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Sosiaalinen tuki 

 on “mikä tahansa prosessi, jonka avulla 
sosiaaliset suhteet edistävät terveyttä ja 
hyvinvointia” (Cohen, Gottlieb, & Underwood, 2000, 4). 

 Sosiaalinen tuki tyypillisimmillään viestii 
henkistä, välineellistä tai tiedollista tukea (Burleson, 
Albrecht, Goldsmith & Sarason, 1994). 

 Sosiaalisella tuella on keskeinen rooli 
ihmissuhteiden synnyssä, ylläpidossa ja yksilöiden 
henkisen ja fyysisen terveyden edistämisessä (esim. 
Albrecht, Burleson & Goldsmith 1994; Barnes & Duck, 1994; Burleson, Albrecht & 
Sarason 1994; Cunningham & Barbee 2000; Kontula, Viinamäki & Koskela 1998; Reis & 
Collins 2002, Miell & Dallos 1996). 



Supportiivinen viestintä 
 on sosiaalisen tuen viestintää (Burleson & MacGeorge, 2002). 

 Sanallista ja sanatonta viestintää tuen saajan ja 
tuen antajan välillä, jossa tuki pyrkii 
hallitsemaan  
 tilanteeseen,  
  itseen,  
 toiseen tai  
 vuorovaikutussuhteeseen  

 liittyvää epävarmuutta ja sitä kautta 
tavoittelee yksilön elämänhallinnan tunteen ja 
hyväksytyksi tulemisen tunteen lisäämistä (Albrecht 
& Goldsmith 2003). 



Näkemys kokemuksesta 

  ”Kokemus on ymmärtävä ja merkityksellistyvä suhde 
tajuavan ihmisen ja hänen elämäntilanteensa 
välillä” (Perttula, 2008, 119). 

  Elämäntilanne on se todellisuus, johon ihminen on 
suhteessa. Henkisessä tajunnallisuudessa elämäntilanne 
merkityksellistyy kielen ja siihen sisältyvän sosiaalisen 
maailman läpäisemänä. (Perttula, 2008.) 

  Sosiaalisen tuen ydin on tietoisuutta todellisesta tai 
mahdollisesta tyhjiöstä (void) ihmisen 
elämäntilanteessa sekä tietoisuutta toiseudesta, joka 
voi muuttaa kokemuksen eheydeksi (Virtanen & Isotalus, 2011). 



MIVA-projekti: Muistisairaan 
ihmisen vuorovaikutus arjessa 

  Käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin yliopisto 
  Seija Pekkala FT, dos.; Saila Poutiainen Ph.D.; Ira Virtanen FM, 

tohtorikoulutettava 
  Projektin osatutkimuksissa pyritään kuvaamaan ja ymmärtämään 

muistisairaiden läheisten sosiaalisen tuen tarpeita 
elämänhallinnassa, selviytymispyrkimyksiä ja niihin toivottua 
supportiivista viestintää; tarkastellaan yhdysvaltalaisten ja 
suomalaisten omaisten kulttuurista diskurssia muistisairaudesta ja 
vuorovaikutuksesta muistisairaan henkilön kanssa sekä viestinnän 
kulttuurisia piirteitä; kuvaillaan läheisten ja muistisairaiden 
ihmisten havaintoja kielellisten toimintojen (esim. puheen tuoton 
ja ymmärtämisen) ja vuorovaikutuksen muutoksista sairauden 
edetessä.  



Tutkimuskysymykset ja aineisto 

 Millaisia kokemuksia tuen antajilla on 
supportiivisesta viestinnästä läheiselle?  

 Millainen rooli läheisen kokemuksella on tuen 
antajan viestinnällisessä tavoitteessa?  

 Teemahaastattelut:  
 Miesten kokemuksia tuen antamisesta ystävälle, 

Pasin ja Santerin kokemus 
  Naisten kokemuksia tuen antamisesta 

muistisairaalle puolisolle, Katrin ja Sirkan 
kokemus 



Fenomenologis-hermeneuttinen ote 

 Etsitään tutkimusaineiston, tutkijan ja 
teoreettisen viitekehyksen välistä ymmärrystä 

 Tiedostetaan tutkijan subjektiivisuus ja 

 Pyritään ymmärtämään ja kuvaamaan ilmiön 
elämismaailmassa olemisen tapaa 

 HUOM! Tutkimuseettisistä syistä tässä 
verkkoon siirretyssä diasarjassa ei esitellä 
keskeneräisten osatutkimustemme 
aineisto-otteita. 



Muistisairaus ja omaishoitajuus  

 Muistisairaus heikentää tiedonkäsittelyä, kielellisiä 
toimintoja, näönvaraista hahmottamista ja 
toiminnanohjausta (Käypä hoito -suositus, 2010) ja näin 
tuottaa kielellisiä ja kätevyyden vaikeuksia, ajan ja 
paikan tajun heikkenemistä, puheen tuottamisen ja 
ymmärtämisen vaikeutumista sekä heikentää kykyä 
käyttää erilaisia välineitä (Muistiliitto ry, 2013). 

 Omaishoitajuuden prosessi ja siihen liittyvät 
kokemukset ovat aina ainutlaatuisia intensiivisen ja 
pitkäaikaisen hoidon tarpeen sekä taudin luonteen 
takia (Almberg, Grafstrom & Winblad, 1999).  



Omaishoitajan tuki: mielikuvitusta ja 
tahtoa ymmärtää 

 Muistisairaan puolison tuen tarvetta arvaillaan 
yhdistämällä kokemuksia menneisyydestä ja 
puolison kuvitellusta nykyisestä elämäntilanteesta 

 Hyödyllisenä pidetty tuki perustuu aiempien 
suhdekokemusten ja sairauden tuomien muutosten 
yhteensovittamiseen omassa ymmärryksessä  

 Supportiivinen viestintä edellyttää kärsivällistä ja 
aktiivista kokemuksen ymmärtämispyrkimystä  



Pohdintoja 

 Tuenantotilanteet, jossa toista varten voidaan olla 
vain rajatusti, voi saada aikaan kokemuksen 
voimattomuudesta  

 Jaettu tietoisuus kokemusten ainutlaatuisuudesta 
vapauttaa voimattomuuden kokemuksesta 
  Muistisairaan omaishoitajalle haaste, sillä varmuutta/

intuitiota jaetusta tietoisuudesta ei (enää) ole 

 Omaishoitaja voi kokea yksinäisyyttä 
interpersonaalisessa vuorovaikutussuhteessa 
puolisoon 



Kiitos 
kuuntelemisesta! 


