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JOHDANTO   

  

Tutkimuksen aiheena on päihteitä käyttävän ikäihmisen kohtaaminen kotihoidossa ttyyöönntteekkiijjäänn  

nnääkköökkuullmmaassttaa..  Ikäihminen määritellään tässä tutkimuksessa yli 65-vuotiaaksi. AAllkkuuvvaaiihheeeessssaa  

ppeerreehhddyyiinn  tteeoorriiaakkiirrjjaalllliissuuuutteeeenn  jjaa  kkäävviinn  kkeesskkuusstteelluujjaa  aallaann  aassiiaannttuunnttiijjooiiddeenn  kkaannssssaa..  TTaauussttaattiieeddoonn  

ppeerruusstteeeellllaa  ssaaiinn  käsityksen, että ikäihmisten alkoholin käytöstä käydään vähän julkista keskustelua ja 

työyhteisöissä aiheesta ei ole totuttu keskustelemaan. Lisäksi ikääntyneen päihteidenkäyttö saatetaan 

kieltää, koska sen ei katsota sopivan vanhuskuvaan. Lähdin tekemään ryhmähaastatteluja kotihoidon 

työntekijöille varautuneena. Mietin miten tutkimukseen mahdollisesti suhtauduttaisiin ja tuottaisiko 

se haastattelutilanteissa keskustelua. Huoleni osoittautui kuitenkin turhaksi. Jo ennssiimmmmääiisseenn  

rryyhhmmäähhaaaassttaatttteelluunn  aallkkuummiinnuuuuttttiieenn  aaiikkaannaa  ttuullii  sseellvvääkkssii,,  eettttää  iikkääiihhmmiisstteenn  ppääiihhtteeiiddeenn  kkääyyttttöö  oonn  

ttuunnnniisstteettttuu  iillmmiiöö  kkoottiihhooiiddoossssaa  jjaa  ssee  hheerräättttääää  ttyyöönntteekkiijjööiiddeenn  ppaarriissssaa  ppaalljjoonn  kkeesskkuusstteelluuaa..    

  

PPiittkkäääänn  ssoossiiaaaalliittyyööttää  tteehhnneeeennää  oolleettiinn  rryyhhmmäähhaaaassttaatttteelluujjeenn  ttuuoottttaavvaann  aaiinneeiissttooaa  mmiissttää  ttuulleeee  iillmmii,,  mmiitteenn  

iikkääiihhmmiisstteenn  aallkkoohhoolliinnkkääyyttttöööönn  ppuuuuttuuttaaaann..  Kotihoidon työntekijä toimivat eräänlaisina 

portinvartijoina sen suhteen, kenen asiakkaan kohdalla mahdollista päihteiden väärinkäyttöä 

lähdetään viemään eteenpäin varsinaisille päihdeasiantuntijoille. Aineisto oossooiittttaauuttuuii  kkuuiitteennkkiinn  

eerriillaaiisseekkssii..  SSiissäällllöönn  aannaallyyyyssii  ––  mmeenneetteellmmäänn  aavvuullllaa  oolleenn  ppyyrrkkiinnyytt  ppäääässeemmäääänn  ttäämmäänn  iillmmiiöönn  ttaaaakkssee  jjaa  

yymmmmäärrttäämmäääänn  ttooddeelllliissuuuuddeenn  ssaammaannllaaiisseennaa  mmiillllaaiisseennaa  ssee  nnääyyttttääyyttyyyy  ttyyöönntteekkiijjööiillllee..  YYmmmmäärrttäämmäällllää  

mmiitteenn  ttyyöönntteekkiijjäätt  ttuullkkiittsseevvaatt  oommaaaa  rroooolliiaaaann  jjaa  mmiittkkää  tteekkiijjäätt  oohhjjaaaavvaatt  hheeiiddäänn  ttaappaaaa  ttooiimmiiaa  aauuttttaavvaatt  

aavvaaaammaaaann  ttuuttkkiimmuusskkyyssyymmyyssttää..  TTyyöönntteekkiijjäätt  kkookkeevvaatt  oolleevvaannssaa  vviiiimmeessiijjaaiissiinn  ttaahhoo,,  jjookkaa  aauuttttaaaa  

aassiiaakkaassttaa..  TTyyöönntteekkiijjäätt  ttaassaappaaiinnooiilleevvaatt  ttyyöössssäääänn  hhooiivvaann--  jjaa  hhuuoolleennppiiddoonn  vveellvvooiitttteeiiddeenn  jjaa  nniiiiddeenn  

ttuuoommiieenn  eeeettttiisstteenn  rriissttiirriiiittoojjeenn  kkaannssssaa..  KKoottiikkääyynnnneeiilllläääänn  hhee  kkookkeevvaatt  mmaahhddoolllliissttaavvaann  aassiiaakkkkaaiiddeenn  

jjuuoommiisseenn..    

 

TTäämmää  ttuuttkkiimmuuss  oonn  aajjaannkkoohhttaaiinneenn,,  kkoosskkaa  kkoottiihhooiiddoonn  aassiiaakkaassmmäääärrääää  lläähhddeettäääänn  nnoossttaammaaaann  

vvaallttaakkuunnnnaalllliisseessttii  hhuuoommaattttaavvaassttii..  TTaavvooiitttteeeennaa  oonn,,  eettttää  7755  vvuuoottttaa  ttääyyttttäänneeiissttää  hheennkkiillööiissttää  9911--9922  

pprroosseennttttiiaa  aassuuuu  kkoottoonnaa  iittsseennääiisseessttii  ttaaii  ppaallvveelluuttaarrppeeeenn  aarrvviiooiinnnniinn  ppeerruusstteeeellllaa  mmyyöönnnneettttyyjjeenn  ssoossiiaaaallii--  jjaa  

tteerrvveeyyssppaallvveelluujjeenn  ttuurrvviinn  vvuuootteeeenn  22001122  mmeennnneessssää..  TTeehhoosstteettuunn  ppaallvveelluuaassuummiisseenn  ppiiiirriissssää  oonn  55--66  

pprroosseennttttiiaa  iikkääiihhmmiissiissttää  jjaa  vvaaiinn  33  pprroosseennttttiiaa  oonn  hhooiiddoossssaa  vvaannhhaaiinnkkooddeeiissssaa  ttaaii  ppiittkkääaaiikkaaiisseessssaa  hhooiiddoossssaa  

tteerrvveeyysskkeesskkuusstteenn  vvuuooddeeoossaassttooiillllaa..  ((IIkkääiihhmmiisstteenn  hhooiittooaa  jjaa  ppaallvveelluujjaa  kkoosskkeevvaa  llaaaattuussuuoossiittuuss  22000088..))  

KKoottiihhooiiddoonn  aassiiaakkkkaaaatt  mmuuuuttttuuvvaatt  eennttiissttää  hhuuoonnookkuunnttooiisseemmmmiikkssii  jjaa  ssiitteenn  hhaaaasstteeeelllliissiimmmmiikkssii  hhooiittaaaa..  

HHeennkkiillöökkuunnttaammiittooiittuuss  eeii  oollee  kkaassvvaannuutt  ssaammaaaa  vvaauuhhttiiaa  mmiittää  aassiiaakkaassmmäääärräätt  jjaa  lliissäääännttyynnyytt  hhooiiddoolllliissuuuuss  
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oovvaatt  vvaaaattiinneeeett..  KKuunnttiieenn  rraahhaattiillaannnnee  oonn  hheeiikkkkoo  jjaa  uusseeaatt  kkuunnnnaatt  oovvaatt  lloommaauuttttaanneeeett  ttyyöönntteekkiijjööiittäääänn..  

AAssiiaakkkkaaiiddeenn  mmäääärrää  kkuuiitteennkkiinn  kkaassvvaaaa  lloommaauuttuukkssiissttaa  hhuuoolliimmaattttaa..  KKoottiihhooiiddoonn  ””oossaassttoonn””  sseeiinnäätt  oovvaatt  

jjoouussttaavvaatt,,  eeiikkää  ””oossaassttoo””  ttuullee  kkoosskkaaaann  ttääyytteeeenn  ((SSuuppeerr  22001111,,  44))..    

  

On syytä muistaa, että valtaosa eläkeikäisestä väestöstämme käyttää alkoholia kohtuudella tai eivät 

käytä sitä lainkaan. Tulee kuitenkin kiinnittää huomio suurten ikäluokkien eläkkeelle jäämiseen, 

mikä tulee nostamaan päihteitä käyttävien ikäihmisten määrää. Suuret ikäluokat tulevat muuttamaan 

juomatapakulttuuria, koska heidän sukupolvelle juominen on ollut sallitumpaa. Raittiutta ei koeta 

enää ”hyveeksi”, vaan alkoholi kuuluu sekä juhlaan että entistä useammin myös arkeen. Myös 

naisten osuus alkoholin käyttäjinä tulee tämän sukupolven myötä kasvamaan. Päihdeongelmaisten 

palvelut on suunniteltu vastaamaan pääosin työikäisen väestön tarpeita. Ikäihmisille suunnattuja 

palveluita ei ole juurikaan tarjolla. (Niiranen & Tuomela- Jaskari 2009, 7, 8.)  

 

Teoriaosa alkaa käsittelemällä ikäihmisten päihteidenkäyttöä tutkimusten valossa. Seuraavaksi 

määritellään kotihoitoa ja asiakkaan kotona annettavaa hoivatyötä. Asiakkaan itsemääräämisoikeus 

ja sitä kautta esiin nousevat hoivatyön eettiset ristiriidat määrittävät päihteitä käyttävän asiakkaan 

kohtaamista. Näitä teoreettisia näkökulmia tarkastellaan viimeisessä teorialuvussa. Tämän jälkeen 

siirrytään tutkimusasetelmaan, tutkimuksen toteutukseen, aineistoon ja tutkimusmenetelmiin. Luvun 

lopussa käsitellään eettisyyttä ja poliittisuutta sosiaalityön tutkimuksessa. Tutkimustulokset on jaettu 

kolmeen eri päälukuun tutkimuskysymysten mukaan. Lopuksi esitetään johtopäätökset ja käydään 

läpi tutkimusprosessin reflektiota. 
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2 IKÄIHMISTEN ALKOHOLINKÄYTTÖ TUTKIMUSTEN VALOSSA 

 
Ikäihmisten päihteidenkasvun tilastollinen osoittaminen ja määrittäminen on osoittautunut 

haastavaksi. Ne ikääntyvät, jotka vastaavat kyselyihin, ovat yleensä aktiivisia seniorikansalaisia, 

jotka käyttävät alkoholia kohtuudella. Sen sijaan paljon alkoholia käyttävät jättävät tutkijoiden 

arvioiden mukaan usein vastaamatta alkoholin kulutusta koskeviin kyselyihin. (Alanko & Haarni 

2007, 7.) Ongelmallista on tutkimuksen näkökulmasta se, että ikäihmisten itsensä raportoimat 

käyttömäärät ovat edelleen suhteellisen alhaisia (Sulander 2007). Päihdeongelmaisia ikääntyneitä 

saattaa olla paljon enemmän, kuin osaamme aavistaakaan ja määrä tulee lisääntymään tulevina 

vuosina. (Kansanterveyslaitos 2008.)  

 
Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten mukaan uudeksi ilmiöksi ovat ilmaantuneet ikääntyvät 

alkoholin suurkuluttajat, joiden määrästä väestötasolla ei ole kattavaa tietoa. Ainakin joka 

kymmenennellä yli 65-vuotiaalla arvioidaan olevan ongelmia alkoholin käytössä. Ongelman 

epäillään lisääntyvän räjähdysmäisesti suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle, 5–10 vuoden sisällä. 

Koko maassa 65 vuotta täyttäneen väestön osuus nousee vuoteen 2030 mennessä neljänneksen 2000-

luvun alun tasosta, eli 26 prosenttiin. Vuoteen 2010 mennessä kasvaa etenkin 60–69-vuotiaiden 

määrä noin 100 000 henkilöllä. Suomi on menossa kohti ikääntyneiden yhteiskuntaa, jossa 

palvelujen tarve ja rakenne poikkeaa paljon nykytilanteesta. (Myrskylä 2005, 18-20, Tilastokeskus 

2005.)  

 

Vuosina 1993–2007 alkoholin käyttö lisääntyi Suomessa sekä 65–84-vuotiaiden naisten että miesten 

parissa (Laitalainen, Helakorpi & Uutela 2008). Suomessa alkoholinkulutusta ovat viime vuosina 

kasvattaneet etenkin 55-64 -vuotiaat niin sanotun märän sukupolven edustajat. (A-klinikkasäätiö 

2005.) Etenkin naisten alkoholin käyttö on lisääntynyt huomattavasti enemmän suhteessa miehiin 

(Parviainen 2005). Yksi selittävä tekijä tämän suuntaiseen kehitykseen uskotaan olevan korkea 

elintaso ja sen myötä lisääntynyt arkijuominen Toisena selittävänä tekijänä nähdään ikäihmisten 

yksinäisyys. (Suhonen 2005.) Viime vuosikymmenien muutosta voidaan pitää huomattavana. Vielä 

1970-luvulla tutkimuksissa todettiin, että noin puolet 65–79-vuotiaista miehistä ja noin 90 prosenttia 

vastaavan ikäryhmän naisista oli raittiita (Heikkinen ym. 1972).  Teoriakirjallisuudessa vaihtelevat 

arviot iäkkäiden henkilöiden päihteiden käytöstä. Esimerkiksi Aallon ja Holopaisen (2008) mukaan 

lisääntynyt alkoholinkäyttö koskee 5-10 % ikääntyneiden väestöryhmästä eli melko pientä osaa 

ikääntyvistä. Alkoholisairaus- ja myrkytyskuolleisuus, asiakkuudet päihdehuollon laitoksissa ja 

alkoholisairauksien hoitojaksot ovat lisääntyneet yli 60-vuotiailla selvästi enemmän kuin 
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nuoremmalla väestöllä. Alkoholisairauden tai myrkytyksen aiheuttamat kuolemat väestön 100 000 

asukasta kohti lähes kaksinkertaistuivat 60-vuotiailla ja sitä vanhemmilla naisilla (+ 94 %) vuodesta 

1998 vuoteen 2007. Miehillä kasvua on 43 prosenttia. (Alström & Mäkelä 2009, 674-676.)   

 

Alkoholin pitkäaikaisen käytön haitat näkyvät alkoholin aiheuttamina sairauksina, sairaalahoitoina, 

tapaturmina, pysyvinä vammoina, toimintakyvyn heikkenemisenä sosiaalisina ongelmina, 

itsemurhina ja kuolemantapauksina (A-klinikkasäätiö 2003, Mäkelä 2003). Tanskalainen Kehlet 

(2006) on tutkinut alkoholin käyttöä ja ikääntyvien kaatuilua. Alustavat tutkimukset osoittavat, että 

alkoholin käytöllä saattaa olla merkitystä ikääntyvien lonkkamurtumien syntyyn. Alkoholin ja 

tapaturmien yhteyttä ikäihmisten kohdalla ei ole juuri tutkittu Suomessa, eikä etenkään vanhusten 

osuutta niissä. Mikäli alkoholin käyttöä lisätään elämän myöhempinä vuosina, heijastelee se elämän 

kielteisiä kokemuksia kuten esimerkiksi oma tai läheisen sairaus tai kuolema, turvattomuuden 

kokemukset ja sosiaalisten suhteiden väheneminen (Sulander 2005, Lang ym. 2007).  

 

Lääkkeet ovat yksi keskeisimmistä keinoista hoitaa, lievittää, parantaa ja ehkäistä ikäihmisten 

vaivoja ja sairauksia. Suurin osa yli 65 vuotta täyttäneistä suomalaisista käyttää jonkinlaisia 

lääkkeitä. Iäkkäiden lääkehoitoa haittaa monilääkitys, joka aiheuttaa kasaantuvia terveysongelmia. 

Kotona asuvat ikäihmiset käyttävät keskimäärin seitsemää lääkettä toteaa Jyrkkä (2011) 

väitöskirjassaan. Iäkkäät eivät kestä yhtä suuria annoksia kuin muut aikuiset, ja osa lääkkeistä ei sovi 

vanhuksille ollenkaan. Lääkkeitä käyttävä ikäihminen ei saisi juoda lainkaan alkoholia. Runsas 

alkoholinkäyttö yhdistettynä lääkkeisiin voi lisätä aggressiivista käyttäytymistä, depressiota, 

toimintakyvyn laskua ja ahdistuneisuutta (Wells ym. 2007; Kirchner 2007). Tutkimuksissa on 

todettu, että pykoottisten ja neuroleptisten lääkkeiden käyttäjillä on lisääntynyt taipumus runsaaseen 

alkoholinkäyttöön (Pringle ym. 2006). Mikä merkitys on Suomessa runsaasti käytetyllä 

depressiolääkityksellä ja alkoholinkäytöllä. (Ström 2009, 9).  

 

Tutkijoiden kiinnostus ikäihmisten päihteidenkäyttöön on ollut tähän asti ollut vähäistä ja 

ikääntyvien alkoholinkäytöstä tiedetään Suomessa edelleen melko vähän. Syynä on se, että aiemmin 

ikääntyneiden alkoholinkäyttö on ollut tabu ja vaiettu asia. (Tolvanen 1998, 563–583.) 

Päihdehuollon erityispalvelujen saatavuus on selvästi heikentynyt 1990-laman jälkeen ja ne 

vastaavat pääosin työikäisten tarpeisiin. Vaikka suoritteita tuotetaan aikaisempaa enemmän, 

laitospalveluihin pääsee enää alle puolet vuoden 1990 asiakasmäärästä (Kaukonen 2005, 311-322.) 

On mahdollista, että kysynnän ylittäessä tarjonnan juuri eläkeläiset eivät pääsekään hoitoon. 

Kansallinen raportti koko väestön hoidon tarpeista vuonna 2005 on osoittanut, että 



 

   5 

alkoholiongelmien lisääntyneeseen hoidon tarpeeseen ei ole kyetty vastaamaan asianmukaisesti 

(Inkeroinen & Partanen 2006.) Lisäksi kaikkein huonoimmassa kunnossa olevat ovat voineet jäädä 

ilman hoitoa, koska esteenä ovat olleet pitkät odotuslistat ja etäisyydet hoitopaikkoihin (Mäkelä, 

Nieminen & Törmä 2005). 

 

Ikääntyneiden alkoholikulutukseen ja sen hoitoon liittyy piirteitä, jotka ovat erilaisia kuin muulla 

aikuisväestöllä. Suurkulutuksen raja on ikääntyneillä normaaliväestöä alhaisempi ja heillä alkoholin 

aiheuttamat haitat voidaan tulkita väärin vanhenemisesta tai sairaudesta johtuen. Lasillisen 

punaviiniä päivässä kerrotaan olevan terveydeksi, toisaalta seitsemän lasia viikossa hipoo 

kohtuukäytön ylärajoja. (Alanko & Haarni, 2007) Viikoittaiselle alkoholinkäytölle on asetettu 

erilliset riskirajat vuosien saatossa. Yleisesti käytetyt riskirajat on tehty silmälläpitäen terveitä 

työikäisiä ihmisiä. Yhdysvalloissa on suositeltu yli 65-vuotiaiden enimmäisrajaksi seitsemän annosta 

alkoholia viikossa ja kaksi annosta kerrallaan. Nämä suositukset on laadittu huomioiden lääkkeiden 

ja sairauksien yleistyminen iän myötä. Suomessa seurataan myös näitä suositusrajoja. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2006) 

 

Eläkeiän saavuttaneet eivät tunne itseään vanhoiksi. He ovat yleisesti ottaen hyvässä kunnossa, 

aktiivisia ja heidän taloudellinen tilanne on turvattu. Heillä on aikaisempia ikäluokkia enemmän 

vapaa-aikaa ja rahaa käytettävänään. (Ström 2009, 2,14) Kolmanteen ikään siirtymiseen liitetään 

työnjätön lisäksi, vapaus, nautinto, itsensä toteuttaminen, harrastukset, opiskelu, kulttuuri, 

kuluttaminen, terveyden ja kunnon kohottaminen sekä itsenäisyys (Blaikie 1999). Yhä useampi 

eläkkeelle jäänyt ei asetu perinteiseen vanhuksen rooliin, vaan haluaa nauttia uudesta 

elämänvaiheesta, jota kutsutaan usein kolmanneksi iäksi. Suomalaisten elämänkaari on pidentynyt 

työiän ja varsinaisen vanhuuden väliltä. (Karisto 1997, 2002) Tätä uutta elämänvaihetta ovat 

kasvattaneet alkupäästä varhainen eläkkeelle siirtyminen ja loppupäästä eläkkeelle jääneiden 

elinajan ennusteen pidentyminen. Ikäihmisten elämä on sekä aineellisesti että kulttuurisesti 

muuttumassa. (Kärnä 2008). Suurten ikäryhmien saavuttua kolmanteen ikään tuo se mukanaan 

uudenlaisen kulttuurin ikääntymiselle ja siinä kulttuurissa alkoholilla tulee olemaan osansa niin 

arjessa kuin juhlassa. (vrt. Karisto 1997, 2002, Jyrkämä 2001a,b) Seuraavassa luvussa määritellään 

kotihoitoa ja käsitellään kotona annettavaa hoivatyötä.  
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3 HOIVATYÖN NÄYTTÄYTYMINEN KOTIHOIDOSSA 

 

Kotihoito elää tällä hetkellä muutoksessa. Näitä ovat kotihoidon lakikokeilu, asiakasmäärien kasvu 

ja asiakkaiden muuttuminen yhä hoidollisemmiksi. Kotihoidon työntekijämitoitus ei ole kasvanut 

vastaamaan lisääntyneeseen työmäärään. Tämä heijastuu osaltaan asiakastyöhön. Kotihoidon 

auttamisessa on kyse hoivasta eikä palvelusta, koska avun kriteerinä on tarve ja kyvyttömyys. Tässä 

teorialuvussa määritellään kotihoitoa ja kotona annettavaa hoivatyötä.  

 

 

3.1 Kotihoito muutoksessa 

 

Kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetuksen (607/1983) 9 §:ssä tarkoitettuja kotipalveluja ja 

kansanterveyslain (66/1972) 14 §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella järjestettyä kotisairaanhoitoa. 

Kotipalvelu voi olla kodissa tapahtuvaa yksilön ja perheen työapua, henkilökohtaista huolenpitoa ja 

tukemista. Lisäksi se voi olla tukipalveluja, kuten ateria-, vaatehuolto-, kylvetys, siivous-, kuljetus-, 

saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja. Kotipalveluja annetaan heikentyneen 

toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun 

vastaavanalaisen syyn perusteella niille, jotka tarvitsevat apua suoriutuakseen 20 §:ssä tarkoitetuista 

tehtävistä ja toiminnoista. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000). 

Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava 

suunnitelma, jollei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus. Kotipalvelut ovat tarveharkintaisia 

sosiaalipalveluita, joista käyttäjä maksaa asiakasmaksulakeihin perustuvan ja tulojensa mukaan 

määräytyvän hinnan. (Sosiaalihuoltolaki 710 / 82, 20-21§.) 

 

Suomessa kodinhoitajatoiminnan aloitti Mannerheimin Lastensuojeluliitto vuonna 1931. Toiminta 

perustettiin maaseudun vähävaraisten, monilapsisten perheiden äitien auttamiseksi. Kodinhoitajan 

tehtäväkenttä määriteltiin laajaksi, suunniteltiinhan kodinhoitajien toimivan myös eräänlaisia 

kotisairaanhoitajina ja terveydenhuollon avustajina. Laki kunnallisista kodinhoitajista tuli voimaan 

vuonna 1951. Kunnallista kodinhoitajatoimintaa alettiin 1960- luvun alussa uudistamaan, koska sen 

toiminnan rajaaminen lapsiperheisiin sulki vanhusväestön avun ulkopuolelle. Lakia kunnallisesta 

kodinhoitoavusta voidaan pitää ensimmäisenä sosiaalipalvelulakina Suomessa, koska laissa etuuden 

saanti kytkettiin yksilölliseen avun tarpeeseen. Kotiavun saamisen perusteena ei ollut enää 

vähävaraisuus kuten aikaisemmassa kunnallista kodinhoitajatoimintaa säädelleessä laissa. Hoivan 
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tarve tuli kotiaputoiminnan perustaksi. Vanhukset ja muut avuntarvitsijat otettiin lain tarkoittamien 

palvelujen piiriin. Kotiaputoiminta säädettiin maksullisesti ja asiakasmaksut otettiin käyttöön lain 

tullessa voimaan 1967. (Sipilä, Ketola, Kröger, & Rauhala 1996, 108-109, 111.) 

 

Vuonna 2004 muutettiin väliaikaisella lainmuutoksella sosiaalihuoltolakia (710/1982) ja 

kansanterveyslakia (66/1972) siten, että lakimuutos mahdollisti kotipalvelun ja kotisairaanhoidon 

järjestämisen osittain tai kokonaan kotihoidoksi yhdistettynä myös niissä kunnissa, joissa sosiaali- 

ja terveyslautakuntia ja virastoja ei ole yhdistetty (Asiakaslähtöinen kotihoito 2007, 65). Vuoden 

2006 lopussa kokeiluun oli hyväksytty 31 kuntaa ja 12 kuntayhtymää. Kokeilun ydinaluetta oli 

sosiaalihuollon kotipalvelun ja terveydenhuollon kotisairaanhoidon yhdistäminen uudeksi 

tehtäväalueeksi kotihoidoksi.  (Tepponen 2009, 91.) 

 

Kotihoidon lakikokeilun avulla saadaan palveluketju sujuvammaksi ja toiminnan ja voimavarojen 

käytön päällekkäisyys vähenee. Avohoidon tehostetuessa paine laitoshoitoon vähenee. Palvelujen 

uudelleen organisointi ja kotona annettavien palvelujen yhdistäminen hillitsee jossakin määrin 

vanhusten palvelujen kustannusten kasvua. Asiakkaiden näkökulmasta palvelukokonaisuus 

selkeytyy ja palvelujen laatu paranee. Mahdollisia haittoja ovat esimerkiksi kunnan sosiaalihuollon 

tai terveydenhuollon pirstaloituminen ja uusien raja-aitojen syntyminen palvelujärjestelmään. 

Koska vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kasvava palvelujen alue, uudelleenorganisoimisen 

ei toiminnan tehostumisesta huolimatta arvioida johtavan henkilöstön vähentämiseen 

kokeilukunnissa. Vähintään tehostumista vastaava työpanos suunnattaneen kotihoidoin 

käyntikertojen lisäämiseen ja uusien asiakkaiden palveluihin. Kotihoidon yhdistäminen on 

merkinnyt yhteistyön rakentamista ja yhteisen työkulttuurin etsimistä. (Asiakaslähtöinen kotihoito 

2007, 65.)  

 

Kotihoito on palvelustrategian ydin, kun vanhustenhuollon ideologia korostaa ikäihmisten 

mahdollisuutta asua kotona vielä silloinkin, kun he tarvitsevat apua arjessa selviytymiseen. 

Palvelustrategian taustalla ovat väestön ikääntyminen, palvelutarpeen kasvu, taloudellisuus ja 

vanhusten oma toive. Kotihoidon rooli on antaa asiakkaalle perushoitoa, hoivaa ja huolenpitoa. 

Asiakkaan hoidossa ja kuntoutuksessa tuetaan omatoimisuutta, seurataan asiakkaan vointia ja 

ennakoidaan voinnin muutoksia. Kotihoidon työntekijä tukee asiakasta ja auttaa häntä päivittäisissä 

toiminnoissa esimerkiksi hygieniasta huolehtimisesta, ruokailuista ja fyysisen, psyykkisen ja 

sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisestä. Lisäksi työntekijä huolehti asiakkaan elinympäristöstä. 

(Anderssen, Haverinen & Malin (2004):5, 488.) 
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Ikääntynyt ihminen tarvitsee monenlaista asiantuntija-apua selviytyäkseen kotona huonokuntoisena. 

Keskeisiä ikääntyneiden kotona selviytymistä edistäviä tekijöitä ovat: taloudellinen, fyysinen ja 

psyykkinen turvallisuus, asuinympäristön ja asunnon toimivuus, terveyden ja mielenterveyden 

edistäminen, toimintakyvyn ja vireyden ylläpito, sosiaaliset suhteet ja verkostot sekä yksinäisyyden 

lieventäminen. Kotihoidon avulla tuetaan ja ylläpidetään arjen jatkuvuutta. Siinä keskitytään 

henkilökohtaiseen hoivaan ja hoitoon, mutta siitä jää puuttumaan asumisen esteiden riittävä 

huomioiminen, liikkumisen ohjaus ja tukeminen, omatoimisuuden ja sosiaalisten suhteiden 

edistäminen (Karisto ym. 2007, 182.) 

 

Kotihoidossa hoidetaan nykyisin huonokuntoisia, sairaita ja iäkkäitä vanhuksia, jotka tarvitsevat 

runsaasti apua päivittäisissä toiminnoissa. Kotihoidon muutos näkyy siinä, että kotipalvelu 

sosiaalipalveluna on vähentynyt ja tilalle on tullut hoitotyön painotus. (ks. Tedre 1999; Paljärvi ym. 

2003) Ehkäiseviä palveluja on vähän ja erikoissairaanhoitoon pääseminen on vaikeutunut. (Karisto 

ym. 2007, 181) Kotipalvelun palvelutuotannossa on tapahtunut merkittävä siirtymä asiakkaan kodin 

hoitamisesta hänen henkilökohtaiseen hoitamiseen, joka käytännössä tarkoittaa esimerkiksi 

huolehtimista asiakkaan hygieniasta, wc- käynneistä ja lääkehoidosta (Tedre 1995, 157). 

 

Raija Tenkasen artikkeli ”Sosiaalityö ja kotona asuvien vanhusten ongelmat” käsittelee 

gerontologisen sosiaalityön roolia ja haasteita kotona asumisen tukena. Tenkasen mukaan 

palvelujärjestelmässä tapahtuneet muutokset ovat kapeuttaneet entisestään sosiaalityön asemaa 

vanhusten kotihoidossa ja avopalveluissa. Avopalveluissa vanhussosiaalityötä on tehty suhteellisen 

vähän, mutta tässäkin on ollut kuntakohtaisia eroja. Kotihoitoasiakkaiden palveluohjaukseen ja 

palvelujen järjestämiseen vanhussosiaalityöntekijät ovat osallistuneet vaihtelevasti. 

Moniammatillista yhteistyötä pidetään kotihoidossa tavoitteena, mutta se rajoittuu useimmiten 

kotisairaanhoidon ja kotihoidon yhteistyöksi. Yhteistyötä avopalveluissa ja kotihoidossa tehdään 

lähinnä asumiseen liittyvissä asioissa ja ongelmallisissa tapauksissa.  Vanhussosiaalityötä ei 

hyödynnetä hoidon ja palvelun suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa palveluprosessin 

aikana. Kotihoitotutkimuksissa ei puhuta sosiaalityöstä vaan sitä sivuavista osa-alueista, kuten 

toimintakyvyn ylläpitämisestä, sosiaalisista suhteista, viriketoiminnasta ja omatoimisuuden 

tukemisesta. (Karisto ym 2007, 184). 
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3.2 Hoivatyön määrittelyä 

 

Hoivaa käytetään vanhustyön yhteydessä ja arkisesta maallikkoauttamisesta (Tedre 1999, 42). 

Hoivan vastaanottaminen ja antaminen on pohjimmiltaan avoin, suurelta osin tuntematon ja 

salaisuuksia sisältävä prosessi. Hoivaan sisältyy kuitenkin tärkeitä tunnistettavia arkisia asioita, 

kuten puhtautta, terveyttä ja huolenpitoa, avunantoa ja yhteistyötä hoivattavien ja hoivaajien kesken. 

Hoiva on myös eettinen ja eksistentiaalinen suhde. Elämää ylläpitävänä toimintana hoivassa on kyse 

eettisestä asenteesta elämään, yhtä lailla toisten kuin omaankin elämäämme. (Koistinen 2003, 13.) 

 

Kotipalvelun auttamisessa on kyse hoivasta eikä palvelusta, koska avun kriteerinä on tarve ja 

kyvyttömyys. Palvelun ja hoivan raja sekä hoidon ja hoivan raja on horjuva, epäselvä ja myös 

muuttuva. Erityisesti raskas ruumiillinen hoivatyö ja intiimit ruumiinläheiset tehtävät on 

pääsääntöisesti käsitetty naisten työksi.  Hoivaa pidetään luonnollisena, naiselle kuuluvana ja naisten 

osaamana. Aikuiselta naiselta odotetaan erilaisia hoivataitoja kuin mieheltä. Samaan aikaan kun työ 

nähdään luonnollisena, on naisten kesken olemassa käsitys siitä, millaista on hyvä kodinhoito naisten 

tekemänä ja miten asiat kuuluu tehdä. Naiset hoitavat elämän alkua ja loppua, sen raihnaisuutta, 

Itsestään selvänä ja luonnollisena naisisena tekemisenä hoiva on usein jäänyt myös 

hyvinvointivaltion teorioiden marginaaliin. (Tedre & Pöllänen 1997, 23; Tedre 1999, 18,41.)   

 

Tedren väitöskirjassa hoivan ja auttamisen käsitteitä käytetään toistensa synonyymeina 

luonnehtimaan kotipalvelun työntekijöiden työtä. Kyse on arkipäivään liittyvistä tehtävistä, jotka 

ajatellaan kaikkien aikuisten osaavan. Periaatteessa kuka tahansa voi ne tehdä. Kyse on arkipäivän 

uusintamisesta. Hoiva viittaa suhteeseen niin, että tehtäviä ei tehdä itselle vaan toiselle ihmiselle. 

Hoivan käsitteeseen sisältyy avuntarvetta, kykenemättömyyttä, voimattomuutta, riippuvaisuutta tai 

osaamattomuutta. Kyse on apua tarvitsevien auttamisesta silloin, kun he eivät itse kykene tekemään 

asioita. Hoivan luonne saa leimansa paikasta jossa sitä tehdään ja siksi kodiksi käsitetty paikka 

asettaa hoivalle erityiset ehdot. Tedren tutkimuksessa hoiva- käsitteellä nähdään autettavan iäkkäitä, 

aiemmin autonomisia aikuisia. Hoivan sanaton sopimus on sopimus hoivasta naisten työnä, naisten 

vastuuna ja naisten osaamisena. (Tedre 1999, 53, 55,85.)  

 

Auttamisen arki on vaiettua historiaa. Hoivatyötä on pidetty liian arkipäiväisenä yksityiskohtaisiin 

kuvauksiin. Naiset kirjoittavat ”vierailleensa” sairaan luona tai ”istuneensa” kuolevan luona, vaikka 

avuttomien auttaminen on tarkoittanut monissa tapauksissa vaivalloista ja usein epämiellyttävääkin 
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ruumiillista ja fyysistä työtä. Hoivaa korostetaan toimintana, joka vaatii fyysistä ja psyykkistä 

työpanosta, jonka joku tekee. Ajoittain hoivasta käydyssä keskustelussa on vaadittu rakkauden ja 

emootioiden ja suhdeulottuvuuden korostamista. Hoivassa kohtaaminen muodostuu konkreettisesta 

tekemisestä, katseista, tavoista, puheista, kosketuksista, hajusta, hiljaisuuksista, kohtaamisesta ja 

väistelyistä. Hoivan luonnollisuus vahvistaa kehää, jossa työntekijät itsekin toistavat ajatusta 

konkreettisten tehtävien itsestäänselvyydestä. Näin ollen kotihoidon siivous asiakkaan luona 

luonnollistuu, josta syntyy paljon ristiriitoja asiakkaiden ja työntekijöiden välillä. Asiakkaan ja 

työntekijän neuvottelut ja kamppailut käydään usein kodinhoidon itsestään selvyyksien, erityisesti 

siivouksen, tulkintakehyksessä. (Tedre 1999, 43,44.) 

 

Ruumiiseen liittyvään auttamiseen on kätketty monia puhtaan ja likaisen merkityksiä. 

Kulttuurintukija Mary Douglas (1996) on kehitellyt puhtaussäännön: mitä likaisempi jokin asia on, 

sitä vähemmän halukkaita olemme lähestymään sitä ja sitä innokkaammin yritämme välttää 

kajoamasta siihen. Yritämme tehdä siitä kaikin tavoin näkymättömän. Ruumiin eritteen koetaan 

eniten ”itse liaksi”. Puhdasta ihmistä on miellyttävämpi pestä kuin likaista. Likaisen ihmisen 

koskettelu voidaan kokea kammottavana tai vastenmielisenä etenkin, jos likaisuus ei johdu 

kyvyttömyydestä huolehtia ruumiinhygieniasta. (Tedre & Pöllänen 1997, 28.) 

 

Hoivan syvintä olemusta on toistuvuus, joka käsitetään rutiiniksi. Siksi niiden vaatima työpanos sekä 

niihin liittyvä osaaminen jäävät piiloon. Rutiineiksi käsitetystä hoivasta katoaa mielekäs sisältö. 

Kotipalvelun keskeiset tehtävät nähdään rutiineina ja samalla fyysisestä auttamisesta ja 

avuntarpeesta tehdään sanattomia sopimuksia ja hiljaisten välttämättömyyksien maailmaa. 

Rutiininomaiselle toiminnalle on ominaista se, että sitä pidetään itsestään selvyytenä. 

Itsestäänselvyydestä huolimatta kotihoidon työntekijä tietää mitä on tekemässä ja kuinka 

jokapäiväinen elämä uusinnetaan. Kun on kyse rutiineista, ihmiset harvoin osaavat perustella tai 

tuntevat tarvetta perustella vakiintuneita, sopimuksenvaraisia käytäntöjään. (Giddens, 1984.) 

Rutiinien häiriintyminen luo turvattomuutta. Rutiinit ovat keino tulla toimeen epävarmassa 

ympäristössä, että tapa helpottaa arkipäivän sujumista. Rutiinit tekevät käyttäytymisestä muille 

tuttua ja ennustettavaa, jolloin muiden on helpompi luottaa siihen, että yksilön toiminta tapahtuu 

vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti. Turvallisuutta ja ennustettavuutta luovat rutiinit ovat vahvoja 

säilymään. Rutiinien luoma pysyvyys lisää niin yksilöllisellä kuin yhteiskunnallisellakin tasolla 

ennustettavuutta ja kodikkuutta. (Tedre 1999, 45,46.) Tämän tutkimuksen aineistossa esiintyy myös 

rutiineja, joiden ilmenemisestä tarkemmin analyysiluvussa. 
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3.3 Koti hoivatyön toimintaympäristönä  

 

Asiakkaan koti asettaa  hoivatyölle omat haasteensa. Siellä piiloutuu asiakkuuden ja työntekijyyden 

julkinen luonne. Hoivan paikantuessa kotiin, se luonnollistuu. Sopimus kodista käsitetystä asunnosta 

yksityisenä ja asujan määräämänä on vahva sanaton sopimus. Toinen sanaton sopimus on käsitys 

ruumiillisesta ihmisestä koskemattomana, itse itsestään huolehtivana. Arjen hoivasopimuksiin 

kuuluu työntekijän joustavuus erilaisten kotien ja erilaisten asiakkaiden tilanteiden mukaan. Kodin 

tulkintakehyksessä erityisesti asiakas, mutta usein myös julkista edustava auttaja saattavat käsittää 

erimielisyydet henkilökohtaisiksi. Sellaisissa tilanteissa, jossa asiakas käsittää auttajan 

henkilökohtaiseksi palvelijakseen, hän samalla pitää asemaansa vahvana niin, että erimielisyys on 

mahdollinen. (Tedre 1999, 27,58,62, 65,76.) 

 

Vanhuus on hyvää niin kauan, kuin elämänhallinta pysyy omissa käsissä ja ihminen pystyy 

hoitamaan itse asiansa. Kotona asuminen on järkevää vanhuksen itsensä ja toivottavaa myös 

yhteiskunnan kannalta. Kaikille ikääntyville oma koti ei ole paras paikka asua. Asuipa ikäihminen 

missä tahansa, hänen tulee tuntea olonsa turvalliseksi, tarpeelliseksi ja hyväksytyksi. Oma koti tulee 

tuntua kodilta ja siellä ikäihminen saa määrätä itse asioistaan. Ikäihmiselle on tärkeää säilyttää oman 

elämänsä hallinta mahdollisimman pitkään. Ikääntyneen kykyyn toimia ympäristössään vaikuttavat 

ikä, liikunta, toimintakyky kuin tottumukset ja mieltymyksetkin. Myös saman yksilön suhde 

ympäristöönsä muuttuu elämänvaiheiden mukana. Hyvässä ympäristössä fyysinen, psyykkinen, 

sosiaalinen ja symbolinen ympäristö ovat tasapainossa keskenään. Iäkkään ihmisen viimeisiä 

itsenäisyyttä ja identiteettiä ylläpitäviä kiinnekohtia ovat koti ja asuinympäristö. Hyvä sosiaalinen 

ympäristö puolestaan tarjoaa vaivattoman liittymisen yhteisöön, mahdollisuuksia ihmisten 

tapaamiseen ja yhteistoimintaan kuin myös lepoon ja vetäytymiseen. (Tapaninen 2002, 41, 85, 87.) 

 

Kun auttaminen tapahtuu arkisissa asioissa kotona, on kyse tehtävästä, joissa autettavat ajattelevat 

myös itse olevansa asiantuntijoita. Tämä pulmallistaa ammatillisen auktoriteetin. Toiseksi kyse on 

tehtävistä, joita toisten ihmisten kodeissa tehtynä on esimeriksi sääty- ja luokkayhteiskunnassa 

pidetty alempien säätyjen tai sosiaaliluokkien naisten työnä. Myös tämä haastaa kotipalvelun 

työntekijän ammatillisen asiantuntijan asemaa. Kolmanneksi iäkkäiden hoivassa on usein kyse 

toiminnasta, jonka tarkoitus on pitää yllä tietty toiminnan taso tai estää sen huononeminen. Se ei 

läheskään aina ole kuntouttamista näkyviin tuloksiin. Tedren tutkimuksen lähtökohta on se, että 

ammatillinen kotona auttaminen tulkitaan eri tavoin silloin, jos sitä tarkastellaan osana julkisen 

vanhustenhuollon organisatorista kokonaisuutta kuin silloin, kun ruumiilliset ihmiset astuvat 
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auttamaan kodeiksi mieltämiinsä paikkoihin. Julkinen muuttuu jälkimmäisessä tulkinnassa 

yksityiseksi. (Tedre 1999, 39, 52.) 

 

Kotihoito on asiakaspalvelua, jossa toimitaan asiakkaan kotona. Koti valtaistaa vanhaa ihmistä 

määrittelemään hoivasuhdetta ja avun luonnetta. Asiakaskeskeisyyttä ja -lähtöisyyttä on asiakkaan 

erilaisten kodinhoitotapojen huomioon ottaminen ja toteuttaminen. Toisaalta vanhukselle kotihoito 

on välttämätöntä apua arjessa, jotta hän voi asua kotona. Tämä tekee hänet työntekijästä 

riippuvaiseksi. Kotihoito on samalla kertaa työtä ja asiakkaan ja työntekijän välinen suhde, joka 

antaa mahdollisuuden kahdenvälisiin hoivasopimuksiin (Tedre 1999, 40.) 

 

Silva Tedren väitöskirjassa tutkitaan hoivan sanattomia sopimuksia kotihoidossa. Tutkimuksessa 

hoivan sanattomat sopimukset ovat ensisijaisesti kulttuurisia. Kulttuuri ilmenee tavassa tarkastella 

ilmiötä, tapahtumia ja käyttäytymisen tunteita. Sanaton sopimus korostaa sitä, että toiminnan 

tavoista, toimijoiden identiteeteistä, oikeuksista ja velvollisuuksista ei varsinaisesti neuvotella vaan 

ne perustuvat kulttuurisesti jaettuihin merkitysjärjestelmin. Ne ovat puheessa läsnä 

tiedostamattomina esioletuksina ja itsestään selvyyksinä. Kodeissa auttavat naiset saattavat perustaa 

toimintansa asiakkaiden kanssa solmittuihin instituution sanomattomiin sopimuksiin joita 

organisaation yhteisten linjojen vaatimus rikkoo. Näissä tilanteissa ei ole mahdollista sanoa, että 

jokin sopimus rikkoutui, koska sopimusta ei ole virallisesti tehty. Työntekijän näkökulmasta kodin 

arjen sanomattomien sopimusten rikkomisista syntyvät konfliktit tulevat näkyviksi asiakkaiden 

tyytymättömyytenä, tapana vertailla työntekijöiden työtä, vaatimuksina, joihin ei haluta tai voida 

vastata ja pettymysten ilmaisuina. Tai ne saavat ilmauksensa työntekijöiden riittämättömyyden 

tunteina, syyllisyyksinä, tietoisuutena siitä, ettei voi tai halua asiakkaiden toivomalla tavalla. 

Työntekijöiden näkökulmasta se voi ilmetä myös konflikteina myös suhteessa esimieheen tai toisiin 

työntekijöihin. (Tedre 1999, 24-26.) 

 

Asiakkaiden kodeissa virallisten asiakirjojen neutraali puhe asunnon ja asiakkaan puhtaudesta ja 

hygieniasta huolehtimisesta saattaa naisten tulkitsemana muuttua kodinhoidoksi tai henkilökohtaisen 

vaietun ruumiillisuuden kysymykseksi. Ero on tärkeä, sillä kodinhoito on merkitty kulttuurin 

koodein. Kyse ei ole vain asunnon puhtauteen tai hygienisyyteen liitetyistä merkityksistä. 

Kodinhoitoon liittyvät velvollisuudet odotetaan tehtävän kulttuurisesti määritetyllä tavalla. Kulttuuri 

asettaa normit, joiden puitteissa kodinhoito voidaan toteuttaa julkisesti hyväksytyllä tavalla. Rituaalit 

ja rutiinit ovat tehtäviä, jotka normalisoivat kodin. Ne huomataan, jos niitä ei tehdä tai ne tehdään 

väärin. (Tedre 1999, 27.) 
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Hoitaja vaikuttaa asiakkaan ympäristöön omalla käyttäytymisellään ja toisaalta asiakkaan ympäristö 

vaikuttaa heihin. Kotihoidon työntekijä ajattelee asiakkaan hoitoympäristön viihtyvyyttä, esteettistä 

kauneutta ja hyvää oloa. Myös hoitotyöntekijä tarvitsee terveyttä tukevan ympäristön jaksaakseen 

työssään. Kotihoidossa työskennellään monella eri tavalla ajattelevien ihmisten kanssa, eivätkä 

kohtaamiset ole aina helppoja. Lopulta kaikki nämä muodostavat kokonaisuuden, jolloin pienten 

osasten irrallinen tarkastelu ei anna koko kuvaa todellisuudesta.  Kiireetön, avoin ja hyväksyvä 

ympäristö on sitä mitä me kaikki haluamme ja tarvitsemme.  (Iivanainen 2001, 53- 53.) 

Toimintakyvyn aktivoiminen lisää tunnetta itsemääräämisestä ja vähentää riippuvuuden tunnetta. 

Toisin sanoen fyysinen, psyykkiseen ja sosiaalinen toimintakyky ovat sidoksissa toisiinsa. (Noppari 

& Koistinen 2005, 47 -51.) 

 

Ikäihmisen kotona tehtävään kotihoidon työhön liittyy paljon tunnetyötä. Tunnetyön nähdään luovan 

eräänlaista sosiaalista järjestystä, joka auttaa työntekijää luomaan hoitotilanteeseen järjestystä. Eräs 

tällainen hallitsemisen muoto on asiakkaiden jaottelu erilaisiin ryhmiin. Treweekin artikkelissa 

kotihoidon asiakkaan jaetaan kolmeen ryhmään: ihana (the lovelies), epämiellyttävät (the dislikes) 

sekä hämmentävät (the confused). Ihanat asiakkaat ovat työntekijän näkökulmasta ihanteellisia 

hoidettavia ja heidän tapansa elää elämäänsä on helppo hyväksyä. Tämä asiakasryhmän kanssa on 

helppo keskustella ja hoitotoimenpiteet tapahtuvat hyvässä yhteistyössä. Ihanien toimintakyky ja 

elämänhallinta on hyvää. Tähän asiakasryhmään työntekijän on helppo luottaa ja he jopa auttavat 

työntekijää esim. katsomalla toisen ikäihmisen perään. Tunnetyö sisältää usein positiivisten 

tunteiden esimerkiksi välittäminen ja hoivaaminen lisäksi myös negatiivisia tunteita asiakasta 

kohtaan, kuten kontrollia ja pakkoa. Epämiellyttävät asiakkaat käyttäytyvät huonosti työntekijää 

kohtaan ja heidät nähdään kylminä, ilkeinä ja paheellisina. He eivät osoittaneet työntekijälle 

arvostusta vaan näkivät he palvelusväkenä. (Treweek ks James & Gabe 1996, 115-118, 125-128.) 

Myös tämän tutkimuksen aineistossa on asiakkaiden ryhmittelyä, jota avataan tarkemmin 

ensimmäisessä analyysiluvussa. Seuraavassa luvussa tarkastellaan eettisiä jännitteitä, joita ilmenee 

sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä. Asiakkaan itsemääräämisoikeus asettaa kotona annettavalle 

hoivatyölle omat eettiset ristiriitansa, johon syvennytään luvun lopussa.  
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4 EETTISET JÄNNITTEET IKÄIHMISTEN ALKOHOLINKÄYTÖSSÄ 

KOTIHOIDOSSA 

 

Vanhuspalvelujen lähtökohtana on ikäihmisten arvostaminen ja itsemääräämisoikeuden 

kunnioittaminen sekä heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa vastaaminen. Aina se ei ole yksinkertaista ja 

syntyy hoivatyön eettisiä ristiriitoja. Kotihoidossa näitä ristiriitoja voidaan ratkaista sosiaalihuollon 

tai terveydenhuollon etiikasta tarkasteltuna, koska siellä työskentelee sekä terveyden-, että 

sosiaalihuollon ammattilaisia. Eri ammattiryhmien eettiset periaatteet antavat ammattihenkilöstölle 

toimintaohjeita työhön, johon liittyy ammattiasemaan liittyvää valtaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa 

asiakkaiden elämään. Kotihoito on sosiaalihuollon alaista toimintaa vaikka kotikäynnit asiakkaan 

luokse painottuisivat terveydenhuoltoon. Kotihoidon vanhustyö toimii sosiaali- ja terveydenhuollon 

rajapinnoilla, jotka osaltaan voivat heijastaa työhön erilaisia jännitteitä. Terveydenhuollossa 

käytetään termiä potilas, mutta tässä tutkimuksessa se on korvattu sanalla asiakas, koska sitä 

käytetään kotihoidossa. 

 

 

4.1. Etiikan lähestymiskulmia 

 

Parantamiseen ja hoitamiseen liittyvien eettisten ongelmien pohdinta on ikivanhaa, vaikka 

Hippokratesta (n. 460-370 eaa.) vanhemmalta ajalta ei tietoa näistä pohdinnoista juuri ole. Eettisille 

kysymyksille on luonteenomaista, että lopullisia vastauksia niihin ei koskaan saada ja siksi moni 

vanha eettinen ongelma on yhä ajankohtainen. Arkikielessä ei useinkaan tehdä eroa moraalin ja 

etiikan välillä, ja myös tieteen kielessä näitä käsitteitä käytetään merkityksissä, jotka menevät 

monesti päällekkäin. Yhteiskunnassa käydään koko ajan moraalikeskustelua. Keskustelussa ollaan 

kiinnostuneita siitä, mikä on moraalisessa mielessä oikein tai väärin, hyväksyttävää tai tuomittavaa, 

oikeudenmukaista tai epäoikeudenmukaista, hyvää tai pahaa. Moraalikeskustelua leimaavat usein 

syvälle juurtuneet erimielisyydet siitä, millaisten tekojen tai toimenpiteiden tulisi olla sallittuja ja 

millaisten kiellettyjä. (Louhiala & Launis 2009, 15,16.) 

 

Etiikan tehtävä on tutkiminen. Filosofinen etiikka jaetaan usein vielä metaetiikkaan ja 

normatiiviseen etiikkaan. Edellinen tutkii esimerkiksi moraalisen päättelyn muotoja ja logiikkaa, 

jälkimmäinen muodostaa kantoja konkreettisiin moraalikysymyksiin. Moraalissa on useimmiten 

kysymys yhteisöissä omaksutuista arvokäsityksistä, jotka ovat saaneet enemmän tai vähemmän 
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selkeän ja täsmällisen muodon. Joidenkin moraalinormien ajatellaan olevan yleisiä, koko yhteisöä tai 

ihmiskuntaa koskevia, kun taas osaa normeista pidetään kohteeltaan rajatumpina, esimerkiksi 

pelkästään jotakin ammattikuntaa koskevina. (Louhiala & Launis 2009, 16, 17.) 

 

Etiikassa ollaan kiinnostuneita ihmisten käsityksistä eettisesti hyvästä ja oikeasta tavasta toimia. 

Siinä pohditaan perusteluja ihmisen tekojen, pyrkimysten ja arvostusten hyväksyttävyydestä ja 

tuomittavuudesta. Se on myös yritystä perustella valintoja ja toimintaa niin, että päädyttäisiin 

parhaisiin mahdollisiin tuloksiin. Etiikka auttaa tekemään valintoja ja arvioimaan sekä omaa että 

muiden toimintaa, mutta ei anna valmiita ratkaisuja eettisiin kysymyksiin. (Häyry 2002, Airaksinen 

1993.) Kukaan ei voi etukäteen opiskella oikeita ratkaisumalleja erilaisiin tilanteisiin, vaan ratkaisut 

ovat tilannesidonnaisia. Mikäli ihminen haluaa toimia moraalisesti oikein, hän pyrkii tekemään 

ratkaisuja, jotka tukevat hyvän elämän toteutumista. Moraaliratkaisuille on luonteenomaista, että ne 

ovat vapaaehtoisesti tehtyjä ja niiden tekijä kantaa niistä vastuun. Hoivamoraali on siis sidoksissa 

tilanteeseen, aikaan ja paikkaan. Auttaja joutuu tilanteisiin, joissa hänen on kannettava vastuu 

ratkaisuistaan. Jokaisessa hoivasuhteessa, jokaisessa tilanteessa on läsnä kirjoitetut säännöt ja ohjeet, 

monenlaiset kulttuuriset käyttäytymismallit ja kahden yksikön kokemus juuri tässä ja nyt. (Tedre & 

Pöllänen 1997, 46) 

 

Eettistä ongelmaa ratkoessa ei ole kyse aina arvoristiriidasta. Toisistaan tulee erottaa aito eettinen 

ongelma, epäaito eli empiirinen ongelma, väärin toimiminen, kommunikaatio-ongelma sekä 

lainvastainen toiminta, sillä nämä ovat erityyppisiä asioita. Eettistä ongelmaa voidaan pitää aitona 

silloin, kun ratkaisun löytyminen on kiinni arvoja koskevasta tiedosta. Tieteellinen tutkimus ei poista 

aidon eettisen ongelman ytimessä olevaa arvoristiriitaa. Aitoja eettisiä ongelmia on monenlaisia. Ne 

voidaan luokitella esimerkiksi kiistoihin liittyviin ongelmin, päätöksentekoon liittyviin ongelmiin, 

perusteluihin liittyviin ongelmiin ja merkityksellisyysongelmiin. Kiistoihin liittyviä eettisiä ongelmia 

syntyy silloin, kun ihmiset ovat aidosti eri mieltä jonkin teon tai käytännön moraalisesta 

hyväksyttävyydestä. Eettiseen ongelmaan kuuluva epävarmuus oikeasta toimintatavasta voi olla 

työyhteisössä kollektiivista. (Louhiala & Launis 2009, 21.) 

 

Päätöksentekoon liittyvistä eettisistä ongelmista voidaan puhua silloin, kun henkilö ei pysty 

ratkaisemaan, mikä olisi moraalin kannalta paras tai oikea tapa toimia tietyssä tilanteessa. Kyse on 

oman ajattelun sisäisestä konfliktista, yksilön omien eettisten periaatteiden tai vakaumusten 

välisestä ristiriidasta. Eettiset periaatteet voivat johtaa vastakkaisiin ratkaisuihin. Ihmisillä on usein 

moraalisia mielipiteitä ja käsityksiä, joihin he uskovat mutta joita eivät pysty perustelemaan. Tällöin 
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puhutaan perusteluihin liittyvästä eettisestä ongelmasta. On eettisesti ongelmallista hyväksyä 

moraalisia käytäntöjä, kieltoja tai toimintasuosituksia, joita ei pystytä uskottavasti perustelemaan. 

Väärin toimimien tarkoittaa sitä, että ihminen toimii tietoisesti väärin, vaikka hän on selvillä 

oikeasta toimintatavasta. Tällöin ei ole syytä puhua eettisestä ongelmasta. Eettiseen ongelmaan 

kuuluva epävarmuus oikeasta toimintatavasta voi olla työyhteisössä kollektiivista. (Louhiala & 

Launis 2009, 21,22.)  

 

Utilitarismi tarkoittaa hyöty- tai seuraamusetiikkaa, jonka mukaan toiminnan moraalinen arvo 

perustuu yksinomaan siihen, kuinka paljon hyviä tai toivottuja seurauksia sillä on suhteessa 

haittoihin. Hyödyllä tarkoitetaan erilaisia asioita esimerkiksi: hyvinvointia, nautintoa, onnellisuutta, 

halujen ja tarpeiden tyydyttämistä tai kivun ja tuskan puuttumista. Utilitarismin perusperiaatetta - 

mahdollisimman paljon onnellisuutta mahdollisimman monille - on kiehtova, ja tätä ajattelua on 

paljon sosiaali- ja terveydenhuollon arjessa. Ajattelu tähtää siihen, että toiminnan erilaiset 

seuraukset olisivat lopulta yhteismitallisia ja punnittavissa. Perinteinen utilitarismin kritiikki 

kohdistuu siihen, että ainoastaan seurauksia tarkastelemalla ei päästä mielekkääseen vertailuun. 

Uusimmat utilitaristit ovat hylänneet puhtaan seurausetiikan siinä mielessä, että he ovat 

hyväksyneet esimerkiksi itsemääräämisoikeuden periaatteen oman teoriansa osaksi. Hyvän 

maksimoiminen on kuitenkin säilytettävä perusperiaatteena. (Louhiala & Launis 2009, 25, 26.) 

 

Terveydenhuollon ammattietiikka 
 
Vanhustyön etiikka kuuluu osaltaan terveydenhuollon etiikkaan. Vanhustyön etiikan tavoitteena on 

terveyden edistäminen, sairauksien ehkäisy ja hoito sekä kärsimyksen lievittäminen. Vanhustyön 

eettinen velvollisuus on antaa riittävää ja perustelua tietoa vanhukselle, jotta hän voi tehdä omat 

päätöksensä. Vanhuksen päätökset eivät sinällään ole enemmän tai vähemmän oikeita ratkaisuja 

vaan sen hetkisen tiedon ja taidon perusteella tehtyjä päätöksiä. Vasta tällöin välittämisen etiikan 

näkökulmasta voi puhua ”asiakaslähtöisyydestä”. Vanhuksen äänen kuuleminen tai kuulematta 

jättäminen on välittämisen etiikan näkökulmasta vanhustyön eettinen kysymys. Vanhuksia on paitsi 

kuultava, mutta myös kuunneltava; meidän on oltava paitsi tietoisia vanhusten äänestä, jokaisen 

vanhuksen ainutlaatuisuudesta ja erityisyydestä, mutta myös kyettävä reagoimaan siihen. (Kankare 

& Lintula 2004, 50,51,53,54,55.) 
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Vanhustyön peruselementti on vuorovaikutus. Jokaisessa vuorovaikutustilanteessa on läsnä 

vähintään kaksi eettistä näkökulmaa: sekä vanhustyöntekijällä että vanhuksella on omat 

käsityksensä eettisesti oikeasta tavasta toimia. Työntekijä ei kuitenkaan toimi ainoastaan omien 

eettisten käsitystensä varassa, vaan toiminnan taustalla ovat terveydenhuoltoa koskevat lait ja 

asetukset, terveydenhuollon eettiset ohjeet ja ammattietiikka. Terveydenhuollon eettisiä periaatteita 

ovat oikeus hyvään hoitoon, ihmisarvon kunnioitus, itsemääräämisoikeus, oikeudenmukaisuus, 

hyvä ammattitaito ja hyvinvointia edistävä ilmapiiri sekä yhteistyö ja keskinäinen arvonanto. 

Lakien säädösten, eettisten periaatteiden, ammattietiikan ja yksikön eettisten ohjeiden lisäksi etiikka 

on myös kunkin vanhustyöntekijän omassa eettisessä ajattelussa. (Valtakunnallinen 

terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta) 

 

Ihmisarvon kunnioittamiseen, tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen perustuva hoivatyö toteutuu 

hoitotyön henkilöstön toimintana, jota ohjaavat turvallisuuden, hoidon jatkuvuuden, yksilöllisyyden 

ja inhimillisyyden periaatteet. Tämä edellyttää ammattitaitoista toimintaa, luottamuksellista 

hoitosuhdetta sekä hoitoympäristöä, josta ei aiheudu asiakkaalle fyysistä eikä psyykkistä vaaraa. 

Jokainen asiakas nähdään ainutkertaisena yksilönä ja jokaisella on oikeus saada tarvitsemaansa 

hoitoa ja hyvää kohtelua. Hoidossa otetaan huomioon asiakkaan sen hetkinen tilanne ja että hän saa 

tarvitsemansa huolenpidon ja lievityksen mahdolliseen kipuun, tuskaan ja kärsimykseen. 

Tavoitteena on, että asiakas kokisi kotihoidon henkilöstön kohtelun ystävällisenä ja hänen 

arvomaailmaansa ja vakaumustaan kunnioittavana. Vanhustyö on ihmissuhdetyötä, jossa yhdistyvät 

ihmisenä oleminen ja ammatillinen asiantuntijuus. Työn eettinen ulottuvuus ilmenee siten, että 

työntekijä ottaa omalta osaltaan vastuun asiakkaan palvelujen ja hoidon yhteistyössä eri osapuolten 

kanssa tapahtuvasta suunnittelusta ja toteutumisesta. Asiakkaan tarpeet, toiveet, tavat ja tottumukset 

sekä hänelle merkittävät jokapäiväiset asiat ovat lähtökohtana hoito- ja palvelusuunnitelmia 

laadittaessa. Vanhustyön kaikissa vaiheissa on tärkeää tunnistaa asiakkaan voimavarat ja 

toimintakyky. (Päivärinta & Haverinen 2002.) 

 

Hoitoyhteisö koostuu eri asemissa, tehtävissä ja rooleissa toimivista henkilöistä. Hoitoa koskevassa 

päätöksenteossa näistä ryhmistä kaikki ovat yleensä tavalla tai toisella mukana. Eri ammateissa 

toimivilla työntekijöillä on kullakin oma tarkoin rajattu vastuualueensa, johon sisältyy joukko 

erinäisiä moraalisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Ammattieettiset ohjeistot pyrkivät täsmentämään, 

mihin ammattikunnan edustajilla on oikeus puuttua ja mihin he ovat moraalisesti velvollisia 

sitoutumaan. Terveydenhuollon yleisiä päämääriä ovat terveyden edistäminen, sairauksien ehkäisy ja 

hoito sekä kärsimyksen lievittäminen. Vaikka yleiset päämäärät ovatkin yhteisiä, eri ammattien 
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välille voi syntyä jännitteitä. Tämä johtuu siitä, että ammatit ovat kehittyneet historiallisesti osittain 

erillisinä prosesseina. Toisenlaisen ongelman muodostaa se, että hoitohenkilökunnalla saattaa olla 

sellaisia omaan ammattiinsa liittyviä moraalisia oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia näkemyksiä, 

jotka poikkeavat valtaväestön moraalista. Hoitohenkilökunnan tulisikin tiedostaa oma toiminnallinen 

rakenteensa ja kaikkien siinä toimivien tuntea riittävän hyvä oma ammatillinen roolinsa ja sen suhde 

terveydenhuollon yleisiin arvopäämääriin. Ammattien ja ammattietiikan ongelmien luonteen 

tuntemus on avain tämän problematiikan selvittämiseen. (Louhiala & Launis 2009, 56-57.)  

 

Jokainen ammattilainen on oman alansa asiantuntija ja auktoriteetti. Lääkäri on esimerkki 

perinteisestä ammatista eli professiosta; lähihoitaja taas edustaa niin sanottua puoliammattia eli 

semiprofessiota. Puoliammatit toteuttavat samoja arvoja kuin varsinaiset ammatit, mutta niiltä 

puuttuvat tietyt professioiden tunnusmerkit, kuten valta, eräät oikeudet, työn autonomisuus ja työn 

tieteellinen perusta. (Louhiala & Launis 2009, 57.) Ryhmähaastatteluissa oli huomattavissa miten 

enemmistö haastatteluihin osallistuneista edusti semiprofessiota. Tähän palataan tulososiossa.  

 

Sosiaalihuollon ammattietiikka 

 

Sosiaalihuollon etiikan perusta on ihmisen itseisarvossa, joka korostaa ihmisen kykyä kasvaa ja 

muovata ympäristöään. Näistä on johdettavissa sosiaalihuollon keskeiset arvopremissit, ihmisen 

ainutkertaisuudesta, huomioon ottamisesta ja itsemääräämisoikeuden kunnioittamisesta. Tästä 

syystä on erittäin tärkeää, että ihmiset voisivat tulla kuulluiksi omissa asioissaan, että heille 

avautuisi mahdollisuuksia turvalliseen inhimilliseen vuorovaikutukseen ja että heillä olisi riittävästi 

välineitä ja keinoja aitoon itseluottamukseen ja itsetoteutukseen. Etiikan luonteeseen kuuluu aina 

myös kriittisyys. Tämän pitäisi näkyä paitsi siinä, miten jokin sosiaalihuollon toimenpide 

toteutetaan, myös siinä, että sosiaalihuollossa tulisi voida kriittisesti arvioida yhteiskunnallisia 

oloja. Perustellusti voidaan vaatia, että sosiaalityön eettisenä velvollisuutena on pyrkiä herättämään 

ihmiset suurempaan oma- ja lähimmäisenvastuuseen. (Heiskanen 2008.) 

 

Sosiaalihuollon työssä korostuu velvoite asettua yhteiskunnalliselta asemaltaanheikompien ryhmien 

puolelle. Työn ytimenä on etsiä asiakkaan voimavaroja, silloin kun ne ovat kadonneet tai loppuneet. 

Ammattietiikka työssä toteutuu arjenvalinnoissa, jotka saattavat olla haastavia. Työtä säätelee 

lainsäädäntö, mutta laillisuus ei tarkoita samaa kuin eettisyys. Näin ollen lainmukaisuus ei aina takaa 

oikeudenmukaisuutta. Harvoin laista saadaan suoria vastauksia ihmissuhdetyön kiperiin pulmiin. 

Sosiaalihuollon työssä korostuu ennaltaehkäisy. Yhteiskuntapoliittinen tehtävä on puolustaa vähän 
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arvostettujen, vaiennettujen ihmisten etuja yhteiskuntapolitiikan toteutuksessa ja tuoda poliittiseen 

päätöksentekoon tietoa kohtuuttomista elämäntilanteista. (Talentia 2005.) 

 

Jokainen ihminen tulee jostakin, yhtä arvokkaasta taustastaan ja tuo tausta on jokaisessa ihmisten 

kohtaamisessa mukana. Eettisessä ajattelussa on ensisijalla yksittäisten ihmisten näkökulma. 

Eettisessä toiminnassa korostuu silloin toisten huomioonottaminen, välittäminen, vastuu ja empatia. 

Nämä tarkoittavat sitä, että eettistä on nimenomaan toisen ihmisen erityisyyden huomioiminen ja 

tarvittaessa siitä vastuun ottaminen. Etiikka on läsnä jokaisessa vuorovaikutustilanteessa. Se on läsnä 

arkipäivässä ja käsityksemme oikeasta ja väärästä välittyy toiminnassamme: eettisyys välittyy myös 

siinä, miten puhuttelemme, katsomme ja kosketamme vanhusta. Välittämisen etiikan näkökulmasta 

asiakaslähtöisyys voidaan ymmärtää siten, että vanhus todella ymmärretään yksilönä, jolla on 

yksilölliset tarpeet ja oma arvokas käsityksensä tarvitsemastaan hoidosta. (Kankare & Lintula 2004, 

54.) 

 

 

4.2 Itsemääräämisoikeuden määrittelyä 

 

Suomessa yksilön itsemääräämisoikeudella on hyvin vankka asema. Aikuisten ihmisten sallitaan 

yleensä toimia vapaasti jopa silloin, kun heidän toimintansa seurausten arvellaan olevan heidän 

terveydelleen ja hyvinvoinnilleen haitallisia. Aikuisilla on lupa vaarantaa oma terveytensä juomalla, 

tupakoimalla tai harrastamalla jotain vaarallista lajia tai vaikkapa kieltäytyä lääkärin määräämästä 

lääkityksestä. Ihmisellä on oikeus tehdä epäviisaita itseään koskevia valintoja. Muut voivat puuttua 

näihin valintoihin ainoastaan siinä tapauksessa, että henkilö ei ole perillä toimintaansa liittyvistä 

vaaroista tai on jostain syystä kykenemätön itsenäiseen harkintaan esimerkiksi vakavan psyykkisen 

sairauden vuoksi. Tällöin on kysymyksessä epäautonominen henkilö, jonka tahtoa ja toimintaa 

voidaan erityisesti vakavissa tapauksissa rajoittaa hänen oman edun nimissä. Oikeus 

itsemääräämiseen ei ole luovuttamaton. Asiakas voi jättää hoitoaan koskevien ratkaisujen tekemisen 

lääkärin asiaksi, ja hän voi luopua osasta kompetenssiaan kieltäytymällä sairautensa luonnetta 

koskevasta tiedosta eli on oikeus olla tietämättä. Itsemääräämisoikeus on sokea sen suhteen, miten 

hyviä tai oikeita ratkaisuja ihmiset tekevät jonkin yleisen standardin mukaan arvioiden. 

Itsemääräämisen vaatimus ei ole täysin ehdoton, kaiken muun ylittävä periaate, vaan 

ristiriitatilanteissa jollekin muulle periaatteelle voidaan antaa suurempi painoarvo. Itsemäärääminen 
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kuuluu kuitenkin moraalisiin perusoikeuksiin, joten sen ylittämiselle tulee löytää hyvin painavia 

syitä. (Louhiala & Launis 2009, 33.) 

Itsemääräämisen periaate tarkoittaa sitä, että kompetentti yksikö on oikeutettu päättämään itseään 

koskevista asioista, toimimaan vapaasti harkitsemallaan tavalla ja saamaan muilta päätöksen 

toteuttamisen edellyttämää apua, esimerkiksi tietoa. Itsemääräämisen luonteeseen kuuluu, että kukin 

saa elää ja toimia omien käsitystensä, uskomustensa ja arvojensa mukaisesti, kunhan ei 

toiminnallaan aiheuta vahinkoa toisille. Itsemääräämisoikeuden tarkoituksena on turvata 

mahdollisuus omien mielipiteiden muodostamiseen, omiin tahdonilmauksiin, omiin moraalisiin, 

poliittisiin ja uskonnollisiin vakaumuksiin ja omiin tekoihin. Tämä edellyttää, ettei näin loukata 

muiden ihmisten yhtäläistä oikeutta itsemääräämiseen. Yleisen käsityksen mukaan 

itsemääräämisoikeuden harjoittaminen edellyttää, että henkilöllä on ainakin jonkinlaiset henkiset ja 

fyysiset valmiudet itsenäiseen ajatteluun ja toimintaan.  

 

Kun hoitamisen velvollisuus joutuu vastakkain itsemääräämisoikeuden kanssa, syntyy niin sanotun 

paternalismin ongelma. Sillä viitataan siihen, että joku muu kuin asiakas itse tekee päätöksiä hänen 

puolestaan, koska arvelee tietävänsä paremmin, mikä on asiakkaan etu. Paternalismin käsite on laaja 

ja se jaetaan siksi eri tyyppeihin esimerkiksi heikkoon ja vahvaan tai aitoon, luovutettuun ja ei-

luovutettuun paternalismiin. (Louhiala & Launis 2009, 33-34.) Vahvan paternalismin mukaan jopa 

täysin autonomisten henkilöiden harkittuihin päätöksiin on lupa puuttua, jos heidän hyvinvointiaan 

kyetään tällä tavoin edistämään. Heikon paternalismin mukaan henkilön omien etujen vastaiseen 

toimintaan on oikein puuttua, mikäli yksilö on pysyvästi tai tilapäisesti kykenemätön autonomiseen 

harkintaa tai tietämätön vaarasta, joka häntä uhkaa. Harmittomiin valintoihin ja päätöksiin ei ole 

lupa puuttua, ja mahdollisella puuttumisella tulee edistää tai pitää yllä yksilön kykyä harkita ja 

toimia omatoimisesti. Aito paternalismi tarkoittaa toimimista kuten lapsen vanhempi tekisi, joka 

perustelee toimintaansa lapselleen vetoamalla siihen, kuinka ”äiti tietää parhaiten”. Tällainen 

paternalismi hyväksytään monissa tilanteissa, onhan lapsi kykenemätön ymmärtämään vaikka 

liikenteen vaaroja. Luovutettu paternalismi tarkoittaa tilannetta, jossa potilas tai asiakas 

suostumuksellaan luovuttaa päätösvaltaa lääkärille tai muulle vastaavassa tilanteessa olevalle 

asiantuntijalle. (Louhiala & Launis 2009, 34-35.)  Paternalismin ilmenemiseen tässä tutkimuksessa 

palataan tulosluvussa ja johtopäätöksissä 

 

Kati Mattila-Pyykkönen (1996) erottaa itsemääräämisoikeuden kolme tärkeää ehtoa 

itsemääräämisoikeuden, itsemääräämiskyvyn ja tilaisuuden itsemääräämiseen. 

Itsemääräämisoikeuteen kuuluvat asiat ovat henkilön itsensä määrättävissä oman tahtonsa mukaan. 
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Kyse on päätöksistä, valinnoista ja teoista, jotka koskevat henkilön omaa elämää. Kyse on 

esimerkiksi potilaan oikeudesta päättää, minkälaista hoitoa tai apua hän haluaa vastaanottaa ja mistä 

hän haluaa kieltäytyä. Hoitoon ja auttamiseen sisältyy asioita, joista tehdään sanattomia sopimuksia 

auttajan ja autettavan kesken. Hoiva- ja hoitotyössä on joskus vaikea arvioida, onko ihminen 

kykenevä aitoon tahdonmuodostukseen esimerkiksi voimakkaasti päihtyneen tai dementoituneen 

kohdalla. Hoiva- ja hoito sisältää ihmiseen vaikuttamista ja vallankäyttöä. Vallankäyttöä 

tarkastellaan yleensä autettavan näkökulmasta. Kuitenkin myös autettava saattaa pyrkiä hallitsemaan 

auttajaansa. Ammattityössä, esimerkiksi kotipalvelussa, syntyy tilanteita, joissa asiakas pyrkii 

”niskan päälle ”uhkauksin ja kohtuuttomin tuntuvin vaatimuksin (Tedre 1993, 32)  

 

Itsemääräämisoikeus ei kuitenkaan tarkoita oikeutta täydelliseen välinpitämättömyyteen itsestään tai 

ympäristöstään. Työntekijän velvollisuus tarjota apua ja asiakkaan oikeus siitä kieltäytyä eivät siis 

ole toisiaan poissulkevia asioita. (Levo 2008, 11–12.) Itsemääräämisoikeuden toteutuminen 

edellyttää, että asiakas saa päätöksentekoonsa tietoa ja tukea. Itsemääräämisoikeutta vahvistetaan 

ikäihmisen voimavaroja tunnistamalla, vahvistamalla ja käyttämällä. (Ikäihmisten palvelujen 

laatusuositus 2008, 13.) Asiakas ei voi yksipuolisesti määrittää itselleen sellaista hoitoa ja palvelua, 

jota työntekijä ei pidä ammatillisesti aiheellisena. Hoito ja palvelu perustuvat, myös silloin kun 

asiakkaan kanssa ei päästä yhteisymmärrykseen, viimekädessä ammatilliseen arvioon. (Larmi, 

Tokola & Välkkö 2005, 62.) 

 

Kyky itsemääräämiseen merkitsee, että henkilö pystyy muodostamaan itselleen käsityksen omasta 

tahdostaan. Vaikka ihminen tekisi ratkaisuja, jotka toisten mielestä ovat kaikkea muuta kuin 

järkeviä, ovat ne hänen elämänsä mukaisesti tehtyjä sellaisina hyväksyttäviä. Jotta itsemäärääminen 

toteutuisi, täytyy ihmisillä olla myös tilaisuus itsemääräämiseen. Jos hänen elämäänsä koskeviin 

ratkaisuihin puututaan estämällä tai aikaansaamalla toisia ratkaisuja, häneltä on viety tilaisuus 

määrätä itsestään. (Tedre & Pöllänen 1997, 31.) 

Itsemäärääminen terveydenhuollossa 
 

Terveydenhuollossa on sisäistetty pitkälle potilaan itsemääräämisoikeuden merkitys ja joskus sitä 

tulkitaan liian vahvasti. Pahimmassa tapauksessa itsemääräämisoikeudesta on tullut arvo, joka 

suvereenisti voittaa muut arvot sillä seurauksella, että potilas kokee tulevansa hylätyksi. Oikeudesta 

onkin tullut velvollisuus päättää omista asioistaan. On hyvä, että aikuiset saavat päättää omista 

asioistaan ja esimerkiksi kieltäytyä mistä tahansa hoidosta, jos niin parhaaksi näkevät. Oikeassa 

elämässä vaihtoehdot ovat kuitenkin harvoin selkeitä. (Louhiala & Launis 2009, 31, 36.) 
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Terveydenhuollon etiikassa hyvin keskeinen tietoon perustuva suostumuksen käsite perustuu siihen, 

että ihmisillä on itsemääräämisoikeus omaa hoitoaan ja tutkimuksiaan koskevissa asioissa. Hoitoon 

tarvitaan potilaan suostumus ja hoitoratkaisu on tehtävä yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos 

potilas kieltäytyy tietystä hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, häntä on mahdollisuuksien mukaan 

hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan muulla lääketieteellisesti hyväksytyllä tavalla. 

(Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785) Suomessa potilaan oikeuden on ensimmäisenä 

maailmassa kirjattu peräti lakiin. Oikeuksiin perustuva etiikka ottaa ihmisen arvokkuuden ja 

koskemattomuuden vakavasti. (Louhiala & Launis 2009, 17, 27.)  

 

Itsemääräämisoikeuden kääntöpuolena voidaan nähdä potilaan velvollisuudet. Brittiläinen filosofi 

Martyn Evans on nimennyt potilaalle kymmenen velvollisuutta. Potilaan velvollisuuksia ovat muun 

muassa velvollisuus ylläpitää omaa terveyttään ja tehdä voitavansa sen ylläpitämiseksi ja välttää 

tieten tahtoen terveysriskejä. Potilaalla on velvollisuus hakeutua asianmukaisella tavalla hoitoon. 

Hänen tulee suhtautua realistisesti hoidon mahdollisuuksiin ja kunnioittavasti henkilökuntaan. 

Potilaan tulee kuvata oireensa ja aikaisemmat sairautensa rehellisesti. Hän ei saa salata seikkoja, 

joilla on mahdollisesti merkitystä taudinmäärityksen, hoidon suunnittelun tai ennusteen kannalta. 

Potilaan tulee pääsääntöisesti suostua ehdotettuihin diagnostisiin tutkimuksiin. Hänen tulee 

noudattaa hoito-ohjeita, ellei ole perusteltua syytä poiketa niistä. Potilaan tulee tehdä voitavansa 

oman toipumisensa edistämiseksi. (Louhiala & Launis 2009, 43,44.) 

 

Itsemäärääminen sosiaalihuollossa 
 

Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan toivomukset ja mielipide 

ja muutoinkin kunnioitettava hänen itsemääräämisoikeuttaan niin pitkälle kuin mahdollista. Ihmisen 

sisäinen itsemääräämisoikeus edellyttää henkilön edellytyksiä ja kykyä hallita itseään sekä kykyä 

harkittuihin, itsenäisiin päätöksiin ja tekoihin. Asiakkaalle on annettava mahdollisuus osallistua ja 

vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Asiakasta koskeva asia on käsiteltävä ja 

ratkaistava siten, että ensisijaisesti otetaan huomioon asiakkaan etu. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan 

asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812. Luku 2, 8§.) 

 

Käytännössä itsemäärääminen tarkoittaa sitä, että työntekijä auttaa asiakasta tiedostamaan ja 

selkiyttämään omia tavoitteitaan. Auttamisprosessilla ei tueta asiakkaan riippuvuutta ja työntekijä 

kunnioittaa asiakkaan omia näkemyksiä. Asiakkaan itsemääräämisoikeudella tuetaan asiakkaan 

tunnetta omasta elämänhallinnastaan. (Sosweb) 
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Hoivatyö on ikuista tasapainoilua, joka näkyy tämän tutkimuksen tuloksissa. Yhtä aikaa on 

vastattava siitä, että ihminen saa elää kohtuullisen siivossa ympäristössä, että kunnioitettava ihmisen 

itsemääräämistä ja koskemattomuutta. Jos korostaa liikaa ympäristön siisteyttä ja omia tai yleisiä 

arvoja, saattaa puolestaan loukata itsemääräämistä. Hoitamisen periaatteen mukaan on edistettävä 

ihmisten toimintakykyä, vähennettävä heidän kärsimyksiään ja vältettävä tekemästä sellaista, mikä 

vahingoittaa heidän toimintakykyään ja lisää kärsimyksiä. Periaate pitää sisällään kaksi vaatimusta, 

hyvän tekemisen ja pahan välttämisen, jotka voivat olla ristiriidassa keskenään. Itse asiassa kaikkeen 

vaikuttavaan hoitoon sisältyy mahdollisuus, että se on joillekin potilaille haitallista.  
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5 TUTKIMUSASETELMA 

 

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää miten päihteitä käyttävä ikäihminen kohdataan kotihoidossa ja 

miten työntekijät tulkitsevat omaa rooliaan näissä kohtaamisissa. Tutkijana kiinnostuin aiheesta, 

koska siirryin tekemään sosiaalityötä ikäihmisten pariin noin kaksi vuotta sitten. Muutos oli 

huomattava aikaisempiin sosiaalityön tehtäviin, koska gerontologinen sosiaalityö ei ole juurtunut 

vielä vakiintuneiksi käytännöiksi. Ikäihmisten parissa tehtävässä työssä puuttuu menetelmiä, 

käytäntöjä, palveluja ja osaamista, mitä on sosiaalihuollon muiden asiakkaiden kohdalla. Kohtasin 

työssäni ikäihmisten päihdeongelmia ja kiinnostuin aiheesta, koska huomasin siitä olevan vähän 

tutkittua tietoa. Ikäihmisten päihteidenkäyttö herätti keskustelua omassa työyhteisössäni 

hoitohenkilökunnan keskuudessa. Hoitohenkilökunta koki, etteivät he voi puuttua ikäihmisen 

juomiseen palveluasumisen yhteydessä, jossa ikäihmisellä on oma vuokra-asunto kotinaan.  

 

Valitsin tutkimuskohteeksi kotihoidon, koska se antoi tutkijana minulle etäisyyttä omaan työhöni. 

Palveluasumisen asiakkaat ovat myös pääsääntöisesti ensin olleet kotihoidon asiakkaita, jolloin 

kotihoito on se taho missä ensimmäisenä kohdataan päihteitä käyttävä ikäihminen. Kotihoidon 

työntekijät toimivat eräänlaisina portinvartijoina sen suhteen kenen asiakkaan kohdalla mahdollista 

päihteiden väärinkäyttöä lähdetään viemään eteenpäin varsinaisille päihdeasiantuntijoille. Tämän 

tutkimuksen kautta halusin saada selville miten ikäihmisten mahdolliseen alkoholinkäyttöön 

puututaan kotihoidossa. Halusin tätä kautta saada uusia näkökulmia ja menetelmiä omaan työhöni ja 

työyhteisöön. Tutkimusaiheen valintaan vaikutti myös ”Haasteena ikäihmisten päihdeongelma” 

selvitys, joka vahvisti mielenkiintoa aiheeseen. (Niiranen & Tuomela –Jaskari, 2009.) 

  

Tutkimusote tässä tutkimuksessa on laadullinen. Teoreettinen viitekehys on sosiaalihuollon ja 

terveydenhuollon rajapinnoissa ikäihmisen kotona- annettavassa hoivassa ja huolenpidossa. Etiikka 

ja itsemääräämisoikeus antavat toiminnalle kehyksen. Aineisto on analysoitu laadullisella sisällön 

analyysillä ja tutkimuksen lähestymistapa on fenomenologis- hermeneuttinen. Ikäihminen 

määritellään tässä tutkimuksessa yli 65-vuotiaaksi. Sekakäyttäjät (lääkkeet ja alkoholi) ja 

psykiatriset asiakkaat ovat rajattu tästä tutkimuksesta pois, vaikka asiakasryhminä heidät tuotiin esiin 

jokaisessa ryhmähaastattelussa. 

 

Tutkimuksen alussa tutkimuskysymyksinä oli: MMiitteenn  iikkääiihhmmiisstteenn  ppääiihhtteeiiddeenn  kkääyyttttöö  kkoohhddaattaaaann  

kkoottiihhooiiddoossssaa  peruspalvelun työntekijöiden näkökulmasta  jjaa  tteehhddäääännkköö  kkoottiihhooiiddoossssaa  ppääiihhddeettyyööttää..  
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TTuuttkkiijjaannaa  eenn  oolllluutt  vvaarrmmaa  ssiiiittää  mmiitteenn  ttuunnnniisstteettttuu  iillmmiiöö  iikkääiihhmmiisstteenn  aallkkoohhoolliinnkkääyyttttöö  oonn  kkoottiihhooiiddoossssaa  jjaa  

mmiitteenn  aaiihheeeesseeeenn  ssuuhhttaauudduuttaaaann  rryyhhmmäähhaaaassttaatttteelluuiissssaa..  Työntekijät olivat kuitenkin valmiimpia 

puhumaan aiheesta mitä minun annettiin etukäteen ymmärtää. Aineisto muodostui sellaiseksi, mitä 

en alun perin osannut odottaa. Se aiheutti eettisiä ristiriitoja sen suhteen, miten käsitellä 

työntekijöiden kuvaamaa ilmiötä ikäihmisten alkoholin käytöstä. Tutkijana minua kiinnosti päästä 

tämän ilmiön taakse ja saada selville, miksi kotihoidon työntekijät kuvasivat kokemuksiaan ja 

näkemyksiään esittämällään tavalla. Päätin karistaa pois kaikki tutkijan esioletuksen ja muuttaa 

tutkimuksen toteutustapaa aineistolähtöiseksi. Tässä kohtaa tutkimusta minun tuli myös tarkentaa 

tutkimuskysymyksiä.  

 

Tutkimuksella pyritään selvittämään vastaukset seuraaviin kolmeen tutkimuskysymykseen. 

 

1. Miten kotihoidon työntekijät tulkitsevat asiakkaiden alkoholinkäyttöä? 

2. Miten kotihoidon työntekijät tulkitsevat oman roolinsa kohdatessaan runsaasti alkoholia 

            käyttävän asiakkaan? 

3. Millaisia eettisiä ongelmia kotihoidon asiakkaan runsaaseen alkoholinkäyttöön liittyy? 

 

”Ongelman asettaminen ja muotoileminen on usein vaikeampaa kuin sen ratkaiseminen” (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2005, 116.) Tutkimusongelmien asettaminen on rajauksia ja valintoja ja ne 

saattavat muodostua suhteellisen suureksi haasteeksi tutkimuksen kokonaisuuden toteutuksen 

kannalta. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimusongelmat saattavat muuttua tutkimuksen teon 

edetessä, kuten tässäkin tutkimusprosessissa on käynyt. Kaikki tutkimukselliset valinnat perustuvat 

siihen, miten niiden avulla löydetään vastauksia asetettuihin tutkimusongelmiin. (Hirsjärvi yms. 

2005, 117.) Laadullisen tutkimuksen takana on ajatus siitä, että ihmisten toiminta on parhaiten 

ymmärrettävissä siinä ympäristössä, missä se ilmenee (Bogdan & Biklen 1992, 30). Laadullisessa 

tutkimuksessa tutkimuskohdetta pyritään kuvaamaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti sekä 

uusien asioiden ja näkökulmien löytämistä tai paljastamisesta, ei siis määrällisen tutkimuksen tapaan 

jo olemassa olevien hypoteesien testaamisesta (Hirsjärvi yms. 2005, 152).  
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5.1 Tutkimuksen toteutus  

 

Aineisto on kerätty haastattelemalla ryhmissä erään keskisuuren kaupungin kotihoidon 

peruspalvelun työntekijöitä. Tutkimuslupa myönnettiin 28.1.2010 kyseisen kaupungin vanhustyön 

johtajan päätöksellä (10/2010). Tutkimukseen osallistui 22 työntekijää kolmelta eri toimialueelta. 

Ryhmähaastatteluja suoritettiin kolme helmikuun 2010 aikana. Ensimmäisessä haastattelussa oli 

kuusi työntekijää, toisessa yksitoista ja kolmannessa viisi. Alla olevassa taulukossa esitellään 

tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden koulutus sekä työkokemus vuosissa. Kahdella 

lähihoitajalla oli yli 20 vuoden työkokemus. Ensimmäiset lähihoitajat valmistuivat 90- luvun 

puolivälissä eli he ovat työskennelleet kotihoidossa jo ennen tutkinnon suorittamista. Yli puolet 

osallistujista oli koulutukseltaan lähihoitajia. 

 
Taulukko 1 Tutkimukseen osallistuneiden koulutus ja työkokemus 
 1-5 vuotta 5-10 vuotta 10-15 vuotta 15-20 vuotta yli 20 vuotta 
kodinhoitaja    2 hlöä 4 hlöä 
perushoitaja  1 hlö    
lähihoitaja 7 hlöä 1 hlö 3 hlöä  2 hlöä 
sosionomi/lähihoitaja  2 hlöä    
 

Ryhmähaastattelujen teemat olivat: 1) Ikäihmisten päihteiden käytön kuvailu, 2) Työntekijän 

mahdollisen huolen ilmeneminen ja 3) Mahdollinen puuttuminen. Haastattelut toteutettiin jokaisen 

alueen omassa taukotuvassa. Haastattelujen kesto vaihteli puolestatoista tunnista kahteen tuntiin. 

Aineisto on purettu litteroimalla sana sanalta. Tutkimustehtävän kannalta taukojen, huokauksien tai 

äänenpainotuksien erittely ei ollut tarpeen. Ryhmähaastattelut tuottivat litteroitua tekstiä rivivälillä 

1 yhteensä 64 sivua tiivistä aineistoa. Tulosluvussa esitetään litteroituja lainauksia ja sisällön 

analyysin taulukoiden pelkistettyjä ilmauksia,. Taulukoiden pelkistetyt ilmaukset ovat lyhennettyjä 

suoria lainauksia haastatteluun osallistuneiden puheista. Pelkistettyjä ilmauksia täydentämään ja 

tukemaan esitetään myös pidempiä lainauksia haastateltavien puheista. Pidemmissä 

aineistonäytteissä T- lyhenne tarkoittaa työntekijää ja numero perässä ryhmän osallistujaa. 

Lainauksen loppuun on merkitty sulkuihin, mistä kolmesta ryhmähaastattelusta lainaus on peräisin. 

Lainauksissa ja pelkistetyissä ilmauksissa murresanat on muutettu yleiskielelle. Tämä siksi, ettei 

tutkimusta osata paikantaa tiettyyn kaupunkiin murteen perusteella. 

 

Teemahaastattelu on astetta strukturoidumpi kuin avoin haastattelu. Se ei etene tarkkojen, 

yksityiskohtaisten, valmiiksi muotoiltujen kysymysten kautta vaan väljemmin kohdentuen tiettyihin 

ennalta suunniteltuihin teemoihin, jotka ovat kaikille osallistujille samat. Teemahaastattelussa 
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pyritään huomioimaan ihmisten tulkinnat ja heidän merkityksenantonsa. Ihmisten vapaalle puheelle 

annetaan tilaa. Haastattelut muistuttavat hyvin paljon keskustelua, jossa edellinen vastaus saa aikaan 

seuraavan kysymyksen. Haastattelun tavoitteena on selvittää, mitä jollakulla on mielessä. (Hirsjärvi 

& Hurme 2001, 47-48, 66; Eskola & Suoranta 2000, 86-87.) Haastattelua tekevän tutkijan tehtävä on 

välittää kuvaa haastateltavien ajatuksista, käsityksistä, kokemuksista ja tunteista. Haastattelija on 

haastattelutilanteessa samalla sekä osallistuva että tutkiva persoona. Haastattelijalta vaaditaan oman 

osuuden minimoimista, puolueettomuutta eikä hän saisi esittää omia mielipiteitään. Tutkijan ei tule 

lähteä väittelemään haastateltavien kanssa. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 41, 97.) 

 

Ryhmähaastattelussa haastattelija puhuu useille haastateltaville yhtä aikaa ja suuntaa välillä 

kysymyksiä myös ryhmän yksittäisille jäsenille. Osanottajat kommentoivat asioita melko 

spontaanisti, tekevä huomioita ja tuottavat monipuolista tietoa tutkittavasta ilmiöstä.  (Hirsjärvi & 

Hurme 2008, 63.) Se, miten hyvin ryhmähaastatteluun osallistujat tuntevat aiheen eli tuntevat itsensä 

osalliseksi käsiteltävään aiheeseen määrittää heidän osallistumistaan haastatteluun (Morgan 1997, 

15). Ryhmäkeskustelussa vetäjä pyrkii tietoisesti saamaan aikaan osallistujien välistä 

vuorovaikutusta. Haastattelija esittelee tiettyjä tutkimuksen kohteena olevia teemoja osallistujien 

keskenään keskusteltaviksi ja kommentoitaviksi. Ryhmäkeskustelu ei ole staattinen, vaan se elää läpi 

eri vaiheita. Usein ryhmän alkuvaihe on jännitteinen ja silloin osallistujissa saattaa risteillä 

epämääräisiä oletuksia ja odotuksia. Aloituspuheenvuorolla on keskeinen osa. Siinä haastattelija tuo 

esiin ryhmän säännöt: mistä on tarkoitus keskustella ja miten ryhmässä puhutaan. Vetäjä myös 

motivoi osallistujia puhumaan ja palkitsee heitä osoittamalla kiitollisuutensa paikalle tulosta. 

(Ruusuvuori & Tiittula 2005, 231.) 

 

Ryhmähaastatteluissa yleensä kolmesta viiteen ryhmää antavat tutkimuksellisesti sen tiedon, mikä 

on tutkimuksen kannalta merkityksellistä. Tyypillisin haastateltavan ryhmän koko on kuudesta 

kymmeneen osallistujaa. Pienen ja suuren haastatteluryhmän välillä on käyttäytymiseroja 

haastattelutilanteen suhteen. Pienet ryhmät toimivat parhaiten, kun osallistuja ovat sekä 

kiinnostuneita käsiteltävästä aiheesta että kunnioittavat toistensa mielipiteitä. Suurien ryhmien 

keskusteluja haastattelijan on vaikeampi hallita, varsinkin jos osallistujat ovat innostuneita 

puhumaan aiheesta. Haastattelutilanteissa on otettava huomioon, että se mitä yksilöt sanovat ja miten 

ne käyttäytyvät johtuu ryhmän kontekstin ohella myös siitä, mitä ryhmässä tapahtuu. (Morgan 1997, 

42-43, 60, 67.) Ryhmädynamiikka ja erityisesti valtahierarkia vaikuttavat siihen, kuka puhuu 

ryhmässä ja mitä sanotaan. Ryhmän ilmapiiri vaikuttaa siihen, ketkä puhuvat, mitä puhutaan ja 

milloin puheenvuoroja otetaan. Ryhmässä ei välttämättä uskalleta kertoa kaikkea verrattuna 
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kahdenkeskiseen haastatteluun. Haastattelijalta vaaditaan taitoa olla läsnä tilanteessa ja rohkaista 

puhumaan ryhmässä mahdollisesti syrjään jääviä henkilöitä.  (Hirsjärvi & Hurme 2001, 61-63.) 

 

Arkaluonteisia kysymyksiä käsitellessä on tärkeää, että ryhmässä vallitsee luottamuksen ja 

vastavuoroisuuden ilmapiiri. Esimerkiksi ryhmän sukupuolikoostumuksella voi olla voimakas tekijä 

ryhmän keskinäisen luottamuksen muotoutumiseen. Haastateltavat voivat alkaa puhua 

henkilökohtaisella tasolla hyvinkin raskaita asioita ja tutkijalla voi tulla huoli tutkittavasta 

psyykkisellä tasolla. Pahimmillaan henkilökohtaiset selonteot voivat olla uhkaavia tai aiheuttaa 

ahdistusta muissa haastateltavissa.  (Hallamaa 2004, 299, 306, 310- 311.) 

 

Laadullista aineistoa kerätessä, tulee tiedostaa ryhmähaastattelun heikkouden ja vahvuudet 

yksilöhaastatteluun verrattuna. Ryhmähaastatteluja tehdessä ryhmän vuorovaikutus on aina 

haastattelijan kontrollin alla, joten tilanteen luonnollisuudesta ei voi olla koskaan varma. Erityisesti 

tulosten raportoinnissa tutkijan tulee tunnistaa haastattelutilanteen tilannesidonnaisuus ja 

haastattelijan mahdollinen tiettyjä asioita korostava vaikutus suhteessa haastateltavaan 

haastattelutilanteessa. Haastattelutilannetta ei näin ollen voida pitää ikinä täysin objektiivisensa 

tiedon tuottamisen tilana. Oleellista tiedon tuottamisen näkökulmasta on se, että tutkija tunnistaa 

mahdollisen oman vaikutuksen haastateltavien esiin nostamaan tietoon ja sen rajauksiin. (Morgan 

1997, 8,9.) 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ole yleistysten tekeminen eikä hypoteesien testaaminen, vaan 

tutkittavien oman äänen tavoittaminen ja esille nostaminen. Aineisto tarjoaa laadulliselle 

tutkimukselle riittävän tietopohjan, mutta sen perusteella ei ole mahdollisuutta tehdä tilastollisia 

yleistyksiä. Aineiston riittävyyttä arvioitaessa keskeistä on se millaista laadullista tutkimusta 

tehdään. Onko kysymyksessä tapaustutkimus vai laajemmasta mittakaavasta ilmiötä tarkasteleva 

muttei kuitenkaan yleistyksiin pyrkivä tutkimus. Tero Mamia (2008) toteaa, että esimerkiksi 

käsitteellistämisen ja hypoteesien laatimisen kautta myös laadullinen tutkimus voi tuottaa 

yleistettävää tietoa. Aina ei ole edes tarpeen tehdä yleistyksiä aineistosta. Tutkijan tulee miettiä 

haluaako tutkia sitä mikä tapauksessa on erityistä vai sitä mikä siinä on tyypillistä. Tehtäessä 

laadullista tutkimusta pienellä otoksella on tutkijan muistettava tutkimuksen teon eri vaiheissa koon 

tutkimukselle asettamat rajoitukset sekä toisaalta myös pienen aineiston tuomat mahdollisuudet. 

Eskola ja Suoranta (2000, 76) korostavat, että vaikka aika, paikka ja tutkimuskohteen ominaisuudet 

saattavat erota toisistaan paljonkin, voi tiheällä kvalitatiivisella analyysilla olla merkitystä näistä 

huolimatta. Aineiston paikallisuus täytyy ottaa huomioon tutkimustuloksia yleistettäessä. 
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Ikäihmisten päihteiden käyttö on vielä suhteellisen tuore ilmiö. Valtakunnallisessa 

palvelujärjestelmässä on puutteita eikä ole riittäviä keinoja puuttua tähän ongelmaan. Tämän vuoksi 

uskaltaisin väittää, että tämän tutkimuksen tulokset ovat yleistettävissä valtakunnalliseenkin 

keskusteluun. 

 

 

5.2 Aineiston analyysi 

 

Laadullisen aineiston analyysi pyrkii luomaan selkeyttä aineistoon ja tuottamaan uutta tietoa 

tutkittavasta aiheesta. Tarkoituksena on tiivistää aineistoa ilman että sen sisältämä informaatio 

katoaa sekä luoda selkeä ja mielekäs kokonaisuus. (Eskola & Suoranta 1998, 138.) Aineiston 

analyysi ei ole tutkimuksen erillinen vaihe, vaan se on reflektiivistä toimintaa, jonka tulee olla 

yhteydessä tutkimuksen muihin osiin kuten tutkimusongelman asettamiseen, aineiston keruuseen, 

teoriaan ja kirjoittamiseen (Coffey & Atkinson 1996, 6). Ensimmäinen tehtävä laadullisessa 

analyysissä on aineiston järjestäminen ja jäsentäminen, mitä tapahtuu useassa vaiheessa. 

Teemahaastattelun teemat muodostavat jo eräänlaisen aineiston järjestyksen, josta voi lähteä 

liikkeelle. (Eskola & Suoranta, 150-151.) 

 

Ryhmähaastattelut tuottivat tutkimuksellisesti haastavaa materiaalia, jota tuli tulkita objektiivisesti. 

Tämän vuoksi parhaaksi aineiston analyysimenetelmäksi osoittautui sisällön analyysi. (Tuomi & 

Sarajärvi 2002, 107.) Menetelmä avaa tekstin sisältöä paremmin kuin esimerkiksi pelkkä 

teemoittelu. Sisällön analyysissä tutkija ei tyydy pelkästään kuvaamaan tutkimuskohdettaan, vaan 

haluaa lisäksi tulkita, selittää ja ymmärtää – tietää mitä ja miksi (Dey 1993). Aineiston käsittelyssä 

sovelletaan loogista päättelyä ja tulkintaa. Analyysiä tehdään jokaisessa tutkimuksen vaiheessa 

laadullista aineistoa käsiteltäessä. Analyysin tekemiseksi ei ole olemassa yksityiskohtaisia sääntöjä. 

Siinä voidaan lähteä etenemään kahdella tavalla joko aineistolähtöisesti induktiivisella otteella tai 

deduktiivisesti käyttäen aineiston luokittelussa hyväksi jotain aikaisempaa käsitejärjestelmää.  

Painopiste voi olla Mayringin (2000) mukaan sekä aineiston ilmisisällöissä että latenteissa 

merkityksissä. Kyngäksen ja Vanhasen (1999) mukaan tutkija on viime kädessä se, joka päättää, 

pitäytyykö hän analyysiprosessissaan pelkästään aineiston ilmisisältöihin vai pyrkiikö hän 

nostamaan esiin myös aineistoon tallentuneita piilomerkityksiä ja taustarakenteita.  
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Analyysiyksikön määrittäminen on ensi askel kohti analysointia sekä induktiivisessa että 

deduktiivisessa lähestymisessä. Analyysiyksikkö on yleensä yksi sana, sanayhdistelmä, lause, 

lausuma tai ajatuskokonaisuus, mutta se voi myös olla vaikkapa keskusteluun osallistuneiden määrä 

tai pääotsikoiden koko, riippuen tutkimustehtävästä. Jokainen tutkija kehittää oman 

luokittelujärjestelmänsä, joka sopii parhaiten nimenomaisen aineiston haltuunottoon ja 

jäsentämiseen. Analyysin tavoitteena on rakentaa systemaattinen, kattava ja tiivistetty kuvaus 

tutkittavasta ilmiöstä. Analyysin lopputuloksena tuotetaan tutkittavaa ilmiöitä kuvaavia kategorioita, 

käsitteitä, käsitejärjestelmiä tai malleja. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 5.) Omassa tutkimuksessani 

analyysin painopiste on aineiston ilmisisällöissä, mutta pyrin kohdentamaan analyysia osaltaan myös 

niihin taustarakenteisiin, piilomerkityksiin, jotka ovat vaikuttaneet käsitysten muodostamisprosessin 

taustalla. 

 

Sisällön analyysillä on pitkä historia, joka juontaa 1800-luvun uskonnollisten hymnien analyysistä.  

Ensimmäinen määritelmä sisällön analyysistä tieteellisenä metodina on Berelsonilta vuodelta 1952. 

Sen mukaan sisällön analyysi on kommunikaation ilmisisällön objektiivista, systemaattista ja 

määrällistä kuvailua varten soveltuva tutkimustekniikka. Sisällön analyysi liitetään 

kommunikaatioteoriaan ja sen avulla voidaan tutkia kommunikaatioprosesseja. Kommunikaation 

ilmisisällöllä tarkoitetaan dokumenttien sisältöä sellaisenaan. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 3-4.) 

Klassisesti sisällön erittelyn pääongelmana onkin pidetty "mitä siinä on" tai "mitä se sisältää", jolloin 

sana "se" viittaa inhimilliseen hengen tuotokseen eli dokumenttiin, jonka sisältöä tutkija on 

kiinnostunut tutkimaan. Toinen keskeinen kysymys on ollut "mitä se kuvastaa" tai "miten sen nojalla 

voimme päätellä sen tuottajasta". Edelleen tästä päästään uusiin ongelmiin, kuten "mitä se kuvastaa 

ajastaan" tai "minkälaisiin ihmisiin se vetoaa". (Pietilä 1969, 1.) 

 

Sisällönanalyysissä aineistoa tarkastellaan eritellen, yhtäläisyyksiä ja eroja etsien ja tiivistäen. 

Tutkittavat tekstit voivat olla melkein mitä vain: kirjoja, päiväkirjoja, haastatteluita, puheita ja 

keskusteluita. Sisällönanalyysin avulla pyritään muodostamaan tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty 

kuvaus, joka kytkee tulokset ilmiön laajempaan kontekstiin ja aihetta koskeviin muihin 

tutkimustuloksiin. Tutkimusaineiston laadullisessa sisällönanalyysissa aineisto ensin pirstotaan 

pieniin osiin, käsitteellistetään ja lopuksi järjestetään uudelleen uudenlaiseksi loogiseksi 

kokonaisuudeksi. Sisällönanalyysi voidaan tehdä aineistolähtöisesti tai teorialähtöisesti, erona on 

analyysin ja luokittelun perustuminen joko aineistoon tai valmiiseen teoreettiseen viitekehykseen. 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 105, 109-116.) 

 



 

   31 

Miles ja Huberman (1994; ref. Tuomi & Sarajärvi 2002, 110 – 111) jaottelevat aineistolähtöisen eli 

induktiivisen sisällön analyysin kolmevaiheiseksi prosessiksi: 

 

1. Aineiston redusointi eli pelkistäminen. Aineistosta karsitaan litteroinnin jälkeen tutkimukselle 

epäolennainen pois joko informaatiota tiivistämällä tai pilkkomalla osiin. Alkuperäisestä 

informaatiosta erotetut ilmaukset kirjataan aineistosta nostetuilla ilmauksilla. Auki kirjoitetusta 

aineistosta etsitään tutkimustehtävän kysymyksillä niitä kuvaavia ilmaisuja, jotka alleviivataan ja 

listataan. 

 

2. Aineiston klusterointi eli ryhmittely. Alkuperäisilmaukset käydään tarkasti läpi. Aineistoa 

ryhmitellään samankaltaisuuksien ja eroavaisuuksien perusteella. Samaa asiaa tarkoittavat käsitteet 

yhdistetään luokaksi ja nimetään luokan sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Luokitteluyksikkönä voi olla 

esim. tutkittavan ilmiön ominaisuus. Aineiston tiivistäminen tapahtuu yksittäisiä tekijöitä yleisimpiin 

käsitteisiin sisällyttämällä. 

 

3. Abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. Tutkimuskysymysten kannalta oleellinen tieto 

erotetaan ja sen perusteella muodostetaan teoreettisia käsitteitä. Alkuperäisilmauksista edetään 

teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. Käsitteellistämistä jatketaan niin kauan kuin se aineiston 

sisällön näkökulmasta on mahdollista. 

 

Aineistolähtöisessä analyysissä analyysiyksiköt eivät olleet etukäteen sovittuja tai harkittuja. 

Analyysissä on suljettu ulkopuolelle kaikki aikaisemmat ikäihmisten päihteidenkäyttöä koskevat 

tutkimukset. Pyrin rakentamaan eritellyn kuvan siitä, miltä ikäihmisten alkoholinkäyttö näyttäytyy 

kotihoidossa, sekä samaan aikaan lukemaan ja tulkitsemaan avoimin silmin kotihoidon 

työntekijöiden näkemyksiä aiheesta. Kvalitatiiviselle sisällön analyysille on tyypillistä se, että 

luokitusrunko voi muuttua ja kehittyä analyysiprosessin edetessä. Analyysiprosessi on luonteeltaan 

systemaattinen ja kattava, muttei jäykkä ja etukäteen määriteltyjä luokitusluokkia tiukasti 

noudattava. Uusia analyysiluokkia tai alkioita voi syntyä analyysin edetessä ja vuorovaikutuksessa 

aineiston kanssa. Luokitusrungon muotoutuminen on siis samalla paitsi analyysiväline myös osa 

tutkimuksen tulosta. (Seitamaa-Hakkarainen 2000.) 

Analyysiprosessin syventämisessä ja uusien tulkintavaihtoehtojen etsimisessä on lähdetty liikkeelle 

induktiivisesti. Aineistoa on luettu avoimesti ja pyritty löytämään sieltä tiettyjä toistuvia teemoja, 

ilmaisuja ja ajatusmalleja, jotka olisi mahdollista yhdistää samaan kategoriaan (Dey 1993). 
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Induktiivinen sisällön analyysi kuvataan usein aineiston pelkistämisenä, ryhmittelynä ja 

abstrahointina. Ryhmiteltäessä aineistoa tutkija yhdistää pelkistetyistä ilmauksista ne asiat, jotka 

näyttäisivät jollakin tavalla kuuluvan yhteen (Kyngäs & Vanhanen 1999). Analyysin ensimmäisessä 

vaiheessa tavoiteltiin kokonaiskuvaa aineistosta. Ryhmähaastattelut litteroitiin sähköiseen muotoon, 

jolloin aineistosta tuli helposti hallittavaa. Tekstinkäsittelyohjelman avulla aineistoa oli helppo 

pilkkoa osiin ja yhdistellä. Aineisto kvantifioitiin joissakin kohdin viittaamaan siihen, kuinka moni 

vastaaja tietyn asian ilmaisee jollakin lausumalla.  Siihen, miten monta kertaa jokin asia aineistossa 

kaiken kaikkiaan ilmenee ei kiinnitetty huomiota.  

Aineistoa on tarkasteltu tutkimuskysymysten valossa. Osallistujien kertomia asioita on pelkistetty 

yksittäisiksi ilmaisuiksi, haastateltujen luonnolliselle kielelle. Tämän jälkeen nämä pelkistetyt 

ilmaisut on ryhmitelty yhtäläisten ilmaisujen joukoiksi. Samaa tarkoittavat ilmaisut on yhdistetty 

samaan yläluokkaan ja annettu yläluokalle sisältöä kuvaava nimi. Analyysiä on jatkettu yhdistämällä 

samansisältöisiä yläluokkia toisiinsa ja muodostettu pääluokkia. Pääluokat ovat yhdistetty toisiinsa 

kokoavan käsitteen avulla, joka samalla vastaa tutkimusongelmaan. Tulokset esitetään myös 

taulukoiden muodossa analyysiosassa. Analyysissä esitettyjen taulukoiden alaluokkien sisältämät 

pelkistetyt ilmaisut toimivat eräänlaisina tarkistuslistoina.  (Tuomi & Sarajärvi 2002, 101 - 102.) 

 

Aineiston suorilla lainauksilla on lisätty raportin luotettavuutta ja osoitettu lukijalle luokittelun 

alkuperä. Luotettavuuden kannalta on tärkeää kyetä osoittamaan yhteys aineiston ja tuloksen välillä. 

(Kyngäs & Vanhanen 1999, 10.) Näytteiden tarkoituksena on ensisijaisesti tehdä lukijalle 

helpommaksi seurata tutkijan ajattelua ja toiseksi elävöittää tutkimusraporttia. Lausumien 

ottamisella näytteiksi on osaltaan tarkoitus näyttää aineiston ja tuloksen välinen yhteys sekä antaa 

lukijalle mahdollisuus seurata ja arvioida tutkijan ajattelua analyysiprosessissa. (Kyngäs & 

Vanhanen 1999, 3-4, 10.) 

 

Sisällön analyysin ongelmana on luotettavuuden kannalta pidetty sitä, että tutkija ei pysty 

objektiiviseen tarkasteluun analyysiprosessissa, vaan tulos perustuu subjektiiviseen näkemykseen 

asiasta. Haasteena voidaan pitää sitä, miten tutkija onnistuu pelkistämään aineiston ja muodostamaan 

kategoriat niin, että kuvaus on mahdollisimman luotettava.  Analyysin perusteella muodostettu 

lopputulos voi näyttää hyvältä teoriassa, mutta jos yhteyttä aineistoon ei voida osoittaa, tulosta ei 

voida pitää luotettavana. Tai päinvastoin; tulos voi sopia aineistoon, mutta ehkä osaa tuotetuista 

kategorioista ei voi sijoittaa käsitejärjestelmään. Usein sisällön erittelyn avulla saadusta 

tutkimustuloksesta näkyy analyysin keskeneräisyys. Joko tutkija on abstrahoinut liikaa tai liian 
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vähän. Sisällön analyysiä pidetään vaativana analyysimenetelmänä, mutta silti se on käyttökelpoinen 

menetelmä monissa tutkimuksissa edellyttäen tutkijan huolellista ja systemaattista analyysiä 

tutkimuksen tarkoituksen mukaisesti. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 10 - 11.)  

Aineistolähtöistä tutkimusta on kritisoitu siitä, että se on vaikea toteuttaa jo sen vuoksi, että ajatus 

havaintojen teoriapitoisuudesta on yleisesti hyväksytty periaate. Tällä tarkoitetaan sitä, että ei ole 

olemassa objektiivisia havaintoja. Tapahtuuko analyysi aineiston tiedonantajien ehdoilla eikä 

tutkijan ennakkoluulojen saattelemana. Käytetyt käsitteet, tutkimusasetelma ja menetelmät ovat 

tutkijan asettamia ja vaikuttavat aina tuloksiin. Se tavoittaako tutkija koskaan tutkittavien autenttisia 

kokemuksia on mahdotonta arvioida täysin luotettavasti. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää pyrkiä 

tekemään tutkimuksen kulku ja vaiheet läpinäkyviksi, siten että lukijan on mahdollista tehdä 

päätelmiä tutkimuksen validiudesta tutkimusraportin kautta. Tärkeää on myös pyrkiä siihen, että niin 

aineiston keruutavat kuin aineiston analyysitavat ovat sellaisia, joiden avulla on mahdollista 

autenttisesti lähestyä yksilöitä ja heidän kokemuksiaan. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 96.) 

 

 

5.3 Tutkimuksen etiikka  

 

Tutkimuseettisiä kysymyksiä ja valintoja määrittävät sekä yleiset tieteen tekemistä koskevat normit 

että tutkijan omat valinnat tutkimuksen aiheesta, kohdejoukosta ja metodologiasta (Rastas 2007, 60). 

Tutkija on tutkimusta tehdessään aina osa tutkijayhteisöä, jossa vallitsevat edellä mainitut hyvää 

tutkimusetiikkaa kunnioitettavat normit. Hyvään tieteelliseen käytäntöön etiikkaa kunnioittavien 

normien lisäksi kuuluu rehellisyyden, yleisen huolellisuuden ja tarkkuuden, avoimuuden sekä 

muiden tutkijoiden työn kunnioittamisen. Lisäksi tutkijalta edellytetään aina arvostavaa 

suhtautumista tutkittavia kohtaan, koska tutkija on tutkimusjoukkoansa kohtaan hallitsevassa 

roolissa. Tutkimuseettistä pohdintaa ei voi tehdä liian vähän, kun tutkimus kohdistuu ihmisiin. 

Tutkimus ei saa aiheuttaa vahinkoa kenellekään ja mahdolliset vaarat tulee eliminoida. (Alasuutari 

2004; Fry ym. 1994, 372; Hellamaa ym. 2006) 

 

Ennen haastattelujen tekemistä on tärkeää varmistaa, että tutkimukseen osallistuneet ymmärtävät, 

mihin he ovat suostumassa (Alldred & Gillies 2002). Lähetin ennen haastatteluja tiedotteen 

tutkimukseen osallistuville siitä mitä tutkin ja miksi olen aiheesta kiinnostunut. Painotin myös 

tutkimukseen osallistuneiden anonymiteetin suojaamista sekä omaa vaitiolovelvollisuuttani. Kerroin 

tiedotteessa, että valmis tutkimus luovutetaan kyseisen kaupungin kotihoidon vanhustyön 
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johtoportaalle. Nämä asiat toin esiin myös suullisesti ennen jokaista ryhmähaastattelua. Halusin näin 

varmistaa, että tieto tutkimukseni tarkoitusperistä tulee esiin, vaikka osallistuja ei olisi lukenut 

tiedotetta. Suullisella tiedottamisella myös varmistin, että haastatteluun osallistuva on ymmärtänyt 

tiedotteen sisällön. Toin esiin myös sen, että haastattelunauhat ovat vain omaa käyttöäni varten, jotka 

hävitetään asianmukaisella tavalla aineiston analysoituani. Missään vaiheessa haastatteluja en 

kerännyt osallistujien nimiä ylös. Tunnistetiedoista keräsin ainoastaan ammatin ja arvion kotihoidon 

työkokemuksesta. Haastateltavien anonymiteetin suojaamiseksi kaupunkia, missä tutkimus on 

suoritettu, ei mainita.  

 

Arja Kuula (2006, 136) toteaa, että riittävän informaation antaminen tutkittaville on osa 

yksityisyyden kunnioittamista. Täten potentiaaliset tutkittavat pystyvät arvioimaan halukkuuttaan 

suostua tai olla suostumatta tutkimukseen osallistumiseen. Suostumusta ei tarvitse antaa yhden 

haastattelun perusteella sillä se voidaan vahvistaa yhtä hyvin tutkimusprosessin alussa, sen aikana 

kun sen päätyttyäkin (emt., 140). Richardson (1994) lisää, että tutkittavien tulee olla selvillä, 

millaiseen tutkimukseen he osallistuvat sekä missä ja miten tutkimuksen tuloksia esitellään (ks. 

Syrjälä, Estola, Uitto & Kaunisto 2006). Yksityisyyden kunnioittaminen on yksi tärkeimpiä 

tutkimuseettisiä normeja ja se kuuluu kaikkiin tutkimuksen vaiheisiin. Usein yksityisyyden 

kunnioittamisella ymmärretään vain tutkittavien anonymiteetin turvaaminen vaikka yhtä tärkeää on 

tutkittavien itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen sekä tietojen luottamuksellisuuden 

turvaaminen. Yksityisyyden suojaamisen lähtökohdaksi voidaan ymmärtää velvollisuusetiikan 

mukainen ihmisarvon kunnioittaminen, joka toteutuu parhaiten silloin, kun tutkittavat saavat itse 

päättää tutkimukseen osallistumisesta sekä tutkimuskäyttöön annettavien tietojen ehdoista. (Kuula 

2006, 124-136). 

 

Tutkimusraportti on aina tutkijan, ei tutkittavien tuotos, jossa tutkija päättää myös tuloksista. 

Haastattelutilanne on interventio haastateltavien elämään: sillä on vaikutusta haastateltavien 

käyttäytymiseen, puheeseen ja tuotettuihin vastauksiin, mikä tulee huomioida aineistoa 

analysoitaessa. (Alasuutari 2004) Tutkijana minun tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, etten 

tutkimuksellani aiheuta vahinkoa tutkimukseen osallistuneille työntekijöille sekä haastatteluissa 

puhutuille asiakkaille ja heidän omaisilleen. Tutkimusta tehdessä olen pyrkinyt tuomaan 

haastateltavien puheen esille juuri sellaisena kuin olen sen itse tutkijana ymmärtänyt. 

 

Haastatteluun osallistuneet henkilöt kertovat avoimesti näkemyksistään ja mielipiteistään 

ikäihmisten alkoholin käytöstä. Avoin puhe henkilökohtaisista kokemuksista asettaa tutkijalle 
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erityisen haasteen aineiston käsittelyssä ja tulkinnassa. Tutkijan on löydettävä se tasapainon tila, 

jossa hän toisaalta on vain asiaperusteisessa suhteessa tutkittaviinsa, mutta toisaalta ei vähättele tai 

suhtaudu välinpitämättömästi tutkittavien tunteisiin. Arkaluontoisissa haastatteluissa tutkijalta 

vaaditaan erityistä empatiakykyä. Empatian avulla tutkimuksen tekijä pyrkii näkemään asiat 

tutkittavien silmin ja ymmärtämään ilmiötä paremmin (Kuula 2006, 134). Tutkijoilla on paljon 

vastuuta tutkimustulosten analysoinnissa sekä tarinoiden ja kokemusten tulkinnassa. Pahimmillaan 

valta mahdollistaa tutkimukseen osallistuneiden panoksen väärinkäyttöä. Tilanteiden, yksilöiden ja 

sosiaalisten suhteiden ainutkertaisuus ei anna mahdollisuutta antaa yleisiä suosituksia tutkijoille. Se, 

mikä on metodologisesti perusteltua, ei välttämättä ole sitä eettisesti, ja se, mikä on eettisesti 

kestävää yhdelle henkilölle, ei välttämättä ole sitä toiselle. Tutkijan tulee olla tietoinen kaikista 

näistä edellä kuvatuista tekijöistä sekä käyttää herkkyyttä. (Hallamaa 2006, 313- 315.) 

 

Tutkimus on oleellinen osa sosiaalityötä ja se voi olla yhtä aikaa sekä eettistä ja poliittista. Se on osa 

hyvinvointipalveluihin ja hyvinvoinnin resursseihin liittyvää politiikkaa. Tämän vuoksi tulee 

kiinnittää huomioita siihen, mitä tutkimuksella haluaa viestittää, koska sillä voi olla vaikututusta 

palvelujen tuottamiseen, kehittämiseen tai jopa lakkauttamiseen. Muuttamalla tutkimuksen 

lähestymiskulmaa, saa aikaan hyvin erilaisia tutkimustuloksia, joilla on erilaisia poliittisia 

merkityksiä. Tämän vuoksi tutkijan tulee pohtia tutkimuskysymyksiä ja toteutusta niin, ettei siitä 

aiheudu haittaa esimerkiksi jollekin asiakasryhmälle. Poliittisella vaikuttamisella voidaan muuttaa 

niitä yhteiskunnan rakenteita, jotka ovat kansalaisten kannalta huonoja ja luovat 

epäoikeudenmukaisuutta. (D’Cruz & Jones 2004, 2-3.) 

 

Tässä tutkimuksessa haluan tuoda esiin työntekijöiden kokemuksia, koska ruohonjuuritason 

työntekijöiden ääni jää usein kuulematta poliittisissa päätöksenteoissa. Työntekijät kokevat tärkeänä, 

että heidän kokemuksena ja näkemyksensä välitetään kaupungin vanhustyön johtaville työntekijöille. 

Silti on todettava, että pro gradu -tasoisen tutkielman saavuttama painoarvo valtakunnallisessa 

keskustelussa jää varsin olemattomaksi. On toki tutkijasta itsestään kiinni, osallistuuko hän 

esimerkiksi lehtien mielipidekirjoitteluun, mutta pelkästään pro gradun -työn valmiiksi saattaminen 

ei yksinään saavuta suuren yleisön tietoisuutta. Tutkijana tunnen saavuttavan päämäärän, mikäli 

haastateltavat tuntevat itsensä kuulluiksi ja tutkielman lukijalle välittyy kuva siitä todellisuudesta, 

mitä kotihoidon työntekijät kokevat kohdatessaan työssään ikäihmisten alkoholinkäyttöä.  
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6 PÄIHTEIDEN KOHTAAMINEN ASIAKKAIDEN JUOMATAPOINA  

 

Jo ensimmäisen ryhmähaastattelun alkuminuuteilla tuli selkeästi esiin se, että ikäihmisten 

alkoholinkäyttö on tunnistettu ilmiö kotihoidossa. Alkoholinkäyttö oli kasvanut kotihoidon 

asiakkailla ja käyttäjiä oli niin miehissä kuin naisissa. Kaupungin vuokra-asunto alueella 

alkoholinkäyttö oli runsaampaa. Työntekijät kertoivat huomanneensa eron liikkuessaan eri 

kotihoidon alueilla. Alkoholia käyttävien ikäihmisten nähtiin säilyttävän elämänhallintansa alle 65-

vuotiaita paremmin ja he olivat taloudelliselta tilanteeltaan vakavaraisempia. Ikääntynyt kotihoidon 

asiakas kuvattiin pääsääntöisesti yksinjuojaksi, joka ei juuri poistu kotoaan kuin Alkoon ja 

lähikauppaan. Alle 65-vuotiaiden päihteidenkäyttöä kuvattiin sosiaalisemmaksi ja heillä kävi 

asunnoilla kavereita, joiden kanssa joivat yhdessä. Jokaisessa ryhmähaastattelussa yksinäisyys ja 

virikkeiden puute nähtiin selkeästi suurimpana syynä ikäihmisten päihteiden käyttöön. 

Työntekijöissä herätti huolta suurten ikäluokkien eläkkeelle jääminen sekä heidän muuttunut 

juomatapakulttuuri, joka tulee asettamaan uusia haasteita kotihoidon näkökulmasta. Myös 

lääkkeiden ja alkoholin sekakäytön koettiin lisääntyvän entisestään.  

 

 Tässä tutkimuksessa tuodaan esiin työntekijöiden tulkinta asiakkaiden alkoholinkäytöstä, koska se 

avaa lukijalle kuvan siitä todellisuudesta minkä kotihoidon työntekijät työssään kohtaavat. 

Juomatapojen kuvaaminen auki, auttaa myös käsittelemään kahta seuraavaa tutkimuskysymystä. 

Kotihoidon asiakkaiden alkoholinkäyttö työntekijöiden näkökulmasta katsottuna jakautuu tässä 

tutkielmassa yhteen pääluokkaan: asiakkaiden alkoholinkäytön ryhmittely kotihoidon työntekijälle 

aiheutuvan haitan mukaa. Pääluokka jakaantuu kolmeen eri yläluokkaan, joita voi verrata toisiinsa 

asiakkaiden juomatapojen kautta. Nämä kolme yläluokkaa ovat:  

 

1. juomien salataan, eikä siitä aiheudu ympäristölle haittaa 

2. siisti juomari, joka pystyy huolehtimaan itsestään 

3. alkoholinkäyttö runsasta, epäsiistiä ja selkeästi havaittavissa 

 

Seuraavan sivun taulukossa 2. esitetään asiakkaan alkoholinkäyttöä kotihoidon työntekijän 

näkökulmasta katsottuna. Analyysi etenee pelkistetyistä ilmauksista yhdistämisen kautta yläluokkiin 

ja niistä edelleen pääluokkaan ja kokoavan käsitteen muodostamiseen. Taulukon sisältöä ja 

analyysin tuloksia tarkastellaan seuraavissa alaluvuissa. Taulukon pelkistetyt ilmaukset ovat suoria 

lainauksia haastatteluun osallistuneiden puheesta eli ne ovat analyysin alkuperäisilmauksia.  
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TAULUKKO 2. Miten kotihoidon työntekijät tulkitsevat asiakkaiden alkoholinkäyttöä 

 

 Yläluokka Pääluokka Kokoava käsite 

-Salataan 
-Osa juo salaa hiljaisuudessa 
-Juomista yritetään salata 
-Se niin salaa juomistaan, että siitä ei voi 
 puhua 
-Asiakkaan kanssa ei saa puhua  
 alk oholinkäytöstä 
-Kieltää ottaneensa 
-Asiakas löydetään kotoaan humalasta, 
 jos mennään eri aikaa mitä yleensä sovit 
tu 
-Sitten on niitä rajatapauksia, ei  
tiedä ottaako ne vai ei 
-Ei näyttäydy, mutta pullot vain 
 lisääntyy 
 

 
-Juomisesta ei  ole  
tarkkaa tietoa eikä  
se aiheuta haittaa 
kotihoidon 
työntekijälle 
 

 
Asiakkaiden  
alkoholinkäytön  
ryhmittelyä kotihoidon 
työntekijälle                            
aiheutuvan haitan mukaan 
 

 
Asiakkaiden määrittäminen 

juomatapojen mukaan 
 

-Osaa ottaa mitä ottaa eikä tule  
oksennusta tai muuta sotkua 
-Iloinen ja mukava asiakas  
(humaltuneena) 
-Käyttää alkoholia, mutta pystyy 
 huolehtimaan itsestään 
-Siisti juomari 
-Asunnossa on pulloja, mutta niiden  
tarkkaa kulutusta ei tiedetä 
 

 
- Juominen hallinnassa  
eikä aiheuta  
haittaa 
kotihoidon 

työntekijälle 
 

 
 

 

-On pellit kiinni jo valmiiksi 
-Ollaan oltuki tillin tallin 
-Tyhjiä pulloja siellä täällä 
-Kaamea sotku 
-Aggressiivisia/ärtyisiä 
-Makaa sängys, kaikki alla 
-Siellä oli niin epäsiistiä 
-Epäsiisti asiakas 
-Vanha juoppo 
-Laitapuolen kulkija 
-Kaatuneena (lattialla) 
-Jalat ei kanna 
-Ei saa syömään eikä juomaan 
-Alkoholin käytön erottaa selkeästi 

 
-Juominen ei ole  
hallinnassa ja 
aiheuttaa haittaa 
kotihoidon 
työntekijälle 

 
 
 

 

Pelkistetty ilmaus 
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6.1 Salaa juova asiakas 

 
Kotihoidon työntekijät kertoivat, että kaikki asiakkaiden alkoholin käyttö ei tule julki heidän 

työssään. Työntekijöillä saattaa olla epäilys asiakkaan alkoholinkäytöstä, mutta tarkkaa alkoholin 

kulutuksen määrää ei tiedetä. Tämä asiakasryhmä ei erityisesti kuormita kotihoitoa ja tuottaa 

ryhmähaastatteluissa vähän keskustelua. Juomistaan salaavien elämänhallinta on kaikesta 

huolimatta hyvää. Heidän asuntonsa pysyvät siisteinä, koska he siivoavat omat jälkensä juomisen 

peittämiseksi. Salaa juovat asiakkaat eivät omalla käytöksellään ja toimillaan hankaloita 

työntekijöiden kotikäyntejä.  

 
T4: En mä mitään ole juonut, eikös se ole se vakio vastaus 

T1: Onko se sitten vähän alkoholistin piirre, että kieltää tämän juomisensa, ei myönnä  

       että on ongelmia                                                                        (1. ryhmähaastattelu) 
 

T1: ….menin iltavuorossa töihin asiakkaalle oli siellä naapuri ja kysyin tältä 

naapurilta, että mitäs tänne kuuluu. Hyvää tänne kuuluu asiakas vastaa,  mutta naapuri 

sanoi, että sanos ny kuule miten asia oikein on. Näin niin sitten niin, että ei ne 

asiakkaat  yleensä sano meille, jos ovat ottaneet, mulle ainakaan ei ole sanottu. (muut 

ryhmässä  nyökkäävät) naapuri sitte selvittelee. Vähän niinku sitä yhtä asiakasta jota 

huiputti eli huimas, eli asiakas ei meinannut päästä aamulla ylös sängystä eikä 

jaksanut nousta, niin sitten täällä (toimistolla) oli kuitenkin tiedossa, että sillä on 

ryyppyputki päällä niin sitten niin se sanoi kun se oli ylhäällä niin, niin kysyin siltä 

asiakkaalta, että oletko sä tissutellut niin se asiakas sanoi, ei ei ei (painottaa) missään 

nimes, että ei olisi muuten ylhäällä, eli selvästi kielletään, että on otettu.    

                                                                                                           (1. ryhmähaastattelu)                                  
 

 
Juomista salaavan asiakkaan kaapeissa on täysinäisiä ja tyhjiä pulloja ja niiden määrä saattaa 

vaihdella viikoittain. Asiakas voi kertoa työntekijöille erilaisia selityksiä siitä, miten alkoholijuomia 

on päätynyt hänen asuntoonsa. Esimerkiksi ikäihminen kertoo löytäneensä pulloja rapusta tai jostain 

muualta ja tuoneensa ne asuntoonsa säilytykseen. Juomistaan salaavien asiakkaiden selityksiä ei 

juurikaan kyseenalaisteta, ellei juomisesta aiheudu heille suurempaa haittaa. Alkoholinkäyttöä 

salaavien asiakkaiden juominen saattaa varmistua, jos kotikäynnille mennään eripäivänä sovitusta, 

jolloin ikäihminen löydetään kotoaan selvästi humaltuneena. Työntekijät epäilevät joidenkin 

asiakkaiden pysyvän selvin päin heidän käyntiinsä saakka, ja heidän poistuttua asiakas aloittaa 

juomisen.  

 
T1: Ja nehän osaa, kun ne tietää minä päivänä me tullaan niin sinä päivänä ne 

      koittaa…..  

         T4: (keskeyttää) Ollaan suht selvillä, sitten ku ollaan lähdetty niin sitten poksahtaa.  

T6: Joo kun oven sulkee niin kuulee kun pullo poksahtaa (naurua) 
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T1: Ja varjellaan kyllä, että ei käy ilmi  

T4: Joo onhan niitä, että ollaankin menty joskus eripäivänä mitä sovittu niin ollaan oltuki  

      tillin tallin 

T1: Sitten on saattanut olla niin, että olis pitänyt olla joku viikonloppu, että olis pitänyt  

       olla käynti niin ei ole tarvinnut mennä, koska siellä on sitten ollu bileet. (naurua) 

         T6:  Joo siellä on poksautettu (pullon korkki auki)                        (1. ryhmähaastattelu) 

 

T3 :Ja ainahan asiakas ei myönnä, että onko ottanut alkoholia, sitte tulee miettiä mikä  

      muu tässä voisi olla syy 

T2: Niin ja ne ei aina välttämättä halua sanoa 

T4: Tällaista tulee kun me ei aina haisteta sitä 

T6: Tälläkin ihmisellä ei haise (alkoholi hengityksessä) ja ei siitä tiedä onko se ottanut 

unilääkkeitä, onko se ottanut alkoholia vai onko se ottanut vähä kumpaakin  

     (3. ryhmähaastattelu) 
 

 

Tässä tutkimuksessa hoivatyö korostuu päihteitä käyttävien ikäihmisten kohdalla, koska sen 

koetaan olevan ainoaa apua mitä työntekijä pystyy antamaan. Teoriaosassa kuvattiin hoivatyön 

rutiineja, joita esiintyi tämän tutkimuksen aineistossa. Liiallisesti alkoholia nauttinut asiakas rikkoo 

näitä rutiineja, koska hän saattaa käyttäytyä ja toimia eri tavalla kuten yleensä. Yleensä rutiinit 

rikkoutuivat ilta- ja viikonloppuvuoroissa, jolloin työntekijä työskenteli yksin ja työtahti oli 

kiireisempää. Tämä asetti tilanteiden ratkomiselle omat haasteensa.  

 

T4: Sellaiset joilla on kaikki alla, sängys makaa ja ottaa sydämestä, niin siinä pitää 

vaan miettiä, niin mistä tämä johtuu, no se siinä onkin kun ne kieltää että ne on ottanut. 

Voivat sanoa, että sydämestä ottaa tai on huono kunto, mutta se onkin siitä juomisesta, 

ja kun on juotu ja on kaikki alla, oksennukset.                               (1. ryhmähaastattelu) 
 

 

Työntekijät kokivat puheeksi ottamisen alkoholin käytöstä vaikeana etenkin juomistaan salaavien 

asiakkaiden kohdalla. Työntekijöiden kokemusten mukaan tämä asiakasryhmä pääsääntöisesti 

suuttuu, jos heidän kanssaan alkaa keskustella aiheesta. Alkoholinkäyttö otetaan hienovaraisesti 

puheeksi vain, jos siitä on asiakkaalle haittaa. Esimerkiksi asiakas alkaa kaatuilla tai hänelle 

määrätään lääkkeitä, joiden kanssa ei voi käyttää alkoholia. Työntekijä halusi myös säilyttää 

ikäihmisen arvokkuuden loukkaamatta häntä mahdollisista alkoholinkäyttöepäilyistä. Asiakkaan ja 

työntekijän välisen yhteistyön säilyttämiseksi on parempi olla kyselemättä alkoholinkäytöstä ja 

kunnioittaa ikäihmisen itsemääräämisoikeutta. Salaa juovia asiakkaita saatettiin kuvailla myös 

”konjakki- ihmisiksi”. Ikäihmiset ottavat konjakkia niin sanotusti lääkkeeksi, ja siksi sen käyttö 

hyväksyttiin. Konjakin kulutuksen määrästä työntekijöillä ei ollut tarkkaa tietoa. Puhuttiin vain 
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lisääntyneistä tyhjistä pulloista. Työntekijät kuitenkin pohtivat, miten konjakki sopii ikäihmiselle 

määrättyjen lääkkeiden kanssa. 

 

T4: Mutta sitte kun miettii sitä, että joku joka kävi aina hakemas taksilla kaupungille ja sitten 

kaatui ja jolta siinä murtui lonkka- niin ottikos siinä sitten omaiset sen asiaan hoitaakseen….. 

T5: Ei kun se oli niin, että siitä ei saanut puhua ollenkaan siitä asiakkaalle, jotta kun sillä oli 

apteekin lääkekonjakkia, muistatko? (Katsoo T1 päälle) 

T1: Joo mä tiedän tän tuli yhtäkkiä mieleen- se joka kaatui… 

T2: Niin oliko se se, joka joi konjakkia iltaisin, joo se oli sen loppuajasta jo kun sitä naukkaili, 

oliko se se yksinäisyys miksi se joi, mutta oliko se niin, että kun omaisiin otettiin yhteyttä niin 

kielsikö ne sen vai miten se oli että siitä ei saanu puhua, ja jotain siinä oli että se pullo piti 

laittaa piiloon. Jotain siinä oli, että siitä ei voinut puhua….                (1. ryhmähaastattelu) 
 

 

Asiakkaan papereissa, epikriiseissä ja hoito- ja palvelusuunnitelmissa ei ollut juurikaan mainintoja 

alkoholinkäytöstä. Työntekijät saattavat välttää kirjoittamasta alkoholin käytöstä, etteivät leimaa 

asiakasta alkoholistiksi. Asiakkaalla on kotona oma hoitokansio, missä on erilliset viestisivut. 

Työntekijät kuitenkin kokivat, ettei sinne voinut kirjoittaa alkoholin käytöstä, koska asiakkaat 

lukivat tekstejä. Joku mainitsi joskus kirjoittaneensa näille viestisivuille asiakkaan olleen 

humalassa. Kotihoidon omaan potilashallinto- ohjelmaan kirjoitettiin asiakkaista, mutta ryhmissä 

korostettiin sitä, että sinne tehtävät kirjaukset tulee olla huolellisia ja tarkkaan mietittyjä. Ohjelmaan 

ei saa kirjoittaa olettamuksia, vaan ainoastaan totuuksia. Esimerkiksi mikäli asiakas oli kaatunut 

päihteiden käytön seurauksena kirjoitettiin potilashallinto- ohjelmaan ainoastaan kaatumisesta, 

koska työntekijät eivät voineet olla varmoja oliko alkoholilla osuutta asiaan. Eräs työntekijä kertoi 

kirjoittaneensa humaltuneesta asiakkaasta vertauskuvallisesti, että hänellä oli ollut nestemäinen 

lääkitys. Näin hän kiersi mainitsemasta, että asiakas oli käyttänyt alkoholia. 

 
T3: Noo,(potilashallintaohjelman nimi) olen joskus nähnyt, että on alkoholiongelma,  

      naurua, mutta onko muualla? 
T2: Ei varmaan oo  
T4: Ei nois palsuis (tuki-ja palvelusuunnitelma) kyllä näy sellainen 

         T5: Se alkoholiongelma on niin voimallinen sana, että ei sitä voi kirjoittaa mustaa  

               valkoisella niihin.                                             (1. ryhmähaastattelu) 
 

Työntekijät keskustelivat siitä, että asiakkaasta kirjoitetut tiedot saattavat joskus unohtua kotihoidon 

toimiston kansioon, koska niitä ei lueta säännöllisesti.  

 
T1: Se paperi jää kansioon ja kukaan ei lisää sinne mitään 

T3: Mutta kyllä niin kun muistaa itte niin, olen mä ainakin kirjoittanut, että jos on tullut 

TK:sta viestiä, että kotiutuu tälläinen ja tälläinen henkilö, että on tälläistä ja tälläistä 
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taustaa, että on alkoholiongelmaa, niin kyllä mä olen se kirjoittanut sen niihin asiakkaan 

papereihin. Justiin näissä tapauksissa jos on ennestään tiedos, mutta sitten justiin kun on 

näitä tapauksia, kun ilmenee vasta meidän käyntien myötä alkon käyttö niin sitä ei kirjata 

T5:Alkoholin käyttö kyllä jää kyllä pimentoon  useimmiten…            (3. ryhmähaastattelu) 
 

 
Edellä kuvatun esimerkin perusteella saattaa uudelle työntekijälle tulla yllätyksenä kohdata 

kotikäynnillä humaltunut asiakas. Eräs työntekijä moitti humoristisesti ryhmähaastattelussa 

työkavereitaan, jotka eivät olleet etukäteen ilmoittaneet hänelle, että eräs asiakas saattaa olla 

päihtyneenä. Asiakas ei ollut pystynyt ottamaan kotikäynnillä jaloilleen sekä kieltänyt ottaneensa 

alkoholia. Työntekijä oli huolestunut siitä, mikä asiakasta mahdollisesti vaivaa. Seuraavaksi on 

lainaus tämän työntekijän puheenvuorosta. 

 
T7: Ettekä voinu mua yhtään valmistaa ku mä aivan säikähdin ku se vaan lensi oikein 

VIUUH (Kuvaa asiakkaan kaatumista) ja sitte toiseen suuntaan VIUUH, sitten me 

saatiiin se yhdessä ylös ja pidettiin sitä ylhäällä niin sille tuli pissahätä ja sit mä sain sen 

siihen keijalle ja ennekuin mä päästin irti siitä niin se lorotti sinne kaikki tarpeensa 

ulosteet ja muut ja ennenku mä kiinni sain niin se oli VIUUH sänkyyn ja housut pois ja 

sitte sillä oli vielä ruma koira jota pitää sitten niinku, se murisee ku otat siitä 

(asiakkaasta) kiinni …… ja sitte te mut tälläiseen paikkaan laitatte ilman varotusta.  

                                                                (2. ryhmähaastattelu) 
 

 

Salaa juovat asiakkaat ovat kotihoidon näkökulmasta suhteellisen helppo asiakasryhmä, kunnes 

päihteidenkäyttö alkaa heijastua kotikäynteihin. Kotikäynnin rutiini rikkoutuu mikäli alkoholi on 

vaikuttanut asiakkaan terveydentilaan tai toimintakykyyn heikentävästi. Tämän jälkeen asiakas ja 

hänen kotonaan vallitseva tilanne muuttuu haastavaksi. Alkoholinkäytön puheeksi ottaminen 

asiakkaan kanssa ei ole helppoa, jos siitä ei puhuta luontevasti työkavereiden kanssa tai kirjoiteta 

näkyväksi asiakastietoihin. Mikäli asiakkaalle ei aiheudu juomisesta mitään haittaa, muodostuu siitä 

asiakkaan ja työntekijän yhteinen salaisuus, johon ei puututa. 

 

 

6.2 Siisti juomari   

 

Kotihoidon kannalta siistit juomarit ovat alkoholia käyttävistä niitä helpoimpia asiakkaita. 

Ryhmähaastatteluissa tämä asiakasryhmä herätti myös vähiten keskustelua. Kuten salaavan 

asiakkaan kohdalla myös siistin juomarin luokse on helppo tehdä kotikäyntejä, mikäli asiakkaan 

elämänhallinta säilyy. Siisti juomarit eivät juuri kuormita kotihoidon työntekijöiden työmäärää, 
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koska he osaavat ottaa alkoholia niin, että säilyttävät elämänhallintansa. Humaltuneena tämä 

asiakasryhmä ei aiheuta asunnossa ylimääräistä sotkua eikä heidän käytöksensä muutu 

negatiiviseksi työntekijöitä kohtaan. Kohtuudella alkoholia käyttävä ikäihminen pääsääntöisesti 

pysyi myös kaatuilematta ja itseään loukkaamatta ja vähensi näin työntekijän huolta asiakkaan 

kotona pärjäämisestä. 

 

T2: Siisti juomari, osaa ottaa mitä ottaa ja ei tule oksennusta  (2. ryhmähaastattelu) 
 
 T1: Niin ja sitten on tämä joka hakee taksilla 

 T5: Niin ja sitten on tämä meidän rouva 

          T4: Rouva joka hakee taksilla, aina se lähtee kaupungille, mutta muuten on ihan  

     sänkypotilas. Sitten hän laittaa aina huulipunaa ja hatun päälle ja on tyylikäs 

 T1: Hän käyttäytyy kyllä ihan korrektisti vaikka on humalassa että joskus puheet voi   

      olla vähän  kaks mielisiä     (3. ryhmähaastattelu) 
 
 
Eräässä ryhmähaastattelussa jopa toivottiin, että muut alkoholia käyttävät asiakkaat ottaisivat mallia 

siisteistä juomareista ja joisivat niin, ettei siitä aiheutuisi haittaa ja epäjärjestystä ympäristöön. 

Epäsiistit asunnot kuormittivat kotihoidon työmäärää. 

 

T1: Monesti sellainen siisti paikka jossa käytetään sitä alkoholia sillailla, että pystyis 

huolehtimaan ittestään näin ja me käytäs niinku kattoos, että onko kaikki ok ja näin 

      (yhteistä naurua) 
T9: …että pitäisi siististi juoda    (3. ryhmähaastattelu) 
 

 

Tämä asiakasryhmä ei salaa työntekijöiltä juomistaan, mutta silti työntekijöillä ei ole tiedossa 

alkoholinkulutuksen tarkkaa määrää. Siistien juomareiden kanssa on helpompaa keskustella 

mahdollisista alkoholinkäytön haitoista, koska he myöntävät käyttävänsä alkoholia. Työntekijöiden 

näkemysten mukaan tämä asiakasryhmä, jopa pitää siitä, että työntekijä ottaa puheeksi alkoholin 

käytön. Näin asiakas kokee, että hänestä välitetään. Kuten salaavien asiakkaiden kohdalla, myös 

siistien juomareiden alkoholinkäyttöön puututaan, jos terveydentilassa tulee muutoksia, 

elämänhallinta alkaa horjua tai asiakkaalle määrättään lääkkeitä, joiden kanssa alkoholia ei saa 

käyttää. Mikäli asiakas päättää tästä huolimatta juoda alkoholia, sen päätöksen mukaan kotihoito 

toteutti työtään. Lääkkeiden antamista päihtyneelle käsitellään enemmän kappaleessa 7.2.  
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6.3 Epäsiisti juomari  

 

Keskusteluissa erottuivat vahvasti epäsiistit juomarit. Heidän alkoholinkäyttö on runsasta, epäsiistiä 

ja selkeästi havaittavissa. Epäsiistiä juomaria voidaan verrata alkoholistiksi vaikka tätä termiä ei 

juurikaan haastatteluissa käytetty ikäihmisten kohdalla. Kotikäyntejä epäsiistien juomarien luona 

kuvailtiin seuraavasti: 

 

T4: Lasinsirut ja kaikki lattialla 

T2: Usein on pulloja rikki lattialla  juomineen päivineen ja tuhkakuppi nurin lattialla… 

T4: … ja  ulostetta lattialla  

T3: Kessunporot lattialla 

T4: Kauhea siivoaminen 

T8: Kyllä useimmiten kun tälläiseen paikkaan menee niin siellä on ne hajut ensinnäkin  

      on sellanen siellä tupakoidaan sitten siellä haisee pissa ja siellä haisee kaikki muutki  

      eritteet ja siellä voi lattialla tosiaan olla mitään vaan ja 

T10: Verestä lähtien.. 

T8:  Verestä lähtien ja oksennusta                        (2. ryhmähaastattelu) 

 

T4: Niin ja se yksi putsataan ja pestään, koska sitte se on kauhee seuraavalle jos  se on 

vielä enempi likainen, ei voi jättää seuraavalle 

T2: Ja sitte lähdetään pois sieltä                        

(2.ryhmähaastattelu) 
 

 

Nämä asiakkaat ovat pääsääntöisesti kotihoidon käyntien aikana alkoholin vaikutuksen alaisena. 

Työntekijät kokivat, että humaltuneiden asiakkaiden kanssa keskusteluista ei tule mitään. Asiakkaat 

eivät kuuntele eivätkä vastaanota tietoa. Mikäli asiakkaan luokse mentiin seuraavana päivänä 

aamusta, jolloin päivän alkoholin käyttöä ei oltu vielä aloitettu koettiin asiakkaat erilaisina.  

 

 T3: Krapulapäivinä ne on nöyriä poikia, silloin niiden kanssa voi puhua.  

           (3. ryhmähaastattelu) 

T4: Että kyllä sitte niin on niinku aivan erilainen kun on selvinpäin ja hiljainen ja nöyrä, 

mutta hyvin sillälailla vois sanoa, että räjähdysherkkä kuitenki, joka koettiin sitten tässä 

taas maanantaina.                                                                               (2.ryhmähaastattelu-)    
 

 

Alkoholinkäytöstä riippuen oli päiviä, jolloin asiakas oli tietoinen mitä haluaa. Esimerkiksi 

päihtynyt ikäihminen saattoi käyttäytyä aggressiivisesti ja ajaa työntekijän pois asunnostaan. Sama 

henkilö saattoi seuraavalla kotikäynnillä käyttäytyä päinvastaisesti, kun alkoholin vaikutus 

elimistöstä alkoi vähetä. Työntekijät kokivat, että ikäihminen oli ”krapulassa” heikompi ja saattoi 
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toivoa, että kotihoidon työntekijä päättää asiakkaan puolesta. Tätä voidaan verrata teoriaosan 

luovutettuun paternalismiin. Työntekijälle annettu päätösvalta koski lähinnä arkista elämän 

ylläpitoa. 

 

Tämän asiakasryhmän elämänhallinta on heikkoa. Asunnot ovat epäsiistejä, vaikka kotihoidon 

työntekijät pyrkivät ylläpitämään jatkuvasti asunnon siisteyttä. Epäsiistit juomarit herättivät paljon 

keskustelua ja eettisiä ristiriitoja työntekijöiden tavoissa toimia. Jokaisessa ryhmähaastattelussa 

työntekijät muistelivat yhdessä mieleen jääneitä kotikäyntejä humaltuneiden asiakkaiden sotkuisissa 

asunnoissa. Kotikäynnille mentäessä ei koskaan tiedä mitä on vastassa. Runsaasti alkoholia 

käyttävä ikäihminen saatetaan löytää kaatuneena lattialla ja hän on laskenut eritteet alleen. Asunnon 

lattialla on oksennusta, rikkinäisiä pulloja ja tupakanpuruja. Asunnon haju on epämiellyttävä ja haju 

tarttuu vaatteisiin. Pöydillä saattaa olla maksamattomia laskuja ja maksamattomien laskujen määrä 

kasvaa kotikäynnistä toiseen. Huoli asiakkaasta saattoi jatkua myös kotikäynnin jälkeen ja joskus 

työntekijä saattoi tehdä ylimääräisen käynnin tarkistaakseen, että kaikki on hyvin. Tämä 

asiakasryhmä koetaan raskaaksi työntekijän näkökulmasta, koska ne teettävät paljon ylimääräistä 

työtä ja huolta. 

 

T4: Sillä oli pullos jotain pohjalla ja kysyin että kaadetaanko menemään jos sen jalat olis 

kantanut, onneksi ei kantanut niin turpaan olis tullu että tärähtää 

T3: …..niin eihän se ymmärtänyt sitä vitsiä tai ei halunnut ymmärtää niin silloin toinen 

meistä sai sitten semmoiset ukaasit ja lähtöpassit ja jos hänellä olisi käsiä ja jalkoja 

niin……  

T4: Ja tärisi ja huusi ja ikinä ei tartte tänne tulla, alkakaa vetää ja 

T3: Kait se viinan vähyys sitten tekee aggressiiviseksi         (2. ryhmähaastattelu) 
 

 

Epäsiistit juomarit saattavat käyttäytyä arvaamattomasti tai aggressiivisesti humalassa ollessaan. 

Mikäli asiakkaalla on asunnolla niin sanotusti ryyppyseuraa, aiheuttaa myös se työntekijässä pelkoa 

omasta turvallisuudestaan. Kotikäynti pyritään tekemään nopeasti, koska saatetaan pelätä oman 

työturvallisuuden vuoksi. Tällaiset asunnot eivät ole myöskään miellyttäviä työskentely-ympäristöjä 

epämiellyttävien hajujen vuoksi. Työntekijät toivat esille useaan kertaan, että heidän ei tarvitse 

mennä kotikäynnille, jos asiakas ei ole asunnollaan yksin. Tästä huolimatta kotikäynnit pyrittiin 

pääsääntöisesti tekemään ja antamaan asiakkaalle esimerkiksi lääkkeet. 
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Yhteenvetona voidaan todeta, että työntekijät jaottelivat ikäihmisten päihteidenkäyttöä kolmeen eri 

ryhmään työntekijöille aiheutuvan haitan mukaan. Nämä ryhmät olivat salaa juovat asiakkaat, siistit 

juomarit sekä epäsiistit juomarit. Salaa juovien ja siististi juovien asiakkaiden kohtaaminen oli 

helppoa niin pitkään kunnes juomisesta ei aiheutunut ristiriitatilanteita tai asiakkaan elämänhallinta 

ei horjunut niin, että hänet voitiin rinnastaa epäsiistiin juomariin. Epäsiistejä juomareita voidaan 

verrata alkoholisteiksi, vaikka tällaista termiä ei ikäihmisten kohdalla käytetty. Tämän 

asiakasryhmän elämänhallinta oli heikkoa ja he rikkoivat kotihoidon työn rutiineja. Epäsiistit 

juomarit herättivät ryhmähaastatteluissa eniten keskustelua, jonka pääpaino oli kotihoidon työn 

kuormittamisessa ja eettisissä ristiriitatilanteissa. Epäsiistit juomarit näyttelevät keskeistä roolia 

kahdessa seuraavassa tutkimustulosluvussa, joissa työntekijät pääsääntöisesti lähestyvät päihteitä 

käyttävää ikäihmistä tämän asiakasryhmän näkökulmasta. Salaa juovat asiakkaat sekä siistit juomarit 

näkyvät työntekijöiden puheissa silloin, kun ikäihmisen päihteidenkäyttö horjuttaa asiakkaan 

turvallisuutta tai kotona pärjäämistä. Ikäihmisten päihteiden käyttöön ei puututtu ja siksi salaa- ja 

siististi juova asiakas saattoi vuosien saatossa muuttua epäsiistiksi juomariksi. Seuraavassa 

tulosluvussa pureudutaan siihen, miten kotihoidon työntekijät tulkitsevat omaa rooliaan 

kohdatessaan runsaasti alkoholia käyttävän asiakkaan? 
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7 KOTIHOITO VIIMESIJAISENA AUTTAMISTAHONA 

 

Tämän tutkimuskysymyksen kokoavana käsitteenä on kotihoidon näkemys itsestään viimesijaisena 

auttamistahona, jonka auttaminen on rajallista. Tämä suhtautumistapa tuo esiin eettisiä ristiriitoja, 

joita käsitellään kolmannen tutkimuskysymyksen kautta seuraavassa luvussa. Ristiriitoja on 

helpompi käsitellä ja ymmärtää, kun tietää miten työntekijät määrittävät omaa rooliaan ikäihmisen 

arjen turvaajana. Seuraavan sivun taulukossa 3 esitetään tulokset toiseen tutkimuskysymykseen eli 

miten kotihoidon työntekijät tulkitsevat omaa rooliaan kohdatessaan runsaasti alkoholia käyttävän 

asiakkaan. Analyysi etenee kuten edellisessäkin luvussa, pelkistetyistä ilmauksista yhdistämisen 

kautta yläluokkiin ja niistä pääluokan ja kokoavan käsitteen muodostamiseen. Vastaukset 

tutkimuskysymykseen jakautuvat tässä analyysiluvussa kolmeen pääluokkaan, jotka esitellään 

seuraavissa alaluvuissa. 

 

 1. Alkoholia käyttävä ikäihminen ei saa apua viranomaisilta eikä omaisilta 
 

2. Päihtyneen asiakkaan luona tulee käydä, vaikka kotikäynnit turhauttavat 
 
 3. Huoli asiakkaasta ja huolenpidon rajallisuus 
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Taulukko 3: Miten kotihoidon työntekijät tulkitsevat omaa rooliaan kohdatessaan runsaasti alkoholia käyttävän asiakkaan? 

 

Pelkistetty ilmaus Yläluokka Pääluokka Kokoava käsite 

-Niinku meillä ei ole ku yksi taho mihin laittaa  
(terveyskeskus) 
-Miksi terveyskeskus ei ota kantaa 
-Terveyskeskus vain kotiuttaa ilman  
jatkosuunnitelmaa  
-Joka paikkaan tarvitaan lääkärinlausunto 
-Meillä ei ole omaa lääkäriä 
-Ei nää katkolle pääse 
-Siivoojakaan ei suostunut menemään sinne 
-Muita auttavia tahoja ei tahdo enää löytyä 

-Kotisairaanhoidolla ei ole resursseja auttaa 
 
-Omaisiin otetaan ensiksi yhteyttä 
-Omaisten tulisi puuttua ja ottaa vastuuta 
-Omaiset nostaa kädet pystyyn 
-Ei omaisista ole apua 
-Omaisetki voi jossain vaihees sanoa jotain 
 -Voi käydä huonostikin jos omaiset tulee väliin 
 -Tiettyyn rajaan asti voi olla omaisiin yhteydessä 
 -Omaiset tuovat alkoholia asiakkaalle  
______________________________________________

-Ei ne vanhustyöhön kuulu kyllä 
-Alkoholisteille tulisi olla oma hoitopaikka 
-Oma hoitorinki 
-Näitä pitäis pitää omana erityisryhmänä 
 
-Me käydään siellä kun kukaan muu ei enää halua 
-Olemme yksin asiakkaan kanssa 
-Me korjataan sotku kun kaikkiin muihin tahoihin  
asiakas on polttanut siltansa 
-Meidän tulee passata 
-Emme voi kieltäytyä menemästä sinne vaikka mitta  
tulisi täyteen 
 
-Kotikäynti tuntuu välillä turhauttavalta 
-Aika pitkään meillä on pinna kestänyt ja tilannetta  
on siedetty 
-Sitä tulee vain sietää 
-Joskus näihin asiakkaisiin palaa pinna 
- Käynti päihtyneen luona vie aikaa kotihoidon muilta 
 asiakkailta 
 
 
-------------------------------------------------------------------- 
-Se oli hirvittävän surkiaa 
-Miten niin voi edes asua 
-Se ei löytänyt elämälleen sisältöä ja alkoi juoda 
-Joi yksinäisyyteen 
-Ne ovat täyttäneet sitä päiväänsä juomalla 
-Ei ole virikkeitä 
-Ei ne juuri poistu kotoaan 
-Miten täyttää asiakkaan päivää niin, että ei joisi 
-Miten poistaa yksinäisyys? 
-Maksamattomia laskuja 
-Naapureiden hyväksikäyttöä 
 
-Kyllä me kuule vähä niinku varpaille astuttais, jos  
me alettais soittelemaan lääkärille, että nyt pitäis  
jotaki tehdä. 
-Me ollaan niin pieniä tekijöitä, että ei ne meitä  
uskoiskaan 
.-Vaikka me eniten nähdäänkin ja puhuttais aivan 
 totuuden mukaista asiaa 
-Ambulanssikuskit eivät yleensä meitä vähättele 
 
 

Asiakasta ei oteta muiden  
palvelujen piiriin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omaiset eivät auta eivätkä  
ota vastuuta läheisestään,  
vaan voivat olla jopa se taho 
 mikä toimittaa asiakkaalle  
alkoholia 
 
  
 
 
______________________ 
 
Eivät kotihoidon 
Asiakkaita 
 
 
 
Asiakkaan luokse ei voi  
kieltäytyä menemästä, koska 
mikään muu taho ei auta 
asiakasta  
 
 
 
Asiakkaan tilanteen 

pysyminen samana turhauttaa 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------ 
Asiakkaan arjen  
seuraaminen läheltä herättää 
työntekijöissä monenlaista  
huolta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oman roolin vähättelyä 

 
 
 
 
 
 

Alkoholia käyttävä 
ikäihminen ei saa apua 
viranomaisilta eikä 
omaisilta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------- 
 
Päihtyneen asiakkaan  
luona tulee käydä,   
vaikka kotikäynnit  
turhauttavat 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------- 
Huoli asiakkaasta ja  
huolenpidon rajallisuus 

Kotihoidon työntekijä    
viimesijaisena apuna, jonka 
 auttaminen rajallista 
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7.1 Alkoholia käyttävä ikäihminen ei saa apua viranomaisilta eikä omaisilta 

 

T6: Ei se kyllä meille tähän vanhustyöhön kuulu kyllä 

         T9: Ei niin  

T6: mutta kun ei tahoja tahdo löytyä                        (3. ryhmähaastattelu) 

 

 

Työntekijät toivat jokaisessa ryhmähaastattelussa esiin, miten yksin kokevat jäävänsä päihteitä 

käyttävän asiakkaan kanssa. Asiakkaat eivät saa apua viranomaisilta eikä omaisilta. Kotihoidon 

työntekijät kokevat olevansa päihteitä käyttävän asiakkaan viimesijaisin apu. Tämä näkemys 

omasta roolista on yllättävä. Yleensä asiakastapauksissa, joissa tarvitaan erityistä osaamista ja 

asiantuntijuutta, siirtyy vastuu kotihoidolta tälle asiantuntijataholle. Ryhmähaastattelujen 

perusteella työntekijät kokevat saavan eniten apua ilta- ja viikonloppuvuoroissa päivystävältä 

kolleegalta sekä ambulanssin kuljettajilta. Mikäli ambulanssin kuljettajat eivät vieneet asiakasta 

terveyskeskukseen tai sairaalaan siirtyi vastuu kuitenkin pois kotihoidon työntekijältä ambulanssin 

kuljettajille.  

 

T2: No se on, se kyllä vähän ihmettyttää, että ei ole niin, eikä ole mitään ohjattu 

mihinkää vertaisryhmiin tai johonkin tällaista, se on vähän , että kun se on vaan 

muutaman päivän terveyskeskuksessa ja sitten takaisin ja siitä se lähtee taas se tissuttelu. 

Sitte vois vähän omaiset olla, jos ne olis aktiivisia (ryhmässä tuetaan puhujaa huokauksin 

ja niin kommentein) ei nekään kyllä välttämättä mitään mahda, ei siitä tule kun soppa 

vaan 

T1: Niin  

T3: Siinä voi käydä vaan huonostikkin, jos omaiset tulee väliin,  

T1: Niin ja jos olis niin läheisiä omaisia, että vaikka omat lapset asuis lähellä…  

T4: No tiettyyn rajaan asti voi olla omaisiin yhteydes, mutta tiedän yhden pojan, joka on 

ihan kypsä, se on yrittänyt mutta, ei niitä omaisia ei voi kyllä velvoittaa, ei ne pysty niin 

kaikkeen, kyllä se on ihmisestä ittestä kiinni  

(1. ryhmähaastattelu) 
 

T4: No tossahan oli se, että insuliiniä en uskaltanut enää pistää siinä vaiheessa. Sitä oli 

jo jatkunut jo jonkin aikaa, niin sitte sovittiin, että tulee ambulanssi ja vei sen taas 

muutamaksi päiväksi tuonne terveyskeskukseen. Mutta se siinä on, että harvemmin nää 

kyllä katkolle, katkolle pääsee                                                            (2. ryhmähaastattelu) 
 

Terveyskeskus nousi suurimpaan rooliin mietittäessä mihin alkoholia runsaasti käyttäviä voidaan ohjata. 

Tosin sieltä saatua apua ei nähty riittävänä. Työntekijät kokivat, että terveyskeskuksessa uskotaan 

helposti asiakasta, jos hän vakuuttaa ettei käytä alkoholia. Työntekijät kertoivat, että terveyskeskuksesta 

kotiutetaan asiakas ilman, että alkoholinkäyttöön olisi puututtu tai asiakkaan kotona pärjäämisestä 
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kysyttäisiin heiltä. Kotiutussoiton yhteydessä ei puhuta lainkaan asiakkaan alkoholinkäytöstä. 

Päihdeongelmainen ikäihminen kotiutuu terveyskeskuksesta ilman jatkosuunnitelmia sekä tavoitteita. 

 

 T4: Pari päivää siellä (terveyskeskus) ja sitten kotia, ei ne oikein siellä paljon 

       kantaa ota.                                           (2. ryhmähaastattelu) 
 

T2: Kyllähän ne ilmoittaa kun kotiutuu (terveyskeskus) 

T1: Mutta onko siinä paljon muuta tietoa 

T2: Ei kyllä tähän alkoholiin liittyvää                                          (1. ryhmähaastattelu) 
 

T1:Niin tämäki tapaus jota on koko ajan kiikutettu kotia ja sitten taas terveyskeskukseen, 

niin kyllä mun mielestä siellä on enemmän ammatillista näkökulmaa ja verkosta, että 

mitä tälläisen ihmisen kans voi oikeastaan tehdä. 
T4: Niin kun meillä ei ole oikeastaan kuin se yksi taho mihin voi laittaa, että ne varmaan 

pystyis siellä paremmin. 
T1: Niinku joka paikkaan tarvitaan lääkärin lausunto niin ne pystyis siellä kirjoittamaan 
T3: Niin ja se sosiaalihoitaja, siellä voi keskustella ja ottaa ihan sellaisen varmasti 

vaikka täältä meiltä  jonkun ja miettiä sen asiakkaan kanssa mikä tämä tilanne on ja 

mihin tästä lähdetään. Mutta se on kyllä ihme, että sieltä ei ole otettu yhteyttä 

                                              (1. ryhmähaastatttelu) 
 

Työntekijät muistelivat, että joskus terveyskeskuksessa oli istuttu saman pöydän ääressä asiakkaan 

kotiutuessa, mutta tästä käytännöstä on aikaa. Vain muutama työntekijä kertoi olleensa joskus 

moniammattillisessa neuvottelussa päihdeasiakkaan asioissa. Nämä neuvottelut olivat olleet 

yksittäisiä.  Tällaiseen neuvotteluun oli osallistunut esimerkiksi asiakas, lääkäri, sosiaalityöntekijä, 

omainen, fysioterapeutti sekä kotihoidon edustus. Tällaisen kotiutuspalaverin yhteydessä oli 

asiakkaan kanssa laadittu yhteiset tavoitteet ja säännöt miten jatkossa toimitaan eri ammattitahojen 

kanssa asiakkaan asioissa. Moniammatillisia verkostopalavereja toivottiin aktiiviseksi 

menetelmäksi, johon myös kotihoidon työntekijä kutsutaan. Ryhmähaastatteluissa ihmeteltiin, miksi 

kotihoidon työntekijältä ei kysytä asiakkaan voinnista ja kotona pärjäämisestä, vaikka he tietävät 

miltä asiakkaan arki näyttäytyy. 

 

T2: Ja kyllä seki olis hyvä, että joskus istuttaisiin tälläisen asiakkaan kanssa saman 

pöydän ääreen ja mietittäisiin, että kuinka sä pärjäät. 

T3:Mutta kun miettiin miten monta kertaa tämä asiakas on ollut nyt terveyskeskuksessa 

tänä vuonna. Niin se on ennätys, vuosi aloitettu hiljattain ja onko se nyt jo kolme kertaa 

jo ollu siellä.  

(ryhmässä naurua) 

T2: Se nauroo oikein ittekki, että hän tehnyt nyt ennätyksen terveyskeskuskäynneillä, eikö 

se ole ollut aika pitkiä jaksoja, että pian on maksukatto täynnä (ryhmää naurattaa) 

T1: Joo sen kohdalla ei ole kyllä mitään toimintasuunnitelmaa tehty   
(1. ryhmähaastattelu) 
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Kotihoidon työntekijän näkökulmasta muiden tahojen toiminta tuntuu välinpitämättömältä. Myös 

omaisten rooli koettiin ristiriitaisena. Heidän nähtiin olevan ensimmäisen taho, jonka tulisi puuttua 

ikäihmisen juomiseen. Läheisten aktiivisuutta toivottiin, mutta lähes samaan hengenvetoon 

todettiin, ettei heistä ole apua ja tilanne voi muuttua huonompaan heidän puuttuessa asiaan. Omaiset 

saattoivat olla jopa se taho, joka tuo ikäihmiselle alkoholia. Koettiin myös, ettei omaisillakaan ole 

ketään jonka puoleen kääntyä ja kysyä apua päihdeongelmaan. Ryhmissä epäiltiin, ettei ikäihmisen 

alkoholin käyttö näyttäydy yhtä hälyttävänä omaisille mitä kotihoidolle. Omaiset saattavat myös 

kieltää läheisensä juomisen. Monet epäsiistit juomarit ovat olleet pitkään alkoholisteja. Tämän 

vuoksi välit omaisiin ovat saattaneet katketa ja omaiset ovat saattaneet menettää toivonsa läheisensä 

raitistumiseen. Monen asiakkaan kohdalla koettiin, että naapureista on ollut läheisiä enemmän apua 

asiakkaan hoitoon ohjaamisessa. Motiivina heidän tarjoamaan apuun on nähty esimerkiksi se, että 

naapurit ovat pelänneet tulipaloa, joka voisi alkaa alkoholistin asunnosta. 

 

Kotisairaanhoidosta koettiin olevan jonkin verran apua jos sitä tarvittiin arkisin kello 8.00-16.00 

välisenä aikana. Pääsääntöisesti apua tai konsultaatiota päihtyneiden kanssa tarvitaan iltaisin tai 

viikonloppuisin. Täyttä varmuutta työntekijöillä ei ole siitä, miten kotisairaanhoito tai psykiatriset 

sairaanhoitajat käyvät asiakkaiden luona. Ryhmähaastattelujen aikana saattoi työntekijöille tulla 

uutta tietoa siitä, että jonkun asiakkaan luona käy säännöllisesti kotisairaanhoidon psykiatriset 

sairaanhoitajat tai että heidän käynnit oli jo lopetettu. Työntekijät kokivat, ettei kotisairaanhoidolla 

ole tarpeeksi resursseja auttaa heitä yhdessä vaikeissa asiakastapauksissa. Alle 65-vuotiaat 

päihteidenkäyttäjät saivat ikäihmisiä enemmän psykiatristen sairaanhoitajien kotikäyntejä. 

Kotihoidon aluevastaava saattoi tehdä yhteisiä kotikäyntejä kotisairaanhoidon kanssa. Työntekijät 

toivovat, että he voisivat käydä joskus kotisairaanhoidon kanssa yhdessä päihteitä käyttävän 

ikäihmisen kotona.  

 

Kotihoito elää monella eri tapaa muutoksessa työntekijän näkökulmasta tarkasteltuna.  Kotihoidon 

kokeilulakia kokeillaan useissa kunnissa, kuten myös kunnassa, jossa suoritettiin ryhmähaastattelut. 

Haastatteluissa tuli ilmi, että yhteistyötä kotihoidon ja kotisairaanhoidon kanssa tulee vielä kehittää. 

Kotihoidontyöntekijät eivät ole tietoisia miten kotisairaanhoito käy päihteitä käyttävän ikäihmisen 

luona. Lisäksi työntekijät toivovat kotisairaanhoidon kanssa yhdessä tehtäviä kotikäyntejä. 

Kotihoidon muutokseen vaikuttaa myös se, että kotihoidon asiakasmäärää lähdetään nostamaan 

valtakunnallisesti huomattavasti vuoteen 2012 mennessä. Kotihoidon asiakkaina on entistä 

iäkkäämpiä, huonokuntoisempia ja hoitoisuudeltaan vaativimpia asiakkaita. Nämä ikäihmiset vievät 
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paljon työntekijöiden resursseja. Kotihoidon laadun kriittisiksi pisteiksi ovat nousseet 

työntekijöiden kiireisyys, vaihtuvuus ja hoidon ja avun riittävyys. 

 

 

7.2 Päihtyneen asiakkaan luona tulee käydä, vaikka kotikäynnit turhauttavat 

 

Yli 65-vuotiaiden epäsiistien juomareiden alkoholin käyttö oli jatkunut yleensä useita vuosia. 

Työntekijät olivat seuranneet pitkään asiakkaan tilannetta. Ajoittain asiakas saattoi luvata 

työntekijälle lopettavansa juomisen, mutta seuraavalla kotikäynnillä tilanne oli samanlainen tai jopa 

mennyt huonompaan. Kotikäynti päihtyneen asiakkaan luokse herätti työntekijässä monenlaisia 

kysymyksiä. Esimerkiksi voinko jättää asiakkaan kotiin ja pärjääkö hän seuraavaan kotikäyntiin 

saakka. Johtuuko asiakkaan huono vointi alkoholinkäytöstä vai jostain muusta terveydentilan 

heikkenemisestä.  

 
T5: Kyllä joskus on ollut kiikun kaakun, että jättääkö vai eikö jätä asiakasta, sitä on vaan 

luottanut hyvään tuuriin ja siihen tilanteeseen, että se pysyy. Että se asiakas jää sinne 

kotiin kumminkin, kun asiakkaan kanssa on keskusteltu.         

(3. ryhmähaastattelu) 
                     

T4: Jos on epävarma, että mikä se tilanne on niin kyllä sen mielellään vie sen asian 

eteenpäin, jos sille sattuu jotain ja sitte helposti aletaan syyttämään, että sä olet viimeksi 

käynyt siellä ja… (keskeytetään) 

T6: Että hyvinhän sitten voi sattua yöllä jotain, kun toinen on käynyt vessas ja kompuroi, 

että eihän sitä voi millään tietää  (2. ryhmähaastattelu) 

 

 

Työntekijä tekee itsenäisiä ratkaisuja, jotka ovat oikeita siinä kontekstissaan, koska selkeitä 

toimintaohjeita ei ole. Ainoa selkeä toimintaohje on se, että päihtyneen asiakkaan luokse ei tarvitse 

mennä vaan voi kääntyä ovelta. Riittää, että toteaa asiakkaan olevan hengissä. Tätä työntekijän 

päätöstä tukee, jos asiakas on aggressiivinen tai hänellä on asunnossa seuraa, jonka kanssa juodaan 

yhdessä alkoholia. 

 
T8: … ja sitten ajetaan kaverit pois sieltä. 
T9: Ja eihän meidän edes tarvi mennä tämmöiseen paikkaan jossa asiakas on umpi  

     humalassa, mehän voidaan sanoa ovelta että tuun sitten kun olet paremmassa  

     kunnossa, jos se säilyy hengissä, että uskaltaa jättää.  
                    (2.ryhmähaastattelu)  
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Tämä toimintaohje aiheuttaa vastuuntuntoisissa työntekijöissä ristiriitaisia ajatuksia. Jos 

käännyn pois eteisessä, jätänkö asiakkaan heitteille? Tämä näkökulma sai työntekijät yleensä 

suorittamaan kotikäynnin loppuun. He menivät sisälle asuntoon ja tarkistivat asiakkaan 

kunnon, antoivat mahdollisen lääkkeen ja siivosivat enimpiä juomisesta aiheutuneita sotkuja. 

Tämän jälkeen he poistuivat asunnosta ja jättävät päihtyneen ikäihmisen yksin. 

 

T1: Niin meillähän ei tuota niin ei ole mahollisuutta kieltäytyä menemästä sinne, että 

vaikka niinku mitta tulee täyteen niin ei jaksa enää sitä samaa rulijanssia siellä tietyssä 

paikassa 

T7: Paitsi tän yhden asiakkaan kohdalla kun se sanoi, että enää sinne ei saa mennä 

T1: Niin se, että sinne vaan sitten aina mennään, että sinne on niinku kielto jo tullu jo 

vaikka kuinka monelle, hyvä jottei kaikki ole saaneet jonkulaisen kiellon, että ei tartte 

tulla tänne ja uhkailtu ja nyrkkiä heristelty ja kirottu ja kaikkia niin siitä huolimatta 

mennään taas ja nyt ollaan saatu sen keskustelun jälkeen missä on oli A-klinikka mukana 

ja oliks siellä psykiatriset hoitajat ja ketä kaikkia sillä oli, niin sen jälkeen 

anteekspyyntöjä on tullu kyllä sitten, että hän on pyytänyt anteeksi, mutta senki teki 

humalassa ainaki mulle, ettei ilmeisesti selvinpäin pysty sitä tekemään  

                                                                                                                        (2.ryhmähaastattelu)                                                                      
 

 

Työntekijät näkivät oman roolinsa vähäisenä siinä, että voisivat saada asiakkaan vähentämään tai 

lopettamaan alkoholin käytön. Heiltä puuttuvat keinot, osaaminen ja resurssit. Kuitenkin työntekijät 

kokivat, että he ovat ainut taho, joka ylipäätään auttaa alkoholisoitunutta ikäihmistä. Sama 

kaaottinen tilanne jatkuu asiakkaan luona kotikäynnistä toiseen ja heidän tulee siivota siellä 

alkoholinkäytöstä aiheutuneet sotkut vuodesta toiseen. Tämä aiheuttaa työntekijöissä ristiriitaisia ja 

turhautuneita tunteita. Miksi heidän pitää auttaa päihtynyttä ikäihmistä, jos muut tahot voivat 

kieltäytyä auttamasta? 

 

T1: -Yksi paikka oli niin sotkuinen, että siivoojat ei suostunut menemään sinne niin se jäi 

meille sitten (keskeytetään) 

T2 .: -Niin välillä se ihminen makas siinä sohvalla ja oksensi sinne lattialle sitä mukaan 

ku siivottiin 

T1:-Mutta se oli aivan järkyttävää sinne piti mennä ihan illalla viimeisenä 

T2:-Me mentiin aina parittain ja viimeisenä paikkana ja suojattiin ittemme ja sen jälkeen 

kun sieltä niin sai mennä suoraan kotiin ja jättää takit autoon, ja muuten kaikki vaatteet 

pesukoneeseen ja ite suihkuun 

T1:-Se haju oli kauhea 

T2:- Ja sitten se ruoka haisi siellä homeelta ja ne tiskit ja paskat ja lattiaa ei näkynyt 

ollenkaan, muistan kun menin sinne ekaa kertaa niin mietin, että kuinka täällä voi joku 

asua.                                                                                                    (1.ryhmähaastattelu)  
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Työntekijät kokivat hyvänä, että kotihoidolta on poistunut isommat siivoukset ja tilalle on tullut 

pienempi ylläpitosiivo. Keskustelua herätti se, että epäsiistien juomareiden kotona siivottiin 

huomattavasti enemmän kuin muilla asiakkailla. Tämä jakoi työntekijöiden mielipiteitä. Miksi 

alkoholistien luona siivotaan jatkuvasti, koska se on kuitenkin kielletty kotihoidon muilta 

asiakkailta? Välillä siivottiin myös asiakkaan luona olleen ”ryyppyseurueen” jättämiä sotkuja ja 

tiskejä. Ryhmäkeskusteluissa siivousta perusteltiin sillä, että asiakas voi saada sotkun keskellä 

jonkun tulehduksen tai sairauden. Ilman siivousta asunto muuttuisi epämiellyttäväksi paikaksi 

asukkaan asua ja työntekijän työskennellä. Siivoamisella helpotettiin myös seuraavan työntekijän 

kotikäyntiä, koska asiakkaan luokse oli miellyttävämpi mennä. Tämän jatkuvan siivouksen koettiin 

olevan aikana pois niiltä kotihoidon asiakkailta, jotka hyötyisivät kotihoidon käynneistä enemmän.   

 

T3: Kaikkia ruokaa ja papereita ja kaikkia rättejä ja vaikka mitä lattialla, että ku nää 

     oppis edes laittamaan ne roskikseen niin                                       (2. ryhmähaastattelu) 
 

 

Kotikäynteihin kuului pääsääntöisesti lääkkeiden antamien asiakkaalle. Lääkkeiden antaminen 

päihtyneelle herätti ryhmähaastatteluissa paljon keskustelua. Samalla kyseenalaistettiin kotikäynnin 

hyöty. Alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutuksesta ei ole työntekijöillä aina tarkkaa tietoa. Yleisesti 

ottaen ikäihminen ei saisi käyttää lainkaan alkoholia, mikäli käyttää lääkkeitä. Työntekijät saattoivat 

pohtia, että aamukäynnillä on hyvä antaa lääke, koska asiakas alkaa juoda vasta illalla. Kuitenkin 

monet lääkkeet ovat pitkävaikutteisia. Aamulla annettu lääke saattaa vaikuttaa vielä illalla nautitun 

alkoholin kanssa negatiiviseksi. Tai illalla nautittu alkoholi saattaa säilyä veressä ja vaikuttaa näin 

aamulääkkeen annon yhteydessä. Konsultaatiota lääkkeiden antamiseen päihtyneelle pyydettiin 

arkisin päiväaikaan kotisairaanhoidolta. Ilta- ja viikonloppukäynneillä kotisairaanhoito ei ole töissä. 

Silloin neuvoa saatettiin kysyä työparilta tai soitettiin konsultaatiopuhelu terveyskeskuksen 

päivystykseen. Osa kertoi tekevän asiakkaan luokse ylimääräisen käynnin, tarkistaakseen miten 

asiakas voi lääkkeen antamisen jälkeen tai voisiko lääkkeen antaa myöhemmin. 

 

TT66::  SSee  oonn  ssiittttee  ttäämmmmöösseett  jjooiillllaa  oonn  iinnssuulliiiinniippiissttookksseett  nniiiinn  eeiihhäänn  nnee  mmuuiissttaa  oonnkkoo  ppiisstteettttyy  vvaaii  eeiikköö  

oollee  ppiisstteettttyy  ssiilllloo  kkuu  oonn  hhuummaallaassssaa  

T2: Samoin lääkkeet 

T6: Ja lääkkettein ottamiset, ei ne onnistu, ei se onnistu 

T4: Jonku on pakko huolehtia ne, silloin me astutaan kuvaan mukaan  (3. Ryhmähaastattelu) 
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Insuliinidiabeetikot nousivat omaksi ryhmäkseen. Heidän kohdalla lääkkeiden antoa jouduttiin 

miettimään muita useammin. Kritiikkiä tuli myös insuliinipistoksen vaikutuksesta, koska alkoholi 

osaltaan vaikuttaa asiakkaan verensokeriin. Päihteitä käyttävien asiakkaiden verensokeri heitteli 

jatkuvasti. Runsaasti alkoholia käyttävien kohdalla insuliinipistoksista ei ole tarvittavaa hyötyä. Oli 

myös asiakkaita, jotka eivät muista ovatko pistäneet itseään humalatilan vuoksi, jolloin työntekijän 

tuli arvioida mitä nyt tehdään. Työntekijät pohtivat onko heidän käynneistään enemmän hyötyä kuin 

haittaa, kun asia koskee lääkkeiden tai insuliinipistoksen antamista päihtyneelle. 

 

Yhdeltä ryhmältä kysyttiin, että mitkä ovat kotikäyntien tavoitteet ovat alkoholia käyttävien 

asiakkaiden kohdalla. Kysymys sai aikaan ryhmässä aikaan keskinäistä keskustelua ja eräs 

työntekijä ohjeisti toisia miten kysymykseen tulee vastata. 

 

T6: Vastatkaa naiset mahdollisimman hyvin 

T1:Ehkä meidän pitäis tarkentaa niitä 

T3: Siitähän on ollut puhe, että meidän pitäis kattoo näitä  (1. ryhmähaastattelu) 
 

 

Päihtyneiden ikäihmisten kohdalla hoito- ja palvelusuunnitelmassa ei ole selkeitä tavoitteita miten 

asiakkaan kanssaan toimitaan ja mihin kotikäynneillä pyritään. Ehkä tämä osaltaan lisää 

työntekijöissä turhautuneisuutta heidän käyntiensä tarpeellisuuden suhteen. Yksi tekijä 

turhautumiseen on ikäihmisen itsemääräämisoikeus ja tätä käsitellään kappaleessa 9.2 

 

 

7.3 Huoli asiakkaasta ja huolenpidon rajallisuus 

 

Kotihoidon työntekijä saattaa olla ainoa taho, joka käy alkoholisoituneen asiakkaan luona. Yleensä 

työntekijät olivat seuranneet tilannetta jo pitkään. Alkoholin käytöstä oli aiheutunut asiakkaille 

kaatumisia ja muutamalle oli tullut jopa murtumia. Insuliinidiabeetikkojen verensokerit eivät 

pysyneet tasapainossa. Ikäihmisellä saattoi olla naapureita tai tuttavia, jotka käyttivät asiakasta eri 

tavoin hyväkseen. Hyväksikäyttäjät ilmestyvät paikalle eläkkeenmaksupäivänä, tai kun kotihoidon 

työntekijä toi asiakkaalle kauppakassin tiettynä päivänä viikosta. Eräässä ryhmässä tuotiin esiin 

epäily, miten erästä alkoholisoitunutta ikäihmistä olisi käytetty hyväksi seksuaalisesti. Jokaisessa 

ryhmähaastattelussa yksinäisyys nähtiin selkeästi suurimpana syynä ikäihmisten päihteiden 

käyttöön. Toiseksi suurin tekijä oli ikäihmisen tekemisen ja virikkeiden puute. Juomiselle nähtiin 



 

   55 

olevan selkeä syy ja seuraussuhde ja siksi se turhautti työntekijöitä, koska he eivät voineet tehdä 

mitään yksinäisyyden poistamiseksi. 

 

T2: Valitellaan yksinäisyyttä kaiken aikaa 
T1: Eikä heitä ymmärretä lainkaan    
T4: Ne on täyttänyt sitä oma päiväänsä sillä juomisella, kun sitä niitten päivää saisikin  

      jollain aktivoitua, niin ku ei ole oikein mitään muutakaan 

T2:  Mutta minkäs teet….             
T4: On se harmittavaa ja monesti miettii, että noi ihmiset on niin yksinäisiä, että ne    

      hakee viinasta pienen hetken lohdutuksen. 
T6: Niin tuntuuhan se vuorokausi lyhkääsemmältä kun nukkuu puolet päivästä  

          (3. ryhmähaastattelu) 
 

T5: Sitten pitäisi nähdä nämä yksinäiset se on sitte taas toinen tutkimus, moni alkoholin käyttö 

vois loppua jos olisi seuraa, ei tarttisi sitä siihen yksinäisyyteen ottaa, turrutetaan pää, 

meillähän ne kaikki on vissiin sellaisia yksinottajia, että ei siellä sitä porukkaa ole  

     (2. ryhmähaastattelu) 

 

 

Työntekijät kantoivat huolta päihteitä käyttävistä ikäihmisistä. He eivät voineet saada asiakasta 

vähentämään alkoholinkäyttöä. Siksi työntekijät pyrkivät hoivan, huolenpidon ja siivouksen avulla 

ylläpitämään asiakkaan jokapäiväistä arkea. Seuraavaksi lainaus, joka kuvaa hyvin sitä, miten 

asiakkaan kotona annettava huolenpito voi näyttäytyä moninaisena: 

 
T6: Kerran mä sain huutia kun menin puhdistamaan yhden kiljusammion, mutta  

               mun teki niin pahaa kun se oli täynnä karvoja.                                     (1. ryhmähaastattelu) 
 

 

Ryhmähaastattelujen aineisto kuvaa, miten vastuullista ja haastavaa työtä kotihoidon työntekijät 

tekevät runsaasti päihteitä käyttävien ikäihmisten kanssa. Tästä huolimatta työntekijät näkevät 

oman roolinsa vähäisenä siitä, miten he voivat vaikuttaa asiakkaan elämään. Lisäksi he kokivat, että 

heitä ei oteta todesta ajaessaan asiakkaan asioita. Tutkimukseen osallistuneet edustivat 

semiprofessiota, jota käsiteltiin teoriaosassa. Eli työntekijöiltä puuttuivat tietyt professioiden 

tunnusmerkit, kuten valta, eräät oikeudet, työn autonomisuus ja työn tieteellinen perusta. Tämä 

näkyi aineistossa työntekijöiden vähättelynä omasta roolistaan siinä miten paljon he voisivat 

vaikuttaa ikäihmisten päihteiden käyttöön. Työntekijät myös kokivat, että jos he ottaisivat yhteyttä 

asiakkaan asioissa esimerkiksi lääkäriin ja kertoisivat miten asiakkaan tilannetta tulisi parantaa, 

astuisivat he lääkärin varpaille. 
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T1:… me ollahan vähän niinku, kyllä me kuule vähä niinku varpaille astuttais jos me 

alettais soittelemaan lääkärille, että nyt pitäs jotakin tehdä.  

T2: Niin kyllä joo 
T3: Me ollaan niin pieniä tekijöitä kumminkin, että ei ne meitä uskoiskaan 

T2: Vaikka me eniten nähdäänkin ja puhuttais aivan totuuden mukaista asiaa  

(1. ryhmähaastattelu) 
 

 

Aineistosta nousi esiin se, että työntekijät kokivat oman työkaverin ja ambulanssin kuljettajien 

uskovan heidän huolensa todeksi asiakkaasta eivätkä jättäneet heitä yksin vastuuseen. Työntekijät 

kertoivat, että heiltä ei koskaan kysytä asiakkaan pärjäämisestä esimerkiksi terveyskeskuksesta. 

Lisäksi työntekijät kokivat, että heitä ei pyydetä mukaan asiakkaan asioita käsitteleviin 

palavereihin, vaikka he seuraavat asiakkaan arkea läheltä. 

 

Tässä luvussa tarkasteltiin miten kotihoidon työntekijät tulkitsevat omaa rooliaan kohdatessaan 

runsaasti alkoholia käyttävän asiakkaan. Työntekijät näkivät, että he ovat päihteitä käyttävän 

ikäihmisen viimesijaisin apu ja heidän tulee auttaa, koska ikäihminen ei saa apua muualta. Usein 

myös omaiset ovat lakanneet pitämästä yhteyttä. Kotikäynnit epäsiistin juomarin kotona jatkuvat 

samanlaisina pitkään ja työntekijät seuraavat miten asiakkaan toimintakyky ja kotona pärjääminen 

heikkenevät vähitellen. Usein yhtenä kotikäynnin tavoitteena on antaa asiakkaan lääkeannos tai 

insuliinipistos, joiden yhteisvaikutus alkoholin kanssa kyseenalaistetaan. Onko kotikäynnistä 

tällaisessa tilanteessa enemmän hyötyä kuin haittaa.  

 

Kotihoito on sosiaalihuollon alaista toimintaa, mutta tämän tutkimuksen aineistossa asiakastyötä 

määrittää enemmän terveydenhuollon näkökulma. Päihteitä käyttävien ikäihmisten kotona korostuu 

hoivatyö ja asiakasta ei lähestytä juurikaan sosiaalihuollon näkökulmasta. Sosiaalihuollon 

näkökulman puuttumisesta kertoo se, että työntekijät eivät usko asiakkaan muutokseen. Päihteitä 

käyttävien ikäihmisten omia voimavaroja tilanteen korjaamiseksi ei etsitä eikä tueta. 

Sosiaalihuollon työlle on tyypillistä myös kuntouttava työote, joka ei toteudu päihteitä käyttävien 

ikäihmisten kohdalla. Päihteitä käyttävän ikäihmisen kohtaamista sävyttävät monet eettiset 

ristiriidat, joita käsitellään seuraavaksi. 
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8 KOTIHOITO JUOMISEN VAI ARKISEN ELÄMÄN MAHDOLLISTAJANA  

 
Kaksi aikaisempaa tutkimuskysymystä ja niiden analyysiä ovat luoneet pohjaa ymmärtää tämän 

tutkimuksen kolmatta ja viimeistä tutkimuskysymystä: Millaisia eettisiä ongelmia kotihoidon 

asiakkaan runsaaseen alkoholinkäyttöön liittyy. Päihteitä käyttävän asiakkaan kohtaaminen 

perustuu asiakkaiden ryhmittelyyn. Työntekijät kokevat, että heidän tulee käydä 

alkoholisoituneiden ikäihmisten luona, koska mikään muu taho ei halua auttaa asiakasta. 

Kotikäyntejä ohjaa vahvasti asiakkaan itsemääräämisoikeus ja asiakkaan kodin kunnioittaminen. 

Nämä tekijät ohjaavat kotona annettavaa hoivatyötä ja muodostavat eettisiä ristiriitoja. Työntekijät 

kamppailevat sen ajatuksen kanssa, että mahdollistavatko he kotikäynneillään asiakkaan haitallisen 

juomisen vai turvaavatko he asiakkaan kotona - asumisen ylläpitämällä hänen arkisia toimintojaan.  

 

Taulukossa 4 esitetään tulokset kolmanteen tutkimuskysymykseen eli millaisia eettisiä ongelmia 

kotihoidon asiakkaan runsaaseen alkoholinkäyttöön liittyy. Aineiston analyysi etenee samoin, kuten 

kahdessa aikaisemmassakin luvussa. Eettisiä ristiriitoja aiheuttavat suhtautumistavat jakautuvat tässä 

analyysissä kahteen pääluokkaan: 

 

1. Huolenpidon velvoite mahdollistaa asiakkaan juomisen 

2. Huolenpidon velvoite vs asiakkaan itsemääräämisoikeus 
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TAULUKKO 4: Millaisia eettisiä ristiriitoja suhtautumistavat tuovat esille? 

Pelkistetty ilmaus Yläluokka Pääluokka Kokoava käsite 

 
-Selvittää onko asiakas hengissä 
-Kaatunut nostetaan ylös 
-Pistetään suihkuun 
-Siivotaan ulosteet ja pissat pois 
-Vaipanvaihto  
-Yleensä lääkkeet viedään 
-Annetaan suihkuapua 
-Viedään kauppakassi 
-Otetaan yhteyttä kotisairaanhoitoon 
-Kattoa että kaapis riittää ruoka että asiakas ei lähde  
kauppaan ja hae samalla lisää juomaa 
-Tehdään voileivät ja lämmitetään ruoka 
 
-Me aina siivotaan putsataan, että kaikki on niinku ok  
-Siivotaan ihan ensiksi 
-Siivotaan jäljet  
-Jatkuva siivoaminen turhauttaa 
 
-Passataan ruuat ja puhtaus ja kuivuus, on helppo juoda 
 -Eli mahdollistetaan niitten juominen 
 -Asiakkaan ei tarvitse nähdä itse  vaivaa 
-Tehdäkkö asiakkaan puolesta vai tuetaanko   
omatoimisuutta?          
-Puolesta tekemällä pääsee nopeammin seuraavaan  
paikkaan 
-Meidän täytyy passata  
-Passataan vaikka asiakas saa haettua itse oman  
juomansa kaupasta 
-Mikäli asiakkaan luona ei siivota,  ei työntekijänkään  
ole kiva käydä  siellä 

  
Hoivaa ja huolenpitoa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alkoholin käytöstä  
aiheutuneiden sotkujen  
siivoaminen 
 
Puolesta tekeminen vai  
omatoimisuuden tukeminen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Huolenpidon velvoite 
 mahdollistaa  
asiakkaan juomisen 
 
 
 
 

 
Kotona-asumisen  
turvaaminen  
vs  
haitallisen  
alkoholinkäytön  
mahdollistaminen 
 
 

 
-Päihtyneen asiakkaan luokse ei tarvitse mennä 
-Voidaan sanoa ovelta, että tuun sitten kun olet  
paremmassa kunnossa, jos se säilyy hengissä, että  
uskaltaa jättää  
-Muutos lähtee asiakkaasta itsestä 
-Asiakkaalla tulee olla oma halu lopettaa 
-Kyllä se on asiakkaasta itsestä kiinni 
-Asiakas hakee itse juomansa 
-Pullot odottaa valmiina jääkapissa, kun kotiutuu  
terveyskeskuksesta 
-Vaikka asiakkaan pullot takavarikoisi, saisi hän sitä  
kuitenkin jostain tilalle 
-Vanhoja juoppoja 
-Kannattaako lähettää enää katkaisuhoitoon 
-Asiakkuuden loppuaikaa  
 
-Asiakasta ei voi alkaa määrätä  
-Asiakkaat tietävät oman määrämisoikeutensa 
-Asiasta tulee keskustella yhteisymmärryksessä 
-Jos asiakas ei halua asiasta puhua, ei siitä  puhuta 
-Asiakkaalta kysytään lupa voiko soittaa apua paikalle 
-Asiakas kieltää soittamasta apua 
-Tilataan apua, jos asiakas antaa luvan 
-Joskus sitä itsemääräämisoikeutta tekisi mieli rajoittaa 
-Niin ja onhan ne jotkut aggressiivisia, uhkaavat kepein, 
kepillä, lähde pois täältä, ne voi sanoa 
-Asiakas uhkailee/lyö ja kieltää tulemasta  
 
-Meidän tulee kunnioittaa kotia 
-Kodissaan voi olla tai toimia miten haluaa 
-Eihän me voi mennä jääkaapista tyhjäämään pulloja  
viemäriin 
-Toisen omaisuuden tuhoaminen on rikos 
 

 
Ikäihmisen  oma vastuu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiakkaan  
itsemääräämisoikeuden  
kunnioittaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiakkaan kodin ja  
omaisuuden  kunnioittaminen 
 
 
 
 

 
Rajallisen huolenpidon 

 velvoite 

 vs  

asiakkaan  

itsemääräämisoikeus 
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8.1 Huolenpidon velvoite mahdollistaa asiakkaan juomisen 

                       
Päihtyneen asiakkaan luona tarkistetaan ensiksi missä voinnissa asiakas on. Asiakas saatetaan 

suihkuttaa tai vaihtaa päälle kuivat vaatteet ja vaippa. Tämän jälkeen siivotaan juomisesta 

aiheutuneet epäsiisteydet esimerkiksi oksennukset tai lattialle kaatuneet alkoholijuomat. Työntekijän 

poistuttua asiakas jatkaa juomistaan puhtaana siistityssä ympäristössä.  

 

 T4: Niin ja tääki tapaus miten se työllistää erityisesti viikonlopussa 

 T1: Niin…  

 T4: Hidasta taluttaminen yksin vessaan, ei käytä rollaattoria aina ei edes pääse  

            vesssahan 

 T1: Ehdottomasti vaatii, että sinne pitäis mennä eikä saa laittaa tuplavaippoja, pitää  

       olla vaan yhyret housuvaipat, ja olis hyvä jos olis jotkut toinen vaippa alla, että sais  

       sen helpommin                                                  (3. ryhmähaastattelu) 
 

 

Runsaasti päihteitä käyttäville asiakkaille on pääsääntöisesti avain, että asiakkaan ei tarvitse tulla 

avaamaan ovea työntekijälle. Oven avaaminen ei edes onnistuisi, jos asiakas on liiallisen 

alkoholinkäytön vuoksi hetkellisesti kyvytön liikkumaan tai kaatuneena lattialla. Asiakkaalle 

tehdään valmiiksi ruokaa tai voileipiä, jääkaappiin tai pöydälle. Näin työntekijä pyrkii 

varmistamaan, että asiakkaan tulee syötyä. Lisäksi tarkistetaan, että ruokaa riittää, ettei asiakas lähde 

ruokaostoksille, jonka yhteydessä voisi ostaa alkoholia. Ryhmissä pohdittiin sitä, että tehdäänkö 

asiakkaan puolesta esimerkiksi voileivät valmiiksi vai tuetaanko omatoimisuutta? Puolesta tekemällä 

pystytään varmistamaan, että asiakkaan tulee syödyksi. Se myös nopeuttaa kotikäyntiä, koska 

päihtyneen asiakkaan luona ei ole välttämättä turvallista ja viihtyisää työskennellä. Jotkut työntekijät 

kyseenalaistivat sitä, miksi asiakkaan luona siivotaan ja tehdään puolesta, jos hän kerran itse saa 

haettua alkoholijuomansa kaupasta ja avattua kaljapullon korkin? Humalassa olevan 

omatoimisuuden ja kuntouttavan työotteen käyttäminen koettiin turhauttavana. Seuraavaksi esitän 

lainauksen toisesta ryhmähaastattelusta. 

 
T1: Tuntuu niin turhauttavalta.. 

T6: Niin tuntuu…. 

T3: Vie aikaa muulta 

T4: Niin passataan kotia kaikki 

T3: Niin kyllä saat haukut päälle jos et tee 

T1: Niin et se että kun asiakas on kuitenki niinku kykenevä tekemään jotain, oman 

       ruokansa lämmittämään, keittämään puurot tälläiset niin niin kuitenkin meidän  

       täytyy niinku passata, meillä olis paljon sellaisia asiakkaita, jotka tarttis enemmä 

       huomioita ja aikaa niin meidän aika menee sitten näihin asiakkaisiin, (jatkuu) 
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        että se  on,  joskus tuntuu että se on väärin 

T2: Niin 

T5: Seki pitäs sitten kattoa, että mikä olis mahdollista 
T1:  Koska ei niitä ei niinku kannata, siis mun mielestä kaikki siivoominen,  pyykinpesu 

        ja kaikki niinku, se on turhaa, parempi niinku on että ovat paskaset vaatteet sitte, 

        olkoot, jos kerran pystyy aukaisemaan pullonkorkin, käymään alkossa niin jos ei  

       vaatteitansa pysty pesemään niin olkoot                                  (2.ryhmähaastattelu) 
 

 

Asioita tehdään asiakkaan puolesta, koska päihtyneenä olevan omatoimisuuden tukeminen koetaan 

turhauttavana, aikaa vievänä ja mahdottomana toteuttaa. Seuraavaksi lainaus kuvaa hyvin auki ne 

eettiset ristiriidat, joita keskustelu omatoimisuuden tukemisesta ja puolesta tekemisestä aiheuttaa. 

Ennen seuraavaa lainausta on käyty keskustelua siitä, mitä kaikkea päihtyneiden asiakkaiden luona 

tehdään. Keskustelua on käyty eräästä asiakkaasta, joka saattaa olla kaatuneena lattialla laskeneena 

alleen. Työntekijä taluttaa hänet suihkuun ja vaihtaa puhtaat ja kuivat vaatteet sekä siivoaa eritteet 

lattialta. Asiakkaalle laitetaan vielä valmiiksi esille voileivät sekä muuta ruokaa.  

 

T1: Aika pitkään meillä kyllä  on pinna kuitenkin kestänyt, että me ollaan niinku kauan 

     niinku kestetty tai siedetty sitä tilannetta mikä siellä on ollu. Siivottu jäljet ja ja  

    yritetty niinku kaikki me  tehdä parhaan mukaan ja sit meidät yks vuorootellen ajetaan  

     sieltä pois…(keskeytetään) 

T2: Uhkaillaan uhitellaan, hän lyö ja ei tartte ikinä tulla enää ja niin…(keskeytetään).   

T3: Siitä huolimatta me aina mennään ja tehdään kaikki siivotaan ja putsataan niin että  

      kaikki on niinku ok 

T4:Siivoamistakin on päivittäin  

T1: Joo ja nyt esimerkki tapaus tää yks  niin, siellä on lähes joka kerta kun siellä käy 

kolme kertaa päivässä, niin siellä on vaipanvaihto, siellä on, voi olla kaikki siellä 

vaipassa, että sitä suihkutellaan ja pestään useita kertoja päivässä. Juominen ei oo 

jokapäiväistä, mutta useimmiten viikonloppuisin alkaa torstaisin ja päättyy 

sunnuntaina…(tauko ja koko ryhmän hiljaisuus 3 s.) Niin meillähän ei tuota niin ei ole  

              mahollisuutta kieltäytyä menemästä sinne, että vaikka niinku mitta tulee täyteen niin  

              ei  jaksa enää sitä samaa rulijanssia siellä tietyssä paikassa.. (keskeytetään) 

T2: Paitsi tän yhden asiakkaan kohdalla kun se sanoi, että enää sinne ei saa mennä. 

 

T1:  -Eli mahdollistetaan niitten juominen, hyvin, koska heidän ei ite tarvi niinku nähdä 

vaivaa, muuta ku, siihen ja passataan ruuat ja puhtaus ja kuivuus on helppo juoda.  

(tauko 2 s.) Kyllä, kyllä se henkilökohtainen hygienia ja yleinen siisteys ja vaatteitten 

peseminen ja puhtaus niin ne on huolehdittava kun ne ei pysty ite, me nyt vaan ollaan se, 

mut samalla sit herää se kysymys, kuka mahdollistaa sen juomisen, me ollaan vähä siinä 

oravanpyöräs.                                                                                     (2. ryhmähaastattelu) 
 
 



 

   61 

Tämä puheenvuoro saa ryhmässä aikaan hiljaisuuden. Ilmassa on ristiriitaisia tunteita siitä, että 

asiakkaan arjen toimintaa ylläpitämällä mahdollistetaan samalla asiakkaan juominen. Tämä sai 

aikaan samassa ryhmässä myös tulevaisuuden uhkakuvien maalaamisen. 

 

T2: -Tuli sellaanen tuos mieleen, että  jos alkoholistit sitte ku nyt lisääntyy ja sitte niin ku 

puskaradion kautta kuulevat, että kannattaa ottaa kotihoitoon yhteyttä sieltä tulee hoitaja 

auttamaan. 

T6: -Nättiä tyttöjä  (herättää ryhmässä naurua) 

T8: -Niin ja ne tekee kaiken, ei tartte tehä ite mitään                         (2. ryhmähaastattelu) 
 

 

Tutkijalle välittyy työntekijöiden puheesta ajoitta itsereflektiota sen suhteen, että onko kaikki heidän 

tekemä työnsä tarkoitusperiltään järkevää. Voisiko jotain tehdä toisin vai ovatko he ylipäätään oikea 

taho vastaamaan alkoholisoituneen asiakkaan elämästä. Työntekijät kokivat, että hoidolliset 

ikäihmiset ovat kotihoidon asiakkaita. Päihteitä käyttävät ikäihmiset eroavat omaksi 

erityisryhmäkseen, joiden tarpeet ovat jotain muuta mihin kotihoito pystyy vastaamaan. Kotihoidon 

työssä korostuu hoivatyön painotus ja kuntouttavaa työotetta ei voida käyttää alkoholin vaikutuksen 

alaiseen asiakkaaseen. Kuntouttavaan työotteeseen ei myöskään aina riitä aikaa. Työntekijät kokivat, 

että päihteitä käyttävälle ikäihmiselle annettava hoiva ja huolenpito saa aikaan eettisiä ristiriitoja, 

joita ei synny ikäihmisen kohdalla, joka ei käytä alkoholia. 

 

 

8.2 Huolenpidon velvoite vs asiakkaan itsemääräämisoikeus 

 
Ryhmähaastatteluissa ikäihmisen itsemääräämisoikeuden toteutuminen näkyi osallistumisena omaa 

hoitoaan koskevaan päätöksentekoon, suostumuksena hoitajien tarjoamaan hoitoon, valinnan 

vapautena sekä oikeutena kieltäytyä. Hoitajan omat arvot, ammatillisuus sekä asenne vaikuttivat 

siihen, kuinka paljon ja missä tilanteissa hän edisti tai esti asiakkaan itsemääräämisoikeuden 

toteutumista. Ikäihmisten ei odotettu lopettavan alkoholinkäyttöä eikä heitä siihen ikänsä puolesta 

edellytettykään. Ikäihmisen asiakkuudesta puhuttiin loppuajan asiakkuutena. Eli juomiseen on turha 

enää puuttua, koska ikäihminen ei ole enää pitkään asiakkaana. Mikäli ikäihminen oli ollut jo 

vuosia alkoholisoituneena, heikensi se työntekijöiden uskoa mahdolliseen juomisen vähentämiseen 

tai raitistumiseen. 
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T3: No sitä yhtä ollaan laitettu aika monta kertaa niin tuonne katkaisuhoitoon 

yhteenväliin 

T4: Niin ennemmin joskus 

T3: Ei varmaan enää kahteen vuoteen 

T5: No nyt ei enää kannata vissiin enää 

T4: Niin se tulee bumerangina takas 

T4: Kerää voimia ja tulee alkon kautta takas            

T3: Pitäs olla se oma halu                            (1. ryhmähaastattelu) 
  
 

Asiakkaan itsemääräämisen kunnioittaminen omassa kodissaan ohjaa työntekijöiden tapaa toimia. 

Välillä työntekijät haluaisivat rajoittaa tätä itsemääräämisoikeutta ja kaataa asiakkaan 

alkoholijuomat viemäriin. Sitä ei voi kuitenkaan toisen kodissa tehdä, koska se olisi asiakkaan 

omaisuuden tuhoamista. Asiakas nähdään olevan avainasemassa omasta elämästään ja häntä ei voi 

määrätä. Päihtyneen asiakkaan kanssa keskustellaan yhdessä tilanteesta ja koitetaan löytää yhdessä 

ratkaisu tilanteeseen.  

 

T2: No siivotaan ihan ensiksi ja tilataan sitten ambulanssia. Jos asiakas ei siihen suostu niin 

sitten ruvetaan soittelemaan ja kyselemään mitä ruvetaan tekemään, yleensä 

kotisairaanhoitoon, ja yleensä pyydetään kirjaamaan ylös jos asiakas ei suostu, että 

ambulanssia ei tilata, ei halua lähteä niin kirjataa lappu mistä näkyy, että asiakas ei halua 

lähteä. Näin vastuu siirtyy sitten muille, ei siinä paljon  muuta voi.. 

T4: Ja koneelle kirjataan se myös       (2. ryhmähaastattelu) 

 

 

T4: Kyllä mä ainakin aina kysyn asiakkaalta luvan voinko soittaa ambulanssin. 

                                              (3. ryhmähaastattelu) 
 
 
T4: Kyllä meidän pitää kunnioittaa kotia, mutta tiettyyn rajaan asti sitäkin. 

T2: Diplomaattisesti neuvotellen pitää sitäkin asiaa hoitaa, niin,  

T4:Määräämään ei voi mennä, mutta keskustella voi 

T1:Niin mutta eihän me voi mennä jääkaapista mennä tyhjäämään pulloja viemäriin. 

Että jotkut tietää hyvin omat määräämisoikeutensa, että me ei voida mennä kaappeja 

aukailemaan                                                                                         (3. ryhmähaastattelu)       
 

  

Aina työntekijän ja asiakkaan näkemykset tilanteesta eivät kohtaa, jolloin syntyy eettisiä 

ristiriitatilanteita. Päihtynyt asiakas saattoi kieltää työntekijää soittamasta apua paikalle, vaikka 

työntekijä koki asiakkaan terveydentilan tai turvallisuuden olevan uhattuna. Usein päihtyneen 

asiakkaan päätöstä kunnioitettiin ja apua ei soitettu paikalle. Tämä kirjattiin ylös, työntekijän 

vastuun vapauttamiseksi. Kukaan ei voi etukäteen opiskella oikeita ratkaisumalleja erilaisiin 

työtilanteisiin, vaan ratkaisut ovat tilannesidonnaisia. Mikäli työntekijä haluaa toimia moraalisesti 

oikein, hän pyrkii tekemään ratkaisuja, jotka tukevat asiakkaan elämää ja asumista omassa 
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kodissaan. Omissa kodeissaan asuvat päihteitä käyttävät ikäihmiset omaavat erittäin suuren 

itsemääräämisoikeuden. Toisaalta työntekijöiltä puuttuu resursseja ja välineitä puuttua 

alkoholisoituneen ikäihmisen elämään, jolloin itsemääräämisoikeutta saatetaan korostaa. Kaikki 

alkoholisoituneet eivät myöskään halua ottaa apua vastaan. Työntekijät kuvasivat alkoholisoituneita 

ikäihmisiä loppuajan asiakkuuksina, joille ei aseta hoito- ja palvelusuunnitelmassa enää konkreettisia 

tavoitteita. Ainoastaan turvataan ja mahdollistetaan kotona asuminen. Lopuksi siirrytään 

johtopäätöksiin ja pohdintaan. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA POHDINTAA 

 
 
9.1 Johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää päihteitä käyttävän ikäihmisen kohtaamista kotihoidossa 

työntekijän näkökulmasta. Tutkimuksessa määritellään, miten työntekijät kokevat oman roolinsa ja 

kotikäyntien tarkoituksen näiden asiakkaiden kohdalla. Alkoholia käyttävät ikäihmiset jaoteltiin 

kolmeen eri asiakasryhmään juomatapojen suhteen. Nämä asiakasryhmät olivat salaa juovat 

asiakkaat, siistit - ja epäsiistit juomarit. Salaa ja siististi juovat asiakkaat olivat kotihoidon 

työntekijöiden näkökulmasta tarkasteltuna helppoja asiakkaita niin pitkään, kunnes heidän kanssaan 

tuli ongelmia tai ristiriitatilanteita. Tällaisia tilanteita olivat esimerkiksi asiakkaan elämänhallinnan 

horjuminen ja lääkkeiden ja alkoholin negatiivinen yhteisvaikutus, mistä seurasi esimerkiksi 

kaatuilua. Näiden edellä kuvattujen tekijöiden myötä huoli asiakkaan kotona pärjäämisestä kasvoi. 

Salaa ja siististi juovat ikäihmiset saattoivat vuosien myötä muuttua epäsiisteiksi juomareiksi, koska 

heidän juomiseen ei puututtu. Epäsiistit juomarit voi luokitella alkoholisteiksi, joiden alkoholin 

käyttö oli ollut runsasta jo pitkään. Epäsiisti juomari saattoi laskea eritteet alleen ja oksentaa 

asunnon lattialle. Tämä asiakasryhmä erottui selkeästi omaksi ryhmäkseen ja heidän koettiin 

kuormittavan kotihoitoa. Epäsiistien juomareiden ei koettu hyötyvän kotihoidon käynneistä. He 

veivät aikaa muilta kotihoidon käynneistä enemmän hyötyviltä asiakkailta. Hoivatyön velvoitteet 

aiheuttivat eettisiä ristiriitatilanteita epäsiistien juomareiden kohdalla.   

Työntekijät kokivat, että he jäävät yksin päihteitä käyttävien ikäihmisten kanssa ilman ulkopuolista 

apua. Päihtyneen ikäihmisen luona tulee käydä, koska mikään muu taho ei sitä tee. Alkoholisoitunut 

ikäihminen ei saa apua viranomaisilta eikä omaisilta. Päihteitä käyttäviä ikäihmisiä ohjattiin 

terveyskeskukseen. Sieltä ei kuitenkaan koettu saavan apua asiakkaan tilanteeseen. Onko 

terveyskeskus ylipäätään oikea paikka ohjata alkoholiongelmainen ikäihminen? Ikäihmisten 

ongelmallinen päihteidenkäyttö on vielä uusi ilmiö. Siksi puuttuu toimintatapoja ja malleja siitä 

miten kohdata iäkäs päihdeongelmainen ja työskennellä hänen kanssaan. Päihdehuollonpalvelut on 

suunniteltu vastaamaan pääosin työikäisen väestön tarpeita ja niitä ei ole juurikaan tarjolla 

ikäihmisille. Tutkimukseen osallistuneet kokivat, etteivät ole tietoisia kaikista päihdehuollon 

palveluista mitä asiakas voisi kotiinsa saada. Tarvitaanko kotihoidossa oma gerontologisen 

sosiaalityön ammattilainen vai voidaanko tätä työnkuvaa sisällyttää kotihoidon aluevastaavan 

rooliin?     
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Alkoholisoituneet ikäihmiset ovat kotiinsa unohdettu asiakasryhmä, joista kotihoidon työntekijät 

kantavat huolta. Heidän auttamiskeinot ja resurssit ovat kuitenkin vähäiset. Huoli asiakkaista 

näyttäytyy hoivana ja huolenpitona, mikä korostaa asiakastyössä terveydenhuollon näkökulmaa. 

Humaltunut asiakas pestään tai vaihdetaan kuiva vaippa ja vaatteet ylle. Lisäksi asunto siivotaan ja 

tehdään valmiiksi ruokaa tai voileipiä pöydälle, vaikka asiakas osaisi valmistaa ne itse. Näin 

varmistettiin, että ikäihmisen tulee syödyksi. Puolesta tekeminen herätti työntekijöissä keskustelua. 

Osalle puolesta tekeminen oli itsestään selvyys, ja osa koki sen heikentävän asiakkaan oman 

toimintakyvyn ylläpitämistä. Sosiaalihuollon näkökulman puuttumisesta kertoo se, että työntekijät 

eivät uskoneet asiakkaan muutokseen. Päihteitä käyttävien ikäihmisten omia voimavaroja tilanteen 

korjaamiseksi ei etsitty eikä tuettu. Sosiaalihuollon työlle on tyypillistä myös kuntouttava ja 

ennaltaehkäisevä työote, joka ei toteutunut päihteitä käyttävien ikäihmisten kohdalla. Kuntouttava 

työote päihtyneen asiakkaan kanssa muodostaa oman haasteensa. Kuitenkin ikäihmisen 

toimintakykyä tulisi pitää yllä kotona asumisen tueksi. Työntekijät pohtivat ovatko heidän tekemät 

kotikäynnit päihtyneen asiakkaan luokse arkisen elämän vai enemmän juomisen mahdollistamista.  

Teoriaosassa kuvattiin hoivatyön rutiineja, joita esiintyi tämän tutkimuksen aineistossa. Liiallisesti 

alkoholia nauttinut asiakas rikkoo näitä rutiineja, koska hän saattoi käyttäytyä ja toimia eri tavalla 

kuten yleensä. Yleensä rutiinit rikkoutuivat ilta- ja viikonloppuvuoroissa, jolloin työntekijä 

työskenteli yksin ja työtahti oli kiireisempää. Rutiinien rikkoutuminen hidasti kotikäyntiä ja lisäsi 

työn määrää. Jokapäiväisessä työssä on keskeisesti läsnä asiakkaan itsemääräämisoikeus ja 

ammatilliseen hoivatyöhön liittyvät eettiset ongelmat. Humaltuneen asiakkaan kotona tehtävät 

päätökset tehtiin epävarmuudessa. Päätökset ovat tasapainottelua äärimmäisten vaihtoehtojen välillä, 

joissa työntekijät joutuvat tekemään vaikeita päätöksiä, ja usein ratkaisemaan kahden yhtä ei-

toivotun vaihtoehdon välillä. Esimerkiksi voiko jättää päihtyneen asiakkaan yksin kotiinsa, vai 

tilataanko ambulanssi paikalle tarkistamaan tilanne. Mikäli työntekijä ei tilaa ambulanssia, jää hän 

miettimään kotikäynnin jälkeen sitä, että jäikö asiakas heitteille, vai tekikö työntekijänä kaiken 

tarvittavan. Tämän tutkimuksen perusteella kotihoidossa käytetään moraalista järkeilyä tietämisen 

tapana. Työntekijät käyvät itsekseen rajankäyntiä siitä, miten paljon auttaa asiakasta. Asiakkaiden 

tilanteet ovat vaikeita ja monimutkaisia. Työntekijöiden tulee tehdä vähäisten tietojen perusteella 

nopeita päätöksiä, joiden merkitys asiakkaan elämän kannalta voi olla ratkaiseva. 
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Päihteitä käyttävän ikäihmisen vahva itsemääräämisoikeus 

Aineistossa korostui päihteitä käyttävän ikäihmisen vahva itsemääräämisoikeus. Valtakunnallisesti 

on tehty tutkimuksia ja keskusteltu siitä, että ikäihmisillä ei ole itsemääräämisoikeutta ja heitä ei 

kuunnella. Tätä keskustelua käydään erityisesti laitos ja palveluasumisen yhteydessä, kun asiakasta 

siirrellään yksiköstä toiseen (esim. Ylinen, 2008). Tässä tutkimuksessa nousi kuitenkin suureen 

rooliin omassa kodissaan asuvan alkoholisoituneen ikäihmisen itsemääräämisoikeus. Mikäli 

ikääntynyt asuisi esimerkiksi palveluasumisen piirissä, juomiseen puututtaisiin huomattavasti 

enemmän. Alkoholisoituneen ikäihmisen elämään ei puututa, mikäli siitä ei aiheudu ympäristöön 

haittaa tai vaaraa. Mikäli haitta kohdistuu pelkästään ikäihmiseen, nähdään hänen kantavan siitä itse 

vastuun. Huonovointiselta alkoholinvaikutuksen alaiselta ikäihmiseltä saatettiin kysyä mielipide 

siihen että, tilaanko ambulanssi viemään asiakasta jatkotutkimuksiin. Mikäli alkoholisoitunut 

kotonaan asuva ikäihminen sen kielsi, hänen päätöstään useimmiten kunnioitettiin. Ainut kotihoidon 

toimintaohje, jonka työntekijät toivat esille oli se, että mikäli asiakas oli päihteiden vaikutuksen 

alainen, ei kotikäyntiä tarvitse suorittaa. Riittää, että toteaa asiakkaan olevan hengissä. Tämä ohje 

herätti työntekijöissä ristiriitaisia tunteita asiakkaan mahdollisesta heitteillejätöstä. Toimintaohje 

myös korosti ikäihmisen itsemääräämisoikeutta omaan juomiseensa. Alkoholisoitunut ikäihminen 

voi myös halutessaan lopettaa kotihoidon käynnit, jolloin asiakas jää yksin ja heitteille. 

Alkoholisoituneen ikäihmisen vahva itsemääräämisoikeus, voi pahimmillaan lyhentää hänen 

elinkaartaan, lisätä alkoholista johtuvia sairauksia ja kotitapaturmien määrää.  

Päihteitä käyttävän ikäihmisen itsemäärääminen saattoi vaihdella alkoholin vaikutuksen alaisena. 

Teoriaosassa käsiteltiin paternalismia ja sen eri ilmenemismuotoja. Ikäihmisen itsemääräämisoikeus 

omassa kodissaan, koettiin niin suurena, että vahvaa, aitoa ja heikkoa paternalismia ei esiintynyt 

tässä tutkimuksessa. Alkoholinkäytöstä riippuen oli päiviä, jolloin asiakas oli tietoinen siitä mitä 

haluaa. Esimerkiksi päihtynyt ikäihminen saattoi käyttäytyä aggressiivisesti ja ajaa työntekijän pois 

asunnostaan. Sama henkilö saattoi seuraavalla kotikäynnillä käyttäytyä päinvastaisesti, kun 

alkoholin vaikutus elimistöstä alkoi vähetä. Työntekijät kokivat, että ikäihminen oli ”krapulassa” 

heikompi ja saattoi toivoa, että kotihoidon työntekijä päättää asiakkaan puolesta. Tätä voidaan 

verrata teoriaosan luovutettuun paternalismiin. Työntekijälle annettu päätösvalta koski lähinnä 

arkisen elämän ylläpitoa. Joissain yksittäisissä tapauksissa oli keskusteltu asiakkaan kanssa 

mahdollisesta hoitoon ohjaamisesta päihdeongelman vuoksi. Mikäli päihdeongelmia halutaan 

ennaltaehkäistä tulisi työntekijöiden käyttää myös aitoa ja vahvaa paternalismia. 
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Tässä tutkimuksessa työntekijät vertaavat alkoholisoituneen vanhuksen asiakkuutta usein termillä 

loppuajan asiakkuus. Loppuajan asiakkuudella ei nähdä olevan enää muita tavoitteita kuin arkisen 

elämän ylläpitäminen. Sosiaalihuollon muihin asiakkaihin verrattuna alkoholisoitunut kotonaan 

asuva ikäihminen omaa huomattavan suuren itsemääräämisoikeuden. Toisaalta työntekijöiltä 

puuttuu resursseja ja välineitä puuttua alkoholisoituneen ikäihmisen elämään, jolloin 

itsemääräämisoikeutta saatetaan korostaa. Kaikki alkoholisoituneet eivät myöskään halua ottaa apua 

vastaan. Esimerkiksi tämän tutkimuksen epäsiistit juomarit olivat juoneet jo pitkään, ja työntekijät 

olivat seuranneet tilannetta voimatta sille mitään. Tällaisessa tilanteessa on helppo vedota asiakkaan 

itsemääräämisoikeuteen eli ikäihminen voi asua omassa kodissa miten haluaa. Etenkin, kun asiakas 

nähdään loppuajan asiakkaana, jolle ei aseta hoito- ja palvelusuunnitelmassa enää konkreettisia 

tavoitteita. Ainoastaan turvataan ja mahdollistetaan kotona asuminen mahdollisimman pitkään. 

Tämän tutkimuksen kautta syntyi käsitys siitä, että ikäihmisen ei odoteta raitistuvan, ja sitä ei heiltä 

edellytetä. Ikäihminen voi tehdä mitä haluaa, loppuajan elämästään.  

 

Kotihoidon kehittäminen 

Tämän tutkimuksen perusteella voi sanoa, että kotihoitoon tarvitaan suunnitelmallisempaa työotetta 

ja toimintaohjeita. Asiakkaiden juomiskaudet pystyttiin ennustamaan, koska ne olivat pysyneet 

pitkään samanlaisina. Tuleviin juomiskausiin ei ennakoitu etukäteen, eikä tehty toimenpiteitä niiden 

estämiseksi tai vähentämiseksi. Kotikäyntien yhtenä tavoitteena oli lääkkeiden antaminen, jolloin 

työntekijä joutui miettimään alkoholin ja lääkkeiden mahdollisia haittavaikutuksia. Ikäihminen ei 

saisi kuitenkaan juoda lainkaan alkoholia, mikäli käyttää lääkkeitä. Ikäihminen kestää myös 

vähemmän alkoholia mitä nuoremmat. Siksi esimerkiksi yksi siideri yhdistettynä iltalääkkeisiin voi 

saada aikaan sekavuutta ja muutoksia toimintakyvyssä. Mikä on kotikäynnin hyöty ja haitta, jos 

käydään antamassa lääkeannos tai pistämässä insuliinia päihtyneelle. Tähän tulee kotihoidossa 

puuttua ja miettiä miten työtä voisi kehittää, koska suurin osa yli 65 vuotta täyttäneistä suomalaisista 

käyttää useita erilaisia lääkkeitä yhtäaikaisesti. 

Hoitosuunnitelma tulee ottaa aktiivisemmaksi työkaluksi asiakkaan, omaisten ja muun ammatillisen 

verkoston kanssa. Hoitosuunnitelmaa tulee käyttää päihteitä käyttävien ikäihmisten kohdalla 

päätelmien tekemiseen ja hoidon pitkäjänteiseen toteuttamiseen ja seurantaan. Kotisairaanhoidon ja 

kotihoidon välistä yhteistyötä tulee tiivistää sekä lisätä heidän yhteisiä kotikäyntejä. Kotihoidossa 

tarvitaan erilaista osaamista ja erilaisella koulutuksella olevaa henkilökuntaa. Lisäksi päihteitä 

käyttävien ikäihmisten kohdalla tulee lisätä yhteistyötä päihdehuollon ammattilaisten kanssa. 
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Kotihoitoon tulee kehittää uusia toimintatapoja ja työkäytäntöjä. Vanha toimintamalli ei enää toimi. 

Siksi työhön on syntynyt ristiriita toimintamallien ja päihteitä käyttävien asiakkaiden tarpeiden 

välille. Vaikeahoitoisemmaksi käyvä asiakaskunta edellyttää työntekijöiltä ammatillisen osaamisen 

lisäämistä. Asiakkaiden toimintakyvyn ja elämänlaadun ylläpito edellyttää hyvin laaja-alaista 

osaamista, ja vastuuta asiakkaan toimintaympäristöstä ja toimintaedellytyksistä huolehtimisesta. 

Hoitajien on hallittava sellaisia työtapoja ja yhteistyömuotoja, joilla vastataan asiakkaiden tarpeiden 

erilaistumiseen ja vaikeutumiseen, sekä kunkin asiakkaan terveyden ja toimintakyvyn tukemiseen. 

Hoitajalta edellytetään kykyä arjen tilanteiden ja kutakin asiakasta koskevien havaintojen tulkintaan 

pitkäjänteisemmässä ja syvemmässä viitekehyksessä. 

 

Päihteitä käyttäviä ikäihmisiä ei eritelty asiakkaista omaksi ryhmäkseen. Jokaisen 

ryhmähaastattelun aikana näitä päihteitä käyttäviä ikäihmisiä muistui työntekijöiden mieliin koko 

ajan lisää. Mitään systemaattista listaa heistä ei ollut. Työntekijät pohtivat, että kyllä näitä 

asiakkaita on ollutkin paljon. Päihteitä käyttävistä asiakkaista ei pidetä erikseen omia keskusteluja 

työntekijöiden kesken. Koettiin, ettei asiakkaiden tarpeiden yksilölliseen huomioimiseen riitä aikaa. 

Ikäihmisten alkoholin käytön puheeksi ottamista tulee tehdä jatkossa enemmän työyhteisössä, mikä 

voi rohkaista ottamaan asian puheeksi myös asiakkaan kanssa. Pääsääntöisesti työntekijät kokivat, 

että ei ole helppoa ottaa päihteiden käyttöä puheeksi ikäihmisen kanssa. Mikäli asiakkaalle ei 

aiheutunut juomisesta mitään haittaa, muodostui siitä asiakkaan ja työntekijän yhteinen salaisuus, 

johon ei puututtu. Asiakas saattoi myös hermostua työntekijälle puheeksiottamisesta, mikä heijastui 

yhteistyön sujuvuuteen. Tämän vuoksi työntekijän oli helpompi antaa asian olla. Pahimmillaan 

päihdeongelmainen ikäihminen voi suuttuessaan lopettaa kotihoidon käynnit, jolloin jää ilman 

huolenpitoa. Tulisiko puheeksi ottamisen tehdä oma päihdehuollon ammattilainen, jolloin 

kotihoidontyöntekijän ja ikäihmisen yhteistyö kotikäynneillä säilyisi.  

Tutkimukseen osallistuneilla työntekijöillä oli esittää erilaisia vaihtoehtoja, miten alkoholi-

ongelmaisia kotihoidon asiakkaita voisi auttaa. Esimerkiksi tällä asiakasryhmällä tulisi käydä oma 

koulutettu hoitorengas, joka olisi erikoistunut alkoholisteihin. Toisaalta koettiin, että nämä runsaasti 

päihteitä käyttävät asiakkaat tulisi sijoittaa alkoholisteille suunnattuun asuntolaan, mistä saisivat 

jatkuvaa tukea ja apua. Lisäksi päihteidenkäyttö olisi asuntolassa valvottua. Työntekijät myös 

esittivät, että näitä asiakkaita tulisi hakea kotoaan päivätoimintaan tai järjestää viriketoimintaa, mikä 

vähentäisi juomista. Kotihoidon asiakasmäärän kasvaessa huomattavasti vuoteen 2012 mennessä 

tulisi kiinnittää huomioita asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Asiakkaat tulee ryhmitellä heidän 
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tarpeidensa mukaan ja henkilökuntaa täydennyskouluttaa vastaamaan niihin, erityisesti päihde- ja 

mielenterveysasiakkaiden kohdalla.  

Kotihoidon työ muuttuu koko ajan hoidollisemmiksi ja asiakkaat kotiutetaan sairaalasta ja 

terveyskeskuksesta entistä huonokuntoisempina. Tämä tuo mukanaan enemmän aikaa vieviä 

hoitotoimenpiteitä. Muistisairaiden-, mielenterveys- ja päihdeongelmaisten ikäihmisten osuus kasvaa 

jatkuvasti ja nämä asiakasryhmät työllistävät enemmän. Myös saattohoito on lisääntynyt 

kotihoidossa. Päihteitä käyttävät ikäihmiset muodostavat oman kasvavan haasteellisen 

asiakasryhmän, joka poikkeaa tarpeiltaan huomattavasti enemmistön tarpeista. Tämän vuoksi 

työntekijät eivät koe päihteitä käyttäviä asiakkaita kotihoidolle kuuluviksi. Kotihoidossa kehitetään 

erilaisia keinoja ja menetelmiä, jotka mahdollistavat entistä huonokuntoisempien asiakkaiden 

turvallisen kotona -asumisen nykyistä pitempään. Toivottavasti huomiota kiinnitetään myös 

ikäihmisen elämän laadun sisältöön ja mielekkyyteen.  

 

9.2 Tutkimusprosessin reflektiota 

 

Alusta asti oli selvää, että haastattelen aiheesta kotihoidon työntekijöitä, koska he tekevät työtä 

ikäihmisen kotona. Työntekijät näkevät ikäihmisen arkipäivää ja sen todellisuutta. HHaalluussiinn  lläähhtteeää  

sseellvviittttäämmäääänn  oonnkkoo  ppääiihhtteeiiddeennkkääyyttttöö  ttuunnnniisstteettttuu  iillmmiiöö  kkoottiihhooiiddoossssaa  jjaa  oonnkkoo  iikkääiihhmmiissiissssää  

aallkkoohhoolliissooiittuunneeiittaa  aassiiaakkkkaaiittaa..  TTuuttkkiijjaannaa  eenn  oolllluutt  vvaarrmmaa  ssiiiittää  mmiitteenn  ttuunnnniisstteettttuu  iillmmiiöö  iikkääiihhmmiisstteenn  

aallkkoohhoolliinnkkääyyttttöö  oonn  kkoottiihhooiiddoossssaa  jjaa  mmiitteenn  aaiihheeeesseeeenn  ssuuhhttaauudduuttaaaann  rryyhhmmäähhaaaassttaatttteelluuiissssaa..  Työntekijät 

olivat kuitenkin valmiimpia puhumaan aiheesta, mitä etukäteen annettiin ymmärtää. 

 

Työntekijät purkivat ryhmähaastatteluissa tutkijalle kaikki ne ristiriitaiset ajatukset, mitä ikäihmisten 

alkoholinkäyttö heissä herätti, ja tunteet siitä, miten yksin he olivat näiden asiakkaiden kanssa. 

Tutkijana minua kiinnosti päästä tämän ilmiön taakse ja saada selville, miksi kotihoidon työntekijät 

kuvasivat kokemuksiaan ja näkemyksiään esittämällään tavalla. Päätin karistaa pois kaikki tutkijan 

esioletuksen ja muuttaa tutkimuksen toteutustapaa aineistolähtöiseksi. Tässä kohtaa tutkimusta tuli 

myös tarkentaa tutkimuskysymyksiä. Menetelmänä sisällön analyysi auttoi lähestymään aineistoa 

neutraalisti ilman mitään ennakkoasenteita. Olen pyrkinyt tekemään tutkimuksen ja sen tuloksiin 

päätymisen mahdollisimman läpinäkyväksi sisällön analyysin taulukoiden sekä tekstien suorien 

lainauksien kautta.  
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Ikäihmisten päihteiden käyttöä tutkinut henkilö suositteli haastattelujen tekemistä ryhmissä, joiden 

kannalla oli myös tutkimusluvan myöntänyt taho. Ryhmähaastattelu osoittautui hyväksi 

menetelmäksi lähestyä tutkimusongelmaa, ja se tuotti paljon mielenkiintoista aineistoa. Mikäli 

haastattelut olisi suoritettu yksilöhaastatteluina, olisi aineisto jäänyt pienemmäksi. Valitsin 

teemahaastattelun haastattelumenetelmäksi, sillä se mahdollistaa väljän kysymysten asettelun ja 

keskustelun. Haastattelu on hyvä keino saada tietoa silloin, kun kysymyksessä on vähän kartoitettu 

alue ja tutkijan on vaikea etukäteen tietää vastausten suuntia. Teemahaastattelussa jonkin yllättävän 

tai epäselvän vastauksen kohdalla voi heti tehdä tarkentavia kysymyksiä. Monissa muissa 

tutkimustavoissa ei tätä mahdollisuutta ole. (Hirsjärvi & Hurme 2000.)   

 

Haastatteluissa pyrin vaikuttamaan mahdollisimman vähän tutkimukseen osallistuneiden 

mielipiteisiin ja näkemyksiin. Tutkimuksen aihe esiteltiin mahdollisimman neutraalisti ilman 

etukäteen asetettuja ennakko-oletuksia. Aihe kuvailtiin ilmiön eikä ongelman kautta. Etukäteen ei 

oletettu, että kotihoidon asiakkaissa olisi päihteitä käyttäviä henkilöitä. Lisäksi ei määritelty sitä, 

mikä tekee päihteiden käytöstä haasteellista tai ongelmallista. Kotihoidon työntekijät saivat itse 

määritellä puheissaan alkoholin käyttöä. Tutkimukseen osallistuneille lähetettiin ennen haastatteluja 

saatekirje, missä korostettiin hyvää tutkimusetiikkaa sekä vaitiolovelvollisuutta. Tutkimukseen 

osallistuneiden nimiä ei kerätty ylös ja luottamuksellista ilmapiiriä korostettiin.  

 

Haastattelutilanteissa pöydällä oleva nauhuri loi alussa hieman jännittyneisyyttä, mutta pian nauhuri 

unohdettiin ja keskustelu kävi vilkkaana. Jokainen ryhmä osallistui aktiivisesti keskusteluun. Tämä 

helpotti rooliani haastattelijana ja pystyin keskittymään tarkemmin ryhmän dynamiikkaan ja 

vuorovaikutukseen. Ryhmissä keskusteluun tuli monia eri näkökantoja. Aineisosta tuli näin 

rikkaampaa, mitä se olisi ollut yksilöhaastatteluina. Kysymykset alkavat elää omaa elämäänsä 

osallistujien kesken, kun ryhmäläiset alkavat pohtia omia toimintatapojaan ja kyselemään asioita 

toisiltaan (Alasuutari 1999, 152). Haastattelujen aikana työntekijät vertasivat työkavereiden 

toimintatapoja omiinsa. RRyhmässä on mahdollista kuunnella toisten vastauksia ja perustella omia 

näkökantoja keskustelun pohjalta.  

 

Ensimmäisen ryhmähaastattelun jälkeen tein pääaihealueiden alle tarkentavia kysymyksiä. Halusin 

näin samalla varmistaa, miten toinen ryhmä ajattelee samasta aiheesta. En näyttänyt haastateltaville 

missään vaiheessa teemahaastattelurunkoa, koska halusin heidän ajatuksensa ikäihmisten alkoholin 

käytöstä tulevan spontaanisti. Jokaisen ryhmähaastattelun jälkeen tein välittömästi muistiinpanot 

ryhmässä vallinneesta tunnelmasta, ja siitä mitä ajatuksia haastattelu herätti. Haastattelujen purun 
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aloitin heti. Sain ne valmiiksi joko samana tai viimeistään seuraavana päivänä ryhmähaastattelusta. 

Tämä helpotti aineiston käsittelyä, koska haastattelut olivat vielä hyvin tarkasti mielessä, ja oli 

helppoa yhdistää haastateltavien puheet kasvoihin, mikä helpotti mieleenpalauttamista.  

 

Kaikissa ryhmissä oli aktiivisia osallistujia. Kahdessa ryhmässä oli yksi tai kaksi henkilöä, jotka 

olivat hiljaisempia. Nämä henkilöt myötäilivät kehonkielellä muiden ryhmäläisten kommentteja. 

Ikäihmisten alkoholinkäyttö puhututti, mutta tällaiseen keskusteluun tutkimukseen osallistuneilla ei 

riittänyt erikseen aikaa. Jokainen ryhmä toi esiin, että tällaista keskustelua tarvittaisiin lisää. 

Ryhmissä huomattiin, että työkaverit pohtivat samoja eettisiä kysymyksiä ikäihmisten alkoholin 

käytöstä. Jokaisen ryhmähaastattelun loppupuolella, joku hoitajista kommentoi, miten hyvänä olivat 

kokeneet yhteisen keskusteluhetken työkavereiden kanssa asiakkaiden alkoholinkäytöstä. 

Työntekijät miettivät, että tällaiselle keskustelulle tulisi varata erikseen oma säännöllinen aikansa.  

 

 

T6:…tälläinen kyllä pitäisi olla oikeastaan useimmin tälläinen nokatusten puhuminen, 

tässä oikein huomaa, että sitä aika vähän käsitellään. 

T2: Niinku justiin tuossa oli, että yks asiakas oli muutaman kuukauden pois 

terveyskeskuksessa ja me luultiin, että se ei tule takas, mutta ilmeisesti se sieltä sitten 

päästettiin kotia, niin sitä ei niinku koskaan käsitellä ja siitä ei tohdi puhuakkaan, että 

hän käyttää mitään 

T6: Että se niin salaa sitä juomistaan…. 

T2: Silloonhan justiin oli, että kuinka monta kertaa me laitettiin se ambulanssilla 

menemään niin eihän se ollu koskaan juonut se oli muuten vaan huonos kunnos. 
                                                                                                                                (2. ryhmähaastattelu) 

 

 

Haastatteluihin osallistuneiden henkilöiden suora lähestymistapa päihteitä käyttäviä ikäihmisiä 

kohtaan oli ristiriidassa tutkimuksen varovaiseen lähestymistapaan. Tälle tutkimukselle olisi voinut 

asettaa eri lähestymisnäkökulman edellä kuvatun tiedon valossa. Toisaalta rohkeampi lähestymistapa 

olisi voinut saada tutkittavat henkilöt varautuneeksi tai sulkeutuneeksi. Näin ryhmähaastattelut eivät 

välttämättä olisi tuottaneet niin paljon mielenkiintoista aineistoa mitä nyt. Kokemuksesta voin sanoa, 

että sisällön analyysiä kannattaa harjoitella, sillä itse analysointi opettaa analysoimaan. Analysointi 

voi olla mukaansatempaavaa ja mielenkiintoista, vaikka tulee päiviä, ettei analyysin palapelinpaloja 

saa loksahtamaan toisiinsa. 
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9.3 Lopuksi 

 

Ikäihmiset ovat tämän päivän yhteiskunnassa uusi haaste. Heidän palvelutarpeensa ovat jotain 

muuta, mihin vanhushuolto tällä hetkellä vastaa. Alkoholinkäytön suhteen vanhustenhuolto on 

täysin pimennossa ja mitään hoitostrategiaa ei ole olemassa. Alkoholiongelmien hoidon lähtökohta 

on tähän mennessä ollut joko nuoriso tai työikäiset. Vanhustyöntekijöitä ei ole koulutettu 

kohtaamaan päihdeongelmaisia, eikä päihdehuoltojärjestelmä ota huomioon ikääntyneen asiakkaan 

erityispiirteitä. Sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen vanhus- ja vanhuuskuvat kaipaavat uudistamista 

nimityksestä lähtien. Sosiaalityössä tai muissa palveluissa ei juurikaan enää puhuta ”huollosta”. 

Vain päihteiden käyttäjien ja ikäihmisten kohdalla tämä termi elää edelleen. Se kuvastaa vastuun 

siirtoa ihmiseltä itseltään palvelujärjestelmälle. Puhe vanhustenhuollosta on sisältänyt käsityksen, 

jonka mukaan kaikki vanhat ihmiset ovat jo menettäneet merkittävän osan aikuisuuteen kuuluvasta 

subjektiviteetista ja yksilöllisyydestä. Tällaisen näkemyksen varassa ei pystytä rakentamaan 

yksilöllisiä ja joustavia ikäihmistenpalveluja. 

 

Suomessa on ikääntyneitä, jotka voivat monessa suhteessa huonosti. Ikäihmisten yksinäisyys on 

Suomessa yleistä, ikääntyneistä siitä kärsii yli kolmannes. (Vanhustyön keskusliitto) Tässä 

tutkimuksessa työntekijät kokivat ikäihmisen yksinäisyyden olevan suurin syy juomiseen. Joka 

toinen päivä yksi yli 65-vuotias kuolee Suomessa oman käden kautta. Vuonna 2007 Suomessa 

tehtiin 995 itsemurhaa, näistä yli 65-vuotiaita oli 175. (Sosiaali- ja terveyspoliittinen aikakauslehti) 

Ryhmähaastatteluissa mainittiin asiakkaista, jotka olivat yrittäneet itsemurhaa. Joku alkoholisoitunut 

vanhus oli palanut asuntoonsa, ja jotain oli käytetty hyväksi niin taloudellisesti kuin seksuaalisesti. 

Jotkut ikäihmiset alkoivat juoda suruunsa jäätyään leskeksi. Tämän tutkimuksen kautta syntyy kuva 

siitä, että ne ikäihmiset, jotka voivat henkisesti huonosti, eivät saa siihen tarvittavaa apua. 

Ikäihmisten yksinäisyyttä tulisi ennaltaehkäistä. Tarvittaisiin enemmän kuntouttavaa päivätoimintaa 

tukemaan ikäihmisten hyvinvointia ja vähentämään alkoholin kulutusta.  

 

Miten ikäihmisten pahaolo kuten yksinäisyys, masennus, mielenterveys- ja päihdeongelmat voivat 

koskettaa päättäjiä, kun ne ovat piilotettuina ikäihmisten koteihin. Tulisiko myös loppuajan 

asiakkuuteen sisältää elämän mielekkyyttä lisääviä tekijöitä? Kotihoitoon tarvittaisiin enemmän 

ennaltaehkäisevää työtä tukemaan vanhusten kotona selviytymistä. Tämä toisi myös 

yhteiskunnallisia säästöjä. Ikäihmiselle tärkeitä, henkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyviä 

asioita, saattaa jäädä käsittelemättä ja hoitamatta kiireisessä kotihoidossa. Työntekijöillä ei riitä aika 
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psykososiaalisen hyvinvoinnin tukemiseen, jolloin se jää omaisten ja läheisten tehtäväksi. Kaikilla 

ikäihmisellä ei kuitenkaan ole omaisia, jotka heistä huolehtisi. On muistettava myös se, että 

omaisetkin tarvitsevat neuvoja ja ohjausta ikääntyneiden kotona selviytymisen tukemisessa, sekä 

päihteiden liikakäytön suhteen. Tulevaisuudessa tarvitaan kriittistä tutkivaa gerontologista 

sosiaalityötä ja alan toimijoita asiantuntijatehtäviin tukemaan peruspalveluissa toimivia. 

Sosiaalityön tukea tarvitaan kotihoidossa vaikeissa elämäntilanteissa, esimerkiksi päihde- ja 

mielenterveys ongelmissa, yksinäisyyden ja turvattomuuden poistamiseksi. Sairaudet ja yleinen 

toimintakyvyn heikkeneminen vaikuttavat vanhuksen elämään henkisiä voimavaroja heikentävästi. 

Kotihoitoa saavan vanhuksen elämäntilanne edellyttää laajempaa sosiaalista arviointia ja 

asiakasnäkökulman esiintuomista, kuin Suomessa tällä hetkellä toteutetaan.  

 

Suomen lähi- ja perushoitajien liitto (Super) suoritti työhyvinvointikyselyn 4500 kotihoidossa 

työskentelevälle jäsenelleen 25.10.-14.11.2010 välisenä aikana. Selvitys ei keskittynyt päihteitä 

käyttäviin asiakkaisiin, mutta  kyselyssä ne nousivat omaksi erityisryhmäkseen. Tämän tutkimuksen 

kotihoidon työntekijöiden näkemykset omasta työstään ovat samansuuntaisia Superin 

valtakunnallisen selvityksen kanssa. Tämä tutkimus kuvaa sitä, miten päihteitä käyttävät ikäihmiset 

erottuvat kotihoidossa omaksi erityisryhmäkseen, joiden ei katsota kuuluvan kotihoidon piiriin. 

Vaikka tämä pro gradu tutkimus on paikallinen ja tehty eräässä keskisuuressa kaupungissa, 

kuvastaa se todennäköisesti valtakunnallisesti kotihoidon työntekijöiden kokemuksia ja näkemyksiä 

päihteitä käyttävistä asiakkaista. 

 

KKoottiihhooiiddoonn  ttyyöönntteekkiijjäätt  oovvaatt  jjoo  ppiittkkäääänn  ttyyöössssäääänn  kkoohhddaannnneeeett  iikkääiihhmmiisstteenn  ppääiihhtteeiiddeenn  kkääyyttttööää  jjaa  

ooddoottttaanneeeett,,  kkoosskkaa  mmuuuutt  ttaahhoott  aallkkaavvaatt  rreeaaggooiiddaa  ttäähhäänn  ttiillaanntteeeesseeeenn..  Alan asiantuntijat ovat 

kohdanneet tämän todellisuuden kotihoidon työntekijöitä myöhemmin. Tämä kuvastaa osaltaan sitä, 

miten yhteiskunnassa ei ole vielä valtakunnallisesti paljoakaan reagoitu päihteitä käyttävien 

ikäihmisten mahdollisiin palvelutarpeisiin.  Tutkimukseen osallistuneet henkilöt halusivat, että myös 

muut tulevat tietoisiksi siitä todellisuudesta, mitä he työssään kohtaavat. Toivottavasti tämän 

tutkimuksen kautta on saatu kotihoidon työntekijän ääni kuuluviin sekä kirjoitettua lauseiksi, jotka 

kuvaavat todellisuutta päihteitä käyttävien ikäihmisten kodeissa. 
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Jatkotutkimusaiheita 
 
 
Tämän tutkimuksen pohjalta nousi esiin seuraavia jatkotutkimusaiheita. Ikäihmisten 

alkoholinkäyttöä tarkasteltaessa heidän omasta näkökulmasta, löytyy tutkittua tietoa vähän. 

Tutkimuskohteena alkoholinkäyttö on erittäin haastavaa. Vanhustyössä asiakkaan ääni jää usein 

kuulematta. Niin se on jäänyt kuulematta myös tässä tutkimuksessa. Siksi olisi mielenkiintoista 

lähteä tutkimaan sosiaalityön näkökulmasta päihteitä käyttävien ikäihmisten elämäntilanteita, ja 

prosesseja siitä miksi on ajauduttu umpikujaan. Voisiko näitä tilanteita jotenkin ennaltaehkäistä. 

Entä mitä kuuluu niille päihteitä käyttäville ikäihmisille, jotka ovat itse lopettaneet kotihoidon 

käynnit, ajauduttuaan työntekijän kanssa ristiriitatilanteeseen? Lisäksi voisi tutkia ikäihmisten 

päihteiden ja lääkkeiden sekakäyttöä. Ryhmähaastatteluissa todettiin usein, että työntekijä ei haista 

sitä, että onko asiakas ottanut alkoholia vaikka käyttäytyy sekavasti. Tämän tutkimuksen pohjalta 

voi tehdä johtopäätöksiä siitä, että ikäihmisten alkoholin ja lääkkeiden sekakäyttö on luultua 

yleisempää. Yksi työntekijä totesi ryhmähaastattelussa, että lääkeriippuvaiset ovat kotihoidon 

käynneistä riippuvaisia, mutta alkoholistit eivät ole riippuvaisia kotihoidon käynneistä vaan 

alkoholista. 

 

Tämän tutkimuksen pohjalta olisi mielenkiintoista lähteä tekemään pitkäaikaisseurantaa, miten 

päihteitä käyttävien ikäihmisten osuus näkyy sairaaloissa ja terveyskeskuksissa tapaturmina tai 

sairauksina. Tällaisen tutkimuksen pohjalta voisi tehdä suuntaa antavia laskelmia siitä, mitä 

kustannuksia kotiinsa unohdetut alkoholisoituneet ikäihmiset tulevat maksamaan yhteiskunnalle 

tapaturmien, lonkkamurtumien ja erilaisten sairauksien kautta. Yhden lonkkamurtumapotilaan 

kokonaishoito maksaa ensimmäisen vuoden aikana noin 15 000 euroa (Järvinen, 2008). Entä jos 

ikäihminen ei kuntoudu lonkkamurtumasta ja jää vuodepotilaaksi. Mitkä ovat kokonaiskustannukset 

tämän jälkeen. Lisäisikö tämä kustannustietoisuus ennaltaehkäisevää näkökulmaa myös ikäihmisten 

parissa tehtävään työhön.  
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