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• tukee niitä omaisia ja läheisiä, joiden pitkäaikaissairas/ 
iäkäs/vammainen läheinen on muuttanut tai 
siirtymässä kodin ulkopuoliseen hoitoon, 
hoitoympäristöön, esim. palvelu-, hoitokoti, 
lyhytaikaishoito-, asumispalveluyksiköt jne 

• Muutos- ja siirtymävaiheet, lyhytaikais- ja 
tilapäishoidon tilanteet, lopullinen muutto kodin 
ulkopuoliseen  hoitoon 

• Omaisyhteistyön kehittäminen yli ikä-, diagnoosi-, 
potilas- ja vammarajojen   

• STEA (RAY) kohdennettu toiminta – avustus alk 2012 
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omaisenaedelleen.fi 
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Omaisena edelleen ry:n yhteistyön sisältöteemoja 

 muutostilanteiden merkitys omaisille 
muutokseen liittyvät tunteet 

 hoitovastuusta luopuminen omaishoitoperheissä 
omasta kodista uuteen kotiin 

kodin ulkopuoliseen hoitoon siirtyminen 
omaiset osana hoidon ja hoivan kokonaisuutta 

kohtaamisen haasteet 
 omaisten ja ammattihenkilöstön välinen yhteistyö 

omaisyhteistyön kehittäminen 

http://www.omaisenaedelleen.fi/


OMAISYHTEISTYÖ  

–kohtaamisia muutostilanteissa 

 

luottamuksen rakentamista 

 tiedottamisen tavat 

huolenaiheiden kuulemista 

 kohtaamisen tilanteet 

turvallisuuden vahvistamista 

 ohjaus, tuki 

   

→ Mitä  ”välineitä” meillä 

hoitoympäristössä on  

tarjolla? 
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Muutostilanteet ja tunteet   

Rakkaus 

Kiintymys 

Onnen hetket 
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OMAISYHTEISTYÖN KEHITTÄMISEN TULOKSIA 

Hoitajien valitsemia  

omaisyhteistyön kehittämiskohteita  

hoitoyksiköissä 
      

     ● ensikohtaaminen/hoitoprosessin alku 

     ● omaisen rohkaiseminen päätöksentekoon 

     ● kuntouttava työote: käsitteen sekä  

        sisällön selventäminen omaisille 

     ● perhelähtöisyyden tukeminen  

        palvelu-, hoitokodissa 

     ● luopumisen prosessin tukeminen 

     ● omaisten tilaisuuksien sisällöllinen  

        kehittäminen, säännöllisyys 

     ● viestinnän kehittäminen,  

        tiedottamisen apuvälineet 

     ● hoitoyksikköön liittyvä ennakkokäynti 
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OMAISYHTEISTYÖN KEHITTÄMISEN TULOKSIA 

Käytäntöjä 

● osastokohtaisia sopimuksia konkreettisista  

   omaisyhteistyön toimintatavoista  

   esimerkiksi yhteydenpito asukkaan omaisiin 

● omaisyhteistyöhön liittyvät osasto-,  

    tiimikokoukset 

● lyhytaikaishoitojaksojen kehittäminen  

   omaisen näkökulmasta 

● omaisten vertaisryhmät 

● omaisyhteistyön ”käsikirja” 

● esite hoitoyksikön toiminnasta 

● tutustumiskäyntien organisoiminen 

   hoitokoteihin ennakolta 

● omaisyhdyshenkilö, -henkilöt osastoilla 

● omaisyhteistyön teemaa tukevia  

    koulutustilaisuuksia paikkakunnalla  

    ammattihenkilöstölle, asiakkaiden omaisille 
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KOKEMUKSIA OMAISYHTEISTYÖN 

KEHITTÄMISESTÄ 

Ammatillisuus 

● rajat selkiytyneet 

● kuuntelun taito 

● ”ohjaajan” rooli vahvistunut 

Kohtaamisen tilanteet 

● rohkaistuttu puolin ja toisin suoraan palautteeseen 

● kiinnitetty huomiota omaisten tapaan kommunikoida 

● eri osapuolten näkökulmat tulleet kuuluville 

● jutustelun kynnys madaltunut 

● omaisen tarinan hyödyntäminen hoitotyössä 

Työyhteisön tuki 
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Toimivan omaisyhteistyön edellytyksiä 
Omaisyhteistyön toimintamalli vanhuspalveluissa. Kotiranta, Laakso. 2011. Lisää 

osoitteessa:  www.innokyla.fi/web/malli188673 
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TIEDON- 
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omahoitajuus        läpinäkyvyys 

     turvallisuus           luottamus 

TO
IM

IV
A

 O
M

A
IS

- 

YH
TE

IS
TY

Ö
 

http://www.innokyla.fi/web/malli188673


• Care Home  Nursing Professionals-  Ttm Outi 
Kiljusen  hoitotieteen väitöskirja    (18.1. 2019 
Kuopio): 

• Hoitokodeissa (tehostetun palveluasumisen 
yksiköt) työskentelevien  hoitotyön ammatillinen 
osaaminen 

• Ammattilaisten itsearvioidun  osaamisen 
mittaaminen  → kehittämiskohteita mm. 
– Hoitokodeissa työskentelevien kyky tukea asukkaiden 

hyvinvointia kokonaisvaltaisesti  
– Kyky tukea omaisia ja heidän osallisuuttaan 
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Omaisyhteistyössä keskeisiä muutos-, 

siirtymätilanteita  

 

 Diagnoosin varmistuminen, 
sairauden eteneminen 

 Kotiin tuotavat palvelut, niiden 
vastaanottaminen 

 Työn ja omaishoitotilanteen 
yhteensovittaminen 

 Lyhytaikaishoitojaksot 
 Tilapäisesti hoitovastuusta 

irrottautuminen 

 Luottamuksellisen suhteen 
rakentaminen 

 Kotihoidosta, hoitovastuusta 
luopuminen –muutto hoitokotiin 

 Saattohoito, kuolema 

 Muut elämänkaarelle sijoittuvat 
muutostilanteet  
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Muutostilanteet – 
kodin ulkopuolinen tuki  

Hoitoa/ tukea tarvitsevan läheiset, 
omaishoitoperhe 

 

 Äkillinen  muutos on kriisi 

 Muutos koetaan  usein 
uhkana 

 Osalla vahva toimintatarmo 
muutostilanteissa, osa 
lamaantuu,  arkailee ottaa 
yhteyttä , avun hakeminen 
vaikeaa 

 Perheet  kokevat jäävänsä 
yksin 

 Muutos herättää tunteita, 
turvattomuutta –luottamus horjuu  

 

 

 Työntekijä 
 

 Sairauteen/omaishoitoon liittyvän 
prosessin ymmärtäminen keskeistä  

 Edessä vuosien yhteistyö 
 Edellyttää kykyä havainnoida, olla 

ajan tasalla perheen tilanteesta 

  riittävä tiedottaminen  saatavilla 
olevista tuen muodoista 

 Joustavuus, nopeaa reagointia 
tarvittaessa 

 ” ollaan samalla puolella”, 

  vaikka työntekijänä osa 
 ”palvelujärjestelmää” 
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Omaisyhteistyö alulle  

 

Mikä on omaisen rooli hoitoyhteisössä? 
Mistä omaiset voivat päättää ? 
Tiedottamiselle yhtenäiset käytännöt 
Luottamuksen rakentaminen  ja 

turvallisuuden vahvistaminen  
   

→ Omaiset, läheiset osaksi hoidon ja 
hoivan kokonaisuutta 
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Omaisyhteistyötä muutostilanteissa 
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Hoitoa tarvitseva/ 
asukas 

Muutos, turvattomuus 
Luopumiseen liittyvät 

tunteet 
Syvästi koskettava 

prosessi Omainen, 
läheinen 

Muutostilanne 
Ristiriitaiset 

tunteet (huoli, 
hämmennys) 
Asiantuntijuus 

Siirtymävaiheen 
yksinäisyys 
Taloudelliset 

seikat  

Työntekijä, 
hoitaja 

Hoitovastuu 
Asiakasläht. 

Perhelähtöisyys 
Neuvottelut, 
kohtaamiset 

omaisten kanssa 
 
 



Omaisena edelleen  - kodin ulkopuolisessa 
hoitoympäristössä  

 Miten voin tukea 
puolisoani/vanhempaa 
muutostilanteessa 

 Miten valmistelen 
läheistäni esim. 
lyhytaikaishoitojaksoihin 

 Miten läheistäni 
hoidetaan? 

 

 

 Millaisia ajatuksia, 
tunteita läheisen 
sairauden eteneminen, 
sen myötäeläminen 
minussa herättää 

 Tarvitsenko itse tukea, 
kuulijaa? 

 Elämä puolisona, 
perheenä uudessa 
yhteisössä ? 
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Luottamuksen rakentaminen 

• Luottamus kasvaa myönteisten kokemusten, havaintojen 
karttuessa 

• ”Ollaan samalla puolella” – kokemus turvallisuudesta 

• Huolenaiheet esille 

– Kuulluksi tulemisen kokemus 

– Mikä on perheelle  merkityksellistä? 

• Hoito- ja palvelusuunnitelma ja sen päivittäminen  

 Muistisairaan  henkilön arjen elävöittäminen 
 (kulttuuri, taide, musiikki, luontokokemukset jne)  

 Elämäntarinan huomioiminen 
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Luottamuksen rakentaminen 

• Tiedottamiselle  yhtenäiset 
käytännöt 

• Hyvä tiedottaminen 

– Luo turvallisuutta 

–  vahvistaa   hoitoa/apua 
tarvitsevan ja hänen  
perheensä selviytymistä 
haasteellisessa tilanteessa 

• ”Palautekanavan” kehittämistä 
tarkoituksenmukaiseksi 

• Palautteen vastaanottamista 

• Palautteen sietämistä erilaisissa 
hoitotyön tilanteissa 

• Työntekijöiden  keskinäinen 
tuki  
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Kohtaamisen haasteista onnistuneeseen 
vuorovaikutukseen 

• Sairauden etenemisen ja siihen liittyvän 
prosessin ymmärtäminen 

• Joustava lähestyminen, nopea reagointi 
omaisten kysymyksiin, huolenaiheisiin 

• ”En tiedä, mutta voin ottaa selvää” 

• ”Ollaan samalla puolella” –viestin 
vahvistaminen 
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Kohtaamisen haasteista onnistuneeseen 
vuorovaikutukseen 

• Osoita ymmärtäväsi 

• Vastuunotto  -  ”olen pahoillani” 

• Palautteen ja arvioinnin vastaanottaminen   

  -tässä kehittyy...               

• Hoidon ja hoivan omaisyhteistyön käytäntöjen 
kehittäminen yhdessä, tiimityötä 
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Keinoja omaisyhteistyön kohtaamisiin 

• Sovi tiedottamisen käytännöistä –yhteiset 
sopimukset 

• Omaisten tunteiden ymmärtäminen 
muutostilanteissa 

– Tunnista/erota esim. uupumus, suru, syyllisyys, 
epäluottamus kohtaamisen tilanteissa → niiden 
merkitys  vuorovaikutukseen 

• Osoita halua kuunteluun, yhteistyöhön 

– Jos on kiire, kerro milloin asiaan voidaan palata 
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Keinoja omaisyhteistyön kohtaamisiin 

• Rohkaise hoitovastuusta irrottautumiseen 
– Esim. omaishoidon tilanteet, lyhytaikaishoitojaksot 

• Kuvaa havaintojasi 
– ”Vaikuttaa siltä, että..”  ”Mietin,  miten itse voit” 

• Huomioi omaisen asiantuntijuus -kysyminen 
omaiselta vahvistaa luottamusta 

• Epäluottamus- mitä on (aiemmin?) tapahtunut 
sellaista, että luottamus on vähentynyt 
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Keinoja omaisyhteistyön kohtaamisiin 

• Huomioi omaisten/perheiden erilaisuus 

– ”Emotionaalisen tuen” tarve vaihtelee 

• Jaa käytännön neuvoja  hoitokodin arkeen liittyen  

– Ulkoilu, liikkuminen, hyvinvoinnin muu tukeminen 

–  ruokailutilanteet 

–  miten omainen voi osallistua hoitokodin arkeen 
konkreettisesti halutessaan 
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OMAISYHTEISTYÖ 

luottamuksen rakentamista 

 

huolenaiheiden kuulemista 

 

turvallisuuden vahvistamista 
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Toimistot 
 
Pääkaupunkiseutu   Länsi-Suomi ja Pohjanmaa 
Tikkurilantie 68 A   Tasavallankatu 3 B 
01300  Vantaa   28100 PORI 
Omaisyhteistyön päällikkö  Omaisyhteistyön ohjaaja 
Tuija Kotiranta   Erja Laikio 
0207 411 140, 040 520 6083  0207 411 141, 0400 506 725 
tuija.kotiranta(at)omaisenaedelleen.fi erja.laikio(at)omaisenaedelleen.fi 
  

• Omaisyhteistyötä edistämässä 


