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1 JOHDANTO 

Ikäihmisten määrä kasvaa koko ajan ja ennusteiden mukaan vuonna 2040 yli 65-

vuotiaita on jo 27 % väestöstä. 65 vuotta täyttäneiden ja tätä vanhempien määrä 

lähes kaksinkertaistuu nykyisestä. (Väestötilastot 2009, Tilastokeskus.) Ikäihmisellä 

tarkoitetaan yleensä kaikkia yli 65-vuotiaita (Lyyra, Pikkarainen & Tiikkainen 2007, 

5). Väestörakenne muutoksen myötä myös yhä useampi päivystyspoliklinikan poti-

laista on ikäihminen (Korkiakangas & Vanhanen 2014, 8).  Päivystyspotilaista joka 

viides on yli 75-vuotias (Laurila 2011, 2907). Ikäihminen sairastuu usein akuutisti 

kotona tai kodinomaisessa ympäristössä, josta sitten hakeudutaan päivystyshoi-

toon. Akuutti sairastuminen vaikuttaa ikäihmiseen nopeasti ja merkittävin muutok-

sin. (Korkiakangas & Vanhanen 2014, 8–9.)  

Päivystyspoliklinikan hoitohenkilökunta on tärkeässä asemassa kohdatessaan päi-

vystykseen saapuvat potilaat (Alaspää ym. 2003, 39–40). Haasteena ikäihmisten 

arvostavassa kohtaamisessa nähdään nykypäivänä kuitenkin yhä lyhenevät ja no-

peammat hoitokäynnit, pienenevät resurssit, vähenevät henkilökuntamäärät, suuret 

työmäärät, kiire ja se, että ollaan tehtäväkeskeisiä. Työntekijät joutuvat tekemään 

töitä jaksamisensa äärirajoilla. Ei ole aikaa luoda aidosti välittävää kohtaamista 

ikäihmisen kanssa. (ET-lehden verkkojulkaisu 2014.) On hyvä muistaa se, että 

ikäihmiselle pienikin hetki voi olla suurta ja ikäihmiselle on tärkeää tulla kohdatuksi 

ja ajallaan autetuksi (Räsänen 2015, 41- 43). Ikäihmiselle ainoa vuorovaikutusti-

lanne voi olla hoitajien kanssa ja se, millaiseksi tuo hetki muodostuu, voi ikäihmiselle 

olla ainutlaatuisen tärkeää (Näslindh-Ylispangar 2012, 12–19). 

Lähes kaikki terveydenhuollon ammattilaiset tulevat kohtaamaan ikäihmisiä työs-

sään yhä enenevässä määrin. Ikäihmisen kohtaamiseen tulee panostaa ja jokaisen 

terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä miettiä toimintamallejaan paremmiksi, jotta 

ikäihmisen kohtaaminen sujuisi mahdollisimman hyvin. Opinnäytetyön avulla halu-

taan viestiä hoitotyöhön sitä, kuinka pienillä asioilla voi olla merkitystä ikäihmisen 

kohtaamisessa. 

Opinnäytetyön aihe tarjottiin Seinäjoen keskussairaalan päivystyspoliklinikalta. 

Opinnäytetyön avulla päivystyspoliklinikan hoitohenkilökunta voi kehittää toiminta-

mallejaan ikäihmisen kohtaamisessa.  
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Opinnäytetyön tarkoituksena on kirjallisuuskatsauksen avulla kuvata yli 65-vuotiai-

den potilaiden arvostavaa kohtaamista päivystyspoliklinikalla. Tavoitteena on tuot-

taa tietoa yli 65-vuotiaiden potilaiden kohtaamisesta päivystyspoliklinikalla ja antaa 

tietoa hoitohenkilökunnalle siitä, miten kohdata yli 65-vuotias potilas arvostavasti. 

Saatua tietoa voidaan hyödyntää ikäihmisten hoitotyön kehittämisessä. 
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2 ARVOSTAVA KOHTAAMINEN 

2.1  Kohtaaminen käsitteenä 

Kohtaaminen on kanssakäymistä toisen ihmisen kanssa ja se on usein hyvinkin ar-

kista.  Luonnollinen kohtaaminen on aitoa, teeskentelemätöntä ja yksinkertaista. Ih-

misten välisessä kohtaamisessa ei ole ainoaa oikeaa tapaa toimia taikka ulkoa opit-

tuja vuorosanoja, jotka kuuluvat tiettyyn kohtaamistilanteeseen. Kohtaamista ei voi 

suorittaa, vaan se täytyy toteuttaa olemalla. (Mattila 2007, 12, 32–33.) 

Aidon kohtaamisen voi synnyttää kuuntelemalla aidosti toista ihmistä ja olemalla 

ihminen ihmiselle. Tärkeää on opetella toisen ihmisen kanssa olemista, jakamista 

ja välittämistä. Aito kohtaaminen on vakavasti ottamista ja läsnäoloa. Kun toinen 

ihminen otetaan vakavasti, kohtaamisesta tulee arvokkaampaa. Läsnäolo kohtaa-

misessa luo luottamuksellisen ja välittävän ilmapiirin. Toisen ihmisen kohtaaminen 

vaatii rohkeutta. Aidossa kohtaamisessa toiselle annetaan tilaa ja sallitaan erilai-

suus. (Mattila 2007, 12–14.) 

Kanssakäymisen kulmakiviä on arvostaminen (Mattila 2007, 15). Arvostus käsit-

teenä nähdään sellaisena asiana, jota ihminen pitää arvokkaana.  Arvostukset vaih-

televat yksilöittäin ja ihmisellä voi olla eri elämänvaiheissa erilaisia arvostuksia. Ar-

vostus sana liitetään usein arvoihin kuten totuuteen ja hyvyyteen. Arvot voivat olla 

sekä kielteisiä että myönteisiä. Ne ohjaavat elämämme päämääriä. (Kan & Pohjola 

2012, 305.) Arvostamme niitä, jotka tekevät jotain elämämme ja onnellisuutemme 

eteen. Kaikenlaisia asioita voidaan arvostaa. Jos elää ilman kokemusta siitä, ettei-

vät toiset arvosta sinua, on vaikea arvostaa myöhemmin itseään. (Ikäheimo 2015.) 

Arvostaminen on tunteiden, ihmisyyden, elämän ja kokemusten arvostamista. Ar-

vostamisessa annetaan arvoa toiselle ihmiselle riippumatta esimerkiksi toisen elä-

mänkatsomuksesta. (Mattila 2007, 15.) 

Arvostaminen on hoidon ja huolenpidon kulmakivi. Jotta voisimme toimia yhdessä, 

täytyy meidän arvostaa toinen toistamme. Hyvä kohtaaminen ja vuorovaikutus toi-
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sen ihmisen kanssa ovat mahdollista vain arvostavassa ja kunnioittavassa ilmapii-

rissä. Arvostavassa kohtaamisessa arvostetaan ihmisyyttä, ihmisen omaa persoo-

naa, jokaisen elämää, kokemuksia ja tunteita. (Mattila 2007, 15.) 

Arvostava kohtaaminen ei ole aina helppoa. Kohtaaminen voi joskus epäonnistua. 

Toisen arvostamista voivat vaikeuttaa muun muassa ihmisen asenteet toista ihmistä 

kohtaan, oman elämän ongelmat, ylemmyydentunne, tunne-elämä ja raskaat elä-

mänkokemukset.  Haastavissa kohtaamisissa arvostus ja kunnioitus horjuvat. Hoi-

totyössä haastavaa voi olla kohdata arvostavasti ja kunnioittavasti esimerkiksi de-

mentoitunut ikäihminen tai aggressiivisesti käyttäytyvä potilas. Kohtaamiset synnyt-

tävät erilaisia tunteita. Hoitotyössä kohtaamiset erilaisten potilaiden ja heidän lä-

heistensä kanssa voivat synnyttää hoitajassa raskaitakin tunteita, jotka vaikuttavat 

arvostavan kohtaamisen syntyyn. Omien tunteiden tunteminen ja niistä puhuminen 

on tärkeää. Arvostava kohtaaminen edellyttääkin ihmiseltä omien heikkouksien tun-

nistamista ja niiden myöntämistä.  (Mattila 2007, 16–17, 21, 40.) 

Arvostavan kohtaamisen tärkeä osa on luottamus. Se on edellytys myös hoito-

työssä hyvälle hoidolle. (Mattila 2007, 27.) Potilaan ja hoitajan toiminta perustuukin 

luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen (Leino-Kilpi & Välimäki 2003).  Vuoro-

vaikutuksessa kommunikoidaan ajatusten, käyttäytymisen ja tunteiden avulla. Siinä 

ovat mukana ihmisten kokemukset, uskomukset ja arvot.  On asioita, jotka saattavat 

heikentää vuorovaikutusta esimerkiksi aistien heikkeneminen ikääntyessä. Viestintä 

rinnastetaan kuulumaan vuorovaikutukseen. Vuorovaikutusta pidetään yllä viestin-

nän avulla. Siinä toinen ihminen pyrkii ymmärtämään, kuulemaan, tuntemaan, ha-

vainnoimaan ja näkemään, mitä toinen ihminen viestittää toiselle.  Vuorovaikutus 

voi olla sanallista tai sanatonta. (Kan & Pohjola 2012, 68.)  

Hoitajan ja potilaan vuorovaikutussuhde poikkeaa kuitenkin muusta vuorovaikutus-

suhteesta. Hoitaja joutuu käsittelemään ja puuttumaan potilaan arkaluontoisiin asi-

oihin. (Leino-Kilpi & Välimäki 2003.) Henkilökohtaiset kysymykset saattavat arvelut-

taa osaa potilaista. Luottamuksen säilyttämiseksi hoitajan tulisi kertoa selkeästi mi-

hin tietoja tarvitaan. (Vuori-Kemilä ym. 2005, 84.) On tärkeää, että toinen on luotta-

muksen arvoinen, vaikka luottaminen ei ole aina helppoa. Kohtaamistilanteessa 

syntyneet eripuraisuudet ja yhteisymmärrykset vaikuttavat luottamuksen syntyyn. 
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Toinen ihminen haluaa tulla aidosti kuulluksi ja ymmärretyksi. Arvostavassa kohtaa-

misessa toinen ihminen tuntee tulevansa oikeudenmukaisesti kohdelluksi. (Mattila 

2007, 23, 25, 27.) Käyttäytymisessä näkyy, miten toinen ihminen halutaan kohdata 

(Korhonen ym. 2015, 10). Hoitotyössä tämä näkyy muun muassa siinä, että potilas 

saa apua yhtä lailla kuin muutkin ja häntä kohdellaan yhtä hyvin kuin muitakin. Koh-

taamisessa toteutuu reiluus, oikeudenmukaiset arvot, tasa-arvo ja syrjinnän eh-

käisy. (Mattila 2007, 27.) 

2.2 Kohtaamisen etiikka ja kunnioitus 

Etiikalla tarkoitetaan oppia hyvästä. Se käsittelee hyvän ja pahan sekä oikean ja 

väärän kysymyksiä. (Kan & Pohjola 2012, 304.) Joskus moraalia ja etiikkaa käyte-

tään toistensa synonyymeinä. Etiikalla voidaan tarkoittaa myös tutkimusalaa, jonka 

tutkimuskohde on moraali. Eettinen ongelma voidaan määritellä esimerkiksi sillä 

mikä on oikein ja mikä väärin, jossain tietyssä tilanteessa tai tietyllä inhimillisen toi-

minnan alueella. Eettinen ongelma muodostuu ristiriidasta kahden tai useamman 

arvon välillä. Eettisiin ongelmiin ei yleensä ole yhtä tiettyä ratkaisua. (Leino-Kilpi & 

Välimäki 2003.) 

Kohtaamiseen liittyy eettisiä kysymyksiä.   Eettinen kohtaaminen on ammatillisuutta, 

kokonaisvaltaista hoitamista ja taitoa kohdata ihminen eettisesti. Eettisessä kohtaa-

misessa kunnioitetaan toisen ihmisarvoa, itsemääräämisoikeutta ja yksilöllisyyttä. 

(Haho 2010a.) Nämä kuuluvat hoitajan arvoperustaan ja hoitajan jokapäiväiseen 

työhön. Esimerkkejä hyvästä eettisestä kohtaamisesta ovat ystävällinen kohtaami-

nen, mielipiteen tiedusteleminen, lohduttaminen, toivon luominen, myötäeläminen 

ja rauhallisuus. Haasteita hyvälle eettiselle kohtaamiselle voi aiheuttaa esimerkiksi 

haasteellisesti käyttäytyvä potilas, jolloin hoidon tulee kohdistua haasteellisen poti-

laan käyttäytymisen syihin. (Haho 2013.) 

Hoitajia ohjaavat työssään siis eettiset arvot, joiden pohjalta he synnyttävät erilaisia 

vuorovaikutustapoja ja ottavat huomioon läheisiä ja iäkkäitä potilaita. Eettiset arvot 

ohjaavat sitä, miten hoitajan tulisi kohdata potilaita ja heidän läheisiään. Eettisinä 

arvoina nähdään vastaanottavuus, kunnioittaminen, osallistumaan helpottaminen ja 
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ammattimaisuuden osoittaminen.  Vastaanottaminen nähdään hoitajien läheisyy-

tenä ja vieraanvaraisuutena. Hoitajien asenteet koetaan ystävällisinä ja huomaavai-

sina ikäihmistä kohtaan. Heidän katsotaan kohtaavan ikäihminen myönteisesti ja 

huolehtivaisesti ja vuorovaikutuksessa vallitsee positiivinen ilmapiiri. Osittain vas-

taanottaminen nähdään myös etäisyytenä. Hoitajat eivät luota täysin läheisiin ja lä-

heisille tulee joskus tunne, ettei heitä haluta paikalle. Etäisyys ja negatiivinen vas-

taanotto nähdään myös siinä, etteivät hoitajat ole aina tarkkaavaisia ikäihmistä koh-

taan. Kunnioitus katsotaan näkyvän kehon kielenä ja sanallisena kielenä. Kehon 

kieli näkyy hoitajien toimissa. Hoitajat kunnioittavat, ovat huolehtivaisia, kuuntelevat 

ja sallivat läheisten että ikäihmisen osallistua hoitoon. Hyvä hoitaja puhuu asiallisesti 

ja kysyy iäkkäältä potilaalta ja läheisiltä mielipiteitä. (Jonasson ym. 2010, 20–26.) 

Hoidon eettisistä periaatteista ikääntyneiden hoidossa toteutuvat yksilöllisyys, itse-

määräämisoikeus, tasapuolisuus, turvallisuus, inhimillisyys, empaattisuus, arvosta-

minen ja kunnioittaminen (Korhonen ym. 2015, 3–25). 

Kunnioitus voidaan nähdä tarkoittavan sitä, että jokaisen elettyyn elämään suhtau-

dutaan kunnioittavasti. Kunnioitukseen liitetään usein kuuluvaksi ihmisarvon, itse-

määräämisoikeuden ja koskemattomuuden kunnioittaminen.  Kunnioittamisella tar-

koitetaan muun muassa yksilöllisyyden ja persoonallisuuden kunnioittamista. Kun-

nioitetaan toisten arvoja, vakaumuksia ja maailmankatsomusta. (Kan & Pohjola 

2012, 268.) 

Ikäheimo toteaa väitöskirjassaan, että ilman kokemusta siitä, että toiset kunnioitta-

vat sinua, on vaikea kunnioittaa myöhemmin itseään. Kunnioitus on tärkeää myös 

ihmissuhteissa. Esimerkiksi kulttuuriltaan erilaisten ryhmien välisissä suhteissa on 

merkittävää se, että kunnioittavatko ja kuuntelevatko osapuolet toistensa näkemyk-

siä. Yksilöt nähdään pitkälti riippuvaisina siitä saavatko toisilta ihmisiltä kunnioitusta. 

(Ikäheimo 2015.) 
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3 IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN JA SEN MERKITYS 

HOITOTYÖSSÄ 

3.1 Hoitajalla on suuri vastuu kohtaamisen onnistumisesta 

Ikäihmisen kohtaaminen voi tapahtua toiset huomioiden, läsnäolevasti, tukien ja 

rohkaisten taikka potilaalle tilaa antaen. Potilas voidaan kohdata myös rutiininomai-

sesti, käskien, vaatien, torjuen, kylmästi taikka ottamatta huomioon.  Se millä tavoin 

hoitaja suhtautuu itseensä vaikuttaa paljolti siihen, kuinka hän suhtautuu toisiin ih-

misiin. Kohtaaminen potilaan ja hoitajan välillä voi myös olla toista esineellistävää, 

ulkopuolista ja pinnallista, jolloin yhteyden luominen toiseen voi olla vaikeaa ja poti-

laasta voi tulla pelkästään työn kohde.  Kohtaamiseen vaikuttavat monet asiat, kuten 

esimerkiksi se, onko hoitaja väsynyt, välinpitämätön, kiireinen tai työhönsä kyllästy-

nyt. Hoitotyössä ikäihmisen kohtaaminen saattaa tuoda esiin ongelmia kuten kal-

toinkohtelua, kiusaamista ja epätasa-arvoisuutta.  (Haho 2010b.) 

Ikäihmisiä tulee kohdata kunnioittavasti ja tasavertaisesti sellaisina kuin he ovat. 

Kohtaamisen laatuun eivät saa vaikuttaa sukupuoli, kansalaisuus taikka vakaumuk-

set. Hoitajalle saattaa kertyä päivän aikana useita kohtaamisia potilaiden kanssa, 

jolloin on tärkeää, kuinka hoitaja käyttää kohtaamiselle annetun ajan. Toisen ihmi-

sen kohtaamisessa vaikuttavat useat asiat kuten kosketus, puhe, ilmeet, eleet ja 

hoitotoimenpiteet. Arvot ja asenteet vaikuttavat myös toimintaamme, siihen kuinka 

toinen ihminen kohdataan. Kohtaamisessa luodaan ensivaikutelma, mikä luo poti-

laille ja läheisille mielipiteen hoidosta.  (Haho 2010b.) 

Hoitajat käyttävät erilaisia toimintatapoja ikäihmisten kohtaamisessa, kuten luo-

vuutta, huumorintajua ja omaa persoonaa. Hoitajat näkevät myös hyväntuulisuu-

den, rauhallisuuden, ystävällisyyden, empaattisuuden, määritietoisuuden, kärsiväl-

lisyyden ja luottamusta herättävän toimintatavan auttavan kohtaamisessa. Hyvän 

kohtaamisen edellytyksenä nähdään myös se, että potilas tunnetaan, hoitajalla on 

pitkä työkokemus ja tietämys dementoivista sairauksista. Hyvässä kohtaamisessa 

on hyvä välttää tilanteita, joissa ikäihminen häiriintyisi. Hoitaja ei saa pakottaa ikäih-

mistä mihinkään ja ikäihmisen itsemääräämisoikeutta tulisi kunnioittaa, jolloin ikäih-

minen tuntee, että hänet kohdataan hyvin. Hyvässä kohtaamisessa hyväksytään 
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ikäihmisen erilaiset tunteet ja tarpeet, jokaisella on oikeus olla ärtynyt, loukkaantu-

nut ja vihainen. (Saarnio & Isola 2010, 325–331.) 

Ikääntymisen tuomat muutokset kuten viestinnän ymmärtämisen vaikeus voivat 

tuoda kohtaamistilanteisiin haasteita. Kun ikäihmisen puhe, sanat ja lauseet alkavat 

kadota kohtaamiseen on löydettävä muita keinoja. Kohtaaminen ikäihmisen kanssa 

voidaan rakentaa jäljellä olevien vahvuuksien varaan. Kohtaaminen voi tapahtua 

tällöin katsein, kosketuksella, hymyllä ja läheisyydellä taikka vain hiljaa olemisella.  

Toisaalta kohtaamisessa esiin tulevat haasteet voivat myös lähentää ja auttaa koh-

taamaan ikäihminen läsnä olevammin.  Ikäihmisen keskustelukumppanilla on tällöin 

suurempi vastuu kohtaamisen onnistumisesta ja vuorovaikutuksen sujuvuudesta. 

Ikäihmisen kohtaamisessa on löydettävä ihminen sairautensa takaa. (Burakoff & 

Haapala 2013.)  

Ikäihmiselle tulisi antaa kohtaamistilanteissa kokemuksia siitä, että hänet hyväksy-

tään. Ikäihmiselle osoitettu sana, hyväksyvä nyökkäys, lyhyt pysähtyminen, lämmin 

katse kuin yhteinen naurukin ovat tärkeitä kohtaamistilanteissa. Ikäihmistä kohda-

tessa on hyvä muistaa, että hän saattaa tarvita aikaa erilaisten asioiden omaksumi-

seen, miettimiseen ja vastaamiseen. Jos kohtaaminen tapahtuu kiireesti ja uutta 

omaksuttavaa tulee kerralla paljon voi ikäihmisen keskittyminen ja asioiden muista-

minen vaikeutua. (Burakoff & Haapala 2013.) 

Ikäihmisen kohtaamisessa voivat auttaa kohtaamisen kulmakivet: ole oma itsesi, 

kiireetön, aidosti läsnä, myönteinen, tilanneherkkä, joustava, odota ja anna aikaa 

ymmärtäen ikäihmisen näkökulma. (Burakoff & Haapala 2013.) 

3.2 Ikäihmisten näkökulma arvostavaan kohtaamiseen 

Kunnioittavaan ja arvostavaan hoitoon kuuluu ikäihmisten mielestä heidän ihmisar-

von ja iäkkään itsensä kunnioitus riippumatta hänen kunnostaan. Kunnioittava koh-

taaminen näkyy ikäihmisen kanssa seurustelemisena niin että, ikäihminen kohda-

taan henkilönä, häntä kuunnellaan eikä pilkata tai hänen ylitseen puhuta.  Hoidossa 

tulisi kunnioittaa ikäihmisen ikää, mutta ei aliarvioiden. Tärkeää olisi myös, ettei koh-
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deltaisi niin kuin lasta. Hyvä kohtaaminen nähdään kiireettömyytenä, hoitajien hy-

vänä toimintatapana, suhtautumisena ja käyttäytymisenä ikäihmistä kohtaan. Hy-

vässä kohtaamisessa korostuu toive saada ystävällistä, empaattista hoitoa ja lähei-

syyttä. Lämmin ja inhimillinen ikäihmisen huomioiva kohtaaminen nähdään tär-

keänä osana hoitoa.  Hoitajien toivotaan kohtelevan ikäihmisiä siten kuin toivoisivat 

itseään ja läheisiään kohdeltavan. Kohtaamisessa tärkeänä pidetään asiallista, rau-

hallista, persoonallisuuden ja yksityisyyden huomioivaa kohtelua.  Ikäihmisten hoi-

don pitäisi olla yksilölliset tarpeet huomioivaa. Ikäihmisen hoidon katsotaan olevan 

silloin hyvää kun ikäihminen pystyy osallistumaan hoitoaan koskevaan päätöksen-

tekoon ja hoitonsa suunnitteluun, hoito on ihmistä arvostavaa sekä tukee ikäihmisen 

turvallisuuden tunnetta ja kohtaaminen on hyvää. Ikäihmisten hoidossa toivotaan 

sitä, että ikäihmisten toiveita kuunneltaisiin sekä hoitotahtoa kunnioitettaisiin. Lähei-

siä tulisi kuunnella silloin, kun ikäihminen ei itse pysty kertomaan hänelle tärkeistä 

asioista. Ikäihmiselle olisi kuitenkin tärkeää antaa tunne, ettei olisi täysin toisten ar-

moilla. (Korhonen ym. 2015, 3–25.) 

Ikäihmisten mielestä hyvä hoidon laatu edellyttää ystävällisyyttä, kunnioittavaa koh-

taamista, nopeaa hoitoon pääsyä, oireiden tehokasta lievittämistä ja riittäviä tutki-

muksia. Hoidon laatu koetaan osittain hyväksi. Haittoina nähdään pitkät odotusajat, 

jolloin potilaita ei käydä välillä katsomassa eikä selitetä miksi odotusajat venyvät. 

Hoitohenkilökunta on ikäihmisten mielestä ystävällistä ja ammattitaitoista, mutta kii-

reisiä. Osa kokee saavansa tylyä kohtelua. Heillä on pelkoa siitä, etteivät pääse 

hoidettavaksi, heidän vaivojaan vähätellään ja heidän täytyy odottaa pitkään hoitoon 

pääsyä. Nämä asiat voivat estää ikäihmistä hakeutumasta hoitoon, jolloin ongelmat 

kasaantuvat ja jäävät hoitamatta. (Mylläri, Valvanne & Tapio 2013, 190–191.) 

Ikäihmisten mielestä yksilöllisyys hoidossa näkyy ammatillisuutena, vastuullisuu-

tena, työn osaamisena, sujuvana yhteistyönä hoitajien kanssa, pikaisena hoitoon 

pääsynä, tarvittavan avun ja neuvon saamisena (Suhonen ym. 2010, 156–157). 

Suurin osa ikäihmisistä pitää tärkeänä läheisten ja hoitohenkilökunnan vuorovaiku-

tusta. Ikäihmisten mielestä vuorovaikutusta edistävät sujuva tiedonkulku työntekijöi-

den välillä, henkilökunnan helppo lähestyttävyys sekä läheisten aktiivisuus. Vuoro-

vaikutusta vaikeuttavat läheisten sekä potilaiden mielestä henkilökunnan vaihtumi-
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nen, epäystävällisyys, vaikea lähestyttävyys sekä haluttomuus yhteistyöhön. Poti-

laiden mielestä vuorovaikutusta haittaavat myös läheisten ja potilaan huonot välit. 

(Hopia ym. 2004, 27–29.) 

Hoitohenkilöstöön liittyviin toiveisiin liitetään kuuluvaksi hyvä ammattitaito, motivaa-

tio, eettisyys, ymmärtäminen ja luotettavuus. Halutaan, että hoitajat perehtyisivät 

ikäihmisten elämään ja huomioisivat heidän kokemuksensa hoidostaan. Toivotaan 

läsnä olevaa, ystävällistä hoitajaa, joka hoitaa ja auttaa tarvittaessa eikä vaihtuisi 

päivittäin. Ikäihmiselle halutaan riittävästi aikaa ja aitoa läsnä oloa, siksi riittävä hen-

kilöstömäärä on tärkeää ikäihmisten hoidossa. Hoitajassa arvostetaan pitkää työko-

kemusta ja koulutusta. Ymmärtämättömyys ja lisääntyvä ikäihmisten aliarvostami-

nen nostetaan esille nykypäivänä.  Ikääntyneiden hoitotyötä ei arvosteta riittävästi 

eikä ikääntyneiden hoidosta juurikaan tuoda myönteisiä asioita esille. Hoitajilla näh-

dään myös olevan kielteinen asenne ikäihmisiä kohtaan, huono työmoraali sekä 

ikäihmisten kunnioituksen ja arvostuksen puute. Työ ikäihmisten kanssa nähdään 

rutiininomaisena hoitamisena, jossa ikäihmisiä esineellistetään. Ikäihmisten hoi-

dossa on paljon hyvää mutta myös puutteita ja kehittämistarpeita. (Korhonen ym. 

2015, 3–25.) 

Epäkunnioitusta hoitajat osoittavat silloin kun he eivät luota ikäihmiseen itseensä, 

jolloin kohtaamisessa usein sivuutetaan ikäihminen. Epäkunnioituksena nähdään 

se, etteivät hoitajat anna aina selkeitä tietoja, käyttävät vaikeita sanoja ja lääketie-

teellisiä termejä, jolloin tulee väärinkäsityksiä. Hoitajat koetaan loukkaavina silloin, 

kun he eivät ymmärrä täysin potilasta. Ammattitaidottomuus ja joustamattomuus 

katsotaan haittaavan myös kunnioituksen toteutumista. (Jonasson ym. 2010, 20–

26.) 

Vanhenemisenmuutokset kuten aisti- ja muistitoimintoja jätetään osittain huomiotta. 

Ongelmalliseksi ikäihminen kokee hoitajien vaihtumisen sekä ohjauksen ristiriitai-

suuden ja vierasperäiset sanat. Osa ikäihmisistä kokee ohjauksen olevan jopa vir-

heellistä ja asennoitumisen ylimalkaista. Ikäihmisillä on kokemus siitä, ettei hoitajilla 

ole riittävästi tietoa heistä ja he toivovat ohjauksen olevan yksilöllisempää.  Ikäihmi-

set kokevat yleisesti ottaen vuorovaikutustilanteen ilmapiirin asiantuntevaksi, miel-

lyttäväksi ja luotettavaksi. Osa ikäihmisistä kuitenkin tuntee vuorovaikutustilanteen 
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kiireiseksi, epäinhimilliseksi sekä hoitoon kannustamattomaksi. Vuorovaikutustilan-

teisiin pitäisi varata enemmän aikaa. (Isola ym. 2007, 56–61.) 
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4 IKÄIHMINEN POTILAANA PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA 

4.1 Päivystyspoliklinikka toimintaympäristönä 

Päivystyksellä tarkoitetaan välitöntä hätätapausten hoitoa, kiireellistä polikliinista 

hoitoa (Castren ym. 2008, 60–61), äkillisen sairastumisen, kroonisen sairauden 

sekä vammautumisen välitöntä tilan arviointia ja hoitoa (Kuisma ym. 2013, 92). Päi-

vystyksessä arvioidaan potilaan oireet ja vammat ja tehdään potilaille hoidon kan-

nalta kiireellisiä tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä. Päivystyspoliklinikan tehtävänä on 

henkeä ja terveyttä äkillisesti uhkaavien vaaratilanteiden torjuminen. (Castren ym. 

2008, 60–61.) Päivystyspoliklinikalle tullaan usein yllättävän ja äkillisen sairastumi-

sen tai tapaturman takia, tällaisia voivat olla esimerkiksi rintakipu, vatsakipu, tajut-

tomuus, onnettomuudessa loukkaantuminen, hengenahdistus, putoaminen ja kaa-

tuminen. Päivystyspoliklinikka vastaa potilaiden hoidosta vuorokauden ympäri. 

(Alaspää ym. 2003, 39.) Potilas voi saapua päivystyspoliklinikkaan ambulanssilla 

ensihoitohenkilöstön saattamana, itsenäisesti, saattajan tuomana tai toisesta hoito-

paikasta (Castren ym.  2008, 66–67). 

Päivystyspoliklinikalla ihmisten kohtaaminen, vuorovaikutustaidot ja asiakaspalvelu 

korostuvat. Päivystyspoliklinikan hoitohenkilökunta on tärkeässä asemassa kohda-

tessaan päivystykseen saapuvat potilaat. Hoitajat kohtaavat lukuisia potilaita työ-

päivänsä aikana. Hoitajat antavat toiminnallaan, suhtautumisellaan ja käytöksellään 

kuvan siitä, millaiseen hoitoon potilas on tullut. Kommunikointi ja suhtautuminen po-

tilaisiin ovat näkyviä asioita, joita potilaat pystyvät tarkkailemaan vuoroaan odotta-

essaan. Tämä asettaa haastetta päivystyspoliklinikalle. Äkillisessä tilanteessa ole-

vat potilaat tarkkailevat auttajien toimintaa, eleitä, ilmeitä ja käyttäytymistä. On siis 

tärkeää kiinnittää huomiota käyttäytymiseen joka tilanteessa. Päivystyspoliklinikalla 

työpäivät ovat erilaisia, jolloin tilanteet, potilaiden määrät ja hoitoisuudet voivat 

muuttua yllättäen. Hoidettavana voi olla eri lailla vaivaisia potilaita, jotkut voivat olla 

pahasti loukkaantuneita ja sairaita, välittömän hoidon tarpeessa. (Alaspää ym. 

2003, 39–40.) 
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Päivystyspoliklinikalle joutuva potilas kokee sairastumisensa monin eri tavoin. Äkil-

liseen sairastumiseen kuuluu ennakoimattomuus ja kontrolloimattomuus. Se on po-

tilaalle erilaisia tunteita herättävä kokemus. Potilas voi kokea pelkoa, epävarmuutta, 

toivottomuutta ja avuttomuutta. (Kuisma ym. 2013, 748.) Epävarmuus voi näkyä vi-

hana, tarrautumisena, aggressiivisuutena tai vaiteliaisuutena. Usein hoitajat joutu-

vat näiden tunteiden kohteeksi, mikä edellyttää hoitajilta hyvää ammattitaitoa. (Alas-

pää ym. 2003, 40.) 

4.2 Ikäihminen päivystyspoliklinikalla 

Ikäihmisellä tarkoitetaan yleensä kaikkia yli 65-vuotiaita (Lyyra, Pikkarainen & Tiik-

kainen 2007, 5). Ikäihmisen toimintakyky on yleensä heikentynyt korkean iän myötä 

alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien tai vammojen vuoksi 

taikka korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen johdosta (Sosiaali- ja terveysministe-

riö 2012, Finlex 3 §). 

Vanhenemisen aikana tapahtuu niin biologisia, sosiaalisia kuin psyykkisiäkin muu-

toksia. Vanheneminen samaistetaan yleensä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toi-

mintakyvyn menettämisenä, mutta vanheneminen voidaan nähdä paljon monipuoli-

sempana, johon ei kuulu vaivat eikä ongelmat. Vanheneminen voidaan jakaa fyysi-

seen, psyykkiseen ja sosiaaliseen vanhenemiseen. (Kan & Pohjola 2012, 12.) 

Ikäihmisten yleisimmät tulosyyt päivystyspoliklinikalle ovat pyörtyily, kaatuilu, äkilli-

nen hengenahdistus, kunnon romahtaminen, sekavuus, pärjäämättömyys, muista-

mattomuus, kuume ja vatsaoireet. Useinkaan ikäihmiset eivät halua kertoa monista 

muista oireistaan ja voi olla, että hoitoon hakeutumisen perimmäiset syyt jäävät epä-

selviksi. Ikäihmiset suhtautuvat eri tavoin oireisiinsa ja kuntonsa heikentymiseen. 

Päivystyspoliklinikalla syntyvinä haasteina voidaan nähdä muun muassa ikäihmis-

ten kuulo- ja näköongelmat sekä kognitiiviset häiriöt. Ikäihmiset saattavat hävetä 

sairauttaan tai he eivät hyväksy sairastumistaan. Osalla heistä saattaa olla pelkoja 

hoitoja kohtaan. (Tilvis ym.  2010, 72–74.)  
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Ikäihmisten hoitoa suunniteltaessa mietitään usein eri vaihtoehtoja ja hoitokeinojen 

tarpeellisuutta. Tulisiko jotain hoitokeinoja jättää käyttämättä, jotta ikäihminen vält-

tyisi kärsimykseltä kuoleman lähestyessä. Erityisesti näiden arvioiminen on haasta-

vaa kiireisessä akuuttitilanteessa. Akuutissa tilanteessa ikäihmisten hoidon pitää al-

kaa mahdollisimman nopeasti. Hoitotoimenpiteiden oikea ajoitus ja niiden päättämi-

nen on keskeistä. Vaikka potilas on iäkäs, ei hänen hoitoaan kuitenkaan ole syytä 

rajoittaa jos ennuste on hyvä tai kohtalainen. Ikäihmisellä on oikeus samanlaiseen 

hoitoon kuin kaikilla muillakin. (Kuisma ym.  2013, 651–656.) 

Ikäihmisten hoitoon liittyy sekä eettisiä että lääketieteellisiä ongelmia, ja se on yksi 

ammattitaidon isoimmista haasteista. Ikäihmisillä on usein monia sairauksia ja oi-

reita, joiden erottaminen on usein vaikeaa tai mahdotonta.  Ikäihmisellä on käytös-

sään usein myös lukuisia eri lääkkeitä, mitkä vaikeuttavat diagnostiikan tekemistä. 

Akuuttitilanteita varten olisi hyvä jos ikäihminen ja hänen läheisensä olisivat keskus-

telleet siitä, minkälaisia toiveita heillä äkillisiä sairastumistilanteita varten on. Miten 

ikäihminen haluaa itseään hoidettavan. Etenkin akuutissa tilanteessa on usein vai-

keaa selvittää ikäihmisen kokonaistilannetta ja elämää sekä elinajan ennustetta. 

(Kuisma ym. 2013, 651–656.) 

Ikäihmisten kohtaamisessa tärkeää ovat selkeä kommunikointi, kunnioittava kohtelu 

ja kiireen minimoiminen.  Ikäihmiset ovat vaihteleva potilasryhmä. Ikäihminen voi 

olla monen kuntoinen tullessaan ensihoitoon. Ikäihminen voi olla virkeä, jolloin hä-

neltä itseltään voi kysyä hoitoonsa koskevista asioista. Tällöin ikäihmisen sanaan 

voidaan paremmin luottaa.  Ikäihminen voi olla myös monisairas, muistamaton tai 

laitoksessa hoidettava, jolloin hoito osoittautuu usein vaikeaksi tai jopa mahdotto-

maksi, kun ikäihmiseltä itseltään saatavat tiedot voivat olla epäluotettavia. Demen-

toitunut, pelkäävä, ahdistusta poteva ja muistivaikeuksista kärsivä ikäihminen voi 

myös keksiä tarinoita antaakseen itsestään paremman kuvan. Ikäihmisistä moni 

saattaa peitellä myös oireitaan välttyäkseen hoidoilta ja vastata mitä tahansa pääs-

täkseen eroon hoitohenkilökunnan kysymyksiltä. Ikäihminen voi usein tuntea pelkoa 

ja jännitystä, jolloin tilanteessa vallitseva kiire voi vaikeuttaa tilanteen selvittämistä 

entisestään. Ikäihminen ei välttämättä aina ymmärrä hoitajan käyttämiä ilmaisuja, 

etenkään ammattisanastoa. Ikäihmisten sanavarasto saattaa olla usein myös vaa-
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timattomampi, jolloin heidän on vaikeampi ilmaista itseään esimerkiksi kivun paikan-

taminen, voimakkuuden ja tyypin ilmaiseminen voivat olla vaikeaa. Ikäihmisten toi-

veita hoidosta on joka tilanteessa kunnioitettava. (Kuisma ym. 2013, 651–656.) 

Ikääntyneellä potilaalla voi olla myös aistit heikentyneet, joten henkilökunnan täytyy 

kiinnittää tähän huomiota keskustellessa ikääntyneen potilaan kanssa. Kuulo ja 

näkö voivat olla heikentyneet, joten henkilökunnan on kiinnitettävä huomiota esi-

merkiksi äänenkäyttöön sekä hyvään valoon. Ikäihmisen muistissa saattaa olla 

myös heikentymistä ja hän voi olla sekava. Sekavalle ikäihmiselle täytyy esittää ky-

symykset rauhallisesti ja selkeästi. Hoidossa on hyvä kertoa potilaalle, mitä hänelle 

on tapahtumassa vai tapahtuuko mitään, näin voidaan luoda turvallisuuden tunnetta 

potilaalle. (Rasku, Sopanen & Toivola 1999, 243–246.) 
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5 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata yli 65-vuotiaiden potilaiden arvostavaa koh-

taamista päivystyspoliklinikalla. 

Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa yli 65-vuotiaiden potilaiden kohtaami-

sesta päivystyspoliklinikalla ja antaa tietoa hoitohenkilökunnalle siitä, miten kohdata 

yli 65-vuotias potilas arvostavasti. Saatua tietoa voidaan hyödyntää ikäihmisten hoi-

totyön kehittämisessä. 

 

Opinnäytetyön tutkimuskysymys: 

1. Mitä yli 65-vuotiaiden potilaiden arvostava kohtaaminen on päivystyspoliklini-

kalla? 

Apukysymykset: 

A. Millaisia ominaisuuksia hoitajilta vaaditaan arvostavassa kohtaamisessa? 

B. Mitkä tekijät edistävät arvostavaa kohtaamista? 

C. Mitä keinoja on arvostavan kohtaamisen luomiseen? 
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6 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS  

6.1 Kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä 

Opinnäytetyössä sovelletaan systemaattista kirjallisuuskatsausta, jonka avulla pyri-

tään vastaamaan asetettuun tutkimuskysymykseen. Kirjallisuuskatsaus on kerättyä 

tietoa rajatusta aiheesta ja useimmiten kirjallisuuskatsaus tehdään vastauksena jo-

honkin tutkimusongelmaan. Kirjallisuuskatsauksen luominen edellyttää sitä, että tut-

kittavasta aiheesta on olemassa aikaisempaa tutkimustietoa. Kirjallisuuskatsauksia 

voidaan hyödyntää muun muassa käytännön hoitotyössä ja tutkimuksissa. (Leino-

Kilpi 2007, 2.) 

Kirjallisuuskatsauksen avulla muodostetaan kokonaiskuva tutkittavasta aihealu-

eesta tai asiakokonaisuudesta. Kirjallisuuskatsausta käytetään yleisimmin tietyn ai-

healueen tai tutkimusilmiön hahmottamiseen. Kirjallisuuskatsauksen avulla voidaan 

laatia aikaisemmasta tutkimustiedosta yhteenveto. Kirjallisuuskatsaus voidaan tois-

taa tarvittaessa ja se perustuu kattavasti omaan aihealueeseensa. Kirjallisuuskat-

sauksen tehtävänä on kehittää teoriaa ja arvioida jo olemassa olevaa tietoa.  (Stolt, 

Axelin & Suhonen, 2015, 6–7.)  

Systemaattisella kirjallisuuskatsauksella pyritään aikaisemman teoriatiedon löytä-

miseen, laadun tarkasteluun, analyysiin ja synteesiin. Systemaattisella kirjallisuus-

katsauksella etsitään vastauksia usein johonkin tutkimuskysymykseen yhdistämällä 

eri tutkimusten tuloksia keskenään. Kirjallisuuskatsauksen keskeinen lähtökohta on-

kin tarkasti määritelty tutkimuskysymys, valitut menetelmät, menettelytavat ja haku-

prosessi. (Stolt ym. 2015, 14.) 

Kirjallisuuskatsaus perustuu eri vaiheisiin: tutkimussuunnitelman tekemiseen, tutki-

muskysymysten määrittämiseen, aikaisempien tutkimustietojen hakuun ja niiden va-

lintaan, laadun arvioimiseen ja tutkimusten analysointiin sekä tulosten esittämiseen. 

(Kääriäinen & Lahtinen 2006, 37.)  
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6.2 Aineiston keruu 

Aineistohaku aloitettiin tammikuussa 2016. Aineistohaun sisäänottokriteereinä oli-

vat julkaistut tutkimukset väliltä 2000–2016 ja suomen- ja englanninkieliset tutki-

mukset, joissa on kuvattu ikäihmisten kohtaamista.  Poissulkukriteerejä olivat muu 

kieli kuin suomi ja englanti tai muut tutkimukset, jotka eivät liittyneet potilaiden koh-

taamiseen.  

Tutkittua tietoa etsittiin kotimaisista tietokannoista, jotka olivat Arto, Aleksi, Medic, 

Melinda ja Elektra. Kotimaisia tutkimusartikkeleita ei juurikaan löytynyt näistä tieto-

kannoista käyttämällä hakusanoja kohtaaminen, arvostus, ikääntynyt ja päivystys-

poliklinikka, taikka käyttämällä näiden sanojen synonyymejä.  Kirjallisuuskatsauk-

sessa päädyttiin käyttämään Cinahl ja PubMed Medline -tietokantoja. Hakusanoja 

PubMed Medlinessa ja Cinahlissa olivat aged, elderly, emergency department, en-

counter. Aineistohaku rajattiin yli 10 vuotta vanhoihin tutkimusartikkeleihin.  

PubMed Medlinesta löytyi tehtyjen rajauksien jälkeen yhteensä 268 hakutulosta, 

joista otsikon perusteella valittiin kuusi kirjallisuuskatsaukseen sopivaa tutkimusar-

tikkelia. Koko tekstin perusteella valittiin kolme tutkimusartikkelia, mitkä vastasivat 

tutkimuskysymykseen. Valitut tutkimusartikkelit on julkaistu tieteellisiä artikkeleita 

sisältävässä hoitotieteen lehdessä. Tutkimusartikkelit ovat laadullisia tutkimuksia.  

Näistä kaksi tutkimusartikkelia oli tehty Ruotsissa ja yksi Yhdysvalloissa vuosina 

2008–2009.  

Cinahlista tehty haku tuotti 358 hakutulosta rajausten jälkeen, joista otsikon perus-

teella valittiin kuusi tutkimusartikkelia kirjallisuuskatsaukseen. Tutkimuskysymyk-

seen vastasi näistä tutkimuksista kaksi tutkimusartikkelia, mitkä valittiin analysoita-

vaksi. Molempien tutkimusartikkelien aineisto on kerätty ruotsalaisesta päivystyspo-

liklinikasta vuosina 2010 ja 2012.  Tutkimukset ovat laadullisia tutkimuksia, mitkä on 

julkaistu tieteellisiä artikkeleita sisältävässä hoitotieteen lehdessä. 

LIITE 1 sisältää tiedonhakutaulukon ja LIITE 2 sisältää kirjallisuuskatsaukseen va-

littujen aineistojen tiedot. 
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6.3 Aineiston analyysi 

Kirjallisuuskatsaus analysoitiin sisällönanalyysillä, jolloin aineistosta etsittiin alkupe-

räinen ilmaus vastaamaan tutkimuskysymykseen. Alkuperäinen ilmaus pelkistettiin, 

ryhmiteltiin ja abstrahoitiin. LIITE 3 sisältää esimerkin sisällönanalyysistä. 

Perinteisesti useissa erilaisissa kvalitatiivisissa tutkimusmenetelmissä aineisto ana-

lysoidaan sisällönanalyysillä. Sisällönanalyysillä voidaan analysoida erilaisia aineis-

toja ja kuvata niitä. Sisällönanalyysillä voidaan luoda laaja, mutta tiivis ilmiö ai-

heesta, jolloin saadaan käsiteluokituksia, -järjestelmiä, -karttoja tai -malleja. Tavoit-

teena on etsiä aineistojen merkityksiä, seurauksia ja sisältöjä.  Sisällönanalyysi voi-

daan jakaa induktiiviseen eli aineistolähtöiseen tai deduktiiviseen eli teorialähtöi-

seen. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 133–135.) 

Sisällönanalyysillä etsitään tutkimustuloksista alkuperäinen ilmaus, joka pelkiste-

tään. Pelkistetyistä ilmauksista muodostetaan ala-, ylä- ja pääkategorioita. Tutkija 

siis selvittää aineistostaan mitä kokonaisuudessaan tapahtuu, joista muodostaa 

analyysirungon.  Sisällönanalyysi aloitetaan lukemalla valitut aineistot läpi, josta et-

sitään tutkimuskysymykseen vastauksia. Löydetyistä vastauksista etsitään saman-

kaltaisuuksia ja erilaisuuksia. Samaa tarkoittavat asiat yhdistetään kategorioihin, 

jotka kuvataan sisältöä kuvaavalla nimellä. Alakategoriat yhdistetään yläkategori-

oiksi kuvaavien käsitteiden mukaan, joista lopuksi muodostuvat kuvaavat pääkate-

goriat. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 137–138.) 
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7 TULOKSET 

Kirjallisuuskatsauksen tulosten mukaan ikäihmisen arvostavaan kohtaamiseen päi-

vystyspoliklinikalla sisältyvät hoitajan kohtaamistaidot, hyvä kohtaaminen potilaan 

ja hoitajan välillä, kunnioittaminen, hoitajan ammattitaito, hoidon nopea saatavuus 

ja potilaan riittävä tiedottaminen.  

7.1 Hoitajilta vaadittavat ominaisuudet arvostavassa kohtaamisessa 

Hoitajan kohtaamistaidot. Hoitajan kohtaamistaitoja kuvataan neljässä tutki-

musartikkelissa. Hoitajan ominaisuuksiin arvostavassa kohtaamisessa sisältyvät 

luottamus, kiinnostuminen potilaasta, kuunteleminen, rauhallisuus, kohteliaisuus, 

järkevyys, läsnä oleminen, empaattisuus, huolehtivaisuus, auttamishalu, myöntei-

nen lähestyminen, hyvän hoidon antaminen, avoimuus, huomaavaisuus, huolelli-

suus, mukavuuden tarjoaminen, turvallisuuden tunteen antaminen, selkokielisyys, 

huumori, ymmärtäväisyys ja antaa potilaalle aikaa käsitellä tilannetta. 

Päivystyspoliklinikalla tapahtuvat potilaskohtaamiset perustuvat luottamukseen. 

Luottamus antaa lupaavan kuvan päivystyspoliklinikka vierailusta. Positiivinen koh-

taaminen päivystyspoliklinikka hoidon alussa synnyttää luottamusta ja uskoa hoi-

toon.  Luottamuksen avulla pystytään saavuttamaan nopeaa ja toimivaltaista hoitoa. 

Potilas voi luottaa siihen, että hoitajat tekevät oikeita asioita alusta alkaen ja sitä 

kautta potilaat saavat tuntea itsensä rauhalliseksi ja helpottuneiksi. Potilaita hoide-

taan taitavasti ja tehokkaasti. Hoitajalla on kyky luoda luottamusta potilaan ja hoita-

jan välille. (Olofsson, Carlström & Bäck-Pettersson 2012, 209–212.) 

Hoitajilta odotetaan vilpitöntä kiinnostusta potilaan kohdatessaan. Vilpitön kiinnos-

tus potilaasta edistää potilaan tunnetta siitä, että on huomion keskipisteenä ja hä-

nestä ollaan kiinnostuneita. Hoitajan persoonallinen ja vilpitön kiinnostus näkyy 

siinä, että hoitajalla on aikaa ilman kiirettä selittää potilaalle ymmärrettävällä tavalla 

hänen hoitoaan. (Olofsson ym. 2012, 209.) Potilaat odottavat selkokielistä keskus-

telua, jotta viestintä onnistuisi hoitajien kanssa selkeämmin. Hoitajat itse pitävät rau-

hallista ääntä merkityksellisenä. Kulttuurierot vaikuttavat myös viestintään sekä se, 
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ettei osaa kieltä kunnolla. (Pytel, Fielden, Meyer & Albert 2009, 406, 409–410.) Po-

tilaan kohtaamisessa hoitajan on tärkeää olla kohtelias, rauhallinen ja järkevä, jol-

loin potilaiden ei tarvitse tuntea stressiä. Myös se, että hoitaja on potilasta rauhoit-

tava, katsotaan tärkeäksi. (Olofsson ym. 2012, 209.) 

Hoitajan tulisi osata kuunnella potilasta, omata kiinnostunut asenne ja kyvyn olla 

rauhallinen huolimatta siitä, että päivystyspoliklinikan tilanteet ovat usein stressaa-

via. Hoitajan läsnä oleminen, empaattisuus ja se, että hoitaja puhuu antaen täyden 

huomion, on potilaalle tärkeää. Potilaan ja hoitajan huolehtiva suhde korostuu koh-

taamisessa. (Olofsson ym. 2012, 209.) Hoitajan viestintä on huolehtivaa silloin, kun 

hoitaja osoittaa potilaalle aitoa huolta, myötätuntoa, koskee potilaaseen ja kuunte-

lee häntä (Pytel ym. 2009, 409–410). 

Hoitajan ominaisuuksiin luetaan halu auttaa. Osa päivystyspoliklinikan potilaista ko-

kee, etteivät hoitajat halua auttaa heitä, koska päivystyksessä on usein useita poti-

laita ja kiire. (Möller, Fridlund & Göransson 2010, 748–749.) Potilaiden tunne siitä, 

että hoidetaan hyvin vähentää sairauden tunnetta (Stenwall, Jönhagen, Sandberg 

& Fagerberg 2008, 1582). Hoitajilta odotetaan myönteistä lähestymistapaa ja hyvää 

hoitoa, mikä näkyy muun muassa hoitajan mukavuutena ja todellisena hoitamisena. 

Avoimuus potilas-hoitaja suhteessa on tärkeää. Potilaat kokevat avoimuuden kor-

vaamattomaksi. Hoitajan halutaan olevan huomaavainen, huolellinen, rauhallinen ja 

tarjoavan mukavuutta. Hoitaja kykenee antamaan potilaalle turvallisuuden tunteen, 

jotta potilas kokee olonsa turvalliseksi päivystyspoliklinikalla. (Möller ym. 2010, 748–

749.) Hoitajien kanssa nauraminen vähentää sairauden tunnetta ja auttaa unohta-

maan sairautensa (Stenwall ym. 2008, 1582). 

Potilaiden on tärkeää kohdata luotettavia hoitajia, jotka yrittävät ymmärtää ja anta-

vat potilaille aikaa ymmärtää myös itse tilanteensa. Potilaiden on tärkeää tietää, mitä 

tapahtuu ja miksi. Akuutti sekavuus on yleistä iäkkäiden potilaiden keskuudessa, 

joka aiheuttaa yleensä ikäihmisessä pelkoa, ahdistusta ja tarvetta paeta. (Stenwall 

ym. 2008, 1582–1584.) 
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7.2 Arvostavaa kohtaamista edistävät tekijät 

Hyvä kohtaaminen potilaan ja hoitajan välillä. Potilaan ja hoitajan välistä kohtaa-

mista kuvattiin kaikissa viidessä tutkimusartikkelissa. Hyvä kohtaaminen tarjoaa tur-

vallisuuden tunnetta, molemmin puolista luottamusta, ymmärretyksi tulemista, kes-

kinäistä vuorovaikutusta, jatkuvuutta hoitohenkilökunnan keskuudessa, kohtaami-

sen merkityksen, vastaanottamisen, kannustamisen, kommunikoimisen, huomioimi-

sen ja sen, ettei potilaita jätetä yksin eikä heitä kyseenalaisteta. 

Sairaanhoitaja on usein ensimmäinen kohtaaminen päivystyspoliklinikalla (Görans-

son & Von Rosen 2009, 36). Ensimmäinen vaikutelma kohtaamisesta antaa poti-

laalle kuvan päivystyspoliklinikan toiminnasta. Potilaat kokevat, että ensimmäinen 

kohtaaminen päivystyksessä on merkittävä hoidon jatkon kannalta. (Möller ym. 

2010, 748–750.) Hyvä vuorovaikutus vaikuttaa potilaan sairaudesta toipumiseen 

(Pytel ym. 2009, 407–411). Päivystyspoliklinikan potilaat pitävät osittain päivystys-

poliklinikalla oloaan hieman ristiriitaisena tapahtumana (Olofsson ym. 2012, 209). 

Henkilökunnan vuorovaikutuksella on merkitystä siihen, kuinka potilaat toipuvat sai-

rauden kokemuksestaan. Huono vuorovaikutus päivystyspoliklinikalla vaikuttaa po-

tilaan tyytyväisyyteen ja turvallisuuden tunteeseen. (Pytel ym. 2009, 409–411.) On 

tärkeää, että potilaat otetaan hyvin vastaan saapuessaan päivystyspoliklinikalle. Po-

tilaiden on tärkeää tuntea olonsa tervetulleeksi. Potilaat voivat kokea kuitenkin osal-

taan sitä, etteivät ole tervetulleita päivystyspoliklinikalle sen potilasruuhkaisuuden 

vuoksi. Potilaat kokevat tärkeäksi myös hoitohenkilökunnan jatkuvuuden. (Möller 

ym. 2010, 748–749.)  Päivystyspoliklinikalla potilaat kokevat olevansa riippuvaisia 

hoitajista. He haluavat kommunikoida, tulla ymmärretyksi ja ymmärtää mitä tapah-

tuu, on siis tärkeää, että potilaita ei kyseenalaisteta ja heihin luotetaan. (Stenwall 

ym. 2008, 1577,1581.) Potilaat eivät välttämättä halua ilmaista tyytymättömyyttään 

hoidostaan, sillä pelkäävät kyseenalaistetuksi tulemista (Möller ym. 2010, 748). 

Ikäihmiset pyrkivät käyttämään aistejaan kommunikoidessaan, mutta heidän ais-

tinsa ovat jo usein heikentyneet. Ikäihmisten on vaikeaa aistien heikentymisen 

vuoksi nähdä ja tunnistaa kenelle puhuvat. Hoitajilta odotetaan sitä, että he huomi-

oisivat muutenkin kuin vain vastaamalla potilaiden kysymyksiin. (Stenwall ym. 2008, 

1577,1581.) Potilaita täytyy kannustaa ilmaisemaan tarpeitansa, jotta sairaudesta 
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toipuminen olisi parempaa ja heidän olisi helpompi käsitellä sairauttaan. (Pytel ym. 

2009, 406.)  Hoitajan on hyvä kannustaa potilasta myös vuoropuheluun ja antaa 

potilaalle tilaisuus kertoa itsestään. Kohtaaminen perustuu hoitajan suoraan huomi-

ointiin ja kommunikointiin potilaan kanssa. (Olofsson ym. 2012, 209, 211.) Potilaille 

pitää antaa mahdollisuus saada huomiota ja olla huomion keskipisteenä. Potilailla 

on pelkoa siitä, että heidät jätetään yksin ilman kontaktia hoitohenkilökuntaan. (Möl-

ler ym. 2010, 748.) 

Kunnioittaminen. Kunnioittamista kuvattiin neljässä tutkimusartikkelissa. Kunnioit-

taminen pitää sisällään turvallisuuden, luottamuksen ja ymmärryksen tunteen, kes-

kinäisen kunnioituksen, arvostuksen, tärkeäksi osoittamisen, luottamuksen, potilaan 

hyväksynnän, henkilökohtaisen koskemattomuuden kunnioituksen ja kohtaamisen 

ainutlaatuisuuden. 

Potilaan yksityisyyteen päivystyspoliklinikalla vaikuttaa potilaan henkilökohtaisen 

koskemattomuuden kunnioittaminen (Göransson & Von Rosen 2009, 39). Hoitajien 

on tärkeää luoda luottamuksellinen, hyväksyvä ja kunnioittava ympäristö, jolloin 

viestintä hoitajien ja potilaiden kesken onnistuu paremmin (Pytel ym. 2009, 406). 

Kohtaaminen sisältää tunteita turvallisuudesta, luottamuksesta ja ymmärryksestä 

silloin, kun potilaalle annetaan tietoa hänen tilanteestaan ja hänet koetaan ainutlaa-

tuisena henkilönä (Stenwall ym. 2008, 1582). Keskinäistä kunnioitusta potilaan ja 

hoitajan välillä edistää hoitajan tarkkaavainen kuuntelu. Hoitajan kyky kuunnella 

vahvistaa kunnioittavaa suhdetta. Kunnioittava suhde kohtaamisessa on tärkeää. 

Potilaat saavat tuntea itsensä arvostetuksi ja tärkeiksi. (Olofsson ym. 2012, 209.) 

Hoitajan ammattitaito. Ammattitaitoa kuvattiin kolmessa tutkimusartikkelissa. Am-

mattitaito kuvastaa hoitajan pätevyyttä, ammatillista osaamista, kykyä keskittyä itse 

potilaaseen, osaamista ja yksilöllisyyden huomioimista. 

Hoitajan taidot, osaaminen ja pätevyys hoidossa ovat tärkeitä (Olofsson ym. 2012, 

209) sekä se, että hoitohenkilökunta osoittaa odotettua pätevyyttä. On huomattu, 

että hoitohenkilökunta keskittyy potilaiden hoidossa enempi lääketieteellisiin kysy-

myksiin kuin potilaaseen itseensä. Hoitajat unohtavat tällöin potilaan psykologiset 

tarpeet. Keskittyessä vain lääketieteellisiin kysymyksiin voi olla helppoa unohtaa hu-
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manistinen lähestymistapa. Hoitajan on hyvä hoitaa ja kohdella potilaita inhimilli-

senä olentona kokonaisvaltaisesti.   (Möller ym. 2010, 748–749, 753.) Hoitajan täy-

tyy tutustua jokaiseen potilaaseen yksilöllisesti ja tarkasti eri potilaiden tarpeet huo-

mioiden, jolloin hoito on mahdollisimman hyvää, näin voidaan parantaa potilaiden 

tyytyväisyyttä hoitoon (Pytel ym. 2009, 410). 

7.3 Keinoja arvostavan kohtaamisen luomiseen 

Hoidon nopea saatavuus. Hoidon saatavuuteen saatiin tietoa kahdesta tutki-

musartikkelista. Hoidon nopeaan saatavuuteen katsotaan sisältyvän odotusajan pi-

tuus ja nopea hoitoon pääsy. 

Potilaat liittävät hyvään kohtaamiseen lyhyen odottamisajan ja nopean hoitoon pää-

syn. Potilaat kokevat, ettei heidän tarvitse odottaa triage-hoitajaa kauaa tullessaan 

päivystyspoliklinikalle. Osa potilaista kokee kuitenkin odotusajan venyvän liian pit-

kiksi etenkin triage-hoitajan kohtaamisen jälkeen. He kokevat itsensä silloin hylä-

tyiksi ja yksinäisiksi. (Olofsson ym. 2012, 209.) Potilaat kokevat saavansa nopean 

hoidon päivystyshoidon alussa, mutta kokevat odotusajan pitkäksi kohtaamisen jäl-

keen (Möller ym. 2010, 749). 

Potilaan riittävä tiedottaminen.  Potilaan riittävää tiedottamista kuvattiin neljässä 

tutkimuksessa. Tiedottamiseen sisältyy tiedon antaminen, tiedonpuute ja vähäinen 

tiedottaminen. 

Potilaat kokevat, ettei heille anneta tarpeeksi tietoa hoidostaan päivystyspoliklini-

kalla (Olofsson ym. 2012, 211). Potilaille tulee antaa riittävästi tietoa, jotta sairauden 

käsittely ja toipuminen olisi parempaa (Pytel ym. 2009, 406). Potilaat valittavat usein 

tiedon puutteesta (Möller ym. 2010, 750). Tiedonpuute aiheuttaa osaltaan virheelli-

siä tulkintoja ja kysymyksiä (Olofsson ym. 2012, 211.) ja huolta siitä mitä tapahtuu. 

Ne potilaat, jotka saavat riittävästi tietoa, hyväksyvät helpommin pitkät odotusajat. 

(Möller ym. 2010, 750, 753.) Odotusaikana potilaat toivoisivat saavansa enemmän 

tietoa tilanteestaan (Göransson & Von Rosen 2009, 36). 
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8 POHDINTA 

8.1 Opinnäytetyöprosessin toteutus 

Opinnäytetyöprosessi aloitettiin aiheen valinnalla keväällä 2015. Opinnäytetyön ai-

heita esitettiin tuolloin erilaisia. Annetuista tutkimusaiheista valittiin opinnäytetyön 

aiheeksi mielenkiintoisin ja sellainen, jota haluttiin tutkia laajemmin. Opinnäytetyön 

aiheeksi valikoitui vanhuksen arvostava kohtaaminen akuutissa tilanteessa.  Opin-

näytetyön aihe tarjottiin Seinäjoen keskussairaalan päivystyspoliklinikalta. 

Opinnäytetyön aihe valittiin sen ajankohtaisuuden ja kiinnostavuuden vuoksi. Ikäih-

misten asemasta on puhuttu paljon ja siitä, miten heidät kohdataan hoitotyössä. 

Opinnäytetyön aiheena ikäihmisten kohtaaminen on tärkeä sekä mielenkiintoinen. 

Ikäihmisten kohtaamiseen tulee kiinnittää yhä enenevässä määrin huomiota, koska 

heidän määränsä tulee jatkuvasti kasvamaan. Opinnäytetyön aiheeksi haluttiin va-

lita sellainen, josta kummallakin tekijällä oli aikaisempaa kokemusta työelämästä. 

Molemmat tutkijat olivat kohdanneet oman työnsä kautta ikäihmisiä ja nähneet eri-

laisia toimintatapoja kohdata ikäihminen. 

Aiheen valinnan jälkeen tutkittiin aihetta laajemmin. Pyrittiin saamaan tietoa aiheen 

ajankohtaisuudesta ja siitä, mitä vanhuksen arvostava kohtaaminen pitää sisällään. 

Aiheen ideoinnin jälkeen tutkimusaihe rajattiin yli 65-vuotiaisiin ikäihmisiin ja tutki-

musympäristöksi valittiin päivystyspoliklinikka. Työssä käytettiin vanhukset sanan 

sijasta sanaa ikäihminen, joka koettiin kunnioittavampana sanana vanhempia ihmi-

siä kohtaan. Yli 65-vuotiaat valikoitui ikäryhmäksi sen vuoksi, koska tällä hetkellä 

väestörakenteen muutoksen myötä eläkeikäisiä on suurin osa väestöstämme. Vä-

estörakenteen muutoksen myötä myös useampi potilas on ikäihminen. Tutkimus-

ympäristöksi haluttiin valita päivystyspoliklinikka, koska molemmilla tekijöillä oli ko-

kemusta ikäihmisten kohtaamisesta päivystyspoliklinikalta, mikä auttoi paremmin 

hahmottamaan opinnäytetyön aihetta. Aiheen rajauksen jälkeen lopulliseksi opin-

näytetyön aiheeksi valikoitui siis seuraava: Yli 65-vuotiaiden potilaiden arvostava 

kohtaaminen päivystyspoliklinikalla. 
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Aiheen valinnan ja rajauksen jälkeen aiheeseen tutustuttiin vielä laajemmin. Kerät-

tiin aikaisempaa tutkimustietoa aiheesta.  Aikaisempaa tutkimustietoa kerättiin 

muun muassa erilaisista tutkimuslehdistä, hoitotyön kirjoista, aikakauslehdistä, In-

ternetistä ja median kautta. Aiheeseen perehdyttiin laajasti. Opinnäytetyön aiheesta 

saatiin tietoa monesta eri näkökulmasta. Aikaisemmista tutkimustiedoista muodos-

tettiin opinnäytetyölle teoreettinen viitekehys. Teoreettisen viitekehyksen luominen 

oli aluksi haastavaa ja aikaa vievää. Teoreettisesta viitekehyksestä haluttiin kattava 

ja laaja pohjustus omalle tutkimukselle. 

Teoreettisen viitekehyksen muodostamisen jälkeen suunniteltiin opinnäytetyön tut-

kimuksen tekemistä. Opinnäytetyön tutkimusmenetelmässä päädyttiin soveltamaan 

systemaattista kirjallisuuskatsausta, joka parhaiten sopi työn tutkimusmenetel-

mäksi. Tutkimusmenetelmän valinnan myötä mietittiin tutkimuksen tarkoitusta ja ta-

voitetta. Mietittiin tutkimusongelmaa ja suunniteltiin opinnäytetyön tutkimuskysy-

mykset. Tämä vaihe koettiin haastavaksi. Tutkimusmenetelmän, -tarkoituksen, -ta-

voitteen ja -ongelman hahmottuessa opinnäytetyö eteni sujuvasti. 

Tutkimusmenetelmän tutkimuskysymystä pohdittiin ja muokattiin useampaan ker-

taan ennen kuin päätettiin lopullinen tutkimuskysymys työlle. Tutkimuskysymyksen 

avuksi keksittiin lisäksi kolme apukysymystä. Apukysymykset koettiin hyödyllisinä. 

Apukysymyksiä valittiin työhön sen vuoksi, koska ne auttoivat tutkimuskysymyksen 

käsittelemisessä ja tutkimusongelman rajaamisessa. Apukysymysten avulla saatiin 

tutkimusilmiöstä tarkempi kuva. 

Ennen aineistohakua mietittiin sisäänotto- ja poissulkukriteerit. Mietittiin millä haku-

sanoilla haku toteutetaan ja mistä tietokannoista tietoa etsitään. Aineistohaku aloi-

tettiin keväällä 2016. Kirjallisuuskatsauksessa päädyttiin käyttämään Cinahl ja Pub-

Med Medline- tietokantoja. Kirjallisuuskatsaukseen valikoitui viisi tutkimusartikkelia 

aineistohaun jälkeen. Valikoidut tutkimusartikkelit vastasivat tutkimuskysymykseen. 

Tutkimusartikkelit valittiin koko tekstin perusteella. 

Valitut tutkimusartikkelit suomennettiin ja analysoitiin sisällönanalyysillä. Tutki-

musartikkeleista etsittiin tuloksia tutkimuskysymykseen. Tutkimustulokset koottiin 

yhteen ja niistä muodostettiin kirjallisuuskatsauksen tulokset. Kirjallisuuskatsauksen 
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tulosten kirjoittamisen jälkeen päästiin luomaan työlle tulosten tarkastelu, luotetta-

vuus ja eettisyys, johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotukset osiot. 

Opinnäytetyö toteutettiin parityöskentelynä, jossa jaettiin tehtäviä osittain tekijöiden 

kesken. Opinnäytetyön tekeminen parityöskentelynä loi mielenkiintoa sekä haas-

teita työskentelyyn, sillä aiheeseen syntyi erilaisia näkökulmia kummaltakin tekijältä. 

Parityöskentely koettiin onnistuneeksi ja sujuvaksi. Sujuvan yhteistyön avulla pysyt-

tiin hyvin aikataulussa. Opinnäytetyöprosessin edetessä hyödynnettiin niin oppo-

nenttien kuin opinnäytetyön ohjaajien antamia ohjeita. Opinnäytetyötä avusti myös 

käynti opinnäytetyöpajassa, mistä saatiin hyviä ohjeita työn tekemiseen. 

Opinnäytetyöprosessi oli kokonaisuudessaan mielenkiintoinen ja antoisa projekti. 

Opinnäytetyöprosessiin käytettiin paljon aikaa ja opinnäytetyön tekeminen oli ajoit-

tain hyvin työlästäkin. Haastavinta opinnäytetyöprosessissa oli sisällönanalyysin te-

keminen ja kirjallisuuskatsauksen tulosten tarkastelu. 

Opinnäytetyön edetessä opittiin mitä kirjallisuuskatsaus pitää sisällään ja kuinka sitä 

tehdään. Opittiin, kuinka valittua tutkimusmenetelmää sovelletaan kirjallisuuskat-

sauksessa. Kirjoitustaito kehittyi työn edetessä ja opittiin lukemaan tieteellisiä tutki-

musartikkeleita paremmin. Englanninkielisiä tutkimuksia suomentaessa parannet-

tiin kielitaitoa. Tietokantoja opittiin hyödyntämään aineistoja kerätessä. Parityösken-

tely lisäsi yhteistyötaitoja, opetti toisen kunnioittamista ja toisen työn arvostamista. 

Opinnäytetyötä tehdessä saatiin valtavasti uutta tietoa ikäihmisten kohtaamisesta ja 

hoitamisesta. Opinnäytetyön avulla pystytään myös itse parantamaan toimintatapo-

jamme ikäihmisten kanssa työskennellessä. 

Ikäihmisiä tulisi kiireestä huolimatta kohdata arvokkaasti heidän tarpeensa huomi-

oon ottaen. Ikäihmiselle hoitaja saattaa olla ainut ihmissuhde, jolloin täytyisi kiinnit-

tää erityistä huomiota kohtaamistilanteisiin siihen, että ikäihminen tulee riittävällä 

tavalla huomioiduksi. 

8.2 Luotettavuus ja eettisyys 

Tieteellisellä tutkimuksella tuotetaan tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman luotetta-

vaa tutkittua tietoa. Luotettavuudella arvioidaan, kuinka totuudenmukaista tuotettu 
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tutkittutieto on. (Kylmä & Juvakka 2007, 127.) Tukijan täytyy kuvata mahdollisimman 

luotettavasti tutkittavaa ilmiötä, esittämällä tulosten luotettava yhteys kerätyn aineis-

ton ja tulosten välillä. Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuus nähdään liittyvän 

aineiston laatuun, tutkijaan itseensä, tulosten esittämiseen ja aineiston analyysiin. 

(Janhonen & Nikkonen 2001, 36.) 

Kirjallisuuskatsausta tehdessä täytyy tarkastella kriittisesti olemassa olevaa tietoa. 

Tutkijan täytyy osata arvioida lähteiden ikää, rajaamalla tiedonhaut ajallisesti tuo-

reimpiin tietoihin.  Tutkija lisää myös luotettavuutta käyttämällä alkuperäislähteitä ja 

olemalla kriittinen tutkimusten laatua kohtaan. Tutkijan täytyy huomioida, ettei kaik-

kia kansainvälisiä tuloksia pystytä välttämättä yleistämään omaan tutkimuskohtee-

seensa. Tutkija perehtyy huolellisesti tutkimusaiheeseensa arvioiden tulosten yleis-

tettävyyttä ja tutustuu laajasti tutkimusilmiöön saaden näin riittävän tietoperustan 

tutkimusaiheestaan. Tutkija laatii teoreettisen viitekehyksen tutkittavasta aiheesta, 

johon pystytään peilaamaan saatuja tutkimustuloksia. Kirjallisuuskatsauksessa on 

merkittävää se, että tietoa saadaan mahdollisimman kattavasti. Tutkimusta teh-

dessä on tärkeää kuvata tiedonhaku ja sisäänotto- ja poissulkukriteerit tarkasti. 

(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 92–95.) 

Aineistoon tutustuttiin laajasti saaden kattava kuva tutkittavasta ilmiöstä. Aineiston 

valinnassa pyrittiin huomioimaan lähteiden laatu valitsemalla mahdollisimman ta-

sokkaita tieteellisiä julkaisuja. Kirjallisuuskatsauksessa käytettiin mahdollisimman 

uutta tietoa, saaden näin luotettavuutta tuloksiin. Aineisto ei ollut kotimaista, jolloin 

yleistettävyyttä ei pystytä varmasti todistamaan. Kirjallisuuskatsauksessa aineisto 

oli pääsääntöisesti ruotsalaisia tutkimuksia. Tutkittua tietoa näin ollen saatiin poh-

joismaista, mikä osaltaan on verrattavissa kuitenkin suomalaiseen hoitokulttuuriin. 

Tiedonhaku toteutettiin huomioimalla mukaanottokriteerit. Opinnäytetyönprosessin 

vaiheita kirjattiin ylös koko prosessin ajan. 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuskriteereinä ovat uskottavuus, siirrettävyys, 

riippuvuus ja vahvistettavuus. Uskottavuutta voidaan vahvistaa sillä, että tulokset on 

esitetty selkeästi ja analyysi tarkasti niin, että lukija ymmärtää miten tutkimuspro-

sessi on tehty. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 197–198.)  Tutkijan on 

käytettävä riittävän pitkä aika ilmiön tutustumiseen (Kylmä & Juvakka 2007, 128). 

Siirrettävyydellä voidaan tarkastella, onko tutkimustulokset siirrettävissä muuhun 
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tutkimusympäristöön. Siirrettävyys edellyttää aineiston huolellista kuvausta. (Kank-

kunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 197–198.) Vahvistettavuus kuvaa sitä, miten 

tutkija on päätynyt saamiinsa tuloksiin ja johtopäätöksiin, jolloin toisen tutkijan on 

helppo seurata prosessin etenemistä. Riippuvuus kuvaa sitä, kuinka tutkija voi vai-

kuttaa aineistoonsa ja tutkimusprosessiinsa. (Kylmä & Juvakka 2007, 129.) 

Opinnäytetyön tuloksia esiteltiin selkeästi ja analyysi tehtiin tarkasti käyttämällä 

apuna tehtyä sisällönanalyysin luokittelurunkoa. Aiheen tutkimiseen on käytetty ai-

kaa yli vuosi, mikä varmistaa sitä, että aiheeseen on perehdytty paljon. Saatuja tu-

loksia pystyy siirtämään myös muihin tutkimusympäristöihin, sillä ikäihmisten koh-

taaminen on kaikkialla tärkeää ja pääosin samanlaista. Prosessi kirjattiin selkeästi 

niin, että lukijan on helppo seurata työn vaiheita. 

Tutkimus pohjautuu aina tutkimuksen eettisiin ohjeisiin ja lainsäädäntöön, joten jo-

kaista tutkimusta on tarkasteltava eettisesti. Tutkijalta vaaditaan aitoa kiinnostusta 

työhönsä ja aiheeseensa. Tutkijan on perehdyttävä mahdollisimman tarkasti tutki-

musilmiöönsä. Eettisestä näkökulmasta työtä täytyy tehdä rehellisesti, kunnioitta-

vasti ja arvostavasti. Tutkimus ei saa aiheuttaa kenellekään kohtuutonta haittaa ja 

työtä tehdään eettisten vaatimusten mukaisesti. Tutkimusta tehdessä tulee toimia 

tavalla, mikä edistää ammatinharjoitusta. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 

2013, 211–212.) 

 

Tutkimusta ovat ohjanneet eettiset periaatteet, joiden kautta työtä tehtiin rehellisesti, 

kunnioittavasti ja arvostavasti. Aihe on ollut alusta asti kiinnostava, mikä on innoit-

tanut meitä tutustumaan aiheeseen monipuolisesti. Työllä haluttiin saada lisää tie-

toa ikäihmisten kohtaamisesta, mikä on aiheena tällä hetkellä tärkeä ikäihmisten 

määrän jatkuvasti kasvaessa.  

 

Tutkimusaineiston pitää perustua totuudenmukaiseen aineistoon eikä tietoja saa 

vääristellä, jottei lukijaa johdeta harhaan. Eettisyyden lähtökohtana on tutkimuksen 

hyödyllisyys, jota tutkijan on arvioitava työtä tehdessään. Eettisyyden edellytyksinä 

nähdään se, ettei tutkija plagioi toisten tekstejä, vaan hänen tulee viitata alkuperäi-

seen tekstiin lähdeviitteillä. Toisia tutkijoiden vähättely ei ole myöskään eettisesti 

oikein. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 224–225.) 
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Työtä tehdessä oltiin tarkkoja lähde- ja tekstiviitteiden oikeanlaisesta käytöstä niin, 

että alkuperäiset tutkijat ovat nähtävissä, mikä luo tekstille luotettavuutta. Kirjoitet-

taessa tekstiä huomioitiin, ettei plagiointia tapahdu. Erityisesti englanninkielisten tut-

kimusten käyttäminen loi haasteita työlle, sillä tulosten tulkinta suomentamisen jäl-

keen oli haastavaa. Tutkimuksella pyritään antamaan tietoa ikäihmisten kohtaami-

sesta, jotta tuloksia voidaan hyödyntää ikäihmisten hoitotyön kehittämisessä. 

8.3 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata yli 65-vuotiaiden potilaiden arvostavaa koh-

taamista päivystyspoliklinikalla. Tavoitteena oli tuottaa tietoa heidän kohtaamises-

taan ja antaa tietoa hoitohenkilökunnalla siitä, miten kohdata yli 65-vuotias potilas 

arvostavasti. Kirjallisuuskatsauksen tutkimuskysymyksenä oli: Mitä yli 65-vuotiaiden 

potilaiden arvostava kohtaaminen on päivystyspoliklinikalla? Tutkimuskysymykseen 

pyrittiin vastaamaan seuraavia apukysymyksiä apuna käyttäen: Millaisia ominai-

suuksia hoitajilta vaaditaan arvostavassa kohtaamisessa? Mitkä tekijät edistävät ar-

vostavaa kohtaamista? Mitä keinoja on arvostavan kohtaamisen luomiseen? Saa-

tuja tietoja voidaan hyödyntää ikäihmisten hoitotyön kehittämisessä. 

Päivystyspoliklinikalla hoitajien vuorovaikutus- ja kohtaamistaidot korostuvat. Hoito-

henkilökunta on tärkeässä asemassa kohdatessaan päivystykseen saapuvat poti-

laat. (Alaspää ym. 2003, 39–40.) Sairaanhoitaja on usein ensimmäinen kohtaami-

nen päivystyksessä (Göransson & Von Rosen 2009, 36), ja tätä ensimmäistä koh-

taamista pidetään hoidon jatkon kannalta merkittävänä (Möller ym. 2010, 749). 

Sekä tuloksissa että teoreettisessa viitekehyksessä kohtaamista pidettiin merkittä-

vänä asiana ja etenkin tärkeiksi asioiksi nousivat kohtaamisessa hoitajilta vaaditta-

vat ominaisuudet, jotta kohtaaminen olisi mahdollisimman hyvää. Erilaisia hoitajan 

ominaisuuksia nostettiin esille niin tuloksissa kuin teoriassakin ja niistä löytyi hyvin 

paljon yhtäläisyyksiä keskenään.  

Tuloksissa ilmenee, että hoitajan on tärkeää osata kuunnella, olla läsnä (Olofsson 

ym. 2012, 209) ja antaa potilaalle aikaa (Stenwall ym. 2008, 1584). Nämä hoitajan 

ominaisuudet korostuvat myös teoriassa tärkeinä asioina. Teoriassa nostetaan 
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esille, että ikäihmistä kohdatessa on hyvä muistaa, että hän tarvitsee aikaa erilaisten 

asioiden omaksumiseen, miettimiseen ja vastaamiseen. (Burakoff & Haapala 2013.) 

Teoriassa aidon kohtaamisen voi synnyttää jos kuuntelee aidosti toista ihmistä ja on 

läsnä. Läsnäolo kohtaamisessa luo luottamuksellisen ja välittävän ilmapiirin. (Mattila 

2007, 12–14.) Tulosten mukaan hoitajalla on hyvä olla myös halua auttaa päivys-

tyspoliklinikan kiireestä ja suurista potilasmääristä huolimatta (Möller ym. 2010, 

748–749). Myös teoriassa esitettiin, että hoitajalla täytyy olla halu auttaa potilaita 

(Hopia ym. 2004, 27–29). Sekä tuloksissa että teoriassa ilmenee, että hoitajalla on 

suuri rooli hyvän kohtaamisen luomisessa.  Hoitajan on hyvä huomioida tilanteita, 

joissa ikäihminen saattaa jäädä liian vähälle huomiolle kiireen vuoksi.  

Tulosten mukaan kohtaaminen perustuu luottamukseen (Olofsson ym. 2012, 209, 

212), jonka mukaan hoitajan on hyvä olla luotettava. Luotettava hoitaja kertoo, mitä 

tapahtuu ja miksi. (Stenwall ym. 2008, 1577.) Myös teorian mukaan hoitajalta toivo-

taan luotettavuutta (Korhonen ym. 2015, 10, 12). Teoriassa arvostavan kohtaami-

sen tärkeä osa on luottamus. Se nähdään edellytyksenä hoitotyössä hyvälle hoi-

dolle. (Mattila 2007, 27.) Potilaan ja hoitajan toiminta perustuukin luottamukselliseen 

vuorovaikutukseen (Leino-Kilpi & Välimäki 2003). Tämä vahvistaa aikaisempaa teo-

riatietoa. 

Hyvän hoitajan ominaisuuksiksi tuloksissa nousivat esiin ymmärtäväisyys, huumo-

rintajuisuus (Stenwall ym. 2008, 1582), rauhallisuus, empaattisuus ja kohteliaisuus. 

Hoitajan tulisi olla huomioiva sekä kiinnostunut potilaasta. (Olofsson ym. 2012, 209.) 

Tuloksissa korostetaan myös hoitajan myönteisyyttä. Hoitajan myönteisyys nousee 

esille siinä, että hoitajalla nähdään olevan myönteinen lähestymistapa ikäihmisiä 

kohtaan ja hoitaja on mukava ja avoin (Möller ym. 2010, 749) sekä luo toiminnallaan 

positiivisen kohtaamisen (Olofsson ym. 2012, 209). Hoitajan halutaan olevan koh-

taamisessa huomaavainen, huolehtivainen ja sellainen, joka kykenee antamaan po-

tilaalle turvallisuuden tunteen (Möller ym. 2010, 749). Teoriassakin nämä kaikki 

edellä mainitut asiat korostuivat.  Teorian mukaan hoitajat käyttävät erilaisia toimin-

tatapoja ikäihmisten kohtaamisessa. Hoitajat näkevät näiden edellä mainittujen omi-

naisuuksien auttavan kohtaamisessa.  (Saarnio & Isola 2010, 327–331.) Teoriassa 

hyvä hoitaja nähdään ystävällisenä, huomaavaisena ja hänen katsotaan kohtaavan 

ikäihminen myönteisesti ja huolehtivaisesti. Potilaan ja hoitajan vuorovaikutuksessa 
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pyritään saamaan positiivinen ilmapiiri. (Korhonen ym. 2015, 3, 10, 20.) Tuloksissa 

ja teoriassa arvostettiin samanlaisia hoitajan piirteitä, millä pystytään arvostava koh-

taaminen luomaan. Tämä vahvistaa aikaisempaa teoriatietoa. 

Tuloksissa kohtaamisen tulisi tapahtua potilasta kannustaen niin, että hoitajalla on 

aikaa ilman kiirettä tutustua potilaaseen (Olofsson ym. 2012, 209). Tulosten mukaan 

tärkeänä pidetään sitä, että potilaalle osoitetaan aitoa huolta, myötätuntoa, potilaa-

seen kosketaan ja häntä kuunnellaan (Pytel ym. 2009, 409–410). Myös teorian mu-

kaan hoitajan on hyvä kohdata ikäihminen huomioivasti, tukien, rohkaisten ja käyt-

täen kohtaamisessa apuna kosketusta, puhetta, ilmeitä ja eleitä (Haho 2010). Tu-

lokset ja teoria osoittivat sitä, että kiireestä huolimatta ikäihmiselle pitäisi osoittaa 

kohtaamisessa aitoa välittämistä erilaisin keinoin.  

Tuloksissa esitetään vuorovaikutuksen onnistuvan parhaiten hoitajien käyttäessä 

ymmärrettävää kieltä ja viestinnän ollessa huolehtivaa. Tulokset nostavat esille, että 

myös kulttuurierot voivat vaikuttavaa viestintään. Viestintä katsotaan onnistuvan 

parhaiten hoitajan osatessa potilaan omaa kieltä. (Pytel ym. 2009, 409–410.) Myös 

teoriassa nostettiin esille se, että hoitajan tulee kiinnittää huomiota siihen, että ker-

too ikäihmiselle asiat selkeästi (Vuori-Kemilä ym. 2005, 84).  Hoitajan ei pidä käyttää 

vierasperäisiä sanoja. Ikäihmisten vanhenemismuutokset kuten aistien heikentymi-

nen voi vaikeuttaa asioiden ymmärtämistä, joten heille tulee varata aikaa vuorovai-

kutukseen kiireestä huolimatta. (Isola ym. 2007, 56, 60.) Teoriassa ja tuloksissa 

nousee esille, että vanhenemismuutokset on hyvä ottaa huomioon tarkemmin sillä 

tulevaisuudessa ikäihmisten määrä kasvaa ja ikäihmiset tulevat päivystykseen eri 

kuntoisina.  

Päivystyspoliklinikalla on tärkeää kiinnittää huomiota käyttäytymiseen. Hoitajat toi-

minnallaan, suhtautumisellaan ja käytöksellään antavat kuvan päivystyspoliklinikan 

hoidosta. (Alaspää ym. 2003, 39–40.) Hoitajien vuorovaikutuksella on merkitystä 

potilaiden kokemuksiin hoidosta (Pytel ym. 2009, 411). Sekä tuloksissa että teoreet-

tisessa viitekehyksessä arvostavaa kohtaamista edistäviä tekijöitä on tutkittu. Teo-

riasta ja tuloksista edistäviä tekijöitä löytyi useita, joiden tulokset olivat keskenään 

yhtenäisiä. 
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Tulosten mukaan hyvä ilmapiiri on hyväksyvä (Pytel ym. 2009, 406) ja sisältää li-

säksi tunteita turvallisuudesta ja ymmärryksestä (Stenwall ym. 2008, 1584). Myös 

teoriassa nämä asiat mainittiin tärkeinä. Teoreettisessa viitekehyksessä hyvän koh-

taamisen edellytyksinä nähtiin myös luottamuksellinen, arvostava, kunnioittava ja 

välittävä ilmapiiri (Mattila 2007, 12–15). Tulokset ja teoria osoittavat, että hoitaja 

pystyy vaikuttamaan omalla toiminnallaan päivystyspoliklinikan ympäristöön ja poti-

laiden kokemukseen hoidosta.  

Tulokset osoittavat, että hoitajan ammattitaitoa, pätevyyttä ja osaamista pidetään 

tärkeinä asioina (Olofsson ym. 2012, 209). Hoitajan on myös hyvä hoitaa potilaita 

kokonaisvaltaisesti (Möller ym. 2010, 748, 753). Myös teoriassa kohtaaminen näh-

dään hoitajan ammatillisuutena, kokonaisvaltaisena hoitamisena, toisen ihmisen 

kunnioittamisena (Haho 2013), työn osaamisena (Suhonen ym. 2010, 156–157), 

arvostamisena, ammattimaisuuden osoittamisena ja hyvänä ammattitaitona (Korho-

nen ym. 2015, 9, 12–15, 23). Tämä vahvistaa aikaisempaa teoriatietoa. Teoriassa 

hyvän kohtaamisen edellytyksinä nähtiin lisäksi hoitajan pitkä työkokemus. (Saarnio 

& Isola 2010, 330.) Tuloksissa ei kuitenkaan ilmennyt hoitajan pitkän työkokemuk-

sen ja koulutuksen vaikutusta kohtaamiseen, mikä erottui teoreettisessa viitekehyk-

sessä tärkeänä asiana.  

Tulosten mukaan kohtaamisessa on tärkeää hoitohenkilökunnan jatkuvuus ja se, 

että potilas tuntee itsensä arvostetuksi ja tärkeäksi sekä se, että hoitajan ja potilaan 

välillä valitsee keskinäinen kunnioitus. Hoitajan on hyvä keskittyä itse potilaaseen 

(Möller ym. 2010, 748, 753) ja tutustua jokaiseen potilaaseen yksilöllisesti (Pytel ym. 

2009, 410). Päivystyspoliklinikalla on tärkeää kunnioittaa potilaan henkilökohtaista 

koskemattomuutta (Göransson & Von Rosen 2009, 39) ja kohdata potilas ainutlaa-

tuisena henkilönä (Stenwall ym. 2008, 1582). Sekä tuloksissa että teoriassa kävi 

ilmi, että edellä mainittuja asioita pidetään tärkeinä. Myös teoriassa hyvä vastaan-

ottaminen nähdään tärkeänä osana kohtaamista (Korhonen ym. 2015, 10). Hyvän 

kohtaamisen luo se, että potilas tunnetaan (Saarnio & Isola 2010, 330), potilaaseen 

on perehdytty ja hänet kohdataan henkilönä. Ikäihmisten kohtaamisessa toivotaan, 

etteivät hoitajat vaihtuisi liian usein. (Korhonen ym. 2015, 10, 12.) Ikäihmiselle tulee 

antaa kokemus siitä, että hänet hyväksytään (Burakoff & Haapala 2013) ja että hei-



39 

 

dän vaivojaan ei vähätellä (Mylläri ym. 2013, 191). Tulokset ja teoria osoittavat po-

tilaaseen perehtymisen ja erilaisten potilaiden hyväksymisen luovan hyvän edelly-

tyksen kohtaamiselle. Kaikkia potilaita on hyvä pitää arvokkaina ja kohdata yksilöl-

lisesti. 

Tuloksissa on mainittu, että hyvä hoidon laatu edellyttää nopeaa hoitoon pääsyä ja 

lyhyttä odotusaikaa (Olofsson ym. 2012, 209). Tulosten mukaan myös potilaille tulisi 

antaa riittävästi tietoa, jotta sairauden käsittely ja toipuminen olisi parempaa (Pytel 

ym. 2009, 406). Nämä asiat nousivat esille niin tuloksissa kuin teoriassakin. Teori-

assa ikäihmisten mielestä vuorovaikutusta edistävät sujuva tiedonkulku (Hopia ym. 

2004, 27) sekä riittävän avun ja neuvon saaminen (Suhonen ym. 2010, 156–157). 

Myös teoriassa nostetaan esille nopean hoitoon pääsyn ja lyhyen odotusajan tär-

keyttä (Mylläri ym. 2013, 190). Tämä tukee aikaisempaa teoriatietoa. Ikäihminen on 

oikeutettu samanlaiseen hoitoon kuin muutkin potilaat.  

Ikäihmisen arvostava kohtaaminen on aiheena eettinen ja laaja.  Teoreettisen viite-

kehyksen ja tutkimustulosten perusteella ikäihmisen arvostavaa kohtaamista pysty-

tään tarkastelemaan monesta eri näkökulmasta. 

Hoitajilla on erilaisia keinoja kohdata ikäihminen. Hoitajan pitää itse kokemustensa 

kautta löytää oma tapansa kohdata ikäihminen arvostavasti. Hoitajat ovat luonteel-

taan erilaisia ja siksi hoitajan pitääkin löytää omat vahvuutensa kohdata ikäihminen 

arvostavasti. Kaikilta hoitajilta ei voida vaatia näitä kaikkia kohtaamisessa vaaditta-

via asioita, koska jokainen hoitaja on kuitenkin erilainen. Hoitajien on kuitenkin hyvä 

toiminnallaan pyrkiä mahdollisimman hyvään kohtaamiseen. Näitä tutkimustuloksia 

voidaan käyttää hoitajien apuna ikäihmisten hoitotyössä. 

Tutkimustuloksia ja teoriaa tarkastellessa kävi useasti ilmi, että potilaat olivat ylei-

simmin tyytyväisiä hoitajien kohtaamistaitoihin ja hoitajien kohtaaminen ikäihmisten 

kanssa nähtiin päällisin puolin hyvänä. Hoitajilla on siis kykyä kohdata potilaat ar-

vostavasti, mutta jokaisen hoitajan on hyvä kuitenkin kiinnittää huomiota omiin koh-

taamistaitoihin ja niiden vahvistamiseen sekä ylläpitämiseen. 
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8.4 Jatkotutkimusehdotukset 

Ikäihmisten arvostava kohtaaminen on ajankohtainen ja tuore aihe, minkä vuoksi 

kotimaisia tutkimusartikkeleita ei juurikaan löytynyt. Aiheitta ei ole laajemmin tutkittu 

Suomessa. Ikäihmisen kohtaamiseen liittyy nykyään paljon erilaisia haasteita. Tällä 

hetkellä ikäihmiset elävät pidempään kuin koskaan aiemmin ja heidän määränsä 

kasvaa jatkuvasti. Ikäihmisten kohtaamisesta olisikin tärkeää saada lisää ajankoh-

taista tutkimustietoa, koska moni terveydenhuollon ammattilainen tulee kohtaamaan 

ikäihmisiä työssään yhä enenevissä määrin. Ikäihmisten kohtaamiseen tulee panos-

taa ja jokaisen terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä miettiä toimintamallejaan 

paremmiksi. Uusien kotimaisten näyttöön perustuvien tutkimuksien avulla pystyttäi-

siin parantamaan toimintatapoja ikäihmisten kanssa työskennellessä. 
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LIITE 1 Tiedonhakutaulukko 

Tietokanta, hakusa-
nat, rajaus 

Hakutulos Otsikon perus-
teella valikoitu-
neet 

Koko tekstin perus-
teella valikoituneet 

Aleksi 
Ikäänt* ja kohtaami* 
Rajaus 2000–2016 
 

21 1 0 

Aleksi 
Kohtaami* ja päivyst* 
Rajaus 2000–2016 
 

0 0 0 

Aleksi 
Arvost* ja ikäänt* 
Rajaus 2000–2016 
 

85 0 0 

Aleksi 
Arvost* ja kohtaami* 
Rajaus 2000–2016 
 

865 0 0 

Arto 
Ikäänt? kohtaami? 
Rajaus 2000–2016 
 

7 0 0 

Arto 
Ikäänt? arvost? 
Rajaus 2000–2016 
 

106 0 0 

Arto 
Arvost? kohtaami? 
Rajaus 2000–2016 
 

188 1 0 

Elektra 
Ikääntynyt, arvostus, 
kohtaaminen, päivys-
tyspoliklinikka 
Rajaus 2000–2016 
 

0 0 0 

Melinda 
Ikäänt? AND koh-
taami? 
Rajaus 2000–2016 
 

98 0 0 

Melinda 
Ikäänt? AND päivyst? 
Rajaus 2000–2016 
 
 

7 0 0 
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Melinda 
Arvost? AND koh-
taami? 
Rajaus 2000–2016 

43 0 0 

Medic  
Ikäänt* AND koh-
taami* 
Rajaus 2000–2016 

42 0 0 

PubMed Medline 
elderly, encounter,  
emergency depart-
ment 
Rajaus 10 vuotta 

199 2 2 

PubMed Medline 
Encounter AND aged 
Rajaus 10 vuotta 
 

69 4 1 

Cinahl 
encounter, encoun-
tering, aged 
Rajaus 2008–2015 
Ikäryhmä yli 65-vuoti-
taat 

358 6 2 
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LIITE 2 Kirjallisuuskatsaukseen valittujen aineistojen tiedot 

Tutkija/tutkijat ja tut-
kimuksen tarkoitus 
 

Kohderyhmä, aineiston-
keruu ja aineiston ana-
lyysi 
 

Tutkimuksen keskeiset tu-
lokset ja johtopäätökset 

1. Olofsson, P., Cal-
ström, E. & Bäck-Pet-
tersson, S. 2012. 
 
Tarkoituksena on ku-
vata ja ymmärtää kroo-
nisesti sairaiden iäk-
käiden potilaiden koke-
muksia päivystyspoli-
klinikalla olosta 
 
 

Ruotsin päivystyspoliklini-
kan 71–90-vuotiaat potilaat 
(n=14) 

Haastattelu 

Induktiivinen sisällönana-
lyysi noudattaen fenome-
nologista lähestymistapaa 

 

Laadullinen tutkimus 

Potilaat pitävät päivystyspoli-
klinikka vierailua ristiriitaisena 
tapahtumana. Luottamuksen 
avulla saavutetaan nopeaa ja 
toimivaltaista hoitoa. Sairaan-
hoitajan vilpitön kiinnostus, 
kohteliaisuus ja tarkkaavainen 
kuuntelu katsotaan tärkeäksi 
kohtaamisessa. Potilaat saavat 
olla huomion keskipisteenä. 
Kunnioittava suhde hoitajan ja 
potilaan välillä. Hoitajan halu-
taan olevan pätevä, järkevä, 
läsnä, empaattinen ja rauhoit-
tava. Potilaat haluavat tuntea 
itsensä arvostetuksi ja tär-
keiksi. Hoitajan suora huomi-
ointi ja kommunikointi potilaan 
kanssa katsotaan tärkeäksi. 
Hoitajan taidot ja osaaminen 
kohtaamisessa. Odotusaika 
koetaan usein liian pitkäksi, jol-
loin potilas tuntee olonsa yksi-
näiseksi ja hylätyksi. Potilaat 
kokevat myös tiedon puutteen 
ongelmaksi. 
 

2. Pytel, C., Fielden, 
N., Meyer, K. & Albert, 
N. 2009.  
 
Tarkoituksena on ku-
vata potilaiden, vieraili-
joiden ja hoitajien vä-
listä viestintää. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yhdysvaltojen terveyskes-
kuksen yli 18-vuotiaat tai 
vanhemmat potilaat  

 

Kyselylomake  

 

Kuvaileva tutkimus 

 

Laadullinen tutkimus 
 
 
 
 
 

Potilaita pitää rohkaista ilmai-
semaan tarpeensa ja heille on 
annettava riittävästi tietoa, jotta 
toipuminen olisi parempaa. 
Hoitajien täytyy luoda luotta-
muksellinen, kunnioittava ja 
hyväksyvä ympäristö. Hoitajat 
arvostavat rauhallista ääntä. 
Huono viestintä vaikuttaa poti-
laiden tyytyväisyyteen. Kom-
munikointi täytyy olla selkokie-
listä, huomioida kulttuurierot ja 
äidinkielellä. Hoitaja on huoleh-
tiva, kun koskettaa, osoittaa 
myötätuntoa ja aitoa huolta. 
Tärkeää on huomioida potilaat 
yksilöllisesti. 
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3. Möller, M., Fridlund, 
B. & Göransson, K. 
2010. 

 

Tarkoituksena on ku-
vata potilaiden käsityk-
siä kohtaamisesta päi-
vystyspoliklinikalla ja 
kuvata potilaan käsi-
tyksiä siellä tapahtu-
vasta potilaiden luokit-
telusta. 
 
 
 
 
 
 

Ruotsin päivystyspoliklini-
kan 21–35-vuotiaat (n=4), 
36–50-vuotiaat (n=6), 51–
65-vuotiaat (n=2), 66–80-
vuotiaat (n=5) ja 81–86-
vuotiaat (n=3). Yhteensä 
20 potilasta. 

 

Haastattelu 

Induktiivinen sisällönana-
lyysi noudattaen fenome-
nologista lähestymistapaa.  

 

Laadullinen tutkimus 

 

Potilaat kokevat, etteivät voi 
kuvata oireitaan, ja ovat huolis-
saan siitä, millaisia diagnoo-
seja saisivat. Potilaat ovat huo-
lissaan tilanteestaan ja ovat 
epävarmoja saapuessaan päi-
vystykseen. Potilaat pelkäävät 
tulevansa kyseenalaistetuksi ja 
siksi eivät halua valittaa hoi-
dostaan. Potilaat haluavat 
saada huomiota. Hoitajilla on 
myönteinen lähestymistapa ja 
edellyttäen hyvää hoitoa. Poti-
laat kuvaavat hoidossa tun-
netta avoimuus. Hoitajat ovat 
huomaavaisia, huolellisia, rau-
hallisia ja tarjosivat muka-
vuutta. Potilaat tuntevat olonsa 
turvalliseksi. Henkilökunta 
osoittaa odotettua pätevyyttä. 
Potilaat kuvaavat ensimmäisen 
kohtaamisen olevan merkit-
tävä. Ensimmäinen kohtaami-
nen muodostaa potilaalle käsi-
tyksen koko päivystyspolikli-
nikka vierailusta. Tärkeää, että 
potilaat otetaan hyvin vastaan. 
Jatkuvuus hoitohenkilökunnan 
keskuudessa osoitettiin myös 
tärkeäksi. Hoitohenkilökunta 
keskittyy lääketieteellisiin kysy-
myksiin ja unohti potilaiden 
psykologiset tarpeet. Potilaat 
kokevat osaltaan etteivät olleet 
tervetulleita eivätkä hoitajat ha-
lunneet auttaa. Potilaat valitti-
vat tiedon puutteesta ja kokivat 
osaltaan odotusajan pitkäksi. 
 

4. Göransson, K. & 
Von Rosen, A. 2009. 
 
Tarkoituksena kuvata 
potilaan kohtaamista 
triagessa 
 

Ruotsin yli 18-vuotiaat 
triage -potilaat  
 
Kyselylomake 
 
Laadullinen tutkimus 

 

Henkilökohtaista koskematto-
muutta kunnioitetaan hyvin. 
Potilaille annetaan liian vähän 
tietoa odotusaikana. Potilaat 
ovat tyytyväisiä huolenpitoon ja 
vastaanottoon. 
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5. Stenwall, E., Jönha-
gen, M., Sandberg, J. 
& Fagerberg, I. 2008. 
 
Tarkoituksena selvittää 
kuinka kohdata akuu-
tisti sekava potilas 
 

Ruotsin geriatrian osaston 
yli 65-vuotiaat potilaat 

 

Haastattelu 

 

Sisällönanalyysi 

 

Laadullinen tutkimus 
 

Akuutisti sekavat potilaat ha-
luavat tietää mitä tapahtuu ja 
miksi. Potilaat kokevat ole-
vansa riippuvaisia henkilökun-
nasta ja haluavat keskustella 
hoitajien kanssa. Potilaat koke-
vat itsensä yksinäisiksi, ky-
seenalaistetuksi, epäluotetuksi, 
mutta osa kokee olonsa turval-
liseksi, luotetuksi ja ymmärre-
tyksi. Potilaiden mielestä hoita-
jat pitävät etäisyyttä. Aistien 
heikentyminen vaikuttaa kom-
munikaatioon. Potilaat halua-
vat olla ainutlaatuisia. Huumori 
vähentää sairauden tunnetta.  
Potilaalle pitää antaa aikaa 
ymmärtää tilannettaan. 
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LIITE 3 Esimerkki sisällönanalyysistä 

Tutkimuskysymys: Mitä yli 65 -vuotiaan potilaan arvostava kohtaaminen on 
päivystyspoliklinikalla? 
 
Apukysymys A) Millaisia ominaisuuksia hoitajilta vaaditaan arvostavassa 
kohtaamisessa? 
 

Alkuperäinen il-
maus 

Pelkistys Alakategoria Yläkategoria 

"Initially, confi-
dence was 
achieved by 
means of prompt 
and competent 
care." 
 
(Olofsson, Carl-
ström & Bäck-
Pettersson 2012, 
207-211). 
 
"It is important for 
older patients 
with ACS to be 
able to trust and 
experience being 
trustworthy by the 
persons they en-
counter” 
 
(Stenwall, Jönha-
gen, Sandberg & 
Fagerberg 2008, 
1580- 1584). 
 
"A personal touch 
and sincere inter-
est " 
 
 
 
 
 
"The nurse’s abil-
ity to keep up in-
terested attitude 
in spite of the 
stressful situation 
in the ED. " 

Luottamus on tär-
keä osa hoitoa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoitaja on kohtaa-
misessa luotettava  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoitajan persoo-
nallinen kiinnostus 
potilaasta 
 
Hoitajan vilpitön 
kiinnostus poti-
laasta 
 
Hoitajan kiinnostu-
nut asenne 
 
 
 
 

Luottamus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiinnostuminen 
potilaasta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoitajan kohtaamistaidot 
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(Olofsson, Carl-
ström & Bäck-
pettersson 2012, 
207-211). 
 
"Attentive listen-
ing to the patient 
establishes a re-
spectful relation-
ship." 
 
"The triage 
nurse’s ability to 
listen contributed 
to mutual re-
spect." 
 
(Olofsson, Carl-
ström & Bäck-
pettersson 2012, 
207-211). 
 
“As indicated by 
the fact that lis-
tening to con-
cerns" 
 
(Pytel, Fielden, 
Meyer & Albert 
2009, 407-411). 
 
"The triage nurse 
to be reassuring." 
 
"She was calm” 
 
 
"The nurse’s abil-
ity to keep up 
stay calm in spite 
of the stressful 
situation in the 
ED. " 
 
(Olofsson, Carl-
ström & Bäck-
pettersson 2012, 
207-211). 
 

 
 
 
 
 
 
Potilaiden tarkkaa-
vainen kuuntelu 
 
 
 
 
Hoitajan kyky 
kuunnella vahvis-
taa kunnioittavaa 
suhdetta 
 
 
 
 
 

 
 
Hoitajan on hyvä 
kuunnella potilasta 
 
 
 
 
 
 
 
Hoitaja on rauhoit-
tava 
 
Hoitaja on rauhalli-
nen  
 
Hoitajan rauhalli-
sena pysyminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kuunteleminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rauhallisuus 
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"They were im-
pressed by the 
staff’s general 
consideration – 
being calm” 

 
(Möller, Fridlund 
& Göransson 
2010, 748-750). 

 
"There was a 
male nurse; he 
was so courte-
ous." 

 
"She was sensi-
ble." 
 
"The nurse to be 
'truly' present” 

  
"The nurse to be 
'truly' empa-
thetic." 
 
(Olofsson, Carl-
ström & Bäck-
pettersson 2012, 
207-211). 

 
"And showing 
compassion” 
 
(Pytel, Fielden, 
Meyer & Albert 
2009, 407-411). 
 
"A caring relation-
ship between the 
triage nurse and 
the patient was 
clearly estab-
lished during the 
triage encounter." 
 
(Olofsson, Carl-
ström & Bäck-
pettersson 2012, 
207-211). 
 

Hoitaja on rauhalli-
nen  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoitaja on kohte-
lias 
 
 
 
Hoitaja on järkevä 
 
 
Hoitajan läsnä olo  
 
 
Hoitaja on empaat-
tinen 
 
 
 
 
 
 
 
Hoitaja osoittaa 
myötätuntoa  
 
 
 
 
 
 
Huolehtiva potilas-
hoitaja suhde koh-
taamisessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kohteliaisuus 
 
 
 
 
Järkevyys 
 
 
Läsnä oleminen 
 
 
Empaattisuus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huolehtivaisuus 
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"Patients looked 
to nurses for 
communication 
that reflects car-
ing” 
 
"And showing 
genuine concern" 
 
 
"It might be that a 
caring approach" 
 
(Pytel, Fielden, 
Meyer & Albert 
2009, 407-411). 
 
"The triage nurse 
did not want to 
assist them." 
 
 
"The nurse had a 
positive ap-
proach” 
 
 
"The nurse had 
provided good 
care." 
 
(Möller, Fridlund 
& Göransson 
2010, 748-750). 
 
“The feeling of 
being cared for, 
reduces the 
sense of being 
acute confused, 
and the patients 
experience a 
temporary return 
to the ordinary re-
ality for a while." 
 
(Stenwall, Jönha-
gen, Sandberg & 
Fagerberg 2008, 
1580- 1584). 

Hoitajan on vuoro-
vaikutuksessa 
osoitettava huoleh-
tivaisuutta  
 
 
Hoitaja osoittaa ai-
toa huolta poti-
laasta 
 
Hoitaja kohtaa poti-
laan huolehtivasti 
 
 
 
 
 
Hoitaja ei halunnut 
auttaa 
 
 
 
Hoitajan myöntei-
nen lähestymistapa 
 
 
 
Hoitajan antama 
hyvä hoito 
 
 
 
 
 
 
Tunne siitä, että 
hoidetaan vähen-
tää sairauden tun-
netta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auttamishalu 
 
 
 
 
Myönteinen lä-
hestyminen 
 
 
 
Hyvän hoidon 
antaminen 
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"Patients de-
scribed a sense 
of openness in 
the triage room 
when they were 
with the triage 
nurse and that 
was invaluable." 
 
"They were im-
pressed by the 
staff’s general 
consideration - 
being thoughtful” 
 
"They were im-
pressed by the 
staff’s general 
consideration – 
being careful” 
 
 
"They were im-
pressed by the 
staff’s general 
consideration 
providing com-
fort, and de-
scribed this as 
fantastic staff." 
 
"Patients felt safe 
when arriving at 
the ED" 
 
 
(Möller, Fridlund 
& Göransson 
2010, 748-750). 
 
"Using plain lan-
guage." 
 
(Pytel, Fielden, 
Meyer & Albert 
2009, 407-411). 
 

Avoimuus potilas-
hoitaja suhteessa 
on tärkeää 
 
 
 
 
 
 
Hoitaja on huo-
maavainen 
 
 
 
 
Hoitaja on huolelli-
nen 
 
 
 
 
 
Hoitaja tarjoaa  
mukavuutta 
 
 
 
 
 
 
 
Potilaat kokevat 
olonsa turvalliseksi 
päivystyspoliklini-
kalla 
 
 
 
 
 
Hoitajan on tär-
keää käyttää selko-
kieltä 
 
 
 
 
 
 

Avoimuus 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huomaavai-
suus 
 
 
 
 
Huolellisuus 
 
 
 
 
 
 
Mukavuuden 
tarjoaminen 
 
 
 
 
 
 
 
Turvallisuuden 
tunteen antami-
nen 
 
 
 
 
 
 
Selkokielisyys 
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"The happiness 
within the en-
counter, being 
able to laugh 
together reduces 
the sense of be-
ing acute con-
fused” 
 
"It is important for 
older patients 
with ACS to be 
able to under-
stand the coher-
ence in the en-
counter." 
 
"By trying to un-
derstand the 
older patients’ ex-
periences within 
the ACS” 
 
“By giving the pa-
tient time to com-
prehend." 
 
(Stenwall, Jönha-
gen, Sandberg & 
Fagerberg 2008, 
1580- 1584). 
 

Potilas-hoitaja suh-
teessa yhdessä 
nauraminen vähen-
tää sairauden tun-
netta  
 
 
 
 
Hoitajan on koh-
taamisessa ym-
märrettävä 
 
 
 
 
 
Hoitajien tulee yrit-
tää ymmärtää poti-
laan kokemusta 
 
 
 
Hoitaja antaa aikaa 
potilaan käsitellä ti-
lannetta 

Huumori 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ymmärtäväi-
syys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antaa potilaalle 
aikaa käsitellä 
tilannetta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


