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VALMENNUSTA OMAISHOITOON  

TUTKIMUKSEN 
KONTEKSTI 
Tutkimuksen toimintaympäristönä on Helsingin 
sosiaali- ja terveysviraston alaisuudessa toimiva 
pohjoinen sosiaali- ja lähityö. Tutkimuksen 
kohteena oleva omaishoitajille suunnattu 
valmennuskurssi sekä tutkimuksen haastattelut 
on järjestetty Pohjoisessa omaishoidon 
toimintakeskuksessa. Pohjoisessa omaishoidon 
toimintakeskuksessa on tarjolla muun muassa 
ryhmätoimintaa, asiantuntijapalveluja sekä 
virkistystoimintaa. Palvelut on suunnattu 
omaishoitoperheille. (Helsingin kaupunki 
5.8.2016.) 
 

TUTKIMUKSEN 
TARKOITUS 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sitä, miten 
Pohjoisen omaishoidon toimintakeskuksessa, 
vuonna 2013 järjestetty, omaishoidon 
valmennuskurssi vastasi osallistujien tuen 
tarpeisiin ja millaisia kokemuksia osallistujilla 
oli kurssista. Lisäksi selvitimme sitä, miten 
omaishoidon valmennuskurssia voitaisiin 
sosiaalityön piirissä kehittää valmennuskurssin 
osallistujien kokemusten perusteella. 
  

AINEISTO JA 
ANALYYSI 
Tutkimuksen aineisto koostui kahdesta 
ryhmäkeskustelusta, joihin osallistui yhteensä 7 
omaishoitajaa. Omaishoidon 
valmennuskurssille osallistui alunperin 12 
kurssilaista. Molemmat tutkimuksen tekijät 
osallistuivat kumpaankin ryhmäkeskusteluun. 
 
Aineiston analyysimme perustui pääosin 
aineistolähtöiseen, induktiiviseen analyysiin. 
Analyysiyksikkönä käytimme henkilön 
ilmaisemaa ajatuskokonaisuutta.  

 
 
 
 
 

TULOKSET 
Kurssin osallistujien mielestä omaishoidon 
valmennuskurssi tuki hyvin uutta 
omaishoitajaa, ja kurssin käyneet suosittelivat 
kurssia kaikille uusille omaishoitajille. 
 
1.   Valmennuksesta tietoa palveluista ja 

tuesta omaishoitotilanteeseen  
Omaishoidon valmennuskurssin sisältöä 
pidettiin kurssin osallistujien mielestä  
hyvänä ja monipuolisena. Omaishoitajat 
olivat saaneet myös tärkeää tietoa 
hoidettaville tarjolla olevista palveluista,  
joita he saattoivat hyödyntää. 

2.   Valmennuksesta tukea omaishoitajan 
omaan jaksamiseen   
Omaishoitajan  oman jaksamisen teemaa 
pidettiin omaishoitajien keskuudessa 
erittäin merkityksellisenä asiana, ja se 
muistettiin valmennuskurssin teemoista 
erittäin hyvin. Tutkimuksessa ilmeni, että 
omaishoitajien mahdollisuudet pitää omasta 
jaksamisestaan huolta kuitenkin vaihtelivat 
suuresti omaishoitotilanteittain ja hoivatyön 
sitovuuden mukaan.  

3.   Valmennuksesta vertaistukea  
Omaishoidon valmennuskurssilla 
vertaistuen saaminen oli erittäin tärkeää 
kurssilaisille, ja se onkin yksi 
valmennuskurssin keskeinen 
anti. Vertaistuen merkitys oli kurssilaisille 
hyvin tärkeä myös siksi, että jaetut 
kokemukset omaishoidosta auttoivat 
omaishoitajia jaksamaan omassa arjessa.  
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IDEAT 
KEHITTÄMISEEN 
Tutkimuksemme perusteella moni osallistujista 
koki valmennuskurssin sisällön ja aikataulun 
sellaisenaan hyvänä. Joitakin kehitysehdotuksia 
kurssista kuitenkin nousi keskusteluissa esiin. 
Ehdotuksia tuli erityisesti omaishoitajuuden jo 
lopettaneilta henkilöiltä, jotka olivat 
mahdollisesti pystyneet jo ottamaan vähän 
etäisyyttä omaan tilanteeseen. 
 
•  Joidenkin osallistujien mielestä 

omaishoitajan jaksamisesta huolehtimista 
olisi voinut painottaa kurssilla vieläkin 
enemmän.  

 
•  Osa haastateltavista koki, että kurssilla olisi 

ollut hyvä käsitellä myös omaishoitajuuden 
päättymistä hoidettavan 
ympärivuorokautiseen hoitopaikkaan 
siirtymisen tai kuoleman myötä.  

 
•  Lisäksi toivottiin, että kurssilla käsiteltäisiin 

myös joitakin muita erityistilanteita: kun 
omaishoidettava joutuu alkaa käyttämään 
vaippoja tai kun omaishoidettava ei halua 
ottaa palveluita vastaan. 
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