunnin mittaisesta tapaamisesta, 
joilla on kullakin oma teemansa sekä n. 3 kuukauden kuluttua jakson päätty-
misestä järjestettävästä seurantatapaamisesta. 

• Yhteydenottojen vähyyden vuoksi asiakaspolkua muutettiin painottaen vertais-
ryhmien markkinointia ja niihin suoraan hakeutumista.
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Arviointikoosteessa hyödynnetyt aineistot ja näkökulmat 1/2

1. TunneVaaka®-mittarilla tehdyt alku- ja loppumittaukset ryhmätoimintaan osallis-
tujien tilanteesta (N = 27). Ryhmätoiminnan kautta tapahtuneita muutoksia tarkas-
teltiin 23 vastaajan osalta, sillä neljältä vastaajalta saatiin vain toinen mittaustulos. 

Alkumittaus tehtiin osallistujille ennen yksilötapaamisia ja ryhmätoiminnan alkamista 
ja loppumittaus ryhmätoiminnan päättyessä. Tällöin on saatu esille toiminnan myötä 
tapahtuneita muutoksia osallistujien elämässä voimavarojen ja huolien osalta.

2. Kysely interventioon osallistuneille (N = 26). Arviointitieto kerättiin kultakin ryhmäl-
tä ryhmätoiminnan viimeisellä kerralla tai välittömästi sen jälkeen paperilomakkeella 
tai sähköisellä kyselyllä.
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Arviointikoosteessa hyödynnetyt aineistot ja näkökulmat 2/2

3. Intervention pilotointiin osallistuneiden yhdistysten edustajien ryhmähaastattelut 
(4 kpl). Haastattelun toteuttivat hankehenkilöstön edustajat, jotka vastasivat myös 
ryhmien vetämisestä pilottijärjestöjen kanssa. Kuhunkin haastatteluun osallistui 2–3 
henkilöä kustakin yhdistyksestä, ja ne toteutettiin 1–2 kk ryhmätoiminnan päättymi-
sen jälkeen.

4. Kuntoutussäätiön toteuttamat seurantahaastattelut (n. 3 kk ryhmätoiminnan päät-
tymisen jälkeen). Haastattelut tehtiin pääasiassa ryhmähaastatteluina ja etänä ryh-
mien seurantatapaamisten yhteydessä. Osa haastatteluista tehtiin puhelimitse yksi-
löhaastatteluina. Seurantahaastatteluiden avulla pyrittiin saamaan esille toiminnan 
tuloksia hieman pidemmällä aikajänteellä.
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Intervention hyödyt ja tulokset



Koonti intervention hyödyistä ja tuloksista

Käytössä asteikko: 1–5 (1 = ei lainkaan, 5 = paljon)



Yksilökeskusteluiden 
hyödyt ja tulokset 
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Yksilökeskusteluiden hyödyt ja tulokset 1/2

• Koin hyötyväni yksilökeskusteluista väittämän keskiarvo on 4,4 asteikolla 1–5 (jossa 1 = ei 
lainkaan, 5 = paljon). Hankkeen edustajat ovat käyneet yksilökeskustelut 1–3 kertaa jokai-
sen toiminnasta kiinnostuneen kanssa. 

• Keskusteluiden tarkoituksena on ollut selvittää toiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden 
tilannetta, tuen tarvetta sekä vertaisryhmätoiminnan soveltuvuutta heidän tilanteeseen-
sa. Yksilökeskusteluiden perusteella yhteyttä ottaneet henkilöt on ohjattu hankkeen omiin 
vertaisryhmiin tai muiden palveluiden piiriin. 

• Ryhmätoimintaan ohjaamisessa ei ole ollut keskeistä se, että omaishoitajat ovat tunnista-
neet väkivallan tai kaltoinkohtelun olevan osa omaa toimintaansa. Kuormitustilanne ja vä-
kivallan ennaltaehkäisy ovat sen sijaan olleet keskeisiä näkökulmia ryhmään ohjauksessa.
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Yksilökeskusteluiden hyödyt ja tulokset 2/2

• Arviointiaineistojen perusteella omaishoitajat kokivat yksilökeskustelut tarpeellisiksi. 
Keskustelut vahvistivat tietoa siitä, että vertaisryhmätoiminta sopii omaan tilanteeseen.

• Yksilökeskustelu nähtiin myös voimavaroja tukevana ja huojentavana kuulluksi tulemi-
sen paikkana. Erään omaishoitajan mukaan ”Yksilökeskustelussa ennen kurssin alkua 
koin heti tulleeni ymmärretyksi ja sain myötätuntoa. Jo silloin taakka harteilla tuntui 
kevenevän ja tunsin, että olen oikeassa osoitteessa hakemassa tukea.” 

• Pilottiyhdistysten haastatteluiden perusteella yksilöhaastattelut ovat keskeisessä roolis-
sa interventiossa. Omaishoitajien tilanteet ovat niin erilaisia, ettei vertaisryhmätoiminta 
sovellu kaikille. Siksi on tärkeää kartoittaa kunkin ryhmään tulijan tilannetta ja taustaa 
yksilökeskusteluilla.
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Vertaisryhmätoiminnan hyödyt ja tulokset 
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Vertaisryhmätoiminnan hyödyt ja tulokset 1/7

• Haastatellut omaishoitajat ovat kokeneet vertaisryhmätoiminnan erittäin tarpeelliseksi ja hyö-
dylliseksi kaikilla tarkastelualueilla. Vertaisryhmä on koettu paikaksi, johon voi tulla jakamaan 
huoliaan, ja keskustelu samassa tilanteessa olevien kanssa on nähty valtavaksi voimavaraksi. 

• Eräs osallistuja kuvasi tilannettaan näin: ”Toivon, että säästäisin omia lapsia näiltä jutuilta, mutta 
heidän on myös hyvä tietää missä mennään. Heillä on omat haasteensa, eivät jaksa meitä kan-
natella. Sopiva balanssi tulisi löytää siinä kenelle asioita jakaa ammattilaisille vai läheisille.”

• Osallistujat kokevat erityisesti saaneensa hankkeesta työkaluja ja voimavaroja arkeensa.

• Vertaisryhmissä käsitellyt teemat eli sukupolvitarinat, kielletyt ja tukahdetut tunteet, tunteen ja 
ahdingon säätelytaidot, oman elämän vaikutusmahdollisuudet ja rajojen asettaminen saivat 
kaikki haastatteluissa kiitosta. Monet haastatelluista kokivat etenkin rajojen asettamisen teeman 
tärkeimmäksi teemaksi.
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Vertaisryhmätoiminnan hyödyt ja tulokset 2/7

• Kriittisimmin vastaajat suhtautuivat kyselyn väittämään ”Pelkoni toimia väki-
valtaisesti itseäni tai muita kohtaan on pienentynyt hankkeen tuen myötä”. 
Tämän väittämän kohdalla on eniten myös hajontaa vastausten kohdalla, mui-
hin väittämiin verrattaessa. 

• Vastaajien kriittistä suhtautumista tähän voi selittää se, että kaikki osallistujat 
eivät välttämättä tunnista itsessään pelkoa väkivaltaisuutta kohtaan. Osa osal-
listujista on tullut vertaisryhmään mukaan saadakseen tukea kuormitukseensa 
ja omaishoitajuuteensa. Eli heidän kohdallaan toiminnan ennaltaehkäisevä 
vaikutus on oletettavasti keskeisin.
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Vertaisryhmätoiminnan hyödyt ja tulokset 3/7

• Myös TunneVaaka®-mittauksia tarkasteltaessa hankkeen tuottaman intervention tu-
loksellisuus näyttäytyy erinomaisena. TunneVaaka®-mittarilla osallistujat arvioivat 
omien voimavarojensa ja huoliensa määrää samalla kysymyspatteristolla toiminnan 
alussa ja lopussa. 

• Vertaisryhmään osallistuneista 67 %:lla voimavarat kasvoivat toiminnan aikana. Vain 
15 % vertaisryhmään osallistuneista koki, että voimavarat vähenivät toimintaan osal-
listumisen aikana. Noin 4 %:lla vastaajista ei tapahtunut muutosta voimavarojen mää-
rässä, vaan ne pysyivät samoina.

• Voimavarojen kasvamisen tai vähenemisen yhteyttä Tunne voimavarasi -toimintaan tai 
muihin elämäntilanteeseen liittyviin seikkoihin ei voida selvittää, mutta interventio 
näyttää muuttaneen osallistujien kokemuksia omista voimavaroistaan ja huolistaan.
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Vertaisryhmätoiminnan hyödyt ja tulokset 4/7

• Eräs haastateltu omaishoitaja kuvasi vertaisryhmästä saatuja hyötyjä näin: ”Ihan suoraan en 
osaa vastata. Mutta tilanteeni ei ole niin nolla, kuin oli silloin. Jotain on tapahtunut. Jotenkin 
on vaikuttanut, en osaa sanoittaa. On lupa olla se ihminen, joka on. Muutoksia on ollut, ter-
vettä rohkeutta on tullut.”

• Haastattelujen perusteella osallistujilla on myös ollut paljon eroja siinä, miten he ovat omais-
hoitajatilanteeseen päätyneet ja sopeutuneet rooliinsa. Vertaisryhmät ovat tarjonneet paikan 
keskustella myös omasta identiteetistä ja siitä, miten omaishoitajuus on määrittänyt sitä.

• TunneVaaka®-mittauksen perusteella noin 67 %:lla vertaisryhmään osallistujista huolet vä-
henivät toimintaan osallistumisen aikana. Vain noin 15 %:lla osallistujista huolet kasvoivat 
toimintaan osallistumisen aikana. Noin 4 %:lla vastaajista ei tapahtunut muutosta huolten 
määrässä, vaan ne pysyivät samoina.
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Vertaisryhmätoiminnan hyödyt ja tulokset 5/7

• Vertaisryhmätoiminnalle tyypilliseen tapaan osallistujat saavat tukea toisiltaan, mutta tulevat 
myös usein tietoisemmiksi omasta tilanteestaan suhteessa toisiin vastaavassa tilanteessa ole-
viin. Tämä voi luonnollisesti muokata mielikuvaa oman tilanteen kuormittavuudesta, omista 
voimavaroista ja huolista. 

• Oman jaksamisen ja sen rajojen tiedostaminen mahdollistaa myös avun ja tuen hakemisen 
jatkossa. Joten vaikutukset voivat siksi muodostua merkittäviksi ja pitkäkestoisiksi yksilöiden 
elämässä.

• Omaishoitajuustilanteessa voivat myös hoitajan ja hoidettavan tilanteet muuttua nopeastikin 
vertaisryhmäjakson aikana. Oman tilanteen entistä parempi tiedostaminen ja vertaisryhmään 
liittymättömät muutokset omaishoitajuussuhteessa tulivat esiin myös seurantahaastatteluissa. 
Usean osallistujan kohdalla tilanne oli hankala hoidettavan sairauden ja kunnon jatkuvan huo-
nonemisen takia.
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Vertaisryhmätoiminnan hyödyt ja tulokset 6/7

• Omaishoitajan kuormittuneisuuden kasvaminen hiljalleen voi tapahtua huomaamatta ja 
ulospääsyä tilanteesta ei usein nähdä. Eräs haastateltu kuvasi omaa prosessiaan näin: 
”Olen ottanut omaa aikaa ja hyväksynyt sen, että muutkin osaavat hoitaa miestäni kuin 
minä. Hän on välillä jaksohoidossa ja oma luottamukseni on kasvanut siihen, että he osaa-
vat hoitaa häntä, vaikka minulle kävisi jotain. Olen oppinut antamaan palautetta rakenta-
vammin ja osaan antaa myös hyvää palautetta. Keskusteluyhteys jaksohoitopaikkaan on 
parantunut. Se tuntuu enemmän yhteistyöltä.”

• Tarkasteltaessa tarkemmin osallistujien alku- ja loppupisteitä TunneVaaka®-mittauksessa 
huomio kiinnittyy siihen, että paljon (10 tai enemmän, maksimipisteiden ollessa 20) huo-
lipisteitä alkumittauksessa saaneista lähes kaikki arvioivat huolten määrän pienemmäksi 
loppumittauksessa.
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Vertaisryhmätoiminnan hyödyt ja tulokset 7/7

• Aineisto on pieni, mutta eniten vertaisryhmistä näyttäisivät hyötyvän lähtötilanteessa paljon 
huolia omanneet omaishoitajat. Voimavarojen lähtötilannetta tarkasteltaessa vastaavaa tren-
diä ei ole nähtävissä TunneVaaka®-mittauksessa.

• Haastatteluiden perusteella osallistujat arvostivat TunneVaaka®-mittarin käyttöä. Sen tarkas-
telu toi näkyviin muutoksen. 

• Hyödyn näkeminen ei välttämättä ole helppoa, jos muutosta ei tapahtunut parempaan suun-
taan intervention avulla. Mittari voi kuitenkin konkretisoida oman tilanteen tunnistamista ja 
madaltaa kynnystä hakea apua ja tukea tai tehdä muutoksia elämässä.

• Osa ryhmiin osallistuneista henkilöistä oli ollut tai oli parhaillaan mukana myös muissa ver-
taisryhmissä ja muun tuen piirissä (seurakuntien, Muistiliiton ja Omaishoitajayhdistysten 
keskustelu- ja vertaisryhmät sekä terapia ja diakoniatyöstä saatu keskusteluapu). Näiden 
muiden tukimuotojen osuutta hankkeen intervention tuloksissa ei ole mahdollista arvioida.
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Kiitos!

Mari Ruuth
Erityisasiantuntija
Kuntoutussäätiö
mari.ruuth@kuntoutussaatio.fi
Puh. 044 781 3181

Nettisivut: https://tunnevoimavarasi.fi
Facebook: Tunne voimavarasi –hanke
Twitter: @tunnevoimavara
S-posti: tukea@tunnevoimavarasi.fi

Päivikki Paakkanen
Hankekoordinaattori
Miina Sillanpään säätiö
paivikki.paakkanen@miinasillanpaa.fi
Puh. 044 706 0176
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