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1 Johdanto 

 

Opiskelen Metropoliassa ylemmän ammattikorkeakoulun kliininen asiantuntija tutkintoa. 

Tutkimukseni on muodoltaan tutkimuksellinen kehittämishanke. Tutkimuksellisen kehit-

tämishankkeen tarkoitus on luoda motivaation edistämistyökalu edistämään neuropsyki-

atrisen lapsen hoitomotivaatiota. Tavoitteena on myös nostaa esille näkökulmia lapsen 

hoitomotivaation edistämisen keinoista ja nostaa lapsen ääni paremmin kuuluville hoito-

prosessissa. HUS:ssa yhtenä ajankohtaisena teemana ja kehitettävänä asiana on saada 

lasten oma näkemys ongelmista ja tavoitteistaan paremmin esille hoitoprosessissa. 

(HYKS, lastenneuropsykiatrian yksikön tuloskortti 2016.) Motivaation edistämistyökalun 

avulla on tarkoitus edistää neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaatiota sekä saada lap-

sen oma näkemys ja mielipiteet paremmin esille. Näin ollen tutkimuksellinen kehittämis-

hanke sopii hyvin HUS:n ajankohtaisiin tavoitteisiin.  

 

Asiakkaan motivaatiolla on merkittävä vaikutus koko hoitoprosessin kannalta. Erilaiset 

käyttäytymisongelmat liittyvät usein tyytymättömyyteen ja heikkoon motivaatioon, sillä 

tyytymättömyys on usein seurausta tarpeiden tyydyttämisen estymisestä (Ruohotie 

1998: 48). On myös tärkeää, että asiakas itse kokee työskentelyn hyödylliseksi. Käsitel-

tävien asioiden on oltava asiakkaalle tärkeitä, keskeisiä ja hänen todellisuudestaan nou-

sevia. Asiakkaan sitoutumisen kannalta keskeistä työskentelyssä on toimivan yhteistyön 

luominen. (Uusitalo-Malmivaara toim. 2014: 214-215.) Neuropsykiatrisen lapsen hoito-

motivaation lisääntyessä on mahdollista päästä tehokkaammin työskentelemään myös 

hoitotavoitteiden eteen, joiden tarkoitus on parantaa lapsen ja perheen elämänlaatua. 

 

Lapsen hoitomotivaation edistämisestä on vain vähän aiempia tutkimuksia, joten kuvai-

levaan kirjallisuuskatsaukseen olen poiminut tietoa motivaation edistämisestä hoito- ja 

lääketieteen lisäksi kasvatustieteiden ja positiivisesta psykologiasta sekä uusimmista 

motivaatioteorioista. Aiempien tutkimusten vähyys lapsen hoitomotivaation edistämisen 

keinoista oli myös yksi tärkeä syy ryhtyä tähän tutkimukselliseen kehittämishankkee-

seen. Motivaation edistämisen keinoja olisi hyvä tutkia jatkossa lisää, sillä aihe tärkeä. 

Motivaation edistämisellä on laajoja positiivisia vaikutuksia ihmisen elämään missä ta-

hansa kontekstissa.  
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Uusissa motivaatiotutkimuksissa on esitetty, että ihmisellä on kolme psykologista perus-

tarvetta: vapaaehtoisuus, kyvykkyys ja yhteenkuuluvuus. Näiden tarpeiden läsnäolo tai 

poissaolo selittäisi suurimman osan hyvinvoinnistamme ja sisäisestä motivaatiostamme. 

(Uusitalo-Malmivaara toim. 2014: 48.) Lasten neuropsykiatriassa ja yleisesti mielenter-

veystyössä näiden tarpeiden turvaaminen ja lisääminen lapsen elämässä voi olla haas-

tavaa, sillä moni lapsi kokee ainakin aluksi joutuneensa hoidon piiriin vasten omaa tah-

toaan. Motivaation edistämistyökalun avulla pyritään lisäämään lapsen tunnetta itse vai-

kuttaa asioihin ja tavoitteisiin sekä lisätä lapsen kokemusta tulla kuulluksi. Motivaation 

edistämistyökalun avulla myös lapsen kyvykkyyden tunnetta pyritään lisäämään.  

 

Tutkimuksellinen kehittämishanke etenee vaiheittain seuraavassa järjestyksessä: Kuvai-

leva kirjallisuuskatsaus, HUS:n lasten neuropsykiatrian yksikön asiantuntijoiden lomake-

kysely sekä motivaation edistämistyökalun implementointi käytäntöön. Kuvailevan kirjal-

lisuuskatsauksen sekä lomakekyselyiden vastausten pohjalta kehitin motivaation edistä-

mistyökalun, joka on tutkimuksellisen kehittämishankkeen lopputuotos.  

 

Motivaation edistämistyökalussa on kolme osiota; minun fiilis lomake, puutehtävä sekä 

motivaation edistämisen checklist. Motivaation edistämistyökalua voi tarvittaessa käyt-

tää apuna neuropsykiatrisessa hoidossa olevan lapsen hoitoprosessissa. Neuropsykiat-

risesti oireilevien lasten erityispiirteiden vuoksi olen hyödyntänyt paljon visuaalisuutta 

motivaation edistämistyökalussa, sillä lasten on usein helpompi hahmottaa asioita ku-

vista kuin pelkistä sanallisista viesteistä (Lehtisare 2017: 17.). Lisäksi lasten neuropsy-

kiatrian asiantuntijoiden lomakekyselyistä nousi esille kuvien käytön hyödyllisyys neuro-

psykiatrisen lapsen motivaatiota edistettäessä.  

 

Motivaation edistämistyökalu on monipuolinen ja helppokäyttöinen. Sen avulla työsken-

nellään menetelmillä, jotka ovat tutkimuksellisessa kehittämishankkeessa todettu edis-

tävän neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaatiota. Koko tutkimuksellisen kehittämis-

hankkeen taustalla tavoitteena on motivoituneempi, tyytyväisempi, suoriutuvampi ja on-

nellisempi lapsi sekä perhe. Lapsen hyvän hoitomotivaation seurauksena on todennä-

köisesti myös lapsen parempi hoitoon sitoutuminen sekä paremmat hoitotulokset. 

 

Toivon motivaation edistämistyökalusta olevan mahdollisimman paljon hyötyä HUS:n 

neuropsykiatrian yksikön työntekijöille neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaation edistä-

mistyössä. Kehittämishankkeen kautta saatua tutkimustietoa ja materiaalia voi mahdol-

lisesti hyödyntää myös muussa mielenterveys- sekä kasvatustyössä.  
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Opinnäytetyö on julkinen asiakirja ja se on tarkoitettu ensisijaisesti HUS organisaation ja 

Metropolia Ammattikorkeakoulun käyttöön. Tutkimus tullaan julkaisemaan ammattikor-

keakoulujen opinnäytetöitä ja julkaisuja esittelevässä Theseus-verkkopalvelussa 

(www.theseus.fi). 

2 Tutkimuksellisen kehittämishankkeen asetelma, tarkoitus ja tavoitteet 

 

Tutkimuksellisen kehittämishankkeen tarkoitus on luoda motivaation edistämistyökalu 

HUS neuropsykiatrisen yksikön työntekijöille edistämään neuropsykiatrisen lapsen hoi-

tomotivaatiota. Tavoitteena on myös nostaa näkökulmia esiin lapsen hoitomotivaation 

edistämisen keinoista sekä nostaa lapsen näkökulma hoitoprosessissa paremmin esille. 

Idea tutkimuksellisen kehittämishankkeen aiheeseen nousi HUS:n ajankohtaisista tavoit-

teista, jossa yksi keskeinen tavoite oli nostaa lapsen ääni paremmin kuuluville sekä ko-

rostaa lapsen näkökulmaa. Tämä tausta-ajatus ja tavoite ohjaa koko tutkimuksellisen 

kehittämishankkeen sisältöä. (HYKS, lastenneuropsykiatrian yksikön tuloskortti 2016.) 

Mietin myös millaisen aiheen kehittelystä olisi mahdollisimman paljon käytännön hyötyä 

neuropsykiatrisessa hoidossa olevalle lapselle ja hänen perheelleen sekä työntekijöille, 

jotka työskentelevät yksikössä asiantuntijoina.  

 

Lapsen hoitomotivaatio on suuri tekijä koko hoitoprosessin onnistumisen sekä hoitotu-

loksien kannalta. Motivointi on taitoa rakentaa ja ylläpitää yhteyttä asiakkaaseen. Se on 

taitoa saada asiakas puhumaan ja herkistyä asiakkaan muutospuheelle. (Oksanen 2014: 

73.) Motivaation edistämisessä on olennaista, että saisimme itse vaikuttaa siihen, minkä 

haasteiden parissa työskentelemme. Myös tieto siitä, että stressaavimmat ja haastavim-

mat työvaiheet ovat vain ohimeneviä hetkiä eikä pysyvä olotila, on tärkeä tiedostaa. 

Usein yksilön täytyy oppia myös sellaisia asioita, joita hän ei ole itse valinnut ja mitkä 

eivät välttämättä kiinnosta lainkaan. Tällöin tärkeää on se, millainen oppimisilmapiiri on-

nistutaan luomaan yksilön ympärille. (Uusitalo-Malmivaara toim. 2014: 256-257.) Moti-

vointityön tarkoitus on herättää asiakkaan sisäinen motivaatio. Työntekijä toimii silloin 

motivoivasti, kun asiakkaan tulevaisuudessa on jotain odottamisen arvoista ja keskuste-

lut koskevat sitä, miten toivottu näky toteutuu. Motivoinnin tarkoitus on asiakkaan voi-

maantuminen. Voimaantumisen taustalla on empowerment-käsite, jolla tarkoitetaan ih-

misestä itsestään lähtevää kehitystä ja prosessia. (Oksanen 2014: 259.) 

 

 



9 

 

  

Huomasin, että aiheesta löytyy vain vähän tutkimuksia hoitotieteissä. Koin siis hyödyl-

liseksi ja tarpeelliseksi kartoittaa lapsen hoitomotivaation edistämisen keinoja tutkimuk-

sellisessa kehittämishankkeessani. 

 

Tutkimuksellisen kehittämishankkeeseen sisältyy neljä vaihetta; 1.Kuvaileva kirjallisuus-

katsaus, 2. lomakekysely neuropsykiatrisen yksikön asiantuntijoille, 3. motivaation edis-

tämistyökalun esittely yksikön työntekijöille 4. palautekysely asiantuntijoille. Alla kaavio 

tutkimuksellisen kehittämishankkeet kunkin osion tarkoituksista, menetelmistä sekä ta-

voitteista. 

 

Tutkimuksellisen kehittämishankkeen vaiheet ja kunkin vaiheen tarkoitus, menetelmät ja 

tavoitteet eriteltynä: 
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Tutkimuksellisen kehittämishankkeen päätarkoitus on kehittää motivaation edistämistyö-

kalu HUS:n lasten neuropsykiatrian yksikköön. Menetelminä käytän kuvailevaa kirjalli-

suuskatsausta, lomakekyselyä neuropsykiatrian yksikön asiantuntijoille sekä valmiin mo-

tivaation edistämistyökalun implementointia käytäntöön. Päätavoite on edistää neuro-

psykiatrisen lapsen hoitomotivaatiota. Tavoitteena on myös saada ”lapsen ääni” parem-

min kuuluviin hoitoprosessissa sekä nostaa esiin näkökulmia lapsen hoitomotivaation 

edistämisestä. 

 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tarkoitus on ottaa selvää, millaista tietoa lapsen hoito-

motivaation edistämisestä on jo olemassa. Menetelmänä on kartoittaa kuvailevan kirjal-

lisuuskatsauksen keinoin lapsen motivaation edistämisestä tehtyjä tutkimuksia ja aihee-

seen liittyvää uutta kirjallisuutta. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tavoite on muodostaa 

väittämiä motivaation edistämisestä asiantuntijoiden lomakekyselyyn sekä kerätä tietoa 

motivaation edistämistyökalun kehittelyä varten. Kuvailevaa kirjallisuuskatsausta voi 

luonnehtia yleiskatsaukseksi ilman tiukkoja ja tarkkoja sääntöjä. Tässä menetelmässä 

käytetyt aineistot ovat laajoja ja aineiston valintaa eivät rajaa metodiset säännöt. Tutkit-

tava ilmiö pystytään kuitenkin kuvaamaan laaja-alaisesti ja tarvittaessa luokittelemaan 

tutkittavan ilmiön ominaisuuksia. (Salminen 2011: 6.) Koska motivaation edistämisestä 

on tehty niin vähän tutkimuksia, kuvailevan kirjallisuuskatsaus sopi tutkimuksellisen ke-

hittämishankkeen menetelmäksi yhdistettynä muihin ohessa esitettyihin menetelmiin. 

 

Lomakekyselyn tarkoitus lasten neuropsykiatrisen yksikön työntekijöille on tutkia kuvai-

levan kirjallisuuskatsauksen pohjalta muodostamiani väittämiä eli sitä, miten eri kuvai-

levan kirjallisuuskatsauksen pohjalta poimitut motivaation edistämisen keinot soveltuvat 

asiantuntijoiden mielestä käytettäväksi lasten neuropsykiatriassa. Toisena tarkoituk-

sena on lomakekyselyn avulla tutkia asiantuntijoiden keinoja edistää neuropsykiatrisen 

lapsen hoitomotivaatiota ja tavoitteena on kerätä tietoa motivaation edistämistyökalua 

varten.  Lomakekyselyyn osallistui yksitoista lasten neuropsykiatrian avohoitotiimien 

asiantuntijaa (n=11).  

 

Lomakekyselyn toteutin laadullisia tutkimusmenetelmiä käyttäen. Lomakekysely on 

useimmiten kvantitatiivisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmä, mutta sitä voidaan 

käyttää myös laadullisessa tutkimuksessa. Lomakekyselyssä ei voida kysyä mitä ta-

hansa sellaista, mikä olisi mukavaa tai hyödyllistä tietää, vaan siinä kysytään tutkimuk-

sen tarkoituksen ja ongelmanasettelun kannalta merkityksellisiä kysymyksiä. Jokaiselle 

kysymykselle pitää löytyä perustelu tutkimuksen viitekehyksestä, tutkittavasta ilmiöstä jo 
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tiedetystä tiedosta. (Tuomi - Sarajärvi 2009: 74-75.) Laadullinen tutkimus ei pyri yleistet-

tävyyteen ja siksi otos voi olla harkinnanvarainen eli koskea esimerkiksi henkilöitä, jotka 

edustavat mahdollisimman hyvin tutkittavaa ilmiötä (Kankkunen - Vehviläinen-Julkunen 

2013: 67.). Laadullisessa tutkimuksessa pyritään kuvaamaan jotain ilmiötä tai tapahtu-

maa, ymmärtämään tiettyä toimintaa, antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta jollekin 

ilmiölle. Näin ollen laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että henkilöt, joilta tietoa ke-

rätään, tietävät tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon tai heillä on kokemusta asi-

asta. Tällöin tiedonantajien valinta ei voi olla satunnaista vaan harkittua ja tarkoitukseen 

sopivaa. (Tuomi - Sarajärvi 2009: 85-86.) Tässä tutkimuksellisessa kehittämishank-

keessa lomakekyselyiden asiantuntijoiden vastausten otanta on suhteellisen pieni 

(n=11), mutta kohderyhmä on tarkoin harkittu, sillä halusin nimenomaan lasten neuro-

psykiatrian asiantuntijoiden kokemuksia ja mielipiteitä neuropsykiatrisen lapsen hoito-

motivaation edistämisen keinoista. 

 

Motivaation edistämistyökalun implementoinnilla käytäntöön on tarkoitus opettaa moti-

vaation edistämistyökalun käyttöä lasten neuropsykiatrian yksikön asiantuntijoille ja nos-

taa esille tutkimuksellisessa kehittämishankkeessa esille nousseita motivaation edistä-

misen keinoja. Tavoitteena on tutkimuksellisen kehittämishankkeen kautta saadun tie-

don implementointi sekä motivaation edistämistyökalun jalkauttaminen käytäntöön. Uu-

den toimintatavan käyttöönotto neuropsykiatrisen lapsen hoidossa edellyttää sekä tiedon 

leviämistä, että levittämistä. Tiedon levittämisen tavoitteena on kohdistaa oikea tieto oi-

keille ihmisille oikeassa paikassa ja muodossa. (Holopainen - Junttila ym. 2014: 109.) 

 

Uuden tiedon tai toimintatavan käyttöönotto tulee olla etukäteen hyvin suunniteltu, ja tie-

don leviämisen onnistumista on seurattava. Yhtenäisten käytäntöjen leviäminen organi-

saatiossa edellyttää, että organisaatio on valmis siihen ja että sillä on tarvittavat tukira-

kenteet tiedon levittämiselle ja hyödyntämiselle. Sovellettaessa näyttöä asiakkaan hoi-

toon nähdään tiedon hyödyntämisen vaikutukset, joita voidaan mitata esimerkiksi hoito-

tuloksina. Käytännössä toiminnan tuloksia tulisi pystyä arvioimaan, jotta tiedettäisiin, te-

keekö organisaatio oikeita asioita. (Holopainen - Junttila ym. 2014: 110-117.) 

 

Tutkimuksellisesta kehittämishankkeesta olisi tarkoitus olla mahdollisimman paljon käy-

tännön hyötyä lasten neuropsykiatrisen yksikön työntekijöille. Tästä syystä on tärkeää, 

että esittelen työkalun itse ja pidän luennon tutkimuksellisessa kehittämishankkeessa 

esille nousseista motivaation edistämisen keinoista sen sijaan, että valmis tutkimushan-
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keraportti vain lähetettäisiin yksikön työntekijöille. Kirjallisessa muodossa tutkimukselli-

sesta kehittämishankkeesta saatu hyöty ja tieto jäisi todennäköisesti paljon pienem-

mäksi. Tärkeää oli myös sopia yksikön osastonhoitajan Sari Arpalahden kanssa sijainti, 

mistä motivaation edistämistyökalu löytyy jatkossa ja tiedottaa asiasta työntekijöille.  

 

Asiantuntijoiden palautekyselyn tarkoituksena on selvittää asiantuntijoiden mielipide tut-

kimuksellisesta kehittämishankkeesta. Tavoitteena on arvioida palautteen avulla moti-

vaation edistämistyökalun implementoinnin onnistumista käytäntöön sekä koko tutki-

mushankkeen hyödyllisyyttä ja käyttökelpoisuutta lasten neuropsykiatrisessa yksikössä. 

 

Tutkimuksellisen kehittämishankkeen tutkimuskysymys on; miten edistää neuropsykiat-

risen lapsen hoitomotivaatiota lasten neuropsykiatrian yksikössä? Kuvailevan kirjalli-

suuskatsauksen avulla saan vastauksen kysymykseen: Millaista tietoa lapsen hoitomo-

tivaation edistämisestä on jo olemassa? Lomakekyselyllä saan vastauksen kysymyksiin: 

Kuinka hyvin olemassa olevat motivaatioteoriat ja motivaation edistämisen keinot ovat 

sovellettavissa lasten neuropsykiatriaan? Sekä millaista tietoa ja kokemusta asiantunti-

joilla on neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaation edistämisestä? Lomakekysely on 

kaksi vaiheinen. Se koostuu kuvailevan kirjallisuuskatsauksen pohjalta poimituista väit-

tämistä sekä avoimista kysymyksistä. Väittämien avulla tutkin, ovatko kirjallisuudesta 

löytyvät motivaation edistämisen keinot sovellettavissa neuropsykiatrisen lapsen hoito-

motivaation edistämiseen. Avoimet kysymykset antavat tietoa asiantuntijoiden keinoista 

ja kokemuksista edistää neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaatiota. Palautekysely vas-

taa kysymykseen: Kuinka hyödylliseksi ja mielenkiintoiseksi asiantuntijat kokivat tutki-

muksellisen kehittämishankkeen? Sekä onko kuinka todennäköistä, että kehittämäni mo-

tivaation edistämistyökalu jalkautuu käytäntöön? 

 

Aineisto on yleensä riittävä silloin, kun tutkija voi vastata tutkimuskysymykseensä. Oleel-

lisinta on siis miettiä, millaisella aineistolla on mahdollista vastata tutkimuskysymykseen 

ja millaista tietoa tutkimuksella tavoitellaan. (Ronkainen, Pehkonen ym. 2013: 117-118.) 

Omaan tutkimuskysymykseeni miten edistää neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaatiota 

parhaiten, saa vastauksen yhdistämällä kuvailevan kirjallisuuskatsauksen sekä lomake-

kyselyn tulokset. Näiden tuloksien pohjalta kehitin motivaation edistämistyökalun, joka 

on tutkimushankkeeni lopputuotos. 
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Tutkimuksellisen kehittämishankkeen kautta saatua tutkimustietoa ja materiaalia on tar-

koitus voida mahdollisesti hyödyntää myös muussa mielenterveys- sekä kasvatus-

työssä.  

 

3 Tutkimuksellisen kehittämishankkeen viitekehys 

 

 

3.1 Tutkimuksellisen kehittämishankkeen toimintaympäristö ja kulttuuri 

 

HUS kuntayhtymä muodostuu viidestä sairaanhoito-alueesta, jotka ovat HYKS-sairaan-

hoitoalue sekä Hyvinkään, Lohjan, Porvoon ja Länsi-Uusimaan sairaanhoitoalueet. 

(HUS, hallinto 2017.) HUS on kansainvälisesti korkeatasoinen, uutta tietoa luova sairaa-

laorganisaatio, jossa potilaiden tutkimus ja hoito ovat laadukasta, oikea-aikaista, turval-

lista ja asiakaslähtöistä. (HUS, Hus:n strategia 2012-1016.)  

 

Lomakekysely toteutetaan HUS:n lasten neuropsykiatrian yksikön avotiimien työnteki-

jöille. Yksikössä tehdään vaativan tason neuropsykiatrista diagnostiikkaa ja annetaan 

neuropsykiatrisiin ongelmiin kohdentuvaa kuntoutusta. Yksikössä hoidetaan alle 13-vuo-

tiaita lapsia ja heidän perheitään ja siellä toimii kaksi eri neuropsykiatrista avohoitotyö-

ryhmää sekä päiväkeskus. Yksikössä työskentelee osastonhoitajan lisäksi sairaanhoita-

jia, toimintaterapeutteja, psykologeja, neuropsykologeja, puheterapeutti, sosiaalityönte-

kijä sekä neuropsykiatriaan erikoistuneita lääkäreitä. (Hus sairaanhoito 2017.) Lomake-

kyselyyn vastaavat asiantuntijat työskentelevät päivittäin neuropsykiatristen lasten ja 

heidän perheiden kanssa lasten neuropsykiatrisessa yksikössä. Lomakekyselyyn vas-

tasi yksitoista (n=11) lasten neuropsykiatrisen yksikön avohoitotiimien asiantuntijaa. 

 

Aiheeni sopii hyvin HUS:n ajankohtaisiin tavoitteisiin, joista yksi on lapsen oman näke-

myksen nostaminen entistä paremmin esille. (HYKS lasten neuropsykiatrian yksikkö tu-

loskortti 2016.). Lapsen hoitomotivaation edistämisestä löytyi vähän tutkittua tietoa hoi-

totieteissä. Motivaation edistämistä on tutkittu lähinnä kasvatustieteiden ja psykologian 

piirissä. Lääke- ja hoitotieteissä hoitomotivaation edistämisestä on paljon hiljaista ja käy-

tännössä opittua tietoa, mutta vain vähän tieteellisesti tutkittua tietoa.  Näin ollen koin 

tärkeäksi ja hyödylliseksi tutkia ja kehittää neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaation 

edistämisen keinoja. 
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3.2 Neuropsykiatria 

 

Moderni psykiatrinen tutkimus perustuu suurelta osin neurotieteellisiin menetelmiin, 

mutta se ei ole silti neurologiaa. Psykiatrian pohjalla ovat monipuoliset haastatteluteknii-

kat sekä erilaiset terapiat yhdistettynä moderneihin biologisiin hoitomuotoihin. Neurolo-

gia perustuu taas tarkkaan biologiseen ja kausaaliseen diagnostiikkaan. Neuropsykiatri-

assa on näitä molempia. Neuropsykiatria on tapa tarkastella neurologisia ja psykiatrisia 

sairauksia. Tieto neurologian ja psykiatrian perusteista sekä neuropsykologisten, neuro-

radiologisten ja neurofysiologisten tutkimusmenetelmien hallitseminen ovat keskeistä. 

Neuropsykiatria perustuu käsitykseen mielen ja aivojen erottamattomuudesta. (Terveys-

kirjasto 2017) 

 

Lasten ja nuorten neuropsykiatriset häiriöt ovat ensisijaisesti kehityksellisiä aivojen toi-

mintaan liittyviä häiriöitä, joihin liittyy usein samanaikaisia psykiatrisia ongelmia. Joillakin 

neuropsykiatrisilla häiriöillä on ennen kaikkea voimakas vaikutus sosiaaliseen kanssa-

käymiseen muiden ihmisten kanssa. (Mielenterveysseura 2017.) Neuropsykiatrisia kehi-

tyksellisiä häiriöitä ovat esimerkiksi aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriöt, erilaiset 

autisminkirjonhäiriöt, kuten aspergerin- tai touretten oireyhtymä. (Hus 2017.) Neuropsy-

kiatristen häiriöiden esiintyvyys on viime vuosikymmeninä kasvanut suuresti. Mahdolli-

sesti lisääntyneen tietoisuuden takia ne tunnistetaan paremmin. Neuropsykiatrisesti oi-

rehtivat lapset ovat riskissä syrjäytyä ja saada liitännäisoireita. Yksilöllisten tukitoimien 

aloittaminen ajoissa helpottaa arjen sujuvuutta, vähentää syrjäytymisen riskiä ja ongel-

mien kasaantumista. (Nepsy-käsikirja 2011: 29.) 

 

3.2.1 Neuropsykiatrinen kuntoutus 

 

Neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen kuntoutus toteutetaan lapsen ja perheen tarpeiden 

mukaisesti. Tukitoimet täytyy aloittaa heti, kun lapsella tai nuorella havaitaan toiminta- 

tai oppimiskyvynongelmia. Käypähoitosuositusten mukaan tukitoimia ovat: 

- päivähoito- ja koulujärjestelyt tarpeenmukaisine pedagogisine toimineen 

- vanhemmille annettavat ohjeet ADHD-lapsen tai nuoren ohjaamisesta psykologin 

tai puhe-, toiminta- tai fysioterapeutin antama ohjaus tai kuntoutus 

- sosiaalitoimen tukimuodot (tukihenkilö tai -perhe, perhetyö, muu). (Käypähoito) 
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Esimerkiksi ADHD:n keskeiset oireet vähenevät sekä psykososiaalisilla hoitomuodoilla, 

että lääkehoidolla. Vanhempien jaksamista ja hyvinvointia tulee tukea kuntoutuksessa. 

Lapselle tai nuorelle tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, johon kirjataan suunni-

tellut tukitoimet ja kuntoutus sekä asetetut hoitotavoitteet, -menetelmät, aikataulu, seu-

ranta aikatauluineen ja vastuuhenkilöt. Hoidon tehoa seurataan haastattelun, kliinisen 

arvion ja kyselylomakkeiden tai lääkehoidon seurantalomake avulla. Hoidon alkaessa 

määritetään hoidon tavoitteet esimerkiksi levottomuuden väheneminen, läksyjen teon 

onnistuminen, joiden saavuttamista hoidon aikana arvioidaan. Hoitomyöntyvyydellä ja 

sen koetulla hyväksyttävyydellä on vaikutusta hoidon toteutumiseen ja siten myös hoi-

don tehoon. (Käypähoito 2017.) 

 

Psykososiaalisilla hoidoilla tarkoitetaan erilaisia lapselle ja hänen perheellensä annetta-

via lääkkeettömiä hoitoja. Tavallisimpia niistä ovat: 

- vanhempainohjaus 

- tukitoimet päiväkodissa ja koulussa 

- käyttäytymishoito (behavioral treatment) kotona, päiväkodissa ja koulussa 

- psykoterapia 

- toimintaterapia 

- neuropsykologinen kuntoutus 

- ADHD-valmennus, "coaching"  

- sopeutumisvalmennuskurssit ja vertaistuki  

Usein neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen kuntoutus toteutetaan yhdistelmähoitona eli 

lapsi ja perhe saa samanaikaisesti montaa eri hoitomuotoa. (Käypähoito 2017.) 

 

Kuvien käyttö, ennakointi, sarjakuvapiirtäminen, sosiaalisten tarinoiden käyttö, asioiden 

ja tapahtumien pilkkominen pienempiin osiin eli osittaminen sekä motivointi ovat hyödyl-

lisiä keinoja käyttää kaikille lapsille ja nuorille, mutta erityisen hyödyllisiä neuropsykiatri-

sista oireista kärsiville lapsille ja nuorille heidän erityispiirteiden vuoksi. (Arjen selviyty-

miskeinot, ammattihenkilöiden toteama kuntoutus.) Neuropsykiatrisen lapsen kuntoutuk-

sessa tärkeää on lapsen neurokognitiivisten erityispiirteiden ymmärtäminen. Visuaali-

suus, kuvien käyttö, ennakointi, toistot, osittaminen ja lapsen vahvuuksien hyödyntämi-

nen ovat avainasemassa. (Kaartinen – Schoop 2011.)  

 

3.2.2 Lapsen näkökulma kuntoutuksessa 
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Sosiaali- ja terveysturvan tuoreessa raportissa on kuvattu lapsen kuntoutuksen hyviä 

käytäntöjä, jotka vahvistavat lapsen osallistumista ja toimijuutta arjessa. Tutkimuksen 

tulokset osoittivat, että lapselle merkityksellinen toiminta arjessa mahdollistuu kolmen 

toisiinsa nivoutuvan elementin kautta: lapsi toimijana, mieluisa toiminta sekä yhteistoi-

minta. Lapsi toimijana käsittää lapsen identiteetit ja minäkuvan, tunteet ja haaveilun, 

osallisuuden yhteisössä sekä lapsen oman tahdon ilmaisemisen ja mahdollisuuden vai-

kuttaa asioihin. Lapsen mieluisa toiminta on lapsen maailmaan kiinnittyvää sekä lapsen-

tahtista. Se sisältää oppimista, onnistumisia, elämyksellisyyttä sekä leikkisyyttä ja se 

tuottaa lapselle iloa. Yhteistoiminta rakentuu vastavuoroisessa neuvottelussa sisältäen 

joustavuutta, vastuun ottoa sekä jatkuvuutta. Yhteistoiminta edellyttää valmistautumista 

ja rakentuu yhteisenä oppimisprosessina. Suuntaa yhteistoiminnalle antaa yhdessä so-

vitut tavoitteet ja käytännöt. (Sipari – Vänskä – Pollari 2017.) 

 

Lapsen merkityksellisen toiminnan rakentumista arjessa ohjasivat tutkimuksen mukaan 

seuraavat arvot: turvallisuus, luottamus, rohkeus, rehellisyys sekä yhdenvertaisuus. Lap-

sen kuntoutuksen hyvät käytänteet sisälsivät yksilöllisten voimavarojen korostamista, 

lapsen osallistumisen tavoitteiden suuntaisten ratkaisujen löytymistä yhdessä sekä per-

heen arjen sujumisen tärkeyttä. Lapsen edun punninta on parasta toteutua kuntoutuk-

sessa lapsen, perheen ja ammattilaisten kumppanuudessa yhdessä neuvotellen. (Sipari 

– Vänskä – Pollari 2017.) 

 

3.2.3 Kuvien käyttö neuropsykiatriassa 

 

Varsinkin autismispektrin häiriöistä kärsivien kanssa kuvien käyttö sanojen tukena on 

todettu tehokkaammaksi keinoksi kommunikoida kuin pelkästään sanallinen kommuni-

kointi (Kamio - Taichi 2000.). Kuvien käyttö myös keskittymishäiriöistä kärsivän lapsen 

kanssa on todennäköisesti pelkkää sanallista kommunikaatiota tehokkaampaa, sillä ku-

vat ovat pysyvämpiä, selkeämpiä ja niihin voi syventyä niin pitkäksi aikaa kuin on tar-

peellista viestin ymmärtämiseksi. Vaikka puhumiseen ja ymmärtämiseen ei suuria haas-

teita liittyisikään, kuvien avulla voidaan rikastuttaa päivittäistä vuorovaikutusta. Lasten 

on usein helpompi hahmottaa asioita kuvista kuin pelkistä sanallisista viesteistä. Kuvien 

avulla saadaan myös lapsen kokonaisvaltainen keskittyminen käsiteltävään asiaan.  Ar-

jessa visualisuutta voidaan käyttää apuna esimerkiksi ympäristön, ajan, tilojen, toimin-

nan ja henkilöiden jäsentämisessä. Myös tunteita ja tarpeita voidaan ilmaista kuvien vä-

lityksellä sekä jakaa kokemuksia toisen kanssa.  Kuvat usein myös herättävät lapsen 
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mielenkiinnon ja innostavat vuorovaikutukseen häiriöiden tyypistä riippumatta. (Lehtisare 

2017: 11-17.) 

 

Uusimpien tutkimusten mukaan autismikirjon häiriöistä kärsivät lapset ymmärtävät väril-

lisistä kuvista paremmin viestejä kuin mustavalkokuvista (Hartley - Allen 2015: 28.).  

3.3 Positiivinen psykologia 

 

Positiivinen psykologia on tämän vuosituhannen aikana laajentunut monihaaraiseksi tie-

teenalaksi, jonka kenttään kuuluu ajattelun ja käyttäytymisen ilmiöiden tutkimista mitä 

erilaisimmissa yhteyksissä. Ihmisen tunteet vaikuttavat oppimiseen, motivaatioon ja 

energisyyteen. Positiivinen psykologia tutkii, miten voimme tunnistaa ja kehittää hyvää 

itsessämme ja toisissamme sekä edistää kaikkien mahdollisuuksia menestyä. Positiivi-

sen psykologian keskeinen tutkimuskohde on ihmisen subjektiivinen hyvinvointi eli on-

nellisuus. (Uusitalo-Malmivaara 2014: 19-23.) Positiivinen psykologia pyrkii vastaamaan 

kysymykseen: voiko psykologia tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan lisätä hyvinvointia 

yhtä suuressa mittakaavassa? Se keskittyy siis tutkimaan yksilön vahvuuksia ja voima-

varoja heikkouden ja puutteiden tarkastelun sijaan (Positiivinen psykologia 2017.) 

 

Usein ihmisistä on raskasta puhua ongelmista ja miettiä niiden syitä. Asiakkaat saattavat 

odottaa ammattiauttajiltakin kritiikkiä tai tuomiota. Työskentely asiakkaan kanssa 

helpottuu, kun keskitytään elämän toimiviin puoliin, asiakkaan vahvuuksiin ja toiveisiin. 

Ihminen on usein halukas yhteistyöhön, joka lähtee liikkeelle siitä, missä hän on hyvä. 

Samalla syntyvät myönteiset tunteet taas mahdollistavat uusien toimintamallien 

löytymisen ja asiakkaan tilanteen helpottumisen. Vahvuuksista ja unelmista puhuttaessa 

ollaan usein lähellä ihmiselle kaikkein tärkeimpiä asioita. Tällöin työntekijän on 

hedelmällistä poimia asiakkaan puheesta merkityksiä ja luomaan asiakkaan kanssa 

uusia tapoja elää niitä todeksi ja etsiä uusia polkuja umpeutuneiden tilalle. Positiiviseen 

psykologiaan perehtynyt työntekijä voi havaita asiakkaalle merkityksellisiä asioita vielä 

aiempaa tarkemmin ja innostaa asiakasta pohtimaan oman elämänsä merkityksiä. 

(Uusitalo-Malmivaara toim. 2014: 213-214.) 

 

Myönteisten tunteiden vaikutusta yksilöön ja ryhmiin on tutkittu psykologian historiassa 

vähän. Vasta 1990-luvun lopulla positiivisen psykologian synnyttyä kiinnostuttiin selvit-

tämään, miten myönteiset tunteet vaikuttavat ihmiseen ja hänen hyvinvointiinsa. Fred-

riksinin teorian 2009 mukaan myönteiset tunteet rakentavat ja laajentavat ajattelua sekä 

huomiokykyä niin yksilö- kuin ryhmätasolla. Myönteiset tunteet myös lisäävät luovuutta, 
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rakentavat elämän tyytyväisyyttä ja parantavat kykyä kohdata vastoinkäymisiä. Fredrik-

son käsittelee tunteita tiloina, joihin yksilö voi vaikuttaa toiminnallaan ja omilla asenteil-

laan. Hyvinvoinnin ja elämään tyytyväisyyden luomiseksi positiivisen psykologian tutki-

mustulokset painottavat myönteisten tunteiden löytämistä sekä menneestä, nykyhet-

kestä että tulevasta. (Uusitalo-Malmivaara toim. 2014: 210-213.) 

 

Myönteiset tunteet ovat kaikille terapiasuuntauksille yhteinen sekä muutosta luova ilmiö. 

Myönteisten tunteiden teoria selittää suuren osan kaikissa terapioissa tapahtuvasta pa-

ranemisesta. Positiivinen psykologia on näyttänyt teorian toteen kokeellisesti: Kun lap-

sille luodaan myönteinen tunne ennen matematiikan koetta muistelemalla hyvää koke-

musta tai antamalla pala suklaata, koesuoritus on selvästi parempi kuin verrokkiryh-

mällä. Näin ollen voidaan päätellä, että lapset, joille oli syntynyt myönteinen tunnetila 

joko muiston tai suklaan avulla, hyödynsivät paremmin matematiikan taitojaan. (Uusitalo-

Malmivaara toim. 2014: 210-213.) Positiivisessa psykologiassa painotetaan näkemystä, 

jonka mukaan aiheet ja työskentelytavat ovat yleisluonteisia ja kaikille sopivia tai ongel-

man perusteella asiantuntijan asiakkaalle valitsemia. (Uusitalo-Malmivaara toim. 2014: 

214-215.) 

 

Positiivinen psykologia on nuori tieteenala eikä se ainakaan vielä muodosta yhtenäistä 

koulukuntaa. Ilmiössä on enemmänkin kyse samantyyppisistä asioista kiinnostuneiden 

tutkijoiden muodostamasta yhteisöstä. Positiivinen psykologia sai alkunsa vuosituhan-

nen vaihteessa tutkijoiden huomatessa, että pääpaino on psyyken häiriöiden tutkimuk-

sessa eikä myönteisiä ilmiöitä ole juurikaan tutkittu. Positiivisessa psykologiassa tavoit-

teena on diagnosoida myönteisiä ilmiöitä ja hakea niille yleisiä selittäviä totuuksia. Ilmi-

öiden välisiä syy-seuraussuhteita etsitään asiantuntijan käsitteistä käsin toisin kuin esi-

merkiksi ratkaisukeskeisyydessä, jossa niitä etsitään ihmisen omasta kokemusmaail-

masta. Positiivinen psykologia ja ratkaisukeskeinen menetelmä tulevat tieteenteoreetti-

sesti eri maailmoista, mutta ne molemmat hakevat keinoja, joilla ihmiset itse aktiivisesti 

auttavat itseään voimaan paremmin. Molemmissa suuntauksissa yhteistä on myönteinen 

painopiste, menneisyyden tutkiminen toimivan löytämiseksi sekä diagnosoinnin ja pato-

logian välttäminen. Positiivinen psykologia pyrkii kuitenkin luomaan kokonaisteoriaa ih-

misen hyvinvoinnista ja se tukeutuu intervention ja tuloksen väliseen yhteyteen ja niistä 

koottuihin yleistyksiin. (Uusitalo-Malmivaara toim. 2014: 203-205.) 

 

3.4 Motivaatio 
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Motivaatio sanan juuret ovat latinankielisestä sanasta movere, joka merkitsee liikku-

mista. Termiä on laajennettu tarkoittamaan käyttäytymistä virittävien ja ohjaavien tekijöi-

den järjestelmää. Motivaation kantasana on motiivi, jolla viitataan usein tarpeisiin, halui-

hin, vietteihin, sisäisiin yllykkeisiin sekä palkintoihin ja rangaistuksiin. Motiivit virittävät ja 

ylläpitävät käyttäytymisen suuntaa ja ne voivat olla joko tiedostettuja tai tiedostamatto-

mia. Motivaatiolla tarkoitetaan siis motiivien aikaansaamaa tilaa. (Ruohotie 1998: 36-37.) 

McClellandin (1985) määritelmän mukaan motiivi on tietynlaiseen tavoitetilaan kohdis-

tuva toistuva kiinnostus tai mielen askarrus (concern), joka aktivoi, suuntaa ja valikoi 

ihmisen toimintaa. (Salmela-Aro - Nurmi 2005: 43.) 

 

Motivaatioon liittyviä rakenteita ovat sisäinen ja ulkoinen motivaatio sekä erilaiset odo-

tukset, tulkinnat ja uskomukset. Motivaation kehittymiseen vaikuttavat itsearvostus sekä 

usko omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin. Tahdonalaisia motivaatioon liittyviä rakenteita 

ovat mm. sitkeys ja tahto oppia. Heckhaus ja Khul ovat kehittäneet teorian, jonka mukaan 

päätöksentekoa edeltävää tilaa kutsutaan motivaatioksi ja sen jälkeistä tilaa puolestaan 

tahdoksi. Nämä kaksi käsitettä on hyvä erottaa toisistaan, sillä motivaatioon ja tahtoon 

liittyvät toiminnot ohjautuvat todennäköisesti eri periaatteiden mukaan. (Ruohotie, 1998: 

34-35.) 

 

Ihminen motivoituu sekä ulkoisista että sisäisistä seikoista. Ulkoisen motivaation lähteitä 

ovat esimerkiksi selviytyminen, resurssien turvaaminen, sosiaalisen hyväksynnän etsi-

minen, raha ja maine. Tällöin ihminen reagoi ulkoa tuleviin vaateisiin ja hän suorittaa 

asian palkinnon vuoksi, vaikka tekeminen itsessään ei olisi palkitsevaa. (Uusitalo-Mal-

mivaara toim. 2014: 46.) Sisäinen motivaatio kumpuaa vuorostaan henkilön sisältä, jol-

loin henkilö olisi valmis tekemään sitä riippumatta mistään ulkoisista palkkioista tai ran-

gaistuksista. Sisäisestä motivaatiosta kumpuavaa toimintaa ovat esimerkiksi lasten leikki 

ja aikuisten harrastukset. Myös monia erilaisia työtehtäviä voi ohjata sisäinen motivaatio, 

jos henkilö kokee tehtävän mielenkiintoiseksi, innostavaksi, arvokkaaksi tai muuten sel-

laiseksi, että hän tekee sitä mielellään ja omasta tahdostaan. (Uusitalo-Malmivaara toim. 

2014: 46.) Olennainen ero sisäisesti ja ulkoisesti motivoivien päämäärien välillä on niiden 

vaikutus hyvinvointiimme, sillä ulkoisten päämäärien tavoittelu ei lisää meidän hyvinvoin-

tiamme, kun taas sisäisesti motivoidut tavoitteet ovat yhteydessä parempaan hyvinvoin-

tiin. (Uusitalo-Malmivaara toim. 2014: 46.) 
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Ihmisen motivaatio voidaan jakaa myös tunneperäiseen ja tietoperäiseen motivaatioon. 

Tunneperäistä motivaatiota on McClelland (1942) tutkinut kuvakertomusten avulla. Hä-

nen mukaansa kuvakertomuksista löytyvät motiivit opitaan lapsuuden esikielellisessä 

vaiheessa, ja sen takia ne säilyvät etäämpänä henkilön tietoisuudesta. Itsearvioinnilla 

löytyvät motiivit puolestaan opitaan vaiheessa, jossa lapsen kielellinen kompetenssi 

mahdollistaa itsetiedostuksen. Itsearvioitavien motiivien kehittymiseen vaikuttavat voi-

makkaasti lähiympäristö, joka välittää arvostamiaan asioita lapselle. McClelland nimitti 

kuvakertomuksista löytyviä motiiveja implisiittisiksi ja itsearvioinnista löytyviä eksplisiitti-

siksi motiiveiksi. Tunneperäinen ja tietoperäinen motivaatio –sanat liittävät motivaation 

selvemmin niitä kannatteleviin psyykkisiin prosesseihin ja avaa tutkimusalueen laajem-

pana ja neutraalimpana.  (Salmela-Aro - Nurmi 2005: 45-46.) 

 

3.5 Motivaatioteoriat 

 

Yksi klassisista näkökulmista perustuu ihmisen fysiologiaan ja sen mukaan motiivit, tar-

peet ja vietit ovat yksilön sisäisiä ominaisuuksia ja ne kumpuavat omasta elimistös-

tämme. Fysiologisia motivaatioselityksiä voidaan vieläkin käyttää esimerkiksi nälkään ja 

janoon liittyviin kuvauksiin, mutta ei enää esimerkiksi seksuaalisuuden. (Salmela-Aro - 

Nurmi 2005: 11.) 

 

Psykoanalyyttinen teoriassa ihmisen toiminnan ajateltiin perustuvan viettiyllykkeisiin ja 

mielihyvään. Näiden lisäksi erilaisiin lapsuusaikaisiin ihmissuhteisiin liittyvien toimintata-

pojen ajateltiin toistuvan samankaltaisina aikuisiän ihmissuhteissa. Psykoanalyyttisen 

teorian mukaan yksilön toimintaa motivoivat seikat ovat tietoisen ajattelun saavuttamat-

tomissa. Behaviorismin perusajatuksena taas oli, että jos jostain toiminnasta palkitaan, 

toimintaa tullaan todennäköisesti jatkamaan. Tämän oletettiin tarkoittavan myös moti-

vaation lisääntymistä. (Salmela-Aro - Nurmi 2005: 11.) 

 

Yhdysvalloissa Murrayn (1938) kehitti motiiviteorian, jonka keskeinen käsite oli tarve.  

Hänen tutkimuksensa tuottivat 28 tarvetta. Murray otti tarkastelun kohteeksi sekä yksilön 

että ympäristön. Hänen mukaansa tarve edustaa yksilön näkökulmaa ja paine-käsitteen 

avulla hän kuvasi ympäristöä ja näitä käsitteitä voidaan tarkastella suhteessa toisiinsa. 

Esimerkiksi sosiaaliseen vuorovaikutukseen kannustava ympäristö sopisi ulospäin suun-

tautuneelle ihmiselle paremmin.  
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Motivaatiopsykologiassa kehitettiin 1950-1960-luvuilla ajatuksia, jotka ennakoivat myö-

hempää modernia motivaatioteoriaa. Tällöin motiivikäsite laajeni fysiologisten tarpeiden 

ulkopuolelle. Harlow osoitti apinakokeissaan, että sosiaaliset ärsykkeet motivoivat usein 

voimakkaammin kuin fysiologisen tarpeen tyydyttäminen. Maslow taas korosti ylemmän 

tason tarpeita, kuten itsensä toteuttamista. (Salmela-Aro - Nurmi 2005: 11-12.) 

 

Joseph R. Nuttinin 1984-julkaistussa kirjassa relationaalinen motivaatioteoria mullisti 

aiemmat käsitykset ihmisen motivaatiosta. Nuttin mukaan motiivi ei ole yksilön sisäinen 

ominaisuus tai voima, vaan ne ovat tarpeita. Motiivi on hänen mukaansa yksilön sisäisen 

tarpeen ja sen ulkoisen kohteen välinen suhde ja yksilö tyydyttää tarpeensa ulkoisen 

maailman kohteilla. Nuttin teoriassa motiivit muokataan konkreettisiksi tavoitteiksi ja ne 

toteutetaan luomalla erilaisia keinoja tavoitteiden toteuttamiseksi. Tällaisia keinoja ovat 

erilaiset suunnitelmat ja strategiat. Nuttin kehitteli myös motivaation mittaria, jossa hen-

kilö jatkoi keskeneräisiä lauseita. (Salmela-Aro - Nurmi 2005: 12-13.) 

 

Leontjevin teorian, vuonna 1977 keskeinen väittämä on, että psyykkisten ilmiöiden ja 

ulkomaailman välillä on kohteellista toimintaa. Teorian mukaan sekä toiminta että moti-

vaatio ovat hierarkkisia järjestelmiä ja ne ovat Leontjevin mukaan yksilöllisiä ja ne muo-

dostavat pohjan yksilöllisen persoonallisuuden ymmärtämiselle. Ihmisten motivaa-

tiohierarkioiden keskeiset motiivit voivat olla hyvinkin erilaisia ja muuttuvia: yhdelle voi 

olla keskeistä työ, toiselle perhe ja kolmannelle joku muu. Leontjev kiinnitti huomiota 

myös siihen, kuinka monta keskeistä motiivia ihmisen elämässä on. Maslow´n tarve-

hierarkia ja Leontjevin teoria eroavat olennaisesti keskenään, sillä Leontjev korosti tar-

vehierarkioiden yksilöllisyyttä. (Salmela-Aro - Nurmi 2005: 14-15.) 

 

GeorgeKellyn (1955) kehittämä henkilökohtaisten konstruktioiden teoria on luonut erityi-

sesti metodista pohjaa motivaatiopsykologialle. Hänen mukaansa ihminen on itsessään 

aktiivinen olento ja ihmiset toimivat ennakoiden tulevia tapahtumia henkilökohtaisten kä-

sitejärjestelmien eli konstruktioiden avulla. Kellyn kehittämän valmiusristikko-menetel-

män (repertory grid) avulla voi joustavasti tarkastella ihmisten käsityksiä muista ihmi-

sistä. Ristikon avulla saadaan kunkin ihmisen yksilöllinen käsiteavaruus, joka kuvaa hä-

nen omaa persoonallisuuttaan. (Salmela-Aro - Nurmi 2005: 17-18.) 

 

3.6 Itseohjautuvuusteoria: Motivaatio ja kolme perustarvetta 
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Itseohjautuvuusteorian juuret saivat alkunsa vuonna 1969, kun Edward Deci alkoi tutkia 

palkkioiden vaikutusta ihmisen motivaatioon. Sen aikaisen behavioristisen psykologian 

mukaan ihmisen motivaatiossa keskeinen tekijä olivat ulkoiset palkkiot ja rangaistukset. 

Tällöin uskottiin, että mitä enemmän on palkkiota tiedossa, sitä voimakkaampi on ihmi-

sen motivaatio. Deci kyseenalaisti teorian osoittamalla, että ihmisellä on kahdenlaisia 

motivaation lähteitä, sisäisiä ja ulkoisia. Decin mukaan itseasiassa ulkoiset motivaation 

lähteet heikentävät ihmisen sisäistä motivaatiota. Jos esimerkiksi vapaaehtoistyötä te-

kevälle aletaan maksaa rahallista palkkiota, tämän jälkeen hän on vähemmän altis teke-

mään vapaaehtoistyötä ilman rahallista korvausta ja näin ollen hänen sisäinen innostuk-

sensa on korvautunut ulkoisen palkkion himolla. (Uusitalo-Malmivaara toim. 2014: 45-

46.) 

 

 Edward Deci ja Richard Ryan kehittivät vuonna 2000 itseohjautuvuusteorian (self-deter-

mination theory). Teorian ydinajatus on se, että ihminen on perusluonteeltaan aktiivinen. 

Näin ollen emme vain passiivisesti reagoi ympäristön vaatimuksiin vaan aktiivisesti et-

siydymme itseämme kiinnostavia asioita kohti. Itseohjautuvuusteorian mukaan sisäisen 

motivaation ja onnellisuuden lähteitä on kolme: vapaaehtoisuus, kyvykkyys ja yhteen-

kuuluvuus. Näiden kolmen eri tekijän läsnäolo tai poissaolo selittää suuren osan hyvin-

voinnistamme ja sisäisestä motivaatiostamme ja ne ovat välttämättömiä ihmisen ter-

veelle psykologiselle kehitykselle.  (Uusitalo-Malmivaara toim. 2014: 48.)  

 

Vansteenkiste työryhmineen (2007) ositti, että vaapaaehtoisuus, kyvykkyys ja yhteen-

kuuluvuus korreloivat hyvin vahvasti työssä koetun energisyyden ja elinvoimaisuuden, 

työhön omistautumisen sekä työtyytyväisyyden kanssa. Kolmen psykologisen tarpeen 

on osoitettu olevan merkittäviä tekijöitä myös urheilijoiden motivaatiossa, tietokonepelien 

menestyksekkäässä pelaamisessa, päihderiippuvuuksien hoidossa ja terveyden edistä-

misessä. Kesti vuosikymmeniä ja tarvittiin valtaisa määrä tutkimuksia ennen kuin itseoh-

jautuvuusteoria yleisesti hyväksyttiin osaksi psykologiaa. (Uusitalo-Malmivaara toim. 

2014: 46-49.) 

 

3.6.1 Vapaaehtoisuus 

 

Vapaaehtoisuus tarkoittaa ihmisen kokemusta siitä, että hän on vapaa päättämään itse 

tekemisistään. Vapaaehtoisessa toiminnassa tekeminen ei tunnu ulkoa ohjatulta, vaan 

tekemisen pääsyy on yksilön sisällä: hän kokee asian omakseen. Vastakohta on pako-

tettu, tiukasti kontrolloitu tekeminen. (Uusitalo-Malmivaara toim. 2014: 48-49.) 
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Vapaaehtoisuus eli autonomia tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että ihminen kokee sen, 

mitä tekee lähtöisin itsestään, omista kiinnostuksen kohteista ja arvoista. Vapaaehtoisen 

toiminnan takana voimme ylpeänä seistä ja sanoa: Tämä toiminta edustaa minua, tämä 

on lähtöisin minusta itsestäni ja se on oman identiteettini mukaista. Vapaaehtoisuus tar-

koittaa siis itsensä ilmaisemista. Vapaaehtoisen toiminnan vastakohta on kontrolloitu toi-

minta, joka tulee ulkopuolisesta pakosta. Saatamme päästä samaan lopputulokseen 

joko vapaasta tahdostamme tai ulkopuolisen pakon vuoksi. Olennaisin ero on siinä, miltä 

tekeminen tuntuu. Tuntuuko tekeminen siltä, että yksilö haluaa sen tehdä vai että se on 

pakko tehdä. Vapauden ja vapaaehtoisuuden kokeminen on yksi ihmisen perustarpeista 

ja vahvasti tukahdutettuna voi ihminen keksiä mitä ihmeellisimpiä asioita, jotka takaavat 

hänelle tunteen jonkinlaisesta omaehtoisuudesta. Tutkimusten mukaan vapaaehtoisuu-

den kokemus ennustaa hyvinvointia. (Martela 2015: 76-82.) 

 

On myös ympäristöjä, joissa yksilö ei voi toimia täysin vapaaehtoisuuden pohjalta. Täl-

löin kontrolloivan tahon on tärkeää ymmärtää, että yksilön vapaaehtoisuus ei ole uhka 

vaan mahdollisuus. Oikein ymmärretty vapaaehtoisuus ei ole välttämättä ristiriidassa yh-

teisten tavoitteiden eteen työskentelyn kanssa. Tärkeintä on, että yksilö sisäistää kont-

rolloivan tahon tavoitteen ja tarkoituksen – ja sisäistää sen myös omaksi tavoitteekseen. 

(Martela 2015: 76-82.) Kontrolloivan tahon, joka tässä yhteydessä on neuropsykiatrian 

asiantuntija, pitää siis kyetä perustelemaan asiakkaalle, miksi heidän kannattaa uurastaa 

yhteisen tavoitteen eteen.  

 

Perustelemisen lisäksi työntekijä voi vahvistaa asiakkaan vapaaehtoisuutta tunnista-

malla yhdessä asiakkaan kanssa hänen omia kiinnostuksen, innostuksen ja arvostuksen 

kohteita. Lisäksi työntekijä tekee yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelman, miten asia-

kas pääsee paremmin toteuttamaan näitä asioita elämässään. (Martela 2015: 83.) 

 

3.6.2 Kyvykkyys 

 

Kyvykkyys tarkoittaa yksilön kokemusta siitä, että hän osaa ja saa aikaan haluamiaan 

asioita. Kyvykkääksi itsensä kokeva henkilö uskoo pystyvänsä suorittamaan tehtävät 

menestyksekkäästi. Vastakohta on henkilö, joka on pettynyt suorituksiinsa ja on epä-

varma tulevista kyvyistään suoriutua tehtävässä. Oppimisen kokemus on tärkeä osa ky-

vykkyyttä, sillä oppimisen avulla kyvykkyys on kasvamaan päin. (Uusitalo-Malmivaara 
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toim. 2014: 48-49.) Tavalla antaa palaute suorituksista on merkitystä lapsen itsetun-

nolle. Itsetunnon kannalta tärkeää on korostaa lapselle sitä, mitä hän osaa sen si-

jasta, että korostettaisiin sitä, mitä hän ei vielä osaa. Lapselle, jonka osaamista pyri-

tään vahvistamaan ja jolla onnistumisen kokemuksia on harvassa, tulisi aikuisen 

käyttää hyväksi jokainen mahdollisuus osoittaa, että hän osaa jotain ja on taas hie-

man edistynyt. (Keltikangas-Järvinen 1998: 205–206.) 

 

Onnistuminen tuntuu hyvältä. Kun vihdoin saavuttaa jotain itselleen tärkeää, oppii itsel-

leen tärkeän asian ja huomaa vihoin osaavansa ja hallitsevansa ennen vaikean asian. 

Itsensä toteuttaminen tähtää hyvinvointimme kasvamiseen. Yksi keskeinen osa itsensä 

toteuttamista on tunnistaa asiat, joita haluaa tehdä niiden itsensä vuoksi. Meissä asuu 

syvä tarve saada asioita aikaan. Nautimme myös tekemisen hetkellä siitä, että tun-

nemme itsemme taidokkaiksi. Kun vuorostamme emme hallitse jotain asiaa ja epäonnis-

tumme toistuvasti, lannistumme. Vaikka olisimme kuinka innostuneita jostakin, katoaa 

motivaatiomme toistuvien epäonnistumisten myötä. Osaaminen siis motivoi ja tuntuu hy-

vältä. (Martela 2015: 94-95.)  

 

3.6.3 Yhteenkuuluvuuden tunne 

 

Yhteenkuuluvuuden tunne syntyy, kun yksilö kokee, että hänestä välitetään ja hän osaa 

välittää toisista ihmisistä. Kyse on myös yhteyden kokemisesta toiseen ihmisiin ja 

parhaimmillaan tunne yhteydestä on lämmin ja välittävä. Yhteenkuuluvuuden vastakohta 

on kokemus siitä, että toiset ihmiset ovat kylmiä, etäisiä ja pinnallisia tai että toiset 

vihaavat ja hylkivät häntä. Näillä myönteisillä tai kielteisillä tunteilla on merkittävä 

vaikutus yksilön hyvinvointiin. (Uusitalo-Malmivaara toim. 2014: 49.)  

 

Ilo on yksi hyvinvointimme perustunteista. Keskeisimpiä ja syvimpiä ilonlähteitä ihmiselle 

ovat erilaiset sosiaaliset tilanteet. Lapset ovat jo synnynnäisesti erilaisia siinä, kuinka 

luontevasti he asettuvat yhteyteen toisten ihmisten kanssa. Kenellekään lapselle ei ole 

hyväksi olla omissa oloissaan, koska ulkopuolisuuden kokemus nostattaa häpeää, 

masennusta ja vihaa. Joukon ulkopuolelle jääminen, ulkopuolisuuden tunne, ryhmästä 

pois sulkeminen, eristäminen ja syrjäyttäminen satuttavat kirjaimellisesti, sillä ne 

aiheuttavat elimistössä saman kokemuksellisen reaktion kuin kipu. Itsensä 

ulkopuoliseksi tuntevalla on riski saada kasautuvia mielenterveyden häiriöitä ja joutua 
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sosiaalisesti syrjään yhteiskunnasta. Aikuisten velvollisuus on huolehtia siitä, ettei 

kukaan lapsi koe oloaan ulkopuoliseksi. (Uusitalo-Malmivaara toim. 2014: 137-142.) 

 

Lapsella, kuten muillakin nisäkkäillä on syntyessään kaksi sosiaalisesti virittyvästi toimi-

vaa mielihyvän lähdettä: hoivajärjestelmä sekä leikkijärjestelmä. Hoivajärjestelmä takaa 

sen, että lapsi hakee yhteyttä aikuiseen, jotta hänen välitön hengissä selviäminen on 

turvattu lämmön, unen sekä turvan suhteen. Hoivajärjestelmä voi aktivoitua myös aikui-

sella esimerkiksi voimavarojen vähyyden vuoksi. Leikkijärjestelmä takaa sen, että lapsi 

lähtee kokeilemaan yhdessä muiden kanssa omia kyvykkyyden ja uskalluksen rajojaan. 

Leikkijärjestelmä ohjaa erityisesti leikin alkukantaista muotoa rought and tumble, suo-

meksi riehumis- tai peuhuleikkiä. Peuhaamisleikissä otetaan vahva kontakti toiseen, 

vuorotellaan leikillistä takaa-ajoa ja pakenemista, kiinni käymistä ja painimista. Ihmisellä 

tällaisia leikkejä ovat esimerkiksi piiloleikit, kutittelu ja kiusoittelu ja näitä leikkejä lapset 

leikkivät mielellään sekä toisten lasten, että aikuisten kanssa. Olennaista leikissä on oi-

kea ajoitus, leikki on osattava lopettaa silloin, kun se on sopivan kiihkeää ja annettava 

toisen rauhoittua Peuhaamisleikin aloitteet tulevat joskus väärinymmärretyiksi. Lasta, 

jonka peuhaamisjärjestelmä aktivoituu helposti, voidaan pitää helposti jopa käytöshäiri-

öisenä. Sosiaalisia aloitteita ei saisi sammuttaa, vaan niitä tulisi vahvistaa myönteistä 

kanssakäymistä vahvistavalla tavalla. (Uusitalo-Malmivaara toim. 2014: 136-142.) 

 

Tieteellinen näyttö vahvistaa ihmisen luontaisia taipumuksia jakaa, auttaa ja ottaa toisia 

huomioon. Lisäksi ihmisen mieli rakentuu ihmissuhteissa ja realisoituu ihmissuhteiden 

kautta. Yhteys toiseen ihmiseen on palkitsevaa ja ilman sitä ihmisen kehitys pysähtyy ja 

aivot näivettyvät. (Uusitalo-Malmivaara toim. 2014: 149-152.) 

 

Ihmisen tarkkaavaisuus suuntautuu kohti merkityksellisiä asioita ja vain ne painuvat ih-

misen muistiin. Myönteisesti varautuneet ärsykkeet vetävät puoleensa, kielteisiä opitaan 

välttämään ja merkityksettömät ärsykkeet eivät aiheuta toimintaa ollenkaan. (Uusitalo-

Malmivaara toim. 2014: 149-152.) 

 

Ryhmässä olemisen taitoja ei voi oppia kuin ryhmässä olemalla ja tässä aikuisen rooli 

on paljon merkittävämpi kuin on totuttu ajattelemaan Ryhmään kuulumisen kokemuksen 

vahvistaminen auttaa löytämään omia vahvuuksia ja pitämään erilaisuutta osana nor-

maalia toimintakulttuuria. Stressijärjestelmä aivoissa aktivoituu aina, kun muutos ais-

tiympäristössä ylittää havaintokynnyksen tai kun joku asia koetaan uhkaavaksi. Stressi-
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järjestelmän aktivoituminen on myös hyvä asia, sillä se on välttämätöntä kaikelle tark-

kaavaiselle toiminnalle. Stressireaktioiden säätelytaitoja ei voi oppia itsekseen ja siinä 

lapset tarvitsevat toistensa ja erityisesti aikuisen tukea koko lapsuutensa ajan. Lasten 

stressireaktioiden säätelytaidoissa on huomattavia yksilöllisiä eroja. Kun lapsen käytök-

sessä on kasvavaa levottomuutta, tarkkaavaisuuden herpaantumista ja mielen vaeltelua, 

on hän hetkellisesti kadottanut yhteyden toisiin lapsiin, aikuiseen ja tavoitteelliseen toi-

mintaan. Mikäli lapsi kokee pystyvänsä vaikuttamaan tilanteeseen, hän saattaa käyttäy-

tyy levottomasti tai uhitella toisille lapsille. Jos lapsi taas kokee suurta voimattomuutta, 

hän voi pudota tilanteesta reagoimattomaan sisäiseen tilaan. Molemmissa tapauksissa 

lapsen stressijärjestelmä on aktivoitunut. (Uusitalo-Malmivaara toim. 2014: 154-156.) 

 

Aikuisen tehtävä on palauttaa lapsi yhteyteen ja huolehtia siitä, että ryhmässä säilyy yh-

tenäisyys. Silti levoton tai vetäytynyt lapsi tarvitsee aikuisen lyhytaikaisen henkilökohtai-

sen tuen ja tunteen, että on tullut nähdyksi. Yhteyden palauttamiseksi auttaa, kun aikui-

nen menee lähemmäs lasta ja asettuu samalle tasolle samalla lempeästi ja rauhallisesti 

kontaktia ottamalla ja jutustelemalla ohjata huomio takaisin toivottuun toimintaan. Kieltä-

misen, moittimisen tai ryhmästä poistamisen sijasta lapsi pitää houkutella uudelleen yh-

teyteen, koska hän ei siihen itse pysty. Lapsen huono käytös on aina merkki hänelle liian 

suuresta stressistä ja tällöin aikuisen rauhallinen ja myötätuntoinen läsnäolo auttaa 

häntä. (Uusitalo-Malmivaara 2014: 154-157.) 

 

3.6.4 Neljäs perustarve hyväntekeminen 

 

Suomalainen Frank Martela on tehnyt vuosia tutkimusta yhteistyössä Ryanin kanssa to-

dentaakseen teorian ihmisen neljännestä perustarpeesta, hyväntekemisestä. Martela 

uskoo, että ihmisellä on luontaisesti tarve tuntea tekevänsä hyvää toisille ihmisille ja 

tämä tuo tyydytystä myös ihmiselle itselleen. Tutkimustulokset tukevat väitettä, että hy-

väntekemisellä on itsenäinen vaikutus ihmisten kokemaan psykologiseen hyvinvointiin 

ja merkityksellisyyteen. Hyväntekemisen tuottama hyvinvoinnin lisäys näyttää sisältävän 

jotakin, mitä vapaaehtoisuus, kyvykkyys ja yhteenkuuluvuus eivät selitä. Myös moderni 

evoluutiotutkimus tukee ajatusta, että taipumus tehdä hyvää on ihmiselle lajityypillinen 

ominaisuus. Martela uskoo, että hyväntekeminen on itsenäinen hyvinvoinnin lähde, 

mutta vielä sitä ei ole virallisesti sisällytetty itseohjautuvuusteorian malliin. Martela jatkaa 

tutkimuksia, joista selviää, onko hyväntekeminen järkevää nähdä itsenäisenä psykologi-

sena perustarpeena vai esimerkiksi keskeisenä, mutta toistaiseksi aliarvostettuna osana 
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läheisyyden tarvetta. Martelan mukaan motivaatiotekijöitä on siis neljä: vapaaehtoisuus, 

kyvykkyys, yhteenkuuluvuus sekä hyväntekeminen. (Martela 2016: 68-71.) 

 

3.7 Motivaatiotutkimuksen uudet suuntaukset 

 

Tulevaisuuteen suuntautunut tutkimuslinja on luonut perustaa nykyiselle motivaatiopsy-

kologialle. Menetelmässä selvitetään ihmisten yleistä kiinnostusta tulevaisuutta kohtaan, 

ihmisten kiinnostuksen kohteita, tulevaisuutta koskevan ajattelun ajallista perspektiiviä 

sekä henkilökohtaisen ja maailmaa koskevan ajattelun suhteita. Tämä tutkimustraditio 

on vaikuttanut erityisesti motivaatiotutkimuksen menetelmien kehittymiseen. (Salmela-

Aro - Nurmi 2005: 20-21.) 

 

Motivaatiotutkimus vilkastui 1980-luvulla usean tutkimusryhmän kehitellessä motivaatio-

teorioita ja tutkimustapoja. Yhteistä on ollut pyrkimys kuvata ja tutkia motivaatiota itse 

raportoitujen tavoitteiden avulla. Myös mittarien käytön yleistyminen liittyy motivaatiotut-

kimuksen uusiin suuntauksiin. Tyypillisesti henkilöä pyydetään kirjoittamaan 3-10 eri-

laista tavoitetta, jonka jälkeen heitä pyydetään arvioimaan, millaisia ajatuksia ja tunteita 

kuhunkin tavoitteeseen liittyy. (Salmela-Aro - Nurmi 2005: 20.) 

 

Motivaatiotutkimuksen uusia suuntauksia on myös tutkimuksen keskittyminen mennei-

syyteen, esimerkiksi siihen, mitä ihmiset elämässään katuvat. Markku Jokisaari huomasi 

pro gradu –tutkielmassaan, että suomalaiset aikuiset näyttävät katuvan nimenomaan 

niitä asioita, joita ovat jättäneet tekemättä. Viime aikoina on myös tutkittu enemmän ta-

voitteiden laajempaa arvo- ja motiiviperustaa. Lisäksi sosiaalipsykologinen näkökulma 

on yhdistetty motivaatiotutkimukseen. Tässä näkökulmassa yhteinen toiminta ja tavoite 

ovat keskeisiä. (Salmela-Aro - Nurmi 2005: 25.) 

 

3.8 Motivaation edistäminen 

 

Motivointi on taitoa rakentaa ja ylläpitää yhteyttä asiakkaaseen. Se on taitoa saada asia-

kas puhumaan ja herkistyä asiakkaan muutospuheelle. Motivoiva työntekijä kysyy avoi-

mesti, vahvistaa ja heijastaa osan kuulemastaan takaisin ja tekee siitä yhteenvetoja. 

Työntekijä myös hahmottaa asiakkaan kokonaistilanteen ja odottaa asiakkaan omaa 

hahmotusta, kunnes tavoite on muodostettu yhdessä. (Oksanen 2014: 73.)  

 



28 

 

  

Motivaation edistämisessä on olennaista, että saisimme itse vaikuttaa siihen, minkä 

haasteiden parissa työskentelemme. Myös tieto siitä, että stressaavimmat ja haastavim-

mat työvaiheet ovat vain ohimeneviä hetkiä eikä pysyvä olotila, on tärkeä tiedostaa. 

Usein yksilön täytyy oppia myös sellaisia asioita, joita hän ei ole itse valinnut ja mitkä 

eivät välttämättä kiinnosta lainkaan. Tällöin tärkeää on se, millainen oppimisilmapiiri on-

nistutaan luomaan yksilön ympärille. Kun motivaatio on hukassa, voi olla hyödyllistä pilk-

koa kokonaisuus pienempiin osiin ja näin alkuun pääseminen helpottuu. Tekemisen 

aloittamisen viivyttely vain usein lisää ahdistusta, kun taas tekemiseen tarttuminen huo-

nollakin motivaatiolla edistää motivaatiota merkittävästi. Toimivia motivaation edistämi-

sen keinoja ovat myös työskentely-ympäristön vaihtaminen, muiden kanssa yhdessä te-

keminen, keskustelu, ajatusten ja ideoiden vaihto sekä kokemusten ja tunteiden jakami-

nen. (Uusitalo-Malmivaara toim. 2014: 256-257.) 

 

Motivointityön tarkoitus on herättää asiakkaan sisäinen motivaatio. Tavoitteena on sisäi-

nen herääminen ja asiakkaan oman elämän haltuun ottaminen. Työntekijä toimii silloin 

motivoivasti, kun asiakkaan tulevaisuudessa on jotain odottamisen arvoista ja keskuste-

lut koskevat sitä, miten toivottu näky toteutuu. Motivoinnin tarkoitus on asiakkaan voi-

maantuminen. Voimaantumisen taustalla on empowerment-käsite, jolla tarkoitetaan ih-

misestä itsestään lähtevää kehitystä ja prosessia. (Oksanen 2014: 259.) 

 

Motivoinnissa tärkeää on positiivisen palautteen antaminen, sillä lapset ja nuoret oppivat 

uusia asioita helpommin myönteisen palautteen ja palkitsemisen kautta. Lasta ja nuorta 

motivoi hyvät perustelut uuden oppimisen tärkeydestä ja siitä saavutetuista hyödyistä. 

Erilaiset palkkiojärjestelmät, tavoitetaulukot, sopimukset ja taitojen näkyväksi tekeminen 

sekä eteneminen helpommasta vaikeampaan motivoivat lapsia ja nuoria. (Kaartinen - 

Schoop 2011, Martela 2015: 76-82. ym.) 

 

Esimerkkinä positiivisen psykologian soveltamisesta eri konteksteissa voidaan käyttää 

Seligmanin kehittämää hyvinvoinnin PERMA-mallia. Malli sisältää viisi eri elementtiä; po-

sitive emotions (myönteiset tunteet), engagement (sitoutuminen), relationships (ihmis-

suhteet), meaning (merkityksellisyys, tarkoitus) sekä accomplishment (aikaansaami-

nen).  Näistä eri teemoista keskustellaan asiakkaan kanssa ja positiiviseen psykologiaan 

tutustunut ammattilainen voi sopivissa kohdissa tarjoilla keskusteluun uusia ideoita, joita 

positiivinen psykologia on tutkinut. (Uusitalo-Malmivaara toim. 2014: 209.) Motivaatio on 

yksi hyvinvoinnin ja positiivisen psykologian alaisuudessa tutkittavista ilmiöistä, joten on 
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tarkoituksenmukaista soveltaa PERMA-mallia myös motivaation edistämiseen ja käyttää 

yhtenä lähteenä myös motivaation edistämistyökalussa. 

 

 

(Teacher wellbeing, resources positive psychology 2017.) 

 

Forssen ja Rajainmaan tutkimuksessa mukana olleiden toimintaterapeuttien mukaan 

asiakkaan täytyy itse päästä vaikuttamaan terapiassa. Tutkimuksen mukaan motivoitu-

miseen voidaan vaikuttaa asiakkaan tilanteen huolellisella arvioinnilla. Tärkeää on myös 

selittää asiakkaalle, mitä arvioidaan ja miksi. Toimintaterapeuttien mukaan asiakkaan 

motivaation tukemisen kannalta on myös tärkeää tehdä arviointia ja seurantaa jatkuvasti 

koko toimintaterapiaprosessin ajan. Lisäksi tavoitteiden asettamisella on suuri merkitys 

asiakkaan sitoutumisen kannalta. Huomioitavaa on myös, että terapian sisältö vastaa 

terapialle asetettuja tavoitteita. Toimintaterapeuttien mukaan asiakasta motivoitaessa tu-

lee kiinnittää huomiota siihen, miten ympäristö vaikuttaa asiakkaan motivaatioon ja sen 

kehittymiseen. Pohdittaessa ympäristön vaikutusta on huomioitava niin sosiaalinen, fyy-

sinen kuin ajallinenkin ympäristö. Terapiassa on tärkeää kartoittaa eri ympäristötekijät, 

jotka tukevat tai estävät asiakkaan motivoitumista toimintaterapiaprosessissa. (Forssen 

- Rajainmaa 2008: 54.) 
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Dennis C. Daley on tutkinut motivaation edistämistä riippuvuuksien hoidossa. Asiakkaat 

olivat sitä mieltä, että jo motivaatiosta puhuminen ja motivaatio-ongelmien tiedostami-

sella on positiivinen vaikutus hoitoprosessissa. Hänen mukaansa motivaatio vaihtelee 

suuresti hoitoprosessin aikana ja näin ollen on hyödyllistä olla tietoinen motivaation ta-

sosta mahdollisimman usein, keskustella ja seurata sen vaihteluita asiakkaan kanssa. 

Suunnitelman tekeminen yhdessä asiakkaan kanssa on myös tärkeässä roolissa. Tuki-

tapaamiset ovat hyödyllisiä, myös silloin, kun asiakkaasta ei itsestä tuntuisi siltä tai hä-

nen motivaationsa kuntoutus- tai hoitoprosessiin on alhainen. Hän käyttää artikkelissaan 

sanontaa; ”Raahaa itsesi, niin mielesi seuraa sinua.” Daley on myös kannustanut asiak-

kaitaan pitämään päivittäin kirjaa motivaatiostaan ja pitänyt hyödyllisenä keskustella mo-

tivaatio-ongelmista myös ryhmässä. Asiakkaan kannalta on hyödyllistä myös hahmottaa 

taulukko, jossa näkyvät sekä pitkän että lyhyen tähtäimen hyödyt ja ongelmat. Pientenkin 

edistysaskeleiden huomioiminen ja tiedostaminen ovat hyödyllisiä asiakkaan näkökul-

masta. Toivon ylläpitäminen ja säännöllinen kontakti tukihenkilöön on avuksi motivaation 

edistämisessä. Asiakas voi myös nimetä itselleen tärkeitä henkilöitä, kenen puoleen voi 

kääntyä tarvittaessa. (Dennis C. Daley 2014.) 

 

John Wilkinsonin kirjoittaman motivaation edistämisestä kertovan artikkelin mukaan hoi-

tohenkilökunnan on hyvä opiskella ihmisen puolustusmekanismeja, sillä niillä on suuri 

merkitys myös asiakkaan motivaatioon liittyen. Esimerkiksi asiakkaan käyttäessä kieltä-

mistä puolustusmekanismina, työntekijä voi pehmeästi kyseenalaistaa ja haastaa sitä ja 

tällä voi olla edistävä merkitys asioiden hyväksymiseen ja motivaation edistämiseen. Ar-

tikkelin mukaan myös toivotun käytöksen positiivinen vahvistaminen sekä negatiivisen 

käytöksen huomioimatta jättäminen ovat hyödyllisiä työkaluja työntekijälle ohjatessa 

asiakasta motivoitumaan. (Wilkinson 1997: 879-883.) 

 

3.8.1 Motivoiva haastattelu  

 

W.R. Miller ja C. Rollnick (1991, 2002) ovat kehittäneet motivaation edistämiseen mene-

telmän, jonka avulla pyritään löytämään ja vahvistamaan asiakkaan motivaatiota. Avoi-

met kysymykset ovat olennainen osa motivoivaa haastattelua. Tarkoituksena on saada 

asiakas ajattelemaan itse aktiivisesti sekä saada tietoa asiakkaan ajatuksista. (Duode-

cim 2014.) 

 

Motivoivan haastattelun avulla pyritään lisäämään muutoshalua sekä vahvistetaan muu-

tokseen sitoutumista muutossuunnitelman avulla. Haastattelun perustana on asiakkaan 
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ja työntekijän välinen yhteistyö. Menetelmä korostaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta. 

Keskeisinä periaatteina ovat myötätunnon ilmaiseminen, asiakkaan pystyvyyden tunteen 

vahvistaminen, itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, toiminnan ja arvojen välisen 

ristiriidan voimistaminen muutoksen suuntaan sekä väittelyn ja painostamisen välttele-

minen. Motivoivassa haastattelussa työntekijä kuuntelee aktiivisesti ja reflektoi sekä ky-

syy, miten asiakas itse näkee asiat. Työntekijä antaa tietoa ja palautetta sekä tekee yh-

teenvetoja. Hän vahvistaa olemassa olevia myönteisiä elementtejä ja esittää erilaisia 

vaihtoehtoja. Tärkeää on myös osoittaa erot uskomusten ja tosiasioiden välillä sekä an-

taa asiakkaalle miettimisaikaa. (Oksanen 2014: 72.) 

 

Motivoivassa haastattelussa työntekijän asenne on tärkeä työkalu. Empatian osoittami-

nen asiakkaalle on tärkeää, sillä kun asiakas tuntee tulleensa ymmärretyksi, heidän on 

helpompi avautua ja kertoa asioistaan. Motivoivassa haastattelussa yhteistyö perustuu 

kumppanuuteen. (Psychoterapy.net 2012: 5.) 

 

3.8.2 Tunteiden vaikutus motivaatioon 

 

Winter tutkijaryhmineen (1998) osoitti pitkittäistutkimuksessaan, että yhdistämällä tunne-

peräisen motiivin yksilön yleisiin toimintataipumuksiin voidaan motiivien ennustettavuutta 

selvästi parantaa. Biernat (1989) puolestaan sai tutkimuksessaan selville, että yksilön 

suorituskyky paranee, jos sekä tunneperäinen että itsearvioitu tietoperäinen suoriutumis-

motiivi ovat molemmat voimakkaita. Myös muutamat muut tutkimukset tukevat teoriaa 

siitä, (mm.Zurbriggen 2000.) että tunneperäinen motivaatio yhdistettynä esimerkiksi per-

soonan kognitiiviseen taipumukseen ennustavat parhaiten motiivin kanavoitumista toi-

minnaksi. Brunstein (1998) puolestaan vertaili tavoitteiden saavuttamiseen sisältyviä 

mielialoja. Tulos osoitti, että tunneperäiselle motivaatiolle yhdensuuntaisten tavoitteiden 

saavuttaminen sai aikaan voimakkaamman mielialan nousun kuin tunneperäisille motii-

veille erisuuntaisten tavoitteiden saavuttaminen. (Salmela-Aro - Nurmi 2005: 46-47.) 

Tunneperäiset motiivit eivät siis aina sellaisenaan johda toimintaan, vaan vaativat myös 

muita tekijöitä kanavoituakseen motiiviksi ja motiivi toiminnaksi. 

 

Myönteisten tunteiden teoria selittää suuren osan kaikissa terapioissa tapahtuvasta pa-

ranemisesta. Positiivinen psykologia on näyttänyt teorian toteen kokeellisesti: Kun lap-

sille luodaan myönteinen tunne ennen koetta muistelemalla hyvää kokemusta tai anta-

malla pala suklaata, koesuoritus on selvästi parempi kuin verrokkiryhmällä. Näin ollen 
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voidaan päätellä, että lapset, joille oli syntynyt myönteinen tunnetila joko muiston tai suk-

laan avulla, hyödynsivät paremmin taitojaan. (Uusitalo-Malmivaara toim. 2014: 210-213.) 

Tästä voisi päätellä, että myönteisten tunteiden herättäminen on avain asemassa myös 

motivaatiota edistettäessä.  

 

Pekrun on tutkinut mm. eri tunteiden vaikutusta motivaatioon. Esimerkiksi kiinnostuksen 

puute ja ikävystyminen rinnastetaan ja liitetään usein yhteen, mutta motivaatioon niillä 

on hyvin erilainen vaikutus. Kumpikaan tunteista ei johda suoraan motivoitumiseen, 

mutta vain ikävystymisen tunne johtaa päinvastaiseen reaktioon eli ikävystyttävän asian 

välttelyyn. (Pekrun - Daniels ym. 2010: 535.) 

3.8.3 Työntekijän motivaatio ja ilmapiiri  

 

Kasvatustieteissä on meneillään tutkimushanke, jossa tarkastellaan opettaja-oppilas 

vuorovaikutuksen yhteyksiä oppimiseen ja motivaatioon koulu-uran eri vaiheissa. (JYU, 

tutkimushankkeet 2017.) Uskon, että tutkimushankkeen tulokset ovat sovellettavissa 

myös lapsen hoitomotivaation edistämiseen hoitotieteiden alalla.  

 

Työntekijä viihtyy työssään ja on motivoitunut, jos ihminen itse kokee työnsä mielek-

kääksi ja sopivan haastavaksi, siinä on saavutettavissa olevat, hyväksytyt tavoitteet, 

työstä saa palkkiota ja työympäristöön ollaan tyytyväisiä. Motivaatiota on pidetty avain-

sanana yritysten pyrkiessä parantamaan työsuorituksia. Motivoitunut työntekijä on myös 

siis tuottavampi yrityksen kannalta sen lisäksi, että hän voi itse hyvin. (Viitala 2014.) 

 

Ilmapiiri vaikuttaa vahvasti työmotivaatioon. Työilmapiiri muodostuu siitä, millaista ihmis-

ten mielestä on työskennellä organisaatiossa. Siihen vaikuttavat erityisesti työpaikan si-

säiset sosiaaliset suhteet sekä yrityksen johtaminen. (Viitala 2014.) 

 

Kasvatustieteiden piirissä on tutkittu, että oppilaan itsetunnon kehittymiseen vaikuttaa 

olennaisesti se, millainen ilmapiiri koulussa vallitsee. Positiivinen oppimisympäristö ra-

kentaa positiivista minäkuvaa oppijana. Opettajan merkitys luokan ilmapiirin luomisessa 

on keskeinen. Myönteisessä, kannustavassa, humoristisessa ja erilaisuutta kunnioitta-

vassa ilmapiirissä lapsi kokee olevansa arvostettu omana itsenään ja tällainen ilmapiiri 

rohkaisee häntä toimimaan yksilöllisesti omien edellytysten mukaisesti. Myös luottamuk-

sellisuuden kokeminen ilmapiirissä on tärkeää. (Takala - Takala 1992: 223- 239, Veste-

rinen 2011: 34-37.  ym.)  
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3.8.4 Perhe ja koulu motivaation edistäjänä 

 

Lapset ja nuoret, jotka saavat koulussa heille räätälöityjä erityisjärjestelyjä ja joilla on 

toimivat perhesuhteet sitoutuvat psykiatriseen hoitoon kaikista parhaiten (Timlin 2015.) 

Nykyinen käsitys hoitotyöstä on kokonaisvaltainen: asiakas on osa perhettään ja per-

heen merkitys on merkittävä. Lasten- ja nuortenpsykiatriassa vallitsee kanta, että lasta 

ja nuorta ei voi hoitaa ilman perheen osallistumista hoitoon. Perhekeskeinen hoitotyö 

kohdistuu asiakkaaseen ja hänen perheeseensä, jonka kanssa neuvotellaan aktiivisesti 

hoidon kaikissa vaiheissa. (Hietaharju - Nuuttila 2016: 234.) 

 

Viime vuosina on kasvatuksen ja opetuksen kentällä korostettu yhä enemmän yksilöllis-

ten vahvuuksien tunnistamisen ja tukemisen merkitystä positiivisten vaikutusten tuojana. 

Vahvuuksille rakentuvan näkökulman perusajatus on, että jokaisella yksilöllä on resurs-

seja, osaamista, kykyjä, taitoja tai kehittymässä olevaa potentiaalia, joita käyttöönotta-

malla hän voi paremmin. Positive youth development  (PYD)-teorian mukaan tarkastelun 

kohteina ovat  yksilön vahvuudet ja voimavarat, joiden avulla voidaan määritellä ja ym-

märtää positiivisia kehityskulkuja ja kiinnittää huomiota olemassa olevaan kehittymispo-

tentiaaliin sekä vastaavasti myös kehittymistarpeisiin. Omien vahvuuksien tunnistami-

sella on yhteys positiivisiin tulevaisuuden odotuksiin ja itsetunnon kohenemiseen. Tutki-

musten mukaan vahvuuksien tunnistaminen on yhteydessä myös parempaan koulume-

nestykseen. (Uusitalo-Malmivaara toim. 2014: 264.) 

 

Ylihärsilän (2014) tutkimuksen mukaan lasten minäkuvan vahvistaminen varhain perus-

koulun alussa on tärkeää. Erityistä huomiota tulisi suunnata oppimisvaikeuksista kärsi-

vien lasten ja murrosikäisten tyttöjen minäkuvien tukemiseen. Oppimisvaikeuksien mää-

rällä on yhteys lapsen kokonaisminäkuvaan. Mitä enemmän oppimisvaikeuksia lapsella 

on, sitä kielteisempi kokonaisminäkuva hänellä on. (Ylihärsilä 2014.) Näin ollen hoitota-

hon ja koulun välinen yhteistyö on erittäin tärkeää lapsen hyvinvoinnin ja motivaation 

edistämisen kannalta. 

 

3.8.5 Muutosprosessi ja kuntoutussuunnitelma 

 

Muutos etenee vaiheittain ja voi olla pitkä prosessi. Muutos lähtee liikkeelle esiharkinta-

vaiheesta, jolloin muutostarve on yleensä lähtöisin ympäristöstä. Esiharkintavaiheessa 
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asiakas on usein itse vielä kyvytön tai haluton muuttumaan. Tässä vaiheessa on tärkeää 

luoda yhdessä asiakkaan kanssa positiivisia tulevaisuuden näkymiä ja pohtia realistisia 

tavoitteita. Harkintavaiheessa asiakas on havainnut ongelman ja hän saattaa tehdä pie-

niä muutosyrityksiä. Muutosvalmiuden merkkejä ovat helpotus ja vähentynyt vastustus. 

Päätöstä kohti edettäessä muutoksen hahmo rakennetaan toiminnaksi. Päätösvai-

heessa asiakas on päättänyt tehdä muutoksen ja suunnittelee toteuttavansa sen lähiai-

koina. Toimintaan on myös tullut uusia asioita. Viimeistään päätösvaiheessa täytyy 

tehdä kokonaisvaltainen suunnitelma. Suunnitelmaan hahmotellaan muutokseen vaikut-

tavat asiat. Lisäksi suunnitelmaan kirjataan asiakkaan tavoitteet, muutoksen toteuttamis-

vaihtoehdot, muutoksen esteiden pohdinta ja lista sosiaalisen tuen lähteistä. (Oksanen 

2014: 185-198.) 

 

Hyvään motivointiin liittyy suunnitelman tekeminen yhdessä asiakkaan kanssa (Oksanen 

2014: 73.). Suunnitelman voi laatia useasta eri suunnasta. Usein suunnitelman perus-

ajatus tulee nopeasti keskusteluissa esiin ja suunnitelma perustuu tällöin havaintoihin, 

tulkintoihin ja johtopäätöksiin. Havainnoissa tulee ilmi tämänhetkinen tilanne, huolenai-

heet, tulevaisuuden toiveet sekä asiakkaan voimavarat. Asiakas tulkitsee itse omaa elä-

määnsä ja kertoo oman mielipiteensä siitä mikä on toimivaa ja mikä ei. Keskusteluissa 

käydään läpi vaihtoehtoinen tapa toimia sekä sen hyödyt ja haitat. Suunnitelma kirjataan 

ohjelmaksi ja tarkoiksi toimintasuunnitelmiksi asiakkaan arkeen. Suunnitelman pohjaksi 

voi myös käyttää unelmiin perustuvaa lähtökohtaa. Tällöin tavoitteeksi otetaan voimakas 

myönteinen tulevaisuuden näky, jota aletaan työstämään nykyhetken suunnitelmaksi. 

(Oksanen 2014: 198-199.) 

 

Päätöstä seuraa toiminta ja asiakas on ryhtynyt toteuttamaan suunnitelmaa ja tavoit-

teista on keskusteltu. Ensimmäinen askel kannattaa suunnitella aina hyvin ja konkreetti-

sesti asiakkaan kanssa. Palautekeskusteluita tulisi olla asiakkaan kanssa paljon ja melko 

tiiviisti, sillä kannustus auttaa asiakasta pysymään tavoitteessaan. Vakiintunut muutos 

on saavutettu, kun asiakas on saavuttanut ensimmäiset tavoitteensa ja pyrkii ylläpitä-

mään muutosta. Muutoksen myötä myös asiakkaan identiteetti voi muuttua ja työntekijä 

voi auttaa minäkuvan rakentamisessa. Asiakkaan kanssa voi esimerkiksi etsiä ympäris-

töstä tai lehdistä esimerkkejä ihmisistä, joita voi ihailla. Hyvä palaute ohjaa asiakkaan 

ajatuksia, aikomuksia sekä toimintaa. (Oksanen 2014: 209-223.) 

 

Muutoksen seuranta on jatkokertomus, jossa puhutaan siitä mitä lähiaikoina on tapahtu-

nut, mitä on seuraavaksi odotettavissa ja käydään läpi tavoitteen suuntaisen toiminnan 
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edistymistä. Toiminnan muututtua tavoitteen mukaiseksi, arvioidaan sen vaikutusta mie-

lialaan ja keskustellaan muutoksen vaikutuksista monitasoisesti. Muutostoiminnan mitat-

tava osuus on pieni näkyvä osa muutoksessa, jossa on määritelty tavoite. Huolellisella 

seurannalla pystytään tuottamaan tietoa muutoksen tuomista edullisista vaikutuksista 

laajemmin asiakkaan elämässä. (Oksanen 2014: 209-223.) 

 

Seurantaan kuuluu muutoksen yhteinen arviointi asiakkaan kanssa ja työntekijä antaa 

palautetta asiakkaalle. Arviointitilanteessa on tärkeää asiakkaan oma mielipide muutok-

sesta ja toiminnasta sen ympärillä. (Oksanen 2014: 209-223.) 

 

 

4 Tutkimuksellisen kehittämishankkeen tutkimusmenetelmät ja toteutus 

 

 

Tutkimukseni on muodoltaan tutkimuksellinen kehittämishanke. Kehittämishankkeen tar-

koituksena on tuottaa kuvailevan kirjallisuuskatsauksen sekä asiantuntijoille tehtävän lo-

makekyselyn pohjalta motivaation edistämistyökalu edistämään neuropsykiatrisen lap-

sen hoitomotivaatiota. Tutkimuksellisen kehittämishankkeen aihetta olen lähestynyt laa-

dullisen tutkimuksen menetelmin. Laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana 

on ajatus merkitysten keskeisyydestä. Laadullinen tutkimus on usein korosteisen jous-

tava tutkimuskäytäntö ja usein tutkimusongelmat asetetaan väljästi, sillä tutkimusongel-

mien ja tutkimuskysymysten vakiintuminen on jo osa tuloksia. (Ronkainen - Pehkonen 

ym. 2011: 81-82.)  

 

Tutkijan ei tulisi etukäteen päättää aineiston hankinnan tai analysoinnin menetelmää, 

sillä ne määräytyvät vasta, kun tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelmat ovat muotoiltu. 

(Ronkainen - Pehkonen ym. 2013: 46.) Tämän seikan huomasin opinnäytetyön suunnit-

teluvaiheessa. Vasta, kun kyselylomake alkoi hahmottua – tarkentui samalla käyttämäni 

tutkimusmenetelmät. Tutkimuskysymysten pohjalta pohdin, millainen aineistonkeruume-

netelmän valinta veisi opinnäytetyön tavoitetta parhaiten eteenpäin ja päädyin tekemään 

kuvailevan kirjallisuuskatsauksen lisäksi lomakehaastattelun lasten neuropsykiatrian 

asiantuntijoille. 
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Aineistonkeruumenetelmät koostuvat kuvailevasta kirjallisuuskatsauksesta sekä loma-

kekyselystä lasten neuropsykiatrian yksikön avohoitotiimien asiantuntijoille. Lomakeky-

selyn vastaukset analysoin sekä määrällisiä että laadullisia tutkimusmetodeja käyttäen. 

Strukturoidut vastaukset käsittelen kvantitatiivisin eli määrällisin menetelmin kuin taas 

avoimet kysymykset käsittelen laadullisia tutkimusmenetelmiä käyttäen. Avoimet kysy-

mykset analysoin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla.  

 

Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu se, että tutkimusaineisto on riittävä. Aineisto on 

yleensä riittävä silloin, kun tutkija voi vastata tutkimuskysymykseensä. Oleellisinta on siis 

miettiä, millaisella aineistolla on mahdollista vastata tutkimuskysymykseen ja millaista 

tietoa tutkimuksella tavoitellaan. (Ronkainen, Pehkonen ym. 2013: 117-118.) Omaan tut-

kimuskysymykseeni miten edistää neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaatiota vastataan 

parhaiten kuvailevan kirjallisuuskatsauksen sekä lomakekyselyn tulokset yhdistämällä. 

Näiden pohjalta kehitän motivaation edistämistyökalun, joka on kehittämishankkeen lop-

putuotos. 

 

Tutkimuksellisen kehittämishankkeen tarkoituksena on tuottaa hyviä käytänteitä ja mal-

leja myös kehittämistyöhön jatkossa. Tutkimuksellisessa kehittämishankkeessa hyödyn-

netään systemaattisesti tuotettua tietopohjaa käytännön ongelmien ratkaisemiseen. Ke-

hittämistyöhön kuuluu käytännön ongelmien ratkaisua sekä uusien käytänteiden ja ide-

oiden tuottamista ja toteuttamista. Tutkimuksellisessa kehittämistyössä tutkimukselli-

suus sekä luo että jakaa uutta tietoa. Se tekee työskentelystä järjestelmällistä ja analyyt-

tistä ja auttaa tarkastelemaan asioita myös kriittisesti. Kehittäminen puolestaan on ta-

voitteen tai tavoitteiden huolellista määrittelyä, suunnittelua ja näihin perustuvaa toteu-

tusta suunnitelmallisesti. Kehittämisessä olennaisessa roolissa on yksilön ja organisaa-

tion oppiminen. (Suvanto 2014: 13.) 

 

Ylemmässä AMK-tutkinnossa korostuu opiskelijan oma asiantuntijuus opinnäytetyön ai-

heessa. Tarkoituksena on asiantuntijuuden kehittäminen uutta tietoa hakemalla ja sovel-

tamalla sitä käytäntöön. Systemaattinen ja kriittinen tiedonhaku ja sen analyyttinen käy-

täntöön vieminen ovat keskeisiä prosessissa. Tutkimuksellinen kehittämishanke vaatii 

myös hyvää yhteistyötä ja aktiivista vuorovaikutusta opettajan, toimeksiantajan ja opis-

kelijan välillä. (Suvanto 2014: 14.) Tutkimuksellisessa kehittämishankkeessani yhteistyö 

HUS:n lasten neuropsykiatrian yksikön osastonhoitajan Sari Arpalahden kanssa oli en-

siarvoisen tärkeää koko tutkimuksellisen kehittämishankkeen tarkoituksenmukaisuuden 
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ja toteutumisen kannalta. Yhteistyön avulla varmistui, ettei asiantuntijoiden tämän hetki-

sessä käytännön työssä ole päällekkäisiä menetelmiä ja lomakkeita kehittämäni moti-

vaation edistämistyökalun kanssa. Lisäksi oli tärkeää saada näkökulmaa sille, minkä 

asian ja aiheen kehittäminen olisi yksikön kannalta erityisen hyödyllistä, ajankohtaista ja 

tärkeää. Myös käytännön asioista sopimiseen tarvittiin yhteistyötä ja suunnitelmalli-

suutta. 

 

Tutkimuksellisen kehittämishankkeen vaiheet: 

1.Tutkimussuunnitelma -> Kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jonka pohjalta lomakekyselyn 

kysymykset laaditaan sekä hahmotelma motivaation edistämistyökalusta. 

2. Tutkimuslupa hakemus HUS:lle. 

3. Lomakekysely -> Toteutettiin, kun sain tutkimusluvat HUS:lta. 

4. Lomakekyselyn vastausten analysointi ja raportointi. 

5. Lopullisen motivaation edistämistyökalun kehittäminen kuvailevan kirjallisuuskatsauk-

sen, lomakekyselyiden vastausten sekä omien kokemusten pohjalta. 

6. Motivaation edistämistyökaluun liitteenä checklist neuropsykiatrisen lapsen hoitomo-

tivaation edistämisen keinoista tutkimushankkeessa kerätyn tiedon pohjalta. 

7.  Luento neuropsykiatrian yksikön työntekijöille kehittämishankkeesta sekä tutkimustu-

loksista. Lisäksi esittelen motivaation edistämistyökalun ja annan ehdotuksia sen käyt-

töön käytännössä. 

8. Palautteen kerääminen luennosta ja motivaation edistämistyökalusta neuropsykiatrian 

yksikön asiantuntijoilta. 

9. Palautteen analysointi ja raportointi tutkimushankkeen loppuraporttiin. 

9.  Loppuraportti tutkimushankkeesta HUS:lle. 

 Jatkokehittämis ehdotuksia: 

1.  Motivaation edistämistyökalun käyttökokemuksen kerääminen vuoden 

2018 aikana. 

2. Motivaation edistämistyökalun hyödyllisyyden ja tehokkuuden arviointi. 

3. Motivaation edistämistyökalun mahdollinen jatkokehittäminen käyttöko-

kemusten ja arvioinnin pohjalta. 

 

Tutkimuksellisen kehittämishankkeen suunnitelmaa hioin loppuvuodesta 2016 kesäkuu-

hun 2017. Tutkimusluvan HUS:lta sain 9/2017. Lomakekysely asiantuntijoille toteutettiin 

9/2017. Analysoin ja raportoin vastauksia sekä kehitin lopullista motivaation edistämis-

työkalua syys- ja lokakuussa 2017. 19.10 esittelin motivaation edistämistyökalun sekä 
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tutkimuksellisen kehittämishankkeen kautta koottua tietoa neuropsykiatrisen lapsen hoi-

tomotivaation edistämisestä lasten neuropsykiatrian yksikössä. Loka-marraskuussa 

analysoin tutkimuksellisesta kehittämishankkeesta keräämäni palautteen ja hioin lopul-

lista tutkimuksellisen kehittämishankkeen raporttia. Tutkimuksellinen kehittämishanke 

valmistui lokakuun lopussa 2017 ja viimeistelyt tutkimushankeraporttiin tein marraskuun 

alussa 2017. 

 

4.1 Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

 

Kirjallisuuskatsauksen tekemiseen tarvitaan taitoja, joita olen opetellut opiskellessani klii-

nisen asiantuntijan tutkintoa. Tiedonhakuun liittyvä polku on oltava avoin ja tarkastetta-

vissa. Kliinisenä asiantuntijana olen myös opetellut tiedonhakua eri tietokannoista sekä 

arvioimaan tutkimusten eettistä luotettavuutta. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus vastaa tut-

kimuskysymykseen: Millaista tietoa lapsen hoitomotivaation edistämisestä on jo ole-

massa? 

 

Tutkimuksellisessa kehittämishankkeessani motivaation edistämistyökalun kehittelyn 

pohjalla käytin kuvailevaa kirjallisuuskatsausta, vielä tarkemmin määriteltynä narratii-

vista kirjallisuuskatsausta.  

 

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on yksi yleisimmin käytetyistä kirjallisuuskatsauksen perus-

tyypeistä ja sitä voi luonnehtia yleiskatsaukseksi ilman tiukkoja ja tarkkoja sääntöjä. Käy-

tetyt aineistot ovat laajoja ja aineiston valintaa eivät rajaa metodiset säännöt. Tutkittava 

ilmiö pystytään kuitenkin kuvaamaan laaja-alaisesti ja tarvittaessa luokittelemaan tutkit-

tavan ilmiön ominaisuuksia. Kuvailevasta kirjallisuuskatsauksesta erottuu kaksi hieman 

erilaista orientaatiota, joita ovat narratiivinen ja integroiva kirjallisuuskatsaus. Metodisesti 

kevyin kirjallisuuskatsauksen muoto on narratiivinen kirjallisuuskatsaus. Sen avulla pys-

tytään antamaan laaja kuva käsiteltävästä aiheesta, tai kuvailla käsiteltävän aiheen his-

toriaa ja kehityskulkua. Narratiivisella otteella järjestetään ikään kuin tapahtumien mai-

semaa’, toisin sanoen, epäyhtenäistä tietoa järjestetään jatkuvaksi tapahtumaksi. Tässä 

tehtävässä narratiivinen katsaus pyrkii lopputulokseen, joka on samalla helppolukuinen. 

(Salminen, 2011: 6-8.) 
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Kuvailevaan kirjallisuuskatsaukseen tein hakuja muun muassa seuraaviin eri tietokan-

toihin: Medline(Ovid), Cinahl ja PubMed. Hakusanoiksi valikoitui mm.: enhance and mo-

tivation and children, motivation and children and psychiatric, enchancing and motivation 

and psychiatric, response to treatment and motivation and psychiatric. 

 

Löytyneitä tutkimuksia tiedonhaulla: 

PubMed hakusanoilla:  

- enhance and motivation and children - hakutuloksia 450. 

- motivation and children and psychiatric - hakutuloksia 2849. 

- enhance and motivation and children and psychiatric - hakutuloksia 47. 

- enhancing and motivation and psychiatric - hakutuloksia 207. 

- response to treatment and motivation and psychiatric - hakutuloksia1085. 

 

Chinal hakusanoilla: 

- enhance and motivation and children - hakutuloksia 125. 

- motivation and children and psychiatric - hakutuloksia 60. 

- enhance and motivation and children and psychiatric - hakutuloksia 4. 

- response to treatment and motivation and psychiatric - hakutuloksia 13. 

- response to treatment and motivation and psychiatric and children - hakutuloksia 1. 

 

Kävin sekä kansainvälisiä että suomenkielisiä tutkimuksia läpi todella paljon, mutta niistä 

päätyi tutkimuksellisen kehittämishankkeeni lähteiksi vain vähän, sillä suurin osa tutki-

muksista ei sopinut riittävästi tutkimuksellisen kehittämishankkeeni tarkoitukseen ja ta-

voitteisiin. Motivaatioon, lapsiin ja psykiatriaan liittyvät tutkimukset usein keskittyivät jon-

kin tietyn sairauden ja motivaation väliseen yhteyteen, kuten esimerkiksi anoreksiaan tai 

diabeteksen hoitoon. Kaiken kaikkiaan motivaation edistämisestä on tehty todella vähän 

tutkimuksia hoitotieteiden piirissä ja vielä vähemmän sellaisia, jotka olisivat soveltuneet 

tutkimuksellisen kehittämishankkeeni kirjallisuuskatsaukseen.  

 

Tutkimushakujen lisäksi tehtiin aiheeseen liittyviä hakuja Googlen ja kirjastojen hakuko-

neiden kautta mm. ohjeistusten, säädösten ja aiempien opinnäytetöiden löytämiseksi. 

Tutkimuksellisen kehittämishankkeen hankkeen viitekehykseen olen löytänyt teoksia 

myös Metropolian MetCat hausta hakusanalla: Motivaatio. Tällä haulla löysin esimerkiksi 

kirjat: Ruohotien kirjoittama motivaatio, tahto ja oppiminen, Mikä meitä liikuttaa (moder-

nin motivaatiopsykologian perusteet) sekä Valonöörit, joka on suomalaisen Frank Mar-

telan kirjoittama teos sisäisestä motivaatiosta.  
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Koska motivaation edistämisestä on vain vähän aiempia tutkimuksia, olen poiminut tie-

toa motivaation edistämisestä hoito- ja lääketieteiden lisäksi kasvatustieteiden ja positii-

visen psykologian piiristä sekä uusimmista motivaatioteorioista. Seligman on kehittänyt 

hyvinvoinnin PERMA-mallin, joka sisältää hyvinvoinnin viisi eri osa-aluetta: positiiviset 

tunteet, sitoutuminen, ihmissuhteet, merkityksellisyys ja aikaansaaminen. (Seligma 

2011.) Motivaatio on yksi hyvinvoinnin ja positiivisen psykologian alaisuudessa tutkitta-

vista ilmiöistä, joten on tarkoituksenmukaista soveltaa PERMA-mallia myös motivaation 

edistämiseen ja käyttää pohja-aineistona motivaation edistämistyökalussa.  

 

Positiivisen psykologian voima teos on yksi käytetyin lähde kuvailevassa kirjallisuuskat-

sauksessa. Aiheesta ei ole vielä paljoa kirjallisuutta tai tutkimuksia, sillä positiivinen psy-

kologia on nuori tieteenala eikä se ainakaan vielä muodosta yhtenäistä koulukuntaa. Il-

miössä on enemmänkin kyse samantyyppisistä asioista kiinnostuneiden tutkijoiden muo-

dostamasta yhteisöstä. Positiivinen psykologia sai alkunsa vuosituhannen vaihteessa 

tutkijoiden huomatessa, että pääpaino on psyyken häiriöiden tutkimuksessa eikä myön-

teisiä ilmiöitä ole juurikaan tutkittu. (Uusitalo-Malmivaara toim. 2014: 214-215.) 

 

4.2 Lomakekyselyn tutkimusmenetelmät ja toteutus 

 

Lomakekyselyllä haen vastausta tutkimuskysymyksiin: ovatko kirjallisuuskatsauksen 

pohjalta poimitut erilaiset motivaation edistämisen keinot sovellettavissa lasten neuro-

psykiatriaan? Sekä millaista tietoa ja kokemusta asiantuntijoilla on neuropsykiatrisen lap-

sen hoitomotivaation edistämisestä? Lomakekyselyssäni oli kaksikymmentäkolme (23) 

kuvailevan kirjallisuuskatsauksen pohjalta poimimaa väittämää sekä kolme (3) avointa 

kysymystä lapsen hoitomotivaation edistämisestä. 

 

Tutkimuksellisen kehittämishankkeeni asetelma mukailee laadullisen tutkimuksen peri-

aatteita, mutta lomakekyselyn toteutin sekä laadullisia että määrällisiä tutkimusmenetel-

miä käyttäen. Lomakekyselyssä on sekä avoimia kysymyksiä että strukturoituja väittä-

miä, jotka olen koonnut kuvailevan kirjallisuuskatsauksen pohjalta. Usein lomaketutki-

muksessa voidaan yhdistää avoimia kysymyksiä ja valmiita vaihtoehtoja tarjoavia kysy-

myksiä eli strukturoituja kysymyksiä, jolloin avointen kysymysten pohjalta voidaan hakea 

tutkittavien itse asioille antamia merkityksiä. (Ronkainen - Pehkonen ym. 2011: 90.) Lo-

makekysely on useimmiten kvantitatiivisen- eli määrällisen tutkimuksen aineistonkeruu-



41 

 

  

menetelmä, mutta sitä voidaan käyttää myös laadullisessa tutkimuksessa. Lomakeky-

selyssä ei voida kysyä mitä tahansa sellaista, mikä olisi mukavaa tai hyödyllistä tietää, 

vaan siinä kysytään tutkimuksen tarkoituksen ja ongelmanasettelun kannalta merkityk-

sellisiä kysymyksiä. Jokaiselle kysymykselle pitää löytyä perustelu tutkimuksen viiteke-

hyksestä, tutkittavasta ilmiöstä jo tiedetystä tiedosta. (Tuomi - Sarajärvi 2009: 74-75.) 

Avoimien kysymysten määrä ja vastausten laajuus määrittää sen, voiko strukturoidun 

aineiston avovastauksia soveltaa laadullisen analyysin tarpeisiin. (KvalimoTv.b.)  

 

Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa eli ennen aineiston keräämistä on aina hankittava tut-

kimuksen toteuttamisen kannalta tärkeät lausunnot ja luvat. Tutkittavilta on myös pyy-

dettävä ja saatava tutkimuslupa tai niin sanottu informoitu suostumus. Terveystieteelli-

sessä tutkimuksessa tutkittavalta vaaditaan allekirjoitettu suostumus. (Ronkainen - Peh-

konen ym. 2013: 126-127.) Laadin tutkimukselliseen kehittämishankkeeseen osallistu-

ville työntekijöille tutkimuksen tarkoitusta ja menetelmiä selostavan tiedonantokirjeen 

(Liite 1). Liitteestä ilmeni, että tutkimukselliseen kehittämishankkeeseen osallistuminen 

on vapaaehtoista ja siitä voi vetäytyä missä tahansa tutkimuksen vaiheessa. Hyviin tut-

kimustapoihin kuuluu hankkia osallistujilta riittävän perehtyneisyyden varmistamisen jäl-

keen kirjallinen suostumus. Laadin osallistujia varten suostumuslomakkeen, (Liite 2) joka 

toimi kirjallisena suostumuksena tutkimukseen osallistumisesta. Mitä suurempia riskejä 

tutkimushenkilöihin kohdistuu haittojen muodossa tutkijan arvion mukaan prosessin ai-

kana tai sen jälkeen, sitä enemmän tietoa on jaettava (Hirsjärvi ym. 2013: 25). 

 

Kyselylomake toteutettiin HUS:n lasten neuropsykiatrian yksikön avohoitoryhmien työn-

tekijöille. Hain tutkimuslupaa HUS:lta neljälletoista (n=14) HUS lasten neuropsykiatrian 

yksikön avotiimin työntekijää koskien. Tutkimuslupa myönnettiin syyskuussa 2017 (Liite 

9.)  

 

Kyselylomakkeisiin vastattiin syyskuun alussa 2017 lasten neuropsykiatrian yksikössä 

osastonhoitaja Sari Arpalahden kanssa sopimanani ajankohtana. Kerroin avohoitotii-

mien työntekijöille lyhyesti tutkimushankkeesta ja jaoin tiedonantokirjeet (Liite 1), suos-

tumuslomakkeet (Liite 2) sekä lomakekyselyt (Liite 3). 

 

Kerroin kyselylomakkeen sisältävän väittämiä, jotka olen koonnut kuvailevan kirjallisuus-

katsauksen pohjalta. Väittämät perustuvat tutkittuun tietoon, mutta saattavat olla eri 

aloilta ja eri asiayhteyksistä, joten kerroin haluavani lasten neuropsykiatrian alan asian-

tuntijoiden mielipiteen väittämiin, eli siihen, miten ne soveltuvat lasten neuropsykiatriaan 
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käytettäväksi. Avointen kysymysten kerroin koskevan työntekijöiden käyttämiä neuro-

psykiatrisen lapsen hoitomotivaation edistämisen keinoja sekä erityisesti lasten neuro-

psykiatriassa käytettäviä hyödyllisiä keinoja, työntekijöiden omia kokemuksia sekä mie-

lipiteitä motivaation edistämisen keinoista. 

 

Sovimme osastonhoitaja Sari Arpalahden kanssa tutkittavilla olevan viikko aikaa vastata 

lomakekyselyyn työajalla valitsemanaan ajankohtana. Sovimme tutkittavien palauttavan 

suostumuslomakkeen allekirjoitettuna osastonhoitaja Sari Arpalahden huoneeseen sii-

hen osoitettuun kirjekuoreen ja lomakekyselyn toiseen siihen osoitettuun kirjekuoreen. 

Annoin toimintaohjeet avotiimien työntekijöille ja kerroin tutkimuksen vievän aikaa noin 

15-20 minuuttia. Muistutin tutkimukseen osallistumisen olevan täysin vapaaehtoista. 

Kerroin myös, ettei lomakekyselyyn laiteta nimiä ja näin ollen kaikkien saavan pysytellä 

tutkimuksessa nimettöminä. 

 

Hain täytetyt lomakekyselyt ja suostumuslomakkeet sovittuna ajankohtana viikon kulut-

tua osastonhoitaja Sari Arpalahdelta. Lomakekyselyyn oli vastannut 11 avotiimin työnte-

kijää neljästätoista eli vastausprosentti oli 78,57 (79%). Lomakekyselyyn vastanneet 

henkilöt toimivat lasten neuropsykiatriassa joko sairaanhoitajana, neuropsykologina, 

psykologina, toimintaterapeuttina tai sosiaalityöntekijänä. 

 

Laadullinen tutkimus ei pyri yleistettävyyteen ja siksi otos voi olla harkinnanvarainen eli 

koskea esimerkiksi henkilöitä, jotka edustavat mahdollisimman hyvin tutkittavaa ilmiötä 

(Kankkunen, Vehviläinen-Julkunen 2013: 67.) Laadullisessa tutkimuksessa pyritään ku-

vaamaan jotain ilmiötä tai tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä toimintaa, antamaan teo-

reettisesti mielekäs tulkinta jollekin ilmiölle. Näin ollen laadullisessa tutkimuksessa on 

tärkeää, että henkilöt, joilta tietoa kerätään, tietävät tutkittavasta ilmiöstä mahdollisim-

man paljon tai heillä on kokemusta asiasta. Tällöin tiedonantajien valinta ei voi olla sa-

tunnaista vaan harkittua ja tarkoitukseen sopivaa. (Tuomi - Sarajärvi 2009: 85-86.) Lo-

makekyselyn otanta (n=11) on pieni, mutta tutkimuksellisen kehittämishankkeen kan-

nalta tarkoituksenmukainen, sillä halusin vastaajien olevan lasten neuropsykiatrian alan 

asiantuntijoita. 

4.2.1 Lomakekyselyn strukturoitujen väittämien analysointi 

 

Strukturoidut kysymykset eli kirjallisuuskatsauksen pohjalta tekemäni väittämät analy-

soin määrällisiä menetelmiä käyttämällä. Tällöin tutkittava ilmiö pyritään hajottamaan mi-
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tattaviksi osioiksi, esimerkiksi kyselylomakkeen kysymyksiksi. Kysymykset ja niihin saa-

dut vastaukset muutetaan muuttujiksi, jotka saavat tiettyjä arvoja. Ennen aineiston ana-

lysoimista vastaukset tallennetaan havaintomatriisiksi, jolloin jokaisen vastaajan (havain-

toyksikkö) antamat vastaukset (muuttujien arvot) tulevat numeroina omille riveilleen. Eri-

laiset tilastolliset analyysitavat järjestävät ja vertaavat havaintomatriisin muuttujia sekä 

niiden rajoja tietyillä matemaattisilla periaatteilla. (Ronkainen - Pehkonen ym. 2011: 84.)  

 

Lomakekyselyn väittämien vastauksia analysoimalla saan tietoa siitä, ovatko kirjallisuus-

katsauksen pohjalta kokoamani tieto sovellettavissa neuropsykiatrisen lapsen hoitomo-

tivaation edistämiseen. Tämä lähestymistapa on määrällinen ja vastaa kysymykseen 

”kuinka hyvin”? Eli kuinka hyvin kirjallisuuskatsauksen pohjalta kokoamani väittämät so-

veltuvat asiantuntijoiden mielestä lasten neuropsykiatriaan. (Ronkainen - Pehkonen ym. 

2011: 89.) Kvantitatiivinen tutkimus hyödyntää määrällisyyttä: määrien jakautumia, muu-

toksia sekä niiden eroja. Näiden avulla kuvataan ja tulkitaan tutkittavaa ilmiötä ja siinä 

havaittuja yhteyksiä ja vaikutussuhteita. Tilastolliset analyysitavat edellyttävät vahvaa il-

miökentän teoreettista hallintaa, jotta tutkija osaisi ryhtyä hakemaan järkeviä selittäviä ja 

välittäviä yhteyksiä. (Ronkainen - Pehkonen ym. 2011: 83-84.) Kvantitatiivisen tutkimuk-

sen avulla voidaan testata eri teorioita. Teorioiden testaamisen sijaan laadullinen tutki-

mus usein pystyy täsmentämään ja konkretisoimaan teorian rajoja. (Ronkainen - Pehko-

nen ym. 2011: 89.) 

 

Strukturoidut kyselylomakkeen vastaukset purin Excel taulukkoon. Vastaajia oli yksi-

toista (n=11) ja väittämiä 23 kappaletta. Vastausvaihtoehtoja oli kolme; samaa mieltä, 

osittain samaa mieltä ja eri mieltä. Excel taulukon avulla laskin, kuinka moni tutkittavista 

oli mitäkin mieltä kustakin kysymyksestä. Excel työkalulla tein myös kaavioita, joissa nä-

kyy jokaisen kysymyksen vastausjakauma sekä visuaalisesti että sanallisesti.  

 

Tulosten tarkastelu kappaleessa analysoin strukturoituja väittämiä ja peilaan niitä tutki-

muksellisen kehittämishankkeen teoreettiseen viitekehykseen. 

 

4.2.2 Lomakekyselyn avointen vastausten analysointi 

 

Kyselylomakkeen avoimet kysymykset analysoin laadullisia menetelmiä käyttäen aineis-

tolähtöisellä sisällönanalyysilla.  Aineiston analyysi on prosessi, jossa analyysitekniikat 

eivät pelkästään jäsennä tietoa, vaan niiden avulla myös tuotetaan havaintoja. Tutkijalla 



44 

 

  

on siis oltava riittävästi tietoa ja kokemusta tutkittavasta ilmiöstä, jotta tutkimus ja siinä 

esitetyt tulokset ovat luotettavia. (Ronkainen - Pehkonen ym. 2013: 124-127.)  

 

Aineistolähtöisessä analyysissä pyritään luomaan tutkimusaineistosta teoreettinen ko-

konaisuus. Siinä analyysiyksiköt valitaan aineistosta tutkimuksen tarkoituksen sekä teh-

tävänasettelun mukaisesti. Analyysiyksiköt eivät ole etukäteen sovittuja tai harkittuja 

vaan ne nousevat aineistosta. (Tuomi - Sarajärvi 2009: 95.) Aineistolähtöisen laadullisen 

eli induktiivisen aineiston analyysi on kolmivaiheinen prosessi: 1. Aineiston redusointi eli 

pelkistäminen 2. Aineiston klusterointi eli ryhmittely 3. abstrahointi eli teoreettisten käsit-

teiden luominen. (Tuomi - Sarajärvi 2009: 108.) 

 

Aloittaessani avointen kysymysten analysointia tein taulukon, jossa sarakkeina olivat al-

kuperäisilmaus, pelkistetty ilmaus, alaluokka, yläluokka ja pääluokka. Ensin kirjoitin 

kaikki asiantuntijoiden vastaukset tekemääni taulukkoon alkuperäisilmaisusarakkee-

seen.  Seuraavaksi muokkasin vastaukset pelkistetyiksi ilmauksiksi. Pelkistetyistä ilmai-

suista etsin teemoja yhdistäviä tekijöitä ja näin muodostui alaluokat. Alaluokkia luokittelin 

samankaltaisiin asioihin ja mietin, mitkä tekijät näitä yhdistävät, tästä muodostuivat ylä-

luokat. Viimeisenä muodostuivat pääluokat, jotka yhdistävät tekemiäni yläluokkia.  

 

Seuraava taulukko (Taulukko 1.) kuvaa litteroidun tekstin vaiheita aina alkuperäisestä 

kirjoitetusta vastauksesta, pääluokkavaiheeseen asti: 

 

ALKUPERÄISIL-

MAUS 

PELKISTETTY 

ILMAUS 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

Myönteinen palaute 

lapsen työskente-

lystä ja osallistumi-

sesta (silloinkin, 

kun työntekijästä 

tuntuisi, ettei etene-

mistä tapahdu) 

Myönteinen palaute 

lapsen etenemi-

sestä, vaikka ete-

nemistä ei tuntuisi 

tapahtuvan. 

 

Positiivinen  

palaute 

Työntekijän lasta 

voimaannuttavat 

keinot 

Työntekijän keinot 

lapsen motivointi-

työssä 

Taulukko 1. Esimerkki asiantuntijoiden lomakekyselyaineiston analyysin vaiheista. 

 

Tämän vaiheen jälkeen laadin nelisarakkeisen taulukon, josta ilmenivät vasemmalta al-

kaen pelkistetyn ilmauksen, alaluokan, yläluokan sekä pääluokan nimet. Nelisarakkei-

nen luokittelutaulukko löytyy kokonaisuudessaan tutkimuksellisen kehittämishankkeen 

liitteenä (Liite 4) 
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Lopullisen luokittelun valmistuttua aloin kirjoittaa tuloksia käymällä lävitse kunkin pääluo-

kan ylä- ja alaluokkia sekä pelkistettyjä ilmauksia.  

 

5 Tulosten tarkastelu 

 

5.1 Strukturoitujen kysymysten tarkastelu 

 

Ohessa tarkastelen strukturoitujen kysymysten lasten neuropsykiatrian asiantuntijoiden 

vastauksia (n=11) ja peilaan niitä tutkimuksellisen kehittämishankkeen teoreettiseen vii-

tekehykseen.  

 

Lasten neuropsykiatrian asiantuntijoiden mielipiteitä peilatessa tutkimuksellisen kehittä-

mishankkeen teoreettiseen viitekehykseen on hyvä ottaa huomioon, että osa väittämistä 

voi joillekin asiantuntijoille uusia tai vieraampia, jolloin niistä ei ole vielä hyväksi havaittuja 

kokemuksia käytännössä. Moni lomakekyselyn väittämä vaatisi vielä lisää käytännössä 

testaamista sekä näiden motivaation edistämisen keinojen seurausten tarkastelua tutki-

muksellisin menetelmin. Tällöin voitaisiin varmistua väittämissä esiintyvien motivaation 

edistämisen keinojen hyödyllisyys tai hyödyttömyys lasten neuropsykiatriassa. Asiantun-

tijoiden vastaukset kuvaavat siis tämänhetkisiä käytäntöjä ja asiantuntijoiden kokemuk-

sia edistää neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaatiota. 

 

 

 
 
Kuvio 1.  

 

Vastaajista (f=11) on samaa mieltä siitä, että lapsen hoitomotivaatiolla on suuri merkitys 

hoitotavoitteiden onnistumisen kannalta. 
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Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen mukaan asiakkaan motivaatiolla on merkittävä vaiku-

tus koko hoitoprosessin kannalta (Ruohotie 1998: 48). Asiantuntijoiden mielipide vahvis-

taa käsitystä siitä, että lapsen hoitomotivaatiolla on suuri merkitys hoitotavoitteiden on-

nistumisen kannalta ja näin ollen koko hoitoprosessin onnistumisen kannalta.  

 

 

 
Kuvio 2.  

 

Vastaajista (f=9) on samaa mieltä ja (f=2) on osittain samaa mieltä siitä, että perheen 

hoitomotivaatiolla on yhteys lapsen hoitomotivaatioon. Myös tuoreen tutkimuksen mu-

kaan toimivat perhesuhteet edesauttavat lapsen sitoutumista psykiatriseen hoitoon (Tim-

lin 2015.). Nykykäsityksen mukaan perheen merkitys hoitoprosessissa on suuri. Lasten- 

ja nuortenpsykiatriassa vallitsee kanta, ettei lasta voi hoitaa ilman perheen sitoutumista 

hoitoon. Perhekeskeisessä hoitotyössä perheen kanssa neuvotellaan aktiivisesti hoidon 

kaikissa vaiheissa. (Hietaharju - Nuuttila 2016: 234.)  

 

Asiantuntijoiden vastaukset ovat siis samansuuntaisia kuin kuvailevassa kirjallisuuskat-

sauksessa. Työntekijän on hyvä kiinnittää huomiota perheen motivaatioon neuropsyki-

atrisen lapsen hoitoprosessissa ja koittaa edistää sitä.  
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Kuvio 3.  

 

Vastaajista (f=5) on samaa mieltä ja (f=6) osittain samaa mieltä siitä, että verkostojen ja 

koulujen kanssa tehtävällä yhteistyöllä on mahdollisuus edistää lapsen hoitomotivaa-

tiota. Tuoreen tutkimuksen mukaan lapset ja nuoret, jotka saavat räätälöityjä erityisjär-

jestelyjä koulussa sitoutuvat psykiatriseen hoitoon paremmin (Timlin 2015.). 

 

Verkostojen ja koulun kanssa tehtävällä yhteistyöllä näyttäisi olevan siis yhteys lapsen 

hoitomotivaatioon. Todennäköisesti yhteys on sitä suurempi, mitä enemmän lapsen on-

gelmat painottuvat nimenomaan kouluympäristöön.   

 

 
Kuvio 4.  

 

Vastaajista (f=10) on samaa ja (f=1) osittain samaa mieltä siitä, että lapsen kanssa työs-

kentelevän henkilön omalla motivaatiolla on vaikutus lapsen hoitomotivaatioon. 

Lähes kaikki asiantuntijat olivat samaa mieltä siitä, että lapsen kanssa työskentelevän 

henkilön omalla motivaatiolla on vaikutus lapsen hoitomotivaatioon. Yksi vastaajista oli 

osittain samaa mieltä. Tulos kertoo siitä, että työntekijän omalla motivaatiolla ja asen-

teella on vaikutusta myös lapsen hoitomotivaatioon.  
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Vaikuttaa siltä, että työntekijällä on suuri rooli siinä, millaisen ilmapiirin hän onnistuu luo-

maan omalla olemuksellaan ja työotteellaan. Jos työntekijän oma motivaatio on korkea, 

se todennäköisesti heijastuu myös lapsen hoitomotivaatioon ja voimaannuttaa lasta.  

 

Tulos on erittäin mielenkiintoinen, sillä harvoin puhutaan tai tulee miettineeksi oman mo-

tivaation vaikutusta työn tuloksiin. Asioiden välillä näyttäisi olevan selkeä yhteys, joten 

ihmisten kanssa tehtävässä työssä on tarpeen kiinnittää huomiota työntekijän omaan 

työhyvinvointiin ja motivaatioon. Ilmapiiri vaikuttaa vahvasti työmotivaatioon. Työilmapiiri 

muodostuu siitä, millaista ihmisten mielestä on työskennellä organisaatiossa. Siihen vai-

kuttavat erityisesti työpaikan sisäiset sosiaaliset suhteet sekä yrityksen johtaminen. Mo-

tivaatiota on pidetty avainsanana yritysten pyrkiessä parantamaan työsuorituksia. Moti-

voitunut työntekijä on myös siis tuottavampi yrityksen kannalta sen lisäksi, että hän voi 

itse hyvin. (Viitala 2014.) Tuottavuus tässä asiayhteydessä on motivoituneempi lapsi, 

jolloin luonnollisesti myös hoitotulokset ovat parempia. 

 
 

 
Kuvio 5.  

 

Vastaajista (f=10) on samaa ja (f=1) osittain samaa mieltä siitä, että lapsen opetellessa 

asiaa, joka ei kiinnosta, on tärkeää, millainen ilmapiiri onnistutaan luomaan lapsen ym-

pärille. 

 

Väittämä löytyi kuvailevan kirjallisuuskatsauksen pohjalta (Uusitalo-Malmivaara toim. 

2014: 256-257.) ja lähes kaikki asiantuntijat olivat tästä väittämästä samaa mieltä, yksi 

asiantuntija oli osittain samaa mieltä. Tulos tukee edelliseen väittämään ja tekemiäni 

johtopäätöksiä eli sillä on lapsen motivaation edistämisen kannalta merkitystä, millaisen 

ilmapiirin työntekijä onnistuu luomaan lapsen ympärille, kun lapsi opettelee asiaa, joka 

häntä ei kiinnosta. Asiantuntijoiden avointen kysymysten vastauksissa ilmapiiriin liittyvät 
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seikat nousivat myös tärkeäksi neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaatiota edistettä-

essä.  

 

 
Kuvio 6.  

 

Vastaajista (f=7) on samaa mieltä ja (f=4) osittain samaa mieltä siitä, että tavoitteiden 

asettaminen edistää lapsen hoitomotivaatiota. Tutkimusten mukaan tavoitteiden asetta-

misella on suuri merkitys asiakkaan sitoutumisen kannalta. Huomioitavaa on myös, että 

terapian sisältö vastaa terapialle asetettuja tavoitteita. (Forssen - Rajainmaa 2008: 54.) 

Hoitotavoitteet ovat varmasti tärkeitä koko hoitoprosessin onnistumisen kannalta, mutta 

eivät ehkä ensisijaisia lapsen hoitomotivaatiota edistettäessä. Kirjallisuuskatsauksen ja 

asiantuntijoiden avointen vastausten pohjalta lapsen omilla tavoitteilla on suurin vaikutus 

lapsen hoitomotivaatiota edistettäessä. Jos tavoitteet tulevat lapsen ulkopuolelta, on lap-

selle tärkeää perustella, miksi hoitotavoitteiden eteen työskennellään ja miten hän itse 

siitä hyötyy. Näillä hoitotavoitteisiin liittyvillä seikoilla näyttäisi olevan suuri lapsen hoito-

motivaatiota edistävä vaikutus. (Uusitalo-Malmivaara toim. 2014: 256-257, Martela 2015: 

76-82.) 

 
Kuvio 7.  

 

Vastaajista (f=11) on samaa mieltä siitä, että motivaation edistämisessä on tärkeää, että 

lapsi saa myös itse vaikuttaa, minkä tavoitteiden eteen työskennellään. 
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Asiantuntijoiden avointen kysymysten vastauksista sai vaikutelman, että lapsen omien 

tavoitteiden eteen työskenteleminen edistää lapsen hoitomotivaatiota paremmin kuin jos 

alettaisiin heti työskennellä vain aikuisten asettamien hoitotavoitteiden eteen. Lapsen 

omista tavoitteista voi olla siis hyvä lähteä liikkeelle, jotta lapsi kokee saavansa itse tar-

vitsemaansa ja haluamaansa apua ja tukea itselle tärkeisiin asioihin.  

 

Tärkeää on myös, miten työntekijä esittää lapselle hoidon asettamia tavoitteita. Jos työn-

tekijä perustelee lapselle hyvin, miksi lapsen olisi hyödyllistä työskennellä tiettyjen hoito-

tavoitteiden eteen ja antaa lapsen osallistua tavoitteiden muodostamisprosessissa, on 

lapsi tällöin aktiivinen osallistuja. Lapsen ollessa itse aktiivinen osallistuja, ei tavoitteiden 

asettaminen tule pelkästään ulkoapäin vaan prosessissa herätellään lapsen sisäistä mo-

tivaatiota osallistamalla lapsi hoitotavoitteiden muodostusprosessissa. (Uusitalo-Malmi-

vaara toim. 2014: 256-257, Martela 2015: 76-82.) 

 

Asiantuntijoiden lomakekyselyn avoimien kysymysten vastauksissa korostui, että on tär-

keää työskennellä myös täysin lapsen omien tavoitteiden eteen, vaikka ne eivät olisi ai-

kuisten mielestä oleellisia hoitoprosessin kannalta.  

 

 
Kuvio 8.  

 

Väittämä on poimittu kuvailevan kirjallisuuskatsauksen pohjalta (Uusitalo-Malmivaara 

toim. 2014: 256-257.) ja vastaajista kaikki (f=11) on samaa mieltä siitä, että lapsen hoi-

tomotivaation ollessa hukassa, voi olla hyödyllistä pilkkoa kokonaisuus pienempiin osiin 

ja näin alkuun pääseminen helpottuu. Neuropsykiatrisen lapsen oirekuvaan saattaa liit-

tyä myös vaikeus hahmottaa tiettyjä asioita, joten asioiden pilkkomisen ja osittamisen 
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tärkeys korostuu neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen kohdalla entisestään. (Kaartinen 

– Schoop 2011.), (Lehtisare 2017: 11-17.) 

 

 

 
Kuvio 9.  

 

Vastaajista (f=7) on samaa mieltä ja (f=4) osittain samaa mieltä siitä, että työskentely-

ympäristöllä on vaikutus lapsen motivaatioon. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen pohjalta 

toimintaterapeuttien mukaan asiakasta motivoitaessa tulee kiinnittää huomiota siihen, 

miten ympäristö vaikuttaa asiakkaan motivaatioon ja sen kehittymiseen. (Forssen - Ra-

jainmaa 2008: 54.) 

 

Asiantuntijoista seitsemän asiantuntijaa yhdestätoista on samaa mieltä siitä, että työs-

kentely-ympäristöllä on vaikutus lapsen hoitomotivaatioon. Neljä asiantuntijaa ovat ai-

heesta osittain samaa mieltä. Tästä voi päätellä, että työskentely-ympäristöllä on vaiku-

tusta lapsen hoitomotivaatioon. Asiantuntijoiden lomakekyselyn avoimista vastauksista 

kävi ilmi, että asiantuntijat pitivät tärkeänä ympäristön mm. viihtyvyyttä ja selkeyttä. (kts. 

tarkemmin motivaatiota edistävä ympäristö asiantuntijoiden mukaan). 

 

 

 
Kuvio 10.  
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Vastaajista (f=11) on samaa mieltä siitä, että pohdittaessa ympäristön vaikutusta hoito-

motivaatioon, on hyvä huomioida niin sosiaalinen, fyysinen kuin ajallinenkin ympäristö. 

 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen pohjalta nousi yllä oleva väittämä tutkimuksesta, jossa 

toimintaterapeutteja haastateltiin asiakkaan toimintaan motivoitumisesta. Toimintatera-

peuttien mielestä pohdittaessa ympäristön vaikutusta on huomioitava niin sosiaalinen, 

fyysinen kuin ajallinenkin ympäristö. Terapiassa on tärkeää kartoittaa eri ympäristöteki-

jät, jotka tukevat tai estävät asiakkaan motivoitumista toimintaterapiaprosessissa. (Fors-

sen - Rajainmaa 2008: 54.) Lasten neuropsykiatrian asiantuntijat ovat väittämästä sa-

maa mieltä, joten ympäristöä on hyvä tarkastella monipuolisesti mietittäessä sen vaiku-

tuksia lapsen hoitomotivaatiota edistävästi. Asiantuntijoiden lomakekyselyn avointen 

vastausten perusteella nousi myös näkemys, että työskentely-ympäristöä on hyvä arvi-

oida kokonaisuutena ja miettiä yksilöllisesti sopiva ympäristö kunkin lapsen kohdalla. 

 
 

 
Kuvio 11.  

 

Toimintaterapeuttien mukaan asiakkaan motivaation tukemisen kannalta on tärkeää 

tehdä arviointia ja seurantaa jatkuvasti koko toimintaterapiaprosessin ajan. (Forssen - 

Rajainmaa 2008: 54.) Lasten neuropsykiatrian asiantuntijoista lähes kaikki (f=10) ovat 

samaa mieltä ja (f=1) osittain samaa mieltä ylläolevasta väittämästä. Kuvaileva kirjalli-

suuskatsaus ja asiantuntijoiden mielipide vahvistavat ajatusta, että motivaation edisty-

misestä olisi hyödyllistä tehdä arviointia ja seurantaa koko hoitoprosessin ajan.  

 

Lasten neuropsykiatrisessa yksikössä ollaan ottamassa käyttöön lapsen motivaatioon 

liittyvää mittaria. Lomakkeen avulla lapsen motivaatioon liittyviä asioita on helpompi seu-

rata, dokumentoida ja arvioida. Lomakkeiden käyttö myös vähentää eri työntekijöiden 
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välillä mahdollisesti olevia työskentelyeroja ja tekee hoidosta tasalaatuisempaa ja näin 

ollen vaikuttavampaa. Sovellettaessa uutta näyttöön perustuvaa menetelmää lapsen 

hoitoon nähdään tiedon hyödyntämisen vaikutukset, joita voidaan mitata esimerkiksi hoi-

totuloksina (Holopainen - Junttila ym. 2014: 110-117.). 

 

 

 
Kuvio 12.  

 

Vastaajista (f=2) on samaa mieltä, (f=6) osittain samaa mieltä ja (f=3) siitä, että lapsen 

hoitomotivaatio vaihtelee suuresti hoitoprosessin aikana. 

 

Suurin osa, kuusi yhdestätoista asiantuntijasta oli osittain samaa mieltä siitä, että lapsen 

hoitomotivaatio vaihtelee suuresti hoitoprosessin aikana, kaksi asiantuntijaa olivat sa-

maa mieltä ja kolme eri mieltä. Suuri hajonta saattaa johtua lasten motivaation yksilölli-

sistä vaihteluista.  

 

Kuvailevaan kirjallisuuskatsaukseen nousi tutkimus motivaation edistämistä riippuvuuk-

sien hoidossa. Tutkimuksen mukaan asiakkaat olivat sitä mieltä, että jo motivaatiosta 

puhuminen ja motivaatio-ongelmien tiedostamisella on positiivinen vaikutus hoitoproses-

sissa. Motivaatio vaihtelee suuresti hoitoprosessin aikana ja näin ollen on hyödyllistä olla 

tietoinen motivaation tasosta mahdollisimman usein, keskustella ja seurata sen vaihte-

luita asiakkaan kanssa. (Dennis C. Daley 2014.) Väittämällä saattaa olla enemmän vai-

kuttavuutta riippuvuuksien hoidossa kuin neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaation 

edistämisessä. 
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Kuvio 13.  

 

Vastaajista (f=4) on samaa mieltä, (f=3) osittain samaa mieltä ja (f=4) eri mieltä siitä, että 

hoitomotivaation vaihtelusta on hyvä keskustella lapsen kanssa mahdollisimman usein. 

 

Neljä asiantuntijaa yhdestätoista olivat samaa mieltä siitä, että hoitomotivaation vaihte-

lusta on hyvä keskustella lapsen kanssa mahdollisimman usein, kolme asiantuntijaa oli 

osittain samaa mieltä ja neljä eri mieltä. Vastauksissa on suurta hajontaa ja tämä saattaa 

johtua siitä, että hoitomotivaation vaihtelussa on eroja yksilöiden välillä. 

 

 

 
Kuvio 14.  

 

Vastaajista (f=11) on samaa mieltä siitä, että motivaation edistämisessä tärkeää on po-

sitiivisen palautteen antaminen. 

 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen pohjalta positiivisen palautteen antaminen on tärkeää 

motivaation edistämisessä. (Kaartinen - Schoop 2011, Martela 2015: 76-82. ym.) Ihmi-

sen tarkkaavaisuus suuntautuu kohti merkityksellisiä asioita ja vain ne painuvat ihmisen 

muistiin. Myönteisesti varautuneet ärsykkeet vetävät puoleensa, kielteisiä opitaan vält-

tämään ja merkityksettömät ärsykkeet eivät aiheuta toimintaa ollenkaan. (Uusitalo-Mal-

mivaara toim. 2014: 149-152.) 
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Myös lomakekyselyn vastauksista ilmeni kaikkien asiantuntijoiden olevan sitä mieltä, että 

motivaation edistämisessä positiivisen palautteen antaminen on tärkeää.  

 

 

 
Kuvio 15.  

 

Vastaajista (f=10) on samaa mieltä ja (f=1) osittain samaa mieltä siitä, että lapset ja nuo-

ret oppivat uusia asioita helpommin myönteisen palautteen ja palkitsemisen kautta. 

 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen pohjalta nousi väittämä, jonka mukaan lapsen ja nuo-

ret oppivat uusia asioita helpommin myönteisen palautteen ja palkitsemisen kautta 

(Kaartinen - Schoop 2011.). Lähes kaikki asiantuntijat olivat myös asiasta samaa mieltä. 

 

Kyvykkääksi itsensä kokeva henkilö uskoo pystyvänsä suorittamaan tehtävät menestyk-

sekkäästi. Oppimisen kokemus on tärkeä osa kyvykkyyttä, sillä oppimisen avulla kyvyk-

kyys on kasvamaan päin. (Uusitalo-Malmivaara toim. 2014: 48-49.) Meissä asuu syvä 

tarve saada asioita aikaan. Nautimme myös tekemisen hetkellä siitä, että tunnemme it-

semme taidokkaiksi. Kun vuorostamme emme hallitse jotain asiaa ja epäonnistumme 

toistuvasti, lannistumme. Vaikka olisimme kuinka innostuneita jostakin, katoaa motivaa-

tiomme toistuvien epäonnistumisten myötä. Osaaminen siis motivoi ja tuntuu hyvältä. 

(Martela 2015: 94-95.)  
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Kuvio 16.  

 

Vastaajista (f=10) on samaa mieltä ja (f=1) osittain samaa mieltä siitä, että pientenkin 

onnistumisten huomioiminen ja korostaminen motivoivat lasta. 

 

Lähes kaikki asiantuntijat olivat sitä mieltä, että pientenkin onnistumisten huomioiminen 

ja korostaminen motivoivat lasta. Teoria nousi kirjallisuuskatsauksen pohjalta (mm. (Kel-

tikangas-Järvinen 1998, 205–206.) ja myös asiantuntijoiden lomakekyselyn avoimissa 

vastauksissa moni nosti esiin pienten onnistumisten huomioimisen tärkeyden lapsen hoi-

tomotivaatiota edistettäessä. 

 
 

 
Kuvio 17.  

 

Vastaajista (f=9) on samaa mieltä ja (f=2) osittain samaa mieltä siitä, että lasten on usein 

helpompi hahmottaa asioita kuvista kuin pelkistä sanallisista viesteistä. 

 

Yhdeksän yhdestätoista asiantuntijasta oli sitä mieltä, että lasten on usein helpompi hah-

mottaa asioita kuvista kuin pelkistä sanallisista viesteistä, kaksi asiantuntijaa olivat tästä 

osittain samaa mieltä.  Väittämä nousi kirjallisuuskatsauksen pohjalta. Kuvien käyttö on 

yleinen apuvälinen lasten neuropsykiatriassa. (Lehtisare 2017: 11-17.) 
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Asiantuntijoista kaksi olivat osittain samaa mieltä siitä, että lasten on usein helpompi 

hahmottaa asioita kuvista kuin pelkistä sanallisista viesteistä.  Lasten neuropsykiatriassa 

voi olla joitain poikkeuksia esimerkiksi jollain lapsella voi olla vaikeuksia hahmottaa kuvia 

ja tällöin sanallinen viesti voi mennä paremmin perille. 

 

 
Kuvio 18.  

 

Vastaajista (f=10) on samaa mieltä ja (f=1) osittain samaa mieltä siitä, että kuvien avulla 

on helpompi saada lapsen kokonaisvaltainen keskittyminen käsiteltävään asiaan. 

 

Väittämä nousi kuvailevan kirjallisuuskatsauksen pohjalta (Lehtisare 2017: 11-17.) 

ja lähes kaikki asiantuntijat olivat samaa mieltä siitä mieltä, että kuvien avulla on hel-

pompi saada lapsen kokonaisvaltainen keskittyminen käsiteltävään asiaan. 

 
 

 
Kuvio 19.  
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Vastaajista (f=8) on samaa mieltä, (f=2) osittain samaa mieltä siitä, että motivaation edis-

tämistyökalun liitteenä olisi hyödyllistä olla työntekijälle checklist, jossa on lueteltu moti-

vaation edistämisessä hyödyllisiä seikkoja. Vastaajista (f=1) jätti kysymykseen vastaa-

matta. 

 

Suurin osa asiantuntijoista oli checklistin kannalla, joten liitin sen yhdeksi osaksi moti-

vaation edistämistyökalua (Liite 7.). 

 

 

 
Kuvio 20.  

 

Vastaajista (f=10) on samaa mieltä ja (f=1) osittain samaa mieltä siitä, että lapsen oma 

mielipide hoitotavoitteista on tärkeää hoitomotivaation edistämisen kannalta. 

 
Lähes kaikki asiantuntijat olivat sitä mieltä, että lapsen oma mielipide hoitotavoitteista on 

tärkeää hoitomotivaation edistämisen kannalta ja yksi asiantuntijoista oli tästä osittain 

samaa mieltä. Tulokset tukevat aiemman kysymyksen tarkastelua, jossa lähes kaikkien 

asiantuntijoiden mielestä on tärkeää, että lapsi saa itse vaikuttaa, minkä tavoitteiden 

eteen työskennellään. Motivointityön tärkein tehtävä on herättää lapsen sisäinen moti-

vaatio ja lapsen sisäisen motivaation syntymiseen vaikuttavat lapsen mielipide ja tunteet 

asetettuja tavoitteita kohtaan. Oikein ymmärretty vapaaehtoisuus ei ole välttämättä risti-

riidassa yhteisten tavoitteiden eteen työskentelyn kanssa. Tärkeintä on, että yksilö si-

säistää kontrolloivan tahon tavoitteen ja tarkoituksen – ja sisäistää sen myös omaksi 

tavoitteekseen. (mm. Martela 2015: 76-82., Oksanen 2014: 259.) 
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Kuvio 21.  

 

Vastaajista (f=4) on samaa mieltä, (f=6) osittain samaa mieltä ja (f=1) eri mieltä siitä, että 

lapsen tunteita tulla neuropsykiatrisen yksikön työntekijän tapaamiseen olisi hyödyllistä 

käydä läpi lapsen kanssa mahdollisimman usein hoitomotivaation edistämiseksi. 

 

Suurin osa asiantuntijoista oli osittain samaa mieltä siitä, että lapsen tunteita tulla tapaa-

miseen olisi hyödyllistä käydä lapsen kanssa mahdollisimman usein, neljä asiantuntijaa 

olivat väittämästä samaa mieltä ja yksi eri mieltä. Saattaa olla, että osa vastausten ha-

jonnasta johtuu kysymyksen asettelusta. Joku asiantuntijan voi ajatella, että lapsen tun-

teita tulla tapaamiseen on hyvä käydä läpi tarpeen mukaan, mutta ei välttämättä usein.  

 

Kirjallisuuskatsauksen pohjalta tunteiden ja motivaation välillä on selvä yhteys. Esimer-

kiksi myönteisten tunteiden teorian mukaan lapsi suoriutuu paremmin, jos hänelle onnis-

tutaan aiheuttamaan myönteisiä tunteita ennen suoritusta (Uusitalo-Malmivaara toim. 

2014: 210-213.) Myös muilla kuin positiivisilla tunteilla on yhteys motivaatioon. Esimer-

kiksi ikävystymisen tunne saattaa johtaa ikävystyttävän asian välttelyyn. (Pekrun, Da-

niels ym. 2010: 535.) Asiantuntijoiden lomakekyselyn vastauksista korostui paljon lapsen 

mielipiteen ottaminen huomioon sekä lapsen kuuntelu ja nämä sisältävät myös lapsen 

tunteita. Näin ollen työntekijä saattaa kuulostella lapsen mielialaa hänen saapuessaan 

tapaamiseen, vaikka tunteita ei erikseen käydä lävitse ja sanoiteta niin usein. 
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Kuvio 22.  

 

Vastaajista (f=8) on samaa mieltä ja osittain samaa mieltä siitä, että lapsen tunteita hoi-

totavoitteita kohtaan on hyödyllistä sanoittaa lapsen hoitomotivaation edistämiseksi. 

 

 

Tulos tukee aiemman väittämän vastauksen johtopäätöksiä, jossa asiantuntijat olivat lä-

hes yksimielisiä siitä, että lapsen mielipide hoitotavoitteista on tärkeä. Lapsen mielipide 

hoitotavoitteista sisältää myös lapsen tunteet hoitotavoitteita kohtaan. Tunteiden merki-

tys motivaatiota edistettäessä korostui erityisesti kuvailevan kirjallisuuskatsauksen poh-

jalta 

 

 
Kuvio 23.  

 

Vastaajista (f=2) on samaa mieltä, (f=8) osittain samaa mieltä ja (f=1) eri mieltä siitä, että 

lapsen tunteita hoitotavoitteita kohtaan olisi hyödyllistä käydä läpi mahdollisimman usein 

hoitomotivaation edistämiseksi. 

 

Tunteiden merkitys motivaatiota edistettäessä korostui erityisesti kuvailevan kirjallisuus-

katsauksen pohjalta. (mm. Uusitalo-Malmivaara toim. 2014: 210-213., Pekrun - Daniels 
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ym. 2010: 535.) Suurin osa, kahdeksan yhdestätoista asiantuntijasta oli osittain samaa 

mieltä siitä, että lapsen tunteita hoitotavoitteita kohtaan olisi mahdollista käydä läpi mah-

dollisimman usein. Asiantuntijat pitivät tärkeänä lapsen mielipidettä hoitotavoitteita koh-

taan, myös lapsen tunteita koettiin hyvänä käsitellä. Tunteiden läpikäymistä hoitotavoit-

teita kohtaan ei koettu niin tärkeänä, ainakaan mahdollisimman usein. Mahdollisesti suu-

rin osa asiantuntijoista oli väittämästä vain osittain samaa kysymyksen asettelun vuoksi. 

Asiantuntijat saattavat kokea hyödylliseksi käydä lapsen tunteita hoitotavoitteita kohtaan 

läpi tarvittaessa eikä mahdollisimman usein, jos ei katsota tarpeelliseksi.  

 

5.2 Neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaation edistämisen keinot 

 

Analysoin lasten neuropsykiatrian asiantuntijoiden lomakekyselyn vastaukset aineisto-

lähtöisen sisällön analyysin avulla. Ensimmäinen kysymys koski neuropsykiatrisen lap-

sen hoitomotivaation edistämisen keinoja.  

 

Asiantuntijoiden lomakekyselyistä (n=11) nousi kolme pääluokkaa neuropsykiatrisen 

lapsen hoitomotivaation edistämisen keinoista: Työntekijän keinot lapsen motivointi-

työssä, työntekijän keinot perheen motivointityössä sekä lapsen näkökulma. Seuraa-

vissa alaluvuissa esittelen aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla syntyneitä tutkimus-

tuloksia pääluokittain. Taulukko aineistolähtöisen sisällönanalyysin luokista tutkimuksel-

lisen kehittämishankkeen liitteenä (Liite 4). 

 

5.2.1 Työntekijän keinot lapsen motivointityössä 

 

Yläluokka Pääluokka 

Tavoitteiden asettaminen Työntekijän keinot lapsen motivointi-

työssä 

Työntekijän keinot lapsen hahmottamisen 

tueksi 

Työntekijän lasta voimaannuttavat keinot 

Työntekijän ja lapsen välinen vuorovaiku-

tus 

Taulukko 1. 
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Työntekijän keinoja edistää lapsen motivaatiota yläluokkia tarkasteltaessa tavoitteiden 

asettamiseen liittyy paljon alaluokkia. Erityisen tärkeiksi koetaan yhteistyö hoitotavoit-

teita mietittäessä ja asettaessa vanhempien kanssa. Myös lapsen omaa mielipidettä hoi-

totavoitteista ja lapsen omia tavoitteita korostettiin ja niiden koettiin olevan hyvä alku 

lähteä liikkeelle, vaikka olisivatkin ristiriidassa aikuisten asettamien tavoitteiden kanssa 

tai eivät ensisijaisia aikuisten mielestä. Motivaation edistämisen kannalta lapsen omat 

tavoitteet koettiin kuitenkin hyvin merkitykselliseksi ja tärkeiksi lapselle itselleen. Tavoit-

teita pidettiin tärkeänä miettiä yhdessä perheen ja lapsen kanssa sekä erikseen pelkäs-

tään lapsen kanssa. Motivaation edistämisen kannalta pidettiin tärkeänä selventää hoi-

totavoitteita sekä perheelle että lapselle itselleen.  

 

Tärkeiksi koettiin myös tavoitteiden saavutettavuus ja mitattavuus. Tavoitteiden koettiin 

olevan hyvä olla saavutettavissa olevia ja konkreettisia sekä mitattavissa olevia. Tavoit-

teiden katsottiin tärkeän olla myös riittävän pieniä. Erään asiantuntijan mukaan: ”tavoit-

teiden asettelu niin, ettei lapsi koe saavuttamista mahdottomaksi (=askeleittain etenemi-

nen)”. Myös pienet välitavoitteet katsottiin hyväksi: ”Pienien välitavoitteiden asettaminen, 

joista palkitseminen lapselle mieleisellä tavalla.” 

 

Työntekijän keinoja lapsen hahmottamisen tueksi yläluokkaa tarkasteltaessa korostui 

asioiden hahmottaminen ja konkretisointi lapselle. Asioiden perustelulla on suuri rooli 

lapsen motivaatiota edistettäessä. Erään vastauksen mukaan: ”lapselle tulee perustella 

asiat esim. miksi hänen kannattaa tehdä/opetella asioita eli mitä hyötyä hänelle itselleen 

on siitä, että hän toimii ”uudella” tavalla tai opettelee jotain uutta.”   

 

Konkretisoinnilla on hyvä osoittaa myös edistyminen lapselle: ”Konkretisointi lapsen 

kanssa sen näyttämiseksi, miten hän on edistynyt.” Asioita on tärkeää selittää lapselle 

selkeästi. 

 

Työntekijän lasta voimaannuttavia alaluokkia oli paljon. Asiantuntijoiden mukaan positii-

visen huomioimisella ja vahvistamisella on tärkeä rooli lapsen motivaation edistämi-

sessä. Positiivisia asioita koettiin tärkeäksi hyödyntää. Lapsen osallistumisen lisäämistä 

pidettiin myös hyödyllisenä. 

 

Lapselle on tärkeää luoda positiivisia kokemuksia ja antaa paljon positiivista palautetta. 

Erään asiantuntijan näkemys lapselle annettavan positiivisen palautteen tärkeydestä: 
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”myönteinen palaute lapsen työskentelystä tai osallistumisesta silloinkin, kun työnteki-

jästä tuntuisi siltä, ettei etenemistä tapahdu.” Lapsen motivaation edistämisessä positii-

vista palautetta koettiin tärkeäksi antaa myös yrittämisestä. Lapsen palkitseminen nousi 

monen asiantuntijan vastauksesta hyvänä motivaation edistämisen keinona. Jokaisella 

tapaamisella katsottiin olevan hyödyksi olla jokin lapselle mieluisa osio, esimerkiksi jokin 

peli tai leikki, jonka lapsi on itse valinnut. Muutenkin lapsen osallistamista päätöksiin ja 

tekemiseen pidettiin tärkeänä.  

 

Onnistumisen kokemusten luomista lapselle pidettiin tärkeänä keinona edistää lapsen 

hoitomotivaatiota. Lapsen omien mielenkiinnonkohteiden huomioiminen ja -hyödyntämi-

nen nousi esiin monen asiantuntijan vastauksesta. Niitä pidettiin tärkeänä voimavarojen 

lähteenä ja lapsen motivaation edistämisessä niitä koettiin hyväksi hyödyntää mahdolli-

simman paljon. 

 

Työntekijän ja lapsen välinen vuorovaikutus yläluokka koostuu työntekijän työotteesta, 

asenteesta sekä työntekijän ja lapsen välisestä suhteesta. Lapsen hoitomotivaation edis-

tämisen kannalta ratkaisukeskeinen työote koettiin hyvänä. Myös rauhallinen työote ja 

kiireettömyys nousivat asiantuntijoiden vastauksista. Työntekijän on tärkeää kiinnostua 

aidosti lapsen asioista ja kiinnostuksen kohteista. Työntekijän on tärkeää kohdata jokai-

nen lapsi aidosti ja arvostavasti. Luottamuksen rakentuminen lapsen ja työntekijän välille 

on tärkeää samoin kuin hyvän suhteen luominen lapsen kanssa.  

 

5.2.2 Työntekijän keinot perheen motivointityössä 

 

Yläluokka Pääluokka 

Yhteistyö vanhempien kanssa Työntekijän keinot perheen motivointi-

työssä 

Työntekijän jäsentävät keinot perheelle 

Vuorovaikutus vanhempiin 

Perheen merkitys 

Taulukko 2. 

 

Työntekijän keinoja perheen motivointityössä yläluokiksi muodostui yhteistyö vanhem-

pien kanssa, työntekijän jäsentävät keinot perheelle sekä vuorovaikutus vanhempiin.  

Yhteistyö vanhempien kanssa yläluokkaa tarkasteltaessa vanhempien mukanaolo lap-
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sen hoidossa nähtiin tärkeänä. Tavoitteita nähtiin tärkeänä sekä miettiä että asettaa per-

heen kanssa yhdessä. Vanhempia nähtiin tärkeänä myös ohjata lapsen motivaatiota 

edistettäessä. Työntekijä ohjaa vanhempia ohjaamaan ja kannustamaan lasta koti-

oloissa eli opettaa vanhemmille myös hyviä lapsen motivaation edistämisen keinoja. 

 

Työntekijän jäsentävinä keinoina vanhemmille nähtiin asioiden hahmottaminen ja konk-

retisointi perheelle. Vanhempien motivaatio ja ymmärrys hoitotavoitteista on tärkeää. 

Erään asiantuntijan näkemys työntekijän keinoista edistää perheen ja sitä kautta lapsen 

motivaatiota: ”Vanhempien motivaatio ja ymmärrys hoitotavoitteista; vanhempien sitou-

tuminen ja luottamus hoitotahoon. Eli keinona selventää tavoitteet vanhemmille ja luoda 

yhteistyötä edistävä ilmapiiri.” Psykoedukaatio eli tiedon jakaminen nousi myös työnte-

kijän jäsentävänä keinona perheelle edistämään neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaa-

tiota. 

 

Vuorovaikutus vanhempiin yläluokka muodostui ilmapiiristä ja vanhempien luottamuk-

sesta. Työntekijän on hyvä luoda yhteistyötä edistävä ilmapiiri ja rakentaa luottamusta 

vanhempiin lapsen hoitomotivaatiota edistettäessä. 

 

Perheen merkitys yläluokasta nousi perheen sitoutuminen ja motivaatio lapsen hoitoon 

sekä konkreettisesti vanhempien mukanaolo lapsen hoidossa. Perheen ja muun lähiym-

päristön tuki nähtiin tärkeänä lapsen hoitomotivaatiota edistettäessä. Perheen kanssa 

tehtävän yhteistyön tuloksena motivaatiota edistettäessä on oleellista, että: ”lapsi kokee 

ympärillään olevien aikuisten tukevan häntä yhdenmukaisesti tavoitteiden saavuttami-

sessa.” 

 

5.2.3 Lapsen näkökulma  

 

Yläluokka Pääluokka 

Lapsen kuuntelu Lapsen näkökulma 

Lapsen tavoitteet 

Taulukko3. 

 

Lapsen näkökulma pääluokkaa tarkasteltaessa asiantuntijoiden vastauksista nousi lap-

sen kuuntelu sekä lapsen tavoitteet yläluokiksi.  
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Lapsen kuuntelu korostui monen asiantuntijan vastauksessa: ”Lapsen omien tavoittei-

den ja toiveiden kuuleminen -> kuulluksi tulemisen kokemus motivoi.” Lapsen kuuntelu 

ja ”lapsen äänen” kuuleminen merkittäväksi lapsen hoitomotivaatiota edistettäessä. Asi-

antuntijoiden mukaan lapsen mielipide on tärkeä kuulla esimerkiksi hoitotavoitteista. 

Myös lapsen omien toiveiden kuuntelu on tärkeää. Lapsen tavoitteet nähtiin tärkeänä ja 

keskeisenä, vaikka ne eivät olisi aikuisten mielestä ensisijaisia. Lapsen omien toiveiden 

ja tavoitteiden kuuntelu nähtiin kuitenkin hyvänä lähtökohtana lapsen hoitomotivaation 

edistämisessä. Lapsen omista tavoitteista on asiantuntijoiden mielestä hyvä aloittaa. Mo-

tivaation edistämisessä hyödyllistä on siis antaa lapsen valita hoitotavoitteiden lisäksi 

myös itselleen merkityksellisiä tavoitteita.  

 

5.3 Neuropsykiatriset keinot lapsen motivaatiota edistettäessä 

 

Analysoin lasten neuropsykiatrian asiantuntijoiden lomakekyselyn vastaukset aineisto-

lähtöisen sisällön analyysin avulla. Toinen kysymys koski erityisesti neuropsykiatriassa 

käytettäviä lapsen hoitomotivaation edistämisen keinoja.  

 

Asiantuntijoiden lomakekyselyistä (n=11) nousi viisi pääluokkaa erityisesti neuropsykiat-

risia motivaation edistämisen keinoja tarkasteltaessa. Pääluokkia ovat: Työntekijän vuo-

rovaikutukselliset keinot lasten neuropsykiatriassa, työntekijän jäsentävät keinot lasten 

neuropsykiatriassa, työntekijän muut keinot lasten neuropsykiatriassa, lapsen yksilölli-

syyden huomiointi lasten neuropsykiatriassa sekä neuropsykiatriset apuvälineet. 

 

Yläluokka Pääluokka 

Työntekijän ja lapsen välinen vuorovaiku-

tus 

Työntekijän vuorovaikutukselliset keinot 

lasten neuropsykiatriassa 

Työntekijän työote  

Tavoitteiden asettaminen Työntekijän jäsentävät keinot lasten neu-

ropsykiatriassa 

Kokonaisuuksien pilkkominen  

Asioiden hahmottaminen  

Ennakointi 
 

Työntekijän muut keinot lasten neuropsy-
kiatriassa 

Yhdessä tekeminen  

Palkitseminen  

Seuranta  
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Lapsen vahvuuksien hyödyntäminen  

Toiminnallisuus  

Lapsen osallistaminen  

Lapsen yksilöllisyys Yksilöllisyyden huomiointi lasten neuro-

psykiatriassa 

Lapsen kyky ymmärtää  

Apuvälineet keskittymisen tueksi Neuropsykiatriset apuvälineet 

Lapsen tunteita hahmottavat esineet  

Lapsen ajatuksia hahmottavat esineet  

Taulukko 4. 

 

Työntekijän vuorovaikutuksellisia keinoja tarkasteltaessa pääluokiksi muodostuivat työn-

tekijän ja lapsen välinen vuorovaikutus sekä työntekijän työote. Työntekijän ja lapsen 

välisestä pääluokasta nousi lapsen luottamuksen herättäminen ja rakentaminen. Myös 

selkeys ja konkreettisuus nähtiin tärkeänä vuorovaikutuksellisena keinona esimerkiksi 

työntekijän käyttämänä selkeänä kielenä. Neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaation 

edistämisessä aito kiinnostus lasta kohtaan on tärkeää. Työntekijän ja lapsen väliseen 

hyvään vuorovaikutukseen täytyy varata riittävästi aikaa. 

 

Lasta kannustavaa ja lasta voimaannuttavaa työntekijän työotetta pidettiin hyvänä neu-

ropsykiatrisena keinona edistää lapsen hoitomotivaatiota. Myös yksilöllisesti virittyminen 

jokaisen lapsen kohdalla on oleellista.  

 

Työntekijän jäsentäviä keinoja yläluokiksi muodostuivat tavoitteiden asettaminen sekä 

asioiden hahmottaminen. Tavoitteet koettiin hyväksi olla selkeitä ja työntekijän selventä-

vän tavoitteita lapselle. Tavoitteiden pilkkominen ja riittävän pienet tavoitteet nähtiin hy-

vänä. Tavoitteiden olisi hyvä olla neuropsykiatriselle lapselle saavutettavissa olevia, 

mutta myös riittävän haasteellisia. Työntekijän on tärkeä pilkkoa kokonaisuuksia lasten 

neuropsykiatriassa, tätä kutsutaan usein myös osittamiseksi.  

 

Työntekijän täytyy hahmottaa asioita neuropsykiatriselle lapselle. Tässä toimivat apuina 

hyvä strukturointi sekä asioiden visualisointi kuvia, mittareita, tekstiä tai taulukoita apuna 

käyttäen. Myös tauotusta on tärkeää miettiä neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaatiota 

edistettäessä. 
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Työntekijän muut keinot lasten neuropsykiatriassa yläluokiksi muodostuivat ennakointi, 

yhdessä tekeminen, palkitseminen, seuranta, lapsen vahvuuksien hyödyntäminen, toi-

minnallisuus sekä lapsen osallistaminen. Varsinkin lapsen palkitseminen korostui vas-

tauksista. Tärkeäksi koettiin, että palkitsemista mietitään yhdessä lapsen kanssa ja siitä 

sovitaan myös etukäteen lapsen kanssa yhdessä. Palkitsemisen koettiin hyväksi olla vä-

litöntä ja usein toistuvaa. Työntekijän on hyvä sisällyttää onnistumisia lapsen hoitopro-

sessiin mahdollisimman paljon ja antaa lapselle nopea palaute onnistumisesta. Lapsen 

osallistamisen vahvistaminen nähtiin myös hyödyllisenä eli antaa lapselle tehtäviä, vas-

tuuta ja ottaa lapsi mukaan päätöksentekoon.  

 

Riittävän tiheä seuranta ja tiheät tapaamiset koettiin hyvänä. Lapsen omien vahvuuksien 

hyödyntäminen nousi monen asiantuntijan vastauksesta neuropsykiatrisena hoitomoti-

vaation edistämisen keinona. Toiminnallisuus koettiin myös hyväksi keinoksi erityisesti 

neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaatiota edistettäessä. 

 

Neuropsykiatrisen lapsen yksilöllisyyden huomiointi pääluokka muodostui lapsen yksilöl-

lisyydestä ja lapsen kyvystä ymmärtää. Jokainen neuropsykiatrinen lapsi nähtiin yksi-

lönä, joten tärkeää katsottiin olevan: ”käyttää neuropsykiatrisessa hoidossa hyväksi ha-

vaittuja keinoja kuitenkin yksilöllisesti mietittynä ja toteutettuna.”  

 

Lapsen neuropsykiatriset piirteet täytyy ottaa huomioon sekä lapsen koko oirekuva. 

Myös mahdolliset aistiyliherkkyydet on huomioitava. Lapsen yksilöllisyys yläluokassa ko-

rostui myös lapsen mielenkiinnon kohteet sekä niiden huomioiminen ja hyödyntäminen 

neuropsykiatrisen lapsen hoitoprosessissa motivaatiota edistettäessä. 

 

Neuropsykiatrisen lapsen kyky ymmärtää asioita on arvioitava jokaisen lapsen kohdalla 

yksilöllisesti erikseen. Kykyyn ymmärtää vaikuttavat muun muassa lapsen ikätason sekä 

kognitiivisen tason huomioiminen. 

 

Neuropsykiatriset apuvälineet pääluokka jakautui kolmeen yläluokkaan: apuvälineisiin 

keskittymisen tueksi, lapsen tunteita hahmottaviin esineisiin sekä lapsen ajatuksia hah-

mottaviin esineisiin. Hyödyllisiä lasten asiantuntijoiden mukaan lasten neuropsykiatri-

assa ovat: ”kuvat, nuket, kortit – kaikki, mikä auttaa jäsentämään ja ymmärtämään tilan-

netta, puhetta yms.” 
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Erityisen hyödyllisiksi koettiin kaikki esineet, jotka auttavat lasta jäsentämään ja ymmär-

tämään puhetta tai tilannetta. Tässä hyviä apuvälineitä ovat esimerkiksi tunnekortit tai 

sosiaaliset kuvatarinat. Time-timer auttaa lasta hahmottamaan aikaa ja on samalla myös 

apuna keskittymisessä. Keskittymisen tueksi voi olla esimerkiksi nystyrätyyny tai muu 

vastaava siihen tarkoitukseen kehitetty väline.  

 

5.4 Motivaatiota edistävä ympäristö 

 

Analysoin lasten neuropsykiatrian asiantuntijoiden lomakekyselyn vastaukset aineisto-

lähtöisen sisällön analyysin avulla. Kolmas kysymys koski neuropsykiatrisen lapsen hoi-

tomotivaation edistämisen keinoja.  

 

Asiantuntijoiden lomakekyselyistä (n=11) nousi kaksi pääluokkaa motivaatiota edistä-

vään ympäristöön: Työntekijään liittyvät keinot luoda motivaatiota edistävä ympäristö 

sekä tapaamisympäristön yksityiskohdat. 

 

Yläluokka Pääluokka 

Lapsen yksilöllisyyden huomiointi Työntekijään liittyvät keinot luoda moti-

vaatiota edistävä ympäristö 

Ilmapiiri  

Tilan viihtyvyys Tapaamisympäristön yksityiskohdat 

Esineet  

Taulukko 5.  

 

Työntekijään liittyviä keinoja luoda motivaatiota edistävä ympäristö pääluokkaan muo-

dostui kaksi yläluokkaa: lapsen yksilöllisyyden huomiointi sekä ilmapiiri. Lapsen yksilöl-

lisyyteen vaikuttavat lapsen neuropsykiatriset ongelmat ja oirekuva. Toisille sopii parem-

min ympäristön virikkeiden vähyys, jos esimerkiksi tarkkaavaisuus ongelmaa. ” Jos mah-

dollista huomioidaan lapsen yksilöllisyys: Joidenkin lasten kohdalla pelkistetty ympäristö 

parempi, joidenkin kohdalla virikkeellinen ympäristö voi aktivoida lasta toimimaan ja tuot-

tamaan.” Neuropsykiatrisista lapsista ollessa kyse nähtiin tärkeänä, että lapsella on mah-

dollisuus liikkua tapaamisen aikana. 

 

Työntekijän on tärkeää luoda neuropsykiatriselle lapselle motivaatiota edistävä ilmapiiri. 

Tällaiseksi ilmapiiriksi koettiin rento, hyväksyvä ja lapsen huomioonottava ilmapiiri. Myös 
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lapsen mahdollisuus liikkua tapaamisen aikana koettiin hyödylliseksi neuropsykiatriseksi 

keinoksi edistää neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaatiota. 

 

Tapaamisympäristön yksityiskohdat pääluokka muodostui kolmesta yläluokasta: tilan si-

jainti, tilan viihtyvyys sekä esineet. Tilan sijainti yläluokkaa tarkasteltaessa sama tuttu tila 

nähtiin joillekin neuropsykiatrisille lapsille tärkeänä. Tilan viihtyvyyteen vaikuttivat muun 

muassa värien käyttö, valoisuus sekä äänet. Yleisesti neuropsykiatrisen motivaatiota 

edistävän ympäristön koettiin hyväksi olla visuaalisesti selkeä, kodinomainen sekä lap-

sen huomioiva. Viihtyvyyteen koettiin voida vaikuttavan säätelemällä myös virikkeiden 

määrää ja sopivalla määrällä eri aistiärsykkeitä.  

 

Esineet yläluokka muodostui monesta eri alaluokasta. Näitä olivat: lapselle tutut esineet, 

esineiden määrä, esineiden sijoitus, tunteiden tunnistamista auttavat esineet, hahmotta-

mista auttavat esineet, virikkeelliset esineet, sensomotoriset esineet sekä rentouttavat 

esineet. 

 

Joillekin neuropsykiatriselletutut esineet tapaamisessa voivat olla tärkeitä. Tapaamisti-

lassa on hyvä olla sopiva määrä esineitä. Esineiden sijoituksella voi myös olla merkitystä. 

Neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaation edistämisen kannalta voi olla merkittävää si-

joittaa lapselle kiinnostavia esineitä lapsen näkyville.  

 

Tunnekortit auttavat neuropsykiatrista lasta tunnistamaan tunteita. Lasta hahmottamaan 

auttavia esineitä ovat esimerkiksi time-timer ajan hahmottamisen tueksi. Myös asioiden 

jäsennys kuvilla on hyödyllistä. Hahmottavien esineiden avulla on hyvä jäsentää lapselle, 

mitä tapahtuu, milloin tapahtuu sekä tapahtuman ajallinen kesto.  

 

Virikkeelliset esineet alaluokka muodostui lapsen omien kiinnostuksen kohteiden mukai-

sista leluista ja esineistä sekä ajankohtaisista, lapsen ikätasolle sopivista peleistä ja le-

luista. Asiantuntijoiden mukaan tärkeää on, että lasta kiinnostavia pelejä ja leikkejä on 

esillä ja niitä käytetään varsinkin tauoilla ja käynnin lopussa. 

 

Sensomotoriset esineet sekä rentouttavat esineet mainittiin myös hyödyllisiksi neuropsy-

kiatrisen lapsen motivaatiota edistävässä ympäristössä. 
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6 Motivaation edistämistyökalu 

 

Olen kehittänyt motivaation edistämistyökalun kuvailevan kirjallisuuskatsauksen, lasten 

neuropsykiatrian asiantuntijoiden lomakekyselyn vastausten sekä omien kokemuksieni 

pohjalta. Motivaation edistämistyökalusta muodostui kokonaisuus, jossa on eri osioita: 

- minun fiilis – lomake (Liite 5) 

- puutehtävä - lomake (Liite 6) 

- motivaation edistämisen checklist (Liite 7) 

6.1 Minun fiilis lomake 

 

Tunteiden merkitys motivaatiota edistettäessä korostui erityisesti kuvailevan kirjallisuus-

katsauksen pohjalta. Tunteiden ja motivaation välillä näyttää olevan selvä yhteys. Myön-

teisten tunteiden teorian mukaan lapsi suoriutuu paremmin, jos hänelle onnistutaan ai-

heuttamaan myönteisiä tunteita ennen suoritusta. Myönteisten tunteiden teoria selittää 

suuren osan kaikissa terapioissa tapahtuvasta paranemisesta. (Uusitalo-Malmivaara 

toim. 2014: 210-213.) Tästä voisi päätellä, että myönteisten tunteiden herättäminen on 

avain asemassa myös motivaatiota edistettäessä. Kirjallisuuskatsauksen perusteella 

myös muilla kuin positiivisilla tunteilla on yhteys motivaatioon. Esimerkiksi ikävystymisen 

tunne saattaa johtaa ikävystyttävän asian välttelyyn. (Pekrun, Daniels ym. 2010: 535.) 

Myös asiantuntijoiden lomakekyselyn vastausten perusteella myönteisten tunteiden he-

rättäminen oli tärkeää neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaatiota edistettäessä.  

 

Lasten neuropsykiatrian asiantuntijoiden vastauksista nousi lapsen näkökulman koros-

taminen ja ”lapsen äänen” kuuleminen hyvinä keinoina edistää neuropsykiatrisen lapsen 

hoitomotivaatiota. Koska tunteiden huomioimisen tärkeys nousi myös kuvailevasta kir-

jallisuuskatsauksesta vahvana, halusin käsitellä lapsen tunteita motivaation edistämis-

työkalun minun fiilis – lomakkeessa. Liitin lapsen tunteiden käsittelyn avuksi nykyaikai-

sen emoji-taulukon: 
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Kuva1.  
 

Tästä emoji taulukosta lapsi saa ympyröidä yhden tai useamman hymiön työntekijän oh-

jaamalla tavalla. Lapselta voi kysyä esimerkiksi:  

”Miltä tuntuu tällä hetkellä?” 

”Miltä tämä viikko on tuntunut?”  

”Miltä tuntui tulla tänään tänne?” 

tai ”Miltä jokin tietty asia tuntuu?” 

 

Uskon, että lapsen tunteita on hyvä hahmottaa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja 

tarkasti, jotta lapsen näkökulma ja mielipide hahmottuvat paremmin. Lapsen hoitomoti-

vaation edistäminen tehostuu, kun työntekijä tietää millaisia tunteita lapsella on, tällöin 

hän osaa miettiä keinoja, jotka saattavat auttaa negatiivisten tunteiden vähentämisessä. 

 

Uskon perehtymäni aineiston ja omien kokemusteni pohjalta, että on tärkeää kiinnittää 

huomiota siihen, millaisella mielellä lapsi tulee kulloiseenkin tapaamiseen ja millaisia tun-

teita eri asiat hänessä herättävät. Usein jo negatiivisten tunteiden ilmaisu auttaa lasta 

käsittelemään tunteita ja rakentaa luottamusta hoitosuhteeseen. Tunteilla on myös olen-

nainen vaikutus lapsen hoitomotivaatioon, joten lapsen tunteisiin on syytä kiinnittää huo-

miota lapsen motivaatiota edistettäessä. Emoji-taulukon avulla on helppo myös luoda 

huumoria ja hauskuutta tapaamiseen. Myönteisten tunteiden herättämisen tärkeys on 

oleellinen osa lapsen hoitomotivaation edistämistä. 

 

Kuvien käytön tärkeys nousi sekä kuvailevasta kirjallisuuskatsauksesta, että asiantunti-

joiden vastauksista vahvana, joten käytin kuvia mahdollisimman paljon hyödyksi minun 
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fiilis - lomakkeessa. Lasten neuropsykiatriassa tunteita käsitellään usein erilaisten kuvien 

ja mittarien kautta. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta kuvien käytön hyödyllisyys korostui 

lasten neuropsykiatriassa. Varsinkin autismispektrin häiriöistä kärsivien kanssa kuvien 

käyttö sanojen tukena on todettu tehokkaammaksi keinoksi kommunikoida kuin pelkäs-

tään sanallinen kommunikointi (Kamio - Taichi 2000.). Vaikka puhumiseen ja ymmärtä-

miseen ei suuria haasteita liittyisikään, kuvien avulla voidaan rikastuttaa päivittäistä vuo-

rovaikutusta. Lasten on usein helpompi hahmottaa asioita kuvista kuin pelkistä sanalli-

sista viesteistä. Kuvien avulla saadaan myös lapsen kokonaisvaltainen keskittyminen 

käsiteltävään asiaan. Kuvat usein myös herättävät lapsen mielenkiinnon ja innostavat 

vuorovaikutukseen häiriöiden tyypistä riippumatta. (Lehtisare 2017: 11-17.) 

 

Minun fiilis lomakkeen tausta-ajatuksena oli nostaa lapsen ääni paremmin kuuluville. Ha-

lusin tehdä lomakkeesta mahdollisimman yksinkertaisen ja helpon käyttää. Asiantuntijoi-

den vastauksissa korostui se, että motivaation edistämisessä on tärkeää lapsen äänen 

kuuleminen, kuhunkin lapseen yksilöllisesti virittyminen ja tutustuminen sekä aito kiin-

nostus lasta, lapsen tavoitteita ja kiinnostuksenkohteita kohtaan. Tästä syystä lisäsin mi-

nun fiilis- lomakkeeseen osion, jossa lapsi saa luetella itseään tällä hetkellä kiinnostavia 

asioita sekä asioita, joista hän tykkää. Lapselle mieluisista asioista on hyvä lähteä liik-

keelle aitoa yhteyttä lapseen rakennettaessa. Asiantuntijoiden lomakekyselyn vastauk-

sista ilmeni myös lapsen hoitomotivaation kannalta voivan hyvä olla lähteä liikkeelle lap-

sen omista tavoitteista ja lapselle merkityksellisistä asioista. Minun fiilis lomakkeen avulla 

lapsen mielenkiinnonkohteita, lapselle mieluisia asioita ja tekemisiä sekä lapsen omia 

tavoitteita on helppoa ja hyödyllistä kartoittaa. Minun fiilis lomakkeessa työntekijä auttaa 

lasta miettimään asioita, joista lapsi tykkää tällä hetkellä sekä tekemisiä, joista lapsi tyk-

kää tällä hetkellä. Minun fiilis lomakkeeseen täytetään myös lapsen omia tavoitteita eli 

lapselle itselleen merkityksellisiä ja tärkeitä tavoitteita. 

 

Lapsen mielenkiinnonkohteet, lempitekemiset ja omat tavoitteet voivat vaihdella. Tästä 

syystä minun fiilis – lomaketta työntekijä voi käyttää kunkin lapsen kanssa niin usein, kun 

tuntuu hyödylliseltä. Asiantuntijoiden lomakekyselyn vastauksista nousi esille näkö-

kulma, jonka mukaan hoitomotivaatiota edistettäessä on tärkeää sisällyttää jokaiselle ta-

paamiselle aina jokin lapsen valitsema tai lapselle mieluisa osio. Tästä syystä työntekijän 

on tärkeää olla perillä, mistä lapsi tykkää, ja mitkä ovat hänen ajankohtaiset kiinnostuk-

senkohteet ja tavoitteet. Neuropsykiatristen asiantuntijoiden mukaan lapsen asioista kiin-

nostuminen ja lapsen kiinnostuksen kohteista kiinnostuminen motivoivat lasta. 
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6.2 Puutehtävä lomake 

 

Puutehtävän kehittelin kuvailevan kirjallisuuskatsauksen, asiantuntijoiden lomakeky-

selyn vastausten sekä omien kokemusteni pohjalta apuvälineeksi edistämään neuropsy-

kiatrisen lapsen hoitomotivaatiota. Tavoitteiden asettamiseen liittyvät seikat nousivat tär-

keänä sekä kuvailevasta kirjallisuuskatsauksesta, että asiantuntijoiden vastauksista.  

Tutkimusten mukaan tavoitteiden asettamisella on suuri merkitys asiakkaan sitoutumi-

sen kannalta (Forssen - Rajainmaa 2008: 54.). Kirjallisuuskatsauksen ja asiantuntijoiden 

avointen vastausten pohjalta lapsen omilla tavoitteilla on suuri vaikutus lapsen hoitomo-

tivaatiota edistettäessä. Asiantuntijat pitivät tärkeänä työskennellä myös lapselle itsel-

leen tärkeiden tavoitteiden saavuttamiseksi, vaikka ne eivät olisikaan ensisijaisia asian-

tuntijoiden tai vanhempien mielestä. Jos tavoitteet tulevat lapsen ulkopuolelta, on lap-

selle tärkeää perustella, miksi hoitotavoitteiden eteen työskennellään ja miten hän itse 

siitä hyötyy. (Uusitalo-Malmivaara toim. 2014: 256-257, Martela 2015: 76-82.) 

 

Puutehtävän avulla on helppo havainnollistaa sekä lapsen, vanhempien, että hoitotahon 

mielestä tärkeitä tavoitteita. Tavoitteiden muodostuttua tehtävän avulla on helppoa ja 

hyödyllistä työskennellä johdonmukaisesti tavoitteiden saavuttamiseksi yhteistyötä teh-

den. Yhteistyö koettiin merkitykselliseksi lapsen kuntoutusprosessissa sekä kirjallisuus-

katsauksessa, että asiantuntijoiden vastauksissa. Puutehtävässä yhteistyö lapsen 

kanssa ja/tai perheen kanssa sekä yhdessä tekeminen ovat kantava elementti.  

 

Lapsen positiivinen vahvistaminen nousi vahvana sekä kirjallisuuskatsauksessa, että 

asiantuntijoiden vastauksissa. Näin ollen motivaation edistämistyökalun puutehtävän tär-

kein tausta-ajatus on ennen kaikkea etsiä ja vahvistaa positiivisia asioita lapsessa ja 

lapsen elämässä. Positiivisen palautteen antaminen ja positiivinen vahvistaminen ovat 

tärkeitä motivaation edistämisen keinoja sekä kuvailevan kirjallisuuskatsauksen pohjalta, 

että myös asiantuntijoiden mielestä.  Näiden seikkojen pohjalta mieleeni tuli tehtävä, 

jonka kehitimme vuosia sitten työparini kanssa edistämään erään neuropsykiatrisen lap-

sen hoitomotivaatiota. 

 

Tämän lapsen kohdalla lähtötilanteessa lapsen hoitomotivaatio oli huono, joten suunnit-

telimme lapsen ja hänen vanhemman kymmenen tapaamista tarkkaan etukäteen työpa-

rini kanssa. Esittelimme puutehtävän ensimmäisellä tapaamisella. Näytin askartelemani 

taikapuun ja muutospuun. Sovimme, että jokaisen tapaamisen jälkeen sekä vanhempi 

että lapsi miettivät kolme asiaa, jotka ovat sujuneet viime aikoina hyvin lapsen elämässä 
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tai tuottaneet iloa. Vanhempi miettii positiivisia asioita lapsen viimeaikaisesta käytök-

sestä tai elämästä, ja kirjaa ne ylös. Lapsi miettii ja kirjoittaa omat positiiviset asiat itse, 

mutta tarvittaessa vanhemman pienellä avustuksella.  

 

Lisäksi vanhempi ja lapsi miettivät tahoillaan yhden asian, johon haluaisi muutosta tai 

joka on tuntunut ikävältä viime aikoina. Asiat kirjoitetaan ylös ja tuodaan seuraavaan 

tapaamiseen. Jokaisella tapaamisella lisäsin taikapuuhun yhteensä kuusi positiivisia asi-

oita sisältävää lehteä, kolme lapsen täyttämää ja kolme vanhemman täyttämää. Muutos-

puuhun tuli joka käynnillä kaksi muutosta kaipaavaa lehteä.  

 

Puut täydentyivät tapaamisten myötä ja toimivat hyvänä punaisena lankana ja runkona 

tapaamisille. Puiden avulla oli helppoa saada esiin sekä lapsen että vanhemman mie-

lestä tärkeitä tavoitteita ja työskennellä niiden saavuttamiseksi. Lisäksi tehtävän kautta 

lapsi sai runsaasti positiivista palautetta ja toimi hyvänä keinona voimistaa ja vahvistaa 

positiivisia ja toimivia elementtejä hänen elämässään sekä auttaa perhettä myös huo-

maamaan lapsen vahvuudet.  

 

Toisinaan joku muutoksen puun lehti eli asia, johon toivottiin muutosta tai joka tuntui 

ikävältä, saattoi tippua maahan, jos asian oli tullut positiivinen muutos. Viimeiselle tapaa-

miselle askartelin valmiit puut, jotka kävimme yhdessä yhteenvetona läpi perheen 

kanssa. Perhe sai puut mukaansa. Saimme tehtävästä lapselta ja vanhemmalta positii-

vista palautetta ja koimme sen itse toimivaksi keinoksi edistää neuropsykiatrisen lapsen 

hoitomotivaatiota sekä työstää hoitomotivaatioon liittyviä tärkeitä seikkoja. 

 

Asiantuntijoiden lomakekyselyn vastauksista perheen merkitys ja yhteistyö nousivat tär-

keiksi seikoiksi lapsen hoito- ja kuntoutusprosessissa. Näin ollen koin tärkeäksi kehittää 

motivaation edistämistyökalun puutehtävän sellaiseksi, jota voi hyvin hyödyntää myös 

perhetyössä. Vanhempien ohjaaminen sekä mukanaolo hoito- ja kuntoutuprosessissa 

oli hyödyllistä sekä kirjallisuuskatsauksen pohjalta, että asiantuntijoiden mielestä (Hieta-

harju - Nuuttila 2016: 234.). Vanhempien osallistuessa puutehtävään, he voivat oppia 

asiantuntijalta puutehtävää tehdessä tärkeitä lapsen motivaation edistämisen keinoja, 

joita on hyvä hyödyntää myös lapsen arjessa ja kotioloissa. 

 

Uskon, että puutehtävää voi käyttää eri mittaisilla tapaamiskokonaisuuksilla. Tehtävä so-

veltuu käytettäväksi niin lapsen kanssa yksilötyöskentelynä toteutettuna tai kuten esi-
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merkkitapauksessa, yhdessä vanhemman/vanhempien kanssa toteutettuna. Uskon teh-

tävästä olevan eniten hyötyä perhetehtävänä, sillä niin lapsen asioihin saadaan laajempi 

näkökulma. Vanhemmat tuovat tällöin muutospuuhun muutosta kaipaavia asioita lapsen 

arjesta tai käytöksestä ja tällöin asia konkretisoituu lapselle visuaalisuutta apuna käyt-

täen. Lapselle konkretisoituu muutospuun avulla asiat, joihin hän itse kaipaa muutosta 

sekä asiat, joihin vanhemmat kaipaavat muutosta. Myös asiantuntijoiden lomakekyselyn 

vastausten mukaan vanhemmat olisi hyvä ottaa mukaan lapsen hoidon suunnitteluun 

sekä toteutukseen. 

 

Piirtämäni pienennetty esimerkkikuva muutospuusta: 
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Piirtämäni pienennetty esimerkki taikapuusta: 

 

 

 

 

Tekemäni esimerkkipuut (Liite 6.) piirsin Paint-ohjelmalla. Puita voi askarrella myös yh-

dessä lapsen kanssa, jos se on lapselle mieluista puuhaa. Kuvien käytön tärkeys nousi 

sekä kuvailevasta kirjallisuuskatsauksesta, että asiantuntijoiden vastauksista vahvana, 

joten käytin kuvia mahdollisimman paljon hyödyksi myös puutehtävä - lomakkeessa. 

(Kamio - Taichi 2000, Lehtisare 2017: 11-17.).  

 

Taikapuun tarkoitus on vahvistaa positiivisia asioita lapsen elämässä ja konkretisoida ne 

visuaalisella tavalla lapselle. Taikapuun avulla myös lapsen edistymistä on helppoa seu-

rata ja konkretisoida lapselle tapaamisten edetessä. Valmis taikapuu on täynnä positiivi-

sia, lasta voimaannuttavia asioita. 

 

6.3 Motivaation edistämisen checklist 

 

Motivaation edistämistyökalun yksi osio on lapsen motivaation edistämisen checklist. 

Checklistiin olen koonnut lyhyesti sekä kuvailevasta kirjallisuuskatsauksesta, että lasten 

neuropsykiatrian asiantuntijoiden lomakekyselyn vastauksista esille nousseita hyödylli-

siä lapsen motivaation edistämiseen vaikuttavia seikkoja. (Liite 7.) 
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6.4 Tutkimuksellisen kehittämishankkeen implementointi ja motivaation edistämistyö-
kalun jalkauttaminen  

 

Esittelin motivaation edistämistyökalun sekä tutkimuksellisen kehittämishankkeen kautta 

koottua tietoa neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaation edistämisestä lasten neuropsy-

kiatrian yksikössä 19.10.17 kuvailevan kirjallisuuskatsauksen ja lasten neuropsykiatrian 

asiantuntijoiden lomakekyselyn analysoinnin jälkeen. 

 

Motivaation edistämistyökalun esittelyn tarkoitus lasten neuropsykiatrisessa yksikössä 

on esitellä ja opettaa motivaation edistämistyökalun käyttöä. Tavoitteena on tutkimuksel-

lisen kehittämishankkeen kautta saadun tiedon implementointi sekä motivaation edistä-

mistyökalun jalkauttaminen käytäntöön. Uuden toimintatavan käyttöönotto neuropsykiat-

risen lapsen hoidossa edellyttää sekä tiedon leviämistä, että levittämistä. Tiedon levittä-

misen tavoitteena on kohdistaa oikea tieto oikeille ihmisille oikeassa paikassa ja muo-

dossa. (Holopainen - Junttila ym. 2014: 109.) 

 

Uuden tiedon tai toimintatavan käyttöönotto tulee olla etukäteen hyvin suunniteltu, ja tie-

don leviämisen onnistumista on seurattava. Yhtenäisten käytäntöjen leviäminen organi-

saatiossa edellyttää, että organisaatio on valmis siihen ja että sillä on tarvittavat tukira-

kenteet tiedon levittämiselle ja hyödyntämiselle. Yleisin näytön levittämisen menetelmä 

on koulutusmateriaalien jakaminen. Koulutuksen järjestäminen on toinen menetelmä. 

Koulutuksen järjestämistavalla on vaikutusta siihen, miten tieto leviää ja käyttöönote-

taan. Sosiaaliseen järjestelmään perustuvat menetelmät voivat olla hyödyllisiä. Työyh-

teisön mielipidevaikuttajien merkitys uusien käytäntöjen ja innovaatioiden käyttöön-

otossa voi olla myönteinen tai kielteinen. Jos mielipidevaikuttaja on arvostettu asiantun-

tija, joka pystyy perustelemaan muutoksen, hän voi vaikuttaa myönteisesti muutoksen 

läpiviemiseen. Myös ne, jotka ovat itse soveltaneet uutta käytäntöä tai innovaatiota työs-

sään, edistävät uusien tapojen ja innovaatioiden käyttöönottoa. (Holopainen - Junttila 

ym. 2014: 109-113.) 

 

Tutkimusten mukaan terveydenhuollon ammattilaiset ovat usein hyvin tietoisia hoitosuo-

situksista, mutta sitoutuvat heikosti niiden käyttöön. Tarkasteltaessa tiedon hyödyntä-

mistä, uuden innovaation omaksuminen voidaan nähdä päätöksentekoprosessina. Se 

alkaa informaation etsimisellä ja ymmärtämisellä, mistä innovaatiossa on kyse. Tätä vai-

hetta seuraa tiedon aktiivinen prosessoiminen, jolla yksilö yrittää vähentää innovaatiota 
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kohtaan tuntemaansa epävarmuutta. Viimeisessä vaiheessa hän pyrkii toimimaan joh-

donmukaisesti tekemänsä päätöksen mukaan. Päätöksentekoprosessin aikana selviää, 

hyväksyykö vai hylkääkö yksilö uuden innovaation. Näin ollen tietoisuus uudesta inno-

vaatiosta tai hoitotyönsuosituksesta ei välttämättä johda sitoutumaan sen käyttöön. Hoi-

totyön johtajan on tärkeää havaita, miksi käytäntö ei muutu, jotta hän voi puuttua asiaan 

hyödyntämällä oikeita menetelmiä. (Holopainen - Junttila ym. 2014: 110-117.) 

 

Mikäli näyttöön perustuvia hoitosuosituksia ei noudateta, se voi johtua organisaatiosta, 

työyksiköstä tai yksittäisestä työntekijästä. Yksilö ja yksikkö sitoutuvat uuden innovaation 

käyttöönottoon epätodennäköisesti, jos seuranta ja arviointi eivät kohdistu näyttöön pe-

rustuvan toiminnan toteutumiseen. Organisaatiossa tulee tehdä näyttöön perustuvan toi-

minnan jatkuvan seurannan malli. Koska yksittäisen työntekijän sitoutuminen on näyt-

töön perustuvan toiminnan toteuttamisen ydin, arvioinnin ja arviointimittareiden avulla 

tulee osoittaa työyksikössä toiminnan tuloksellisuus ja käydä henkilöstön kanssa kriittistä 

keskustelua edellytyksistä ja esteistä. Ryhmäkehityskeskustelut ovat hyvä työkalu työ-

yksikön itsearviointiin. Työntekijän näyttöön perustuvaan toimintaan sitoutumista voi-

daan tukea osaamisen arvioinnilla. Tällöin näyttöön perustuvan toiminnan osaaminen 

sisällytetään arviointikohteisiin, jolloin työntekijä joutuu pohtimaan näyttöön perustuvan 

toiminnan osaamistasoaan. (Holopainen - Junttila ym. 2014: 110-117.) 

 

Uuden innovaation implementointi ja jalkauttaminen käytäntöön vaatii siis suunnitelmal-

lisuutta sekä toimivaa arviointijärjestelmää. Itse suunnittelin puolen tunnin luennon hyvin 

etukäteen ja tulostin jokaiselle työntekijälle omat lomakkeet, joihin he saivat tutustua lu-

entoa kuunnellessa. Kerroin yksityiskohtaisesti motivaation edistämistyökalun käyttötar-

koituksista ja perustelin niiden hyödyllisyyttä tutkimuksellisen kehittämishankkeen kautta 

koottujen hyödyllisten hoitomotivaation edistämisen keinojen avulla. 

 

Puolen tunnin luennon aikana pidin pääpainon motivaation edistämistyökalun esitte-

lyssä, jotta asiantuntijoilla olisi pienempi kynnys kokeilla sen käyttöä käytännössä. Pe-

rustelin myös motivaation edistämistyökalun hyödyllisyyttä käytännön motivaation edis-

tämistyössä ja peilasin perusteluja kuvailevasta kirjallisuuskatsauksen teoreettiseen vii-

tekehykseen sekä lasten neuropsykiatrian alan asiantuntijoiden lomakekyselyn vastauk-

siin. Kerroin motivaation edistämistyökalun käytön olevan täysin vapaaehtoista ja työn-

tekijän itse voivan arvioida sen käytön hyödyllisyyttä ja tarpeellisuutta kunkin neuropsy-

kiatrisen lapsen ja perheen kohdalla. 
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Keräsin luennon päätteeksi osallistujilta palautekyselyn (Liite 8.), jonka perusteella on 

mahdollista päätellä, kuinka hyvin motivaation edistämistyökalu jalkautuu käytäntöön. 

On myös mahdollista, että motivaation edistämistyökalu jalkautuu paremmin käytäntöön 

kuin palautekyselystä päättelisi, jos joidenkin yksittäisten työntekijöiden kokemukset mo-

tivaation edistämistyökalusta ovat positiivisia ja he levittävät tietoa ja kokemusta työkalun 

käytöstä työyhteisössä.  

 

Tutkimuksellisen kehittämishankkeen kautta kootun tiedon implementoitumista ja moti-

vaation edistämistyökalun jalkautumista käytäntöön olisi seurattava ja arvioitava sään-

nöllisesti, jos haluttaisiin vahvistaa motivaation edistämistyökalun jalkautumista käytän-

töön. Motivaation edistämistyökalu on kuitenkin työntekijälle täysin vapaaehtoinen käyt-

tää, joten en suunnitellut massiivisempaa arviointi ja seuranta ohjelmaa motivaation 

edistämistyökalua varten. 

 

6.5 Palautekyselyn pohdinta 

 

Lokakuun puolessa välissä pitämäni tutkimuksellisen kehittämishankkeen ja motivaation 

edistämistyökalun esittelyn jälkeen annoin lasten neuropsykiatrian yksikön työntekijöille 

palautekyselyn (Liite 8). Palautekyselyn kautta keräsin tietoa tutkimuksellisen kehittä-

mishankkeen hyödyllisyydestä ja kysyin alustavia mielipiteitä, aikovatko työntekijät hyö-

dyntää motivaation edistämistyökalua. Vastausten pohjalta minun oli helpompi arvioida 

koko tutkimuksellisen kehittämishankkeen hyödyllisyyttä sekä sitä, miten motivaation 

edistämistyökalu todennäköisesti tulee jalkautumaan työyhteisöön. 

 

Palautekyselyyn vastasi lasten neuropsykiatrian avohoitotiimien työntekijöistä kaksi-

toista asiantuntijaa (n=12). Tutkimukselliseen kehittämishankkeeseen osallistui yksi-

toista asiantuntijaa (n=11), tämä saattaa vaikuttaa hieman palautekyselyn analyysissä 

vääristävästi, sillä joku asiantuntijoista arvioi tutkimuksellisen kehittämishankkeen ja mo-

tivaation edistämistyökalun hyödyllisyyttä pelkästään pitämäni luennon pohjalta, kun 

taas yksitoista muuta tiesivät tutkimuksellisen kehittämishankkeen tarkoituksen ja tavoit-

teet tarkemmin. 

 

Kirjoitin vastaukset Excel-taulukkoon omiin sarakkeisiinsa ja muodostin Excelillä vas-

tauksista taulukoita, joista ilmenee, kuinka moni vastaaja oli mitäkin mieltä esittämistäni 

kysymyksistä sekä määrällisesti ilmaistuna numeroin, että visuaalisesti pylväsdiagram-

meilla ilmaistuna. 
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Kuvio 1. 

 

Noin puolet asiantuntijoista kokivat tutkimuksellisen kehittämishankkeen hyödylliseksi ja 

puolet osittain hyödylliseksi, yksi ei kokenut hyödylliseksi. 

 

 

Kuvio 2. 

 

Puolet asiantuntijoista kokivat tutkimuksellisen kehittämishankkeen mielenkiintoiseksi ja 

puolet osittain mielenkiintoiseksi. 

 

 

Kuvio 3. 
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Kuusi asiantuntijaa kahdestatoista aikoi käyttää motivaation edistämistyökalun minun fii-

lis lomaketta ja kuusi asiantuntijaa vastasi aikovansa ehkä käyttää lomaketta. 

 

 

Kuvio 4. 

 

Puutehtävää aikoi käyttää kuusi asiantuntijaa ja kuusi asiantuntijaa vastasi ehkä aiko-

vansa käyttää lomaketta. 

 

Pohdin, oliko minulla tarpeeksi aikaa esitellä tutkimuksellinen kehittämishanke työyhtei-

sölle (puoli tuntia) ja osasinko esittää ja perustella motivaation edistämistyökalujen käyt-

töä tarpeeksi selkeästi ja hyvin.  

 

Olen tyytyväinen, että lähes kaikki asiantuntijat kokivat tutkimuksellisen kehittämishank-

keen hyödylliseksi ja tarpeelliseksi tai olivat asiasta osittain samaa mieltä. Lisäksi olen 

tyytyväinen, että puolet asiantuntijoista aikoivat käyttää motivaation edistämistyökalua ja 

puolet harkitsivat sen käyttämistä käytännössä.  

 

Jos yksikin asiantuntija kokee saaneensa tutkimuksellisesta kehittämishankkeesta ja 

motivaation edistämistyökalusta hyötyä, on tutkimuksellisen kehittämishankkeen yksi ta-

voite saavutettu. Kuitenkin, jos motivaation edistämistyökalun käyttö jäisi vähäiseksi, tut-

kimuksellisen kehittämishankkeeni päätavoite toteutuisi vain pieneltä osin. Tutkimuksel-

lisen kehittämishankkeen päätavoite oli edistää neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaa-

tiota. Se, että tavoite toteutuu, vaatii sitä, että asiantuntijat kokevat saaneensa hyötyä 

tutkimuksellisesta kehittämishankkeesta ja aikovat käyttää tutkimuksellisen kehittämis-

hankkeen lopputuotoksena kehittelemääni motivaation edistämistyökalua. Silti, jos yksi-

kin työntekijä kokee hyötyneensä tutkimuksellisesta kehittämishankkeesta ja käyttää 

motivaation edistämistyökalua lapsen motivaation edistämiseen hyvin tuloksin, on tutki-

muksellisen kehittämishankkeeni päätavoitteeni toteutunut ainakin sen lapsen kohdalla, 

joka on motivaation edistämistyökalusta hyötynyt. 
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On myös mahdollista, että osa asiantuntijoista, jotka käyttävät motivaation edistämistyö-

kalua ja kokevat sen käytön hyödylliseksi levittävät tietoa ja kokemuksiaan työyhtei-

sössä, jolloin osa työkalun käyttöä harkitsevista saattavat myös kokeilla sitä ja ottaa sen 

käyttöön. 

 

Pohdin myös, oliko sillä vaikutusta, että olin osalle asiantuntijoista tuttu entuudestaan, 

mutta tarkkoja vaikutuksia on vaikea arvioida.  

 

Avoimeen vapaan sanan kohtaan kukaan asiantuntijoista ei kirjoittanut mitään. Osa syy 

saattoi olla tiukka aikataulu ja tilanne, jossa asiantuntijat kyselyyn vastasivat. Enemmän 

palautetta olisi saattanut tulla, jos palautekyselyn vastaamiseen olisi ollut mahdollista 

käyttää enemmän aikaa ja he olisivat vastanneet tilassa, jossa olisi ollut parempi yksityi-

syyden suoja. 

7 Tutkimuksellisen kehittämishankkeen eettiset näkökohdat ja luotetta-
vuus 

 

7.1 Tutkimuksellisen kehittämishankkeen eettiset näkökohdat 

 

Suomessa tutkimuseettinen neuvottelukunta on julkaissut ohjeistuksen hyvästä tieteelli-

sestä käytännöstä. Hyvä tieteellinen käytäntö tarkoittaa tiedeyhteisön toimintatapojen 

noudattamista eli rehellisyyttä sekä yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, 

tulosten tallentamisessa ja niiden esittämisessä sekä tutkimusten ja niiden tulosten arvi-

oinnissa. Tieteellinen tutkimus on avoin ja sen jokainen vaihe täytyy olla raportoituna 

yksityiskohtaisesti. Tieteellisen tiedon tulee olla luotettavaa. (Ronkainen - Pehkonen ym. 

2013: 152-153.) 

 

Tutkimuksen hyvien käytäntöjen mukaisesti aineisto täytyy kerätä tutkittavan luvalla. Tut-

kimukseen osallistuminen on oltava vapaaehtoista. Aineiston keräämisellä ei saa aiheut-

taa haittaa tai vahinkoa tutkittaville. Tutkittavilla on myös aina oikeus saada tietää ainakin 

jonkinlaisella tarkkuudella, mitä tutkitaan. (Ronkainen - Pehkonen ym. 2013: 126-127.) 

Tiedotin osallistujia tutkimuksellisen kehittämishankkeen tarkoituksesta ja tavoitteista tie-

donantokirjeessä (Liite 1) sekä keräsin suostumuksen tutkimukselliseen kehittämishank-
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keeseen osallistumisesta (Liite 2) Muistutin osallistumisen vapaaehtoisuudesta ja mah-

dollisuudesta keskeyttää tutkimukselliseen kehittämishankkeeseen osallistumisen, 

missä vain prosessin vaiheessa. Lomakekyselyyn osallistutaan anonyymisti ja tämä 

sekä aineiston säilyttämistä ja hävittämistä koskeva menettely kerrottiin osallistujille. 

Suostumuslomakkeen allekirjoituksin varmistettiin, että haastateltavat ovat saaneet riit-

tävästi tietoa tutkimuksellisesta kehittämishankkeesta ja haluavat siihen osallistua. Kaik-

kien kyselyyn osallistuvien yksityisyyttä on kunnioitettava eikä kyselyyn osallistuville saa 

koitua haittaa osallistumisesta tai kieltäytymisestä. 

 

Päädyin toteuttamaan lomakekyselyyn teemahaastattelujen sijasta, sillä halusin mini-

moida oman vaikutukseni asiantuntijoiden vastauksiin, koska sillä, kuka kysymykset esit-

tää, voi olla vaikutusta saatuihin vastauksiin. Tutkimuskohteiden on oltava tutkijan mieli-

piteistä riippumattomia ja tiedon on saatava syntyä tutkimuskohteen ja tutkijan välisen 

vuorovaikutuksen tuloksena. (Niemi 2014: 71). Tunnen suurimman osan työntekijöistä 

työskenneltyäni samassa yksikössä, joten mielestäni asiantuntijoille oli eettisempää 

saada vastata kysymyksiin nimettömänä. Tarkoitukseni oli myös saada mahdollisimman 

laajasti tietoa erilaisista neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaation edistämisen keinoista 

eli enemmän yleistettävää tietoa kuin yksityiskohtaisia tapausesimerkkejä, johon teema-

haastattelu olisi sopinut paremmin. Koin tutkimuksellisen kehittämishankkeen eettisyy-

den sekä luotettavuuden lisäämisen kannalta paremmaksi, että asiantuntijat pysyvät mi-

nulle nimettöminä koko tutkimuksellisen kehittämishankkeen ajan. 

 

Opinnäytetyö on julkinen asiakirja ja se on tarkoitettu ensisijaisesti HUS organisaation ja 

Metropolia Ammattikorkeakoulun käyttöön. Tutkimus tullaan julkaisemaan ammattikor-

keakoulujen opinnäytetöitä ja julkaisuja esittelevässä Theseus-verkkopalvelussa 

(www.theseus.fi). Haastateltavien nimiä tai henkilötietoja ei julkaista ja kertynyt tutkimus-

aineisto säilytetään salasanalla suojattuina tiedostoina ja hävitetään hyvien tutkimuskäy-

tänteiden mukaisesti. Tuhoan itse asiantuntijoiden lomakekyselyn vastauksen sekä lo-

makekyselyiden tallentamisessa käyttämäni muistitikkujen sisällön tutkimuksen valmis-

tuttua. 

 

Lomakekyselyn kohderyhmäksi valikoitui lasten neuropsykiatrian yksikön avohoitotiimit. 

Teimme valinnan yhteistyössä yksikön osastonhoitajan Sari Arpalahden kanssa. Avo-

hoitotiimeissä on eri ammateissa toimivia henkilöitä ja tutkimuksellisen kehittämishank-

keen tarkoituksen kannalta sekä eettisesti vastaajan henkilöllisyyden suojaamiseksi oli 
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oleellista, etteivät vastaajien ammatit tule esille yksittäisissä vastauksissa. Tämä on eet-

tisesti tarkoituksenmukaista, kun kohderyhmä on suhteellisen pieni. Näin ollen tutkimuk-

selliseen kehittämishankkeeseen osallistuvien henkilöllisyys pysyy salassa sekä tutki-

jalle että kaikille muille.  

 

Tutkimuksellista kehittämishanketta varten tarvitsin tutkimusluvan HUS:lta. Noudatin 

HUS:n omia tutkimusluvan hakemiskäytäntöjä ja tutkimuslupa myönnettiin 8.9.2017. 

Hain tutkimusluvan HUS:lta neljälletoista (n=14) HUS lasten neuropsykiatrian yksikön 

avotiimin työntekijän osallistumiseksi kyselyyn. Tutkimuslupa tutkimuksellisen kehittä-

mishankkeen liitteenä (Liite 9.) Tutkimuksellinen kehittämishanke ei aiheuttanut ylimää-

räisiä kustannuksia HUS:lle. 

 

Metropolian opiskelijat voivat tarkastaa opinnäytetyönsä liian suorien lainausten välttä-

miseksi Turnitin-ohjelman avulla. Tarkastus voidaan tehdä useampaan kertaan työn ol-

lessa kesken ja valmiin työn voi tarkistaa vain kerran. Olen hyödyntänyt kyseistä ohjel-

maa tutkimuksellisen kehittämishankkeen eri vaiheissa. 

 

7.2  Menetelmien ja tuloksien luotettavuus opinnäytetyössä 

 

Luotettavuutta arvioitaessa on huomioitava se, miten tutkija säilyttää objektiivisuutensa 

sekä kuinka omat näkemykset pidetään erillään saadusta aineistosta. On hyvä miettiä, 

kenen ehdoilla aihe valitaan ja miksi tutkimukseen ylipäänsä ryhdytään. (Hirsjärvi ym. 

2013: 24.) Oman tutkimuksellisen kehittämishankkeen aihe nousi HUS:n ajankohtaisista 

tavoitteista (HYKS, lastenneuropsykiatrian yksikön tuloskortti 2016.). Mietin myös millai-

sen aiheen kehittelystä olisi mahdollisimman paljon käytännön hyötyä neuropsykiatri-

sessa hoidossa olevalle lapselle ja hänen perheelleen sekä työntekijöille, jotka työsken-

televät yksikössä asiantuntijoina. Lapsen hoitomotivaatio on suuri tekijä koko hoitopro-

sessin onnistumisen sekä hoitotuloksien kannalta. Huomasin, että aiheesta löytyy vain 

vähän tutkimuksia hoitotieteissä. Koin siis hyödylliseksi ja tarpeelliseksi keskittyä lapsen 

hoitomotivaation tutkimiseen ja edistämiseen tutkimuksellisessa kehittämishankkees-

sani. 

 

Tutkimusmenetelmien luotettavuutta käsitellään yleensä validiteetin ja reliabiliteetin kä-

sittein. Validiteetti kuvaa sitä, kuinka hyvin tutkimuksellinen kehittämishanke vastaa sitä, 

mitä on luvattu ja reliabiliteetti kuvaa tutkimuksellisen kehittämishankkeen luotettavuutta. 

Käsitteet ovat syntyneet määrällisen tutkimuksen piirissä, mutta niitä käytetään myös 
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laadullisen tutkimuksen arvioinnissa. (Tuomi - Sarajärvi 2009: 136.) Reliabiliteetin luon-

nehdinta voi tarkoittaa laajemmin myös toimintatapojen luotettavuutta ja johdonmukai-

suutta sekä sitä, että tutkimuksellinen kehittämishanke on laadittu ja suoritettu huolelli-

sesti. (Ronkainen - Pehkonen ym. 2011: 132-133.) Validiteetti käsitteellä tarkoitetaan 

yhä yleisemmin nykyään yleisesti koko tutkimuksen ja tutkimusprosessin arviointia sekä 

kuvataan tutkimuksen laatua. Tällöin tieto on tuotettu pätevällä tavalla eli yleisen tutki-

musperinteen mukaisesti. (Ronkainen - Pehkonen ym. 2011: 129-131.) 

 

Reliabiliteetti tarkoittaa siis tutkimuksen luotettavuutta. Kaikki mittarit ovat jossain määrin 

epätäydellisiä ja epätarkkoja, näin ollen mittaukseen sisältyy aina virheitä. Virhe voi olla 

satunnainen tai systemaattinen. Satunnaisvirheitä ei missään tutkimuksessa voida vält-

tää, sillä niihin tutkija ei voi vaikuttaa. Esimerkiksi jos joku tutkimukseen vastaajista on 

ollut vastaushetkellä väsynyt tai ärtynyt ja joku toinen taas hyvin keskittynyt ja hyväntuu-

linen, tällöin näistä tekijöistä johtuvat satunnaisvirheet kumoavat toisensa. Tällaisesta 

virheestä voi tulla systemaattinen silloin, jos lomakekysely olisi toteutettu kaikille asian-

tuntijoille mahdollisimman huonolla hetkellä ja tätä ei oltaisi otettu tutkimuksellisen kehit-

tämishankkeen arvioinnissa huomioon. Systemaattinen virhe vääristää koko aineistoa 

samaan suuntaan. (Ronkainen - Pehkonen ym. 2011: 132.) Tässä tutkimuksellisessa 

kehittämishankkeessa asiantuntijat saivat itse valita viikon ajalta itselleen parhaiten so-

pivan vastaushetken lomakekyselyyn. Tämä on todennäköisesti vaikuttanut niin, että asi-

antuntija on valinnut itsensä kannalta hyvän hetken syventyä ja keskittyä lomakeky-

selyyn. Tämä on minimoinut systemaattisen virheen riskiä tutkimuksellisessa kehittämis-

hankkeessa ja lisännyt asiantuntijoiden lomakekyselyn tulosten luotettavuutta. 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa nousee esiin kysymykset totuu-

desta ja objektiivisesta tiedosta. Tarkasteltaessa objektiivisuuden ongelmaa laadulli-

sessa tutkimuksessa on hyvä erottaa toisistaan myös havaintojen luotettavuus sekä nii-

den puolueettomuus. Puolueettomuuden näkökulmasta olennaista on, pyrkiikö tutkija 

ymmärtämään ja kuulemaan tiedonantajia itsenään vai suodattuuko tiedonantajan ker-

tomus tutkijan oman kehyksen läpi. (Tuomi - Sarajärvi 2009: 135-136.) Analysoin asian-

tuntijoiden lomakekysely vastaukset aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä, jolloin ana-

lyysi on ollut mahdollisimman vastausten sisällöstä nousevaa. Tällä lomakekyselyiden 

analyysimenetelmällä olen minimoinut omien intressieni vaikutuksen asiantuntijoiden 

vastausten tulkinnassa.  
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Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu se, että tutkimusaineisto on riittävä. Aineisto on 

yleensä riittävä silloin, kun tutkija voi vastata tutkimuskysymykseensä (Ronkainen - Peh-

konen ym. 2013: 117-118.). Omassa tutkimuksellisessa kehittämishankkeessani ai-

neisto on riittävä silloin, kun pystyn vastaamaan tutkimuksellisen kehittämishankkeen 

tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksellisen kehittämishankkeen tutkimuskysymys oli; miten 

edistää neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaatiota lasten neuropsykiatrian yksikössä? 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla saan vastauksen kysymykseen: Millaista tietoa 

lapsen hoitomotivaation edistämisestä on jo olemassa? Lomakekyselyllä saan vastauk-

sen kysymyksiin: Kuinka hyvin olemassa olevat motivaatioteoriat ja motivaation edistä-

misen keinot ovat sovellettavissa lasten neuropsykiatriaan? Sekä millaista tietoa ja ko-

kemusta asiantuntijoilla on neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaation edistämisestä? 

Palautekysely vastaa kysymykseen: Kuinka hyödylliseksi ja mielenkiintoiseksi asiantun-

tijat kokivat tutkimuksellisen kehittämishankkeen? Sekä onko kuinka todennäköistä, että 

kehittämäni motivaation edistämistyökalu jalkautuu käytäntöön? Mielestäni onnistuin 

vastaamaan näihin tutkimuskysymyksiin tutkimuksellisessa kehittämishankkeessa hy-

vin. 

 

Seuraavaksi arvioin tutkimuksellisen kehittämishankkeen tarkoitusten ja tavoitteiden 

täyttymistä ja arvioin tutkimuksellisen kehittämishankkeen validiutta tekemäni kaavion 

avulla. Kaavioista ilmenee tutkimuksellisen kehittämishankkeen eri vaiheet, tarkoitukset 

sekä käyttämäni menetelmät ja käyn niitä lävitse yksitellen arvioidakseni tutkimuksellisen 

kehittämishankkeen luotettavuutta sekä validiteettia. 

 

Tutkimuksellisen kehittämishankkeen päätavoite oli edistää neuropsykiatrisen lapsen 

hoitomotivaatiota. Mielestäni tutkimuksellisessa kehittämishankkeessa tavoite toteutui 

lopputuotoksena kehittelemäni motivaation edistämistyökalun avulla. Kuvailevan kirjalli-

suuskatsauksen tavoitteena oli muodostaa väittämiä lapsen hoitomotivaation edistämi-

sestä asiantuntijoiden lomakekyselyyn. Kirjallisuuskatsauksen aineisto oli riittävä, sillä 

sain sen pohjalta muodostettua paljon väittämiä (23kpl.) Kirjallisuuskatsauksen toinen 

tavoite oli kerätä tietoa motivaation edistämistyökalua varten. 

 

Koen, että sain tarpeeksi teoreettista viitekehystä kuvailevan kirjallisuuskatsauksen 

avulla motivaation edistämistyökalua varten. Asiantuntijoiden lomakekyselyn tavoitteena 

oli kerätä tietoa motivaation edistämistyökalua varten lasten neuropsykiatrian asiantun-

tijoilta. Mielestäni sain asiantuntijoiden lomakekyselyistä riittävästi tietoa ja kokemusta 
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neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaation edistämisen keinoista motivaation edistämis-

työkalun kehittelyä varten.  

 

Motivaation edistämistyökalun esittelyn työyhteisölle tavoitteena oli tutkimuksellisen ke-

hittämishankkeen kautta saadun tiedon implementointi sekä työkalun jalkauttaminen 

käytäntöön. Mielestäni tavoite täyttyi tutkimuksellisessa kehittämishankkeessa hyvin työ-

yhteisölle pitämäni luennon avulla. Luennossa esittelin tutkimuksellisessa kehittämis-

hankkeessa keräämiäni tietoja sekä esittelin motivaation edistämistyökalun. Luennon lo-

puksi kerroin asiantuntijoille, mistä motivaation edistämistyökalu löytyy jatkossa heidän 

tietokoneensa työasemalta. Motivaation edistämistyökalun jalkautumisesta käytäntöön 

tarvittaisiin lisätutkimusta jatkossa, joten tiedettäisiin, miten hyvin motivaatiotyökalun jal-

kauttaminen lopulta onnistui. 

 

Mielestäni tutkimuksellisen kehittämishankkeen tarkoitus ja tavoitteet toteutuivat hyvin ja 

tutkimus on näin ollen validi. Tutkimusprosessin etenemisen kuvaaminen raportissa lisää 

tutkimuksen uskottavuutta (Kiviniemi 2015: 88). Tutkimuksellisen kehittämishankkeen 

luotettavuutta olen pyrkinyt lisäämään kuvaamalla tutkimuksellisen kehittämishankkeen 

vaiheet ja menetelmät tarkasti.  

 

Tutkimuksen on sanottu perustuvan piileviin oletuksiin silloinkin, kun se on työelämä- 

lähtöistä ja käytännönläheistä vailla syvällistä teoriapohjaa. (Hirsjärvi ym. 2013: 129.) 

Se, että tunsin suurimman osan tutkimukselliseen kehittämishankkeeseen osallistu-

neista asiantuntijoista, on saattanut vaikuttaa saatuihin vastauksiin. Tämän vaikutuksen 

olen kuitenkin pyrkinyt minimoimaan sillä, että tutkimukselliseen kehittämishankkeeseen 

osallistuneet asiantuntijat ovat pysyneet minulle täysin nimettöminä koko tutkimukselli-

sen kehittämishankkeen ajan ja tiedotin asiantuntijoille etukäteen tarkat toimintaohjeet, 

joilla varmistettiin asiantuntijoiden henkilöllisyyden salassa pysyminen myös itselleni.  

 

Tutkimustiedon laadun ja pätevyyden arviointiin liittyy myös kysymys tutkimustulosten 

yleistettävyydestä. Onko tieto tuotettu niin pätevästi, luotettavasti ja uskottavasti, että se 

voidaan yleistää? Yleistämisellä tarkoitetaan tutkimustulosten siirtämistä kuvaamaan jo-

takin ilmiötä yleisesti. Tieteellisen tiedon laatu ja tutkijan kyky perustelemalla selittää tut-

kimustulostensa yleistettävyys on hyvän tieteellisen käytännön mukaista.  (Ronkainen - 

Pehkonen ym. 2011: 129.) Mitä vähemmän havaintoyksiköitä tutkimuksessa on eli mitä 

pienempi aineisto, sitä tärkeämpää on sekä aineiston laatu, että sen sisällöllinen edus-

tavuus suhteessa tutkittavaan ilmiöön. (Ronkainen - Pehkonen ym. 2011: 146.) 
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Tutkimuksellisessa kehittämishankkeessani yleistettävyyden arviointiin vaikuttaa se, 

kuinka moni asiantuntija osallistui tutkimuksellisen kehittämishankkeen lomakekyselyyn. 

Jos lomakekyselyn vastausprosentti olisi jäänyt pieneksi, eivät tulokset olisi niin hyvin 

yleistettävissä. Tarkoitus oli saada nimenomaan lasten neuropsykiatristen asiantuntijoi-

den näkökulma lapsen hoitomotivaation edistämisen keinoista, joten jos vain pari asian-

tuntijaa olisi vastannut lomakekyselyyn, tuloksia olisi vaikea yleistää. Tutkimusluvan hain 

neljälletoista (n=14) asiantuntijalle ja lomakekyselyyn vastasi yksitoista asiantuntijaa 

(n=11), näin ollen lomakekyselyn tulokset ovat melko hyvin yleistettävissä tutkimukselli-

sen kehittämishankkeen tarkoituksen ja tarpeen mukaisesti.  

 

Lomakekysymysten laatimiseen kiinnitin myös erityistä huomiota, sillä laadullinen tutki-

mus kuvaa vain sitä, mitä on ymmärretty kysyä (Tuomi - Sarajärvi 2009: 158–159). Lo-

makekyselyn strukturoidut kysymykset eli väittämät muodostin kuvailevan kirjallisuuskat-

sauksen aineiston pohjalta. Lomakekyselyn avoimet kysymykset olivat laajoja, jotta sain 

mahdollisimman paljon erilaisia näkökulmia ja kokemuksia erilaisista lapsen motivaation 

edistämisen keinoista. Lomakekyselyn tulosten analysoinnin perusteella voin todeta ky-

selylomakkeen väittämien ja kysymysten vastanneen tarkoitustaan ja täyttäneen ne ta-

voitteet, jotka sille asetin. 

 

Tutkimuksellisen kehittämishankkeen luotettavuuden, yleistettävyyden ja pätevyyden 

kannalta koin tärkeäksi käyttää motivaation edistämistyökalun pohjana sekä kuvaile-

vasta kirjallisuuskatsauksesta noussutta teoriaa, että asiantuntijoiden lomakekyselyistä 

nousseita keinoja edistää neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaatiota. Jos olisin käyttä-

nyt motivaation edistämistyökalun kehittelyn pohjana vain kuvailevaa kirjallisuuskat-

sausta, olisi motivaation edistämistyökalu ollut todennäköisesti huonommin soveltuva ni-

menomaan neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaation edistämiseen. Kuvailevan kirjalli-

suuskatsauksen pohjalta löytyi liian vähän tutkimuksia ja artikkeleita, joita olisin voinut 

luotettavasti soveltaa suoraan neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaation edistämiseen.  

 

Lasten neuropsykiatrian asiantuntijoiden lomakekyselyn avulla tutkimuksen validius pa-

rani huomattavasti. Jos olisin käyttänyt lasten neuropsykiatrian asiantuntijoiden lomake-

kyselyä pelkästään neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaation edistämistyökalun poh-

jana, olisi työkalusta jäänyt pois mahdollisesti asiantuntijoille uudet ja tuoreet motivaation 

edistämisen näkökulmat. Mielestäni kirjallisuuskatsaus ja lomakehaastattelu yhdessä te-

kevät tutkimuksellisesta kehittämishankkeesta mahdollisimman luotettavan ja validin.  
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Tutkimuksellinen kehittämishanke on mielestäni hyvin yleistettävissä lasten neuropsyki-

atrian sisällä. Lasten neuropsykiatrian ala on kuitenkin melko pieni ja on korostettava, 

että tutkimuksellinen kehittämishanke on kehitetty edistämään nimenomaan neuropsy-

kiatristen lasten hoitomotivaatiota. 

 

Pätevyyttä arvioitaessa on huomioitava se, millaisella alueella tieto on käytettävää tai 

varmaa, keille tutkimuksen uskottavuutta perustellaan tai minkälaista toimintaa tutkimuk-

sen varaan voidaan perustaa sekä keiden näkökulmaa tieto edustaa. Tieto, joka on luo-

tettavaa, on tietoa, johon voisi luottaa jonkin toiminnan pohjana. Tutkija ei myöskään 

yksin pysty arvioimaan tuottamaansa tietoa, sillä arviointi edellyttää myös etäisyyttä. Ar-

viointiin tarvitaan yleisöä, muita tutkijoita ja erilaisia tutkimustiedon käyttäjiä. (Ronkainen 

- Pehkonen ym. 2011: 134-136.) Olen pyrkinyt lisäämään tutkimuksellisen kehittämis-

hankkeen pätevyyttä rajaamalla aiheen mahdollisimman tarkasti neuropsykiatristen las-

ten hoitomotivaation edistämiseen sekä valikoimalla tutkimuksellisen kehittämishank-

keen lomakekyselyosioon lasten neuropsykiatrian asiantuntijoita. 

 

8 Tutkimuksellisen kehittämishankkeen yhteenveto 

 

 

Tutkimuksellinen kehittämishanke oli monivaiheinen prosessi, jossa suurena haasteena 

oli pitää kokonaisuus hyvin kasassa. Koko tutkimuksellisen kehittämishankkeen ajan oli 

mietittävä, miten mikäkin osio sopii tutkimukselliseen kehittämishankkeeseen kokonai-

suutena. Lisäksi oli pidettävä mielessä, että jokaisen osan tarkoitus, tavoitteet ja mene-

telmät pyrkivät viemään tutkimuksellista kehittämishanketta päätavoitteen ja tarkoituk-

sen suuntaan eli mahdollisimman validiin neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaation 

edistämistyökalun kehittämiseen.  

 

Tutkimuksia lapsen hoitomotivaation edistämisestä löytyi todella vähän. Myös tästä 

syystä tutkimuksellinen kehittämishanke oli monivaiheinen, jotta saisin mahdollisimman 

laajan ja luotettavan näkemyksen neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaation edistämi-

sen keinoista. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus ja lasten neuropsykiatrian asiantuntijoiden 

näkökulma täydensivät tutkimuksellisessa kehittämishankkeessa toisiaan ja loivat hyvän 

pohjan motivaation edistämistyökalun kehittämiselle. 
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Asiantuntijoiden lomakekyselyn vastaukset olivat monipuolisia ja niistä nousi monia tär-

keitä seikkoja lapsen hoitomotivaation edistämisessä. Lapsen näkökulmasta olennaista 

on, että suhde työntekijään on hyvä ja luottamuksellinen. Alkuun työntekijän on hyvä 

luoda oikeanlainen ilmapiiri. Tämä luo vahvaa pohjaa myöhemmälle työskentelylle ja 

edistää neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaatiota. 

 

Kirjallisuuskatsauksen mukaan tunteet ovat tiloja, joihin yksilö voi vaikuttaa toiminnallaan 

ja omilla asenteillaan. Hyvinvoinnin ja elämään tyytyväisyyden luomiseksi positiivisen 

psykologian tutkimustulokset painottavat myönteisten tunteiden löytämistä sekä men-

neestä, nykyhetkestä että tulevasta. (Uusitalo-Malmivaara toim. 2014: 210-213.) 

 

Lapsen kuntoutuksen hyvät käytänteet sisältävät yksilöllisten voimavarojen korosta-

mista, lapsen osallistumisen tavoitteiden suuntaisten ratkaisujen löytymistä yhdessä 

sekä perheen arjen sujumisen tärkeyttä. Lapsen edun punninta on parasta toteutua kun-

toutuksessa lapsen, perheen ja ammattilaisten kumppanuudessa yhdessä neuvotellen. 

(Sipari – Vänskä – Pollari 2017.)  

 

Kuvien käytön hyödyllisyys korostui sekä asiantuntijoiden vastauksista, että kuvailevan 

kirjallisuuskatsauksen pohjalta. (Kamio - Taichi 2000, Lehtisare 2017: 11-17.) 

 

Lapsen näkökulma korostui asiantuntijoiden vastauksista. Lapsen omia mielipiteitä, ta-

voitteita ja mielenkiinnonkohteita pidettiin erittäin tärkeänä lapsen hoitomotivaatiota edis-

tettäessä. Lapsen hoitomotivaatiota edistettäessä on tärkeää luoda hyvä yhteys ja kon-

takti lapseen ja olla aidosti kiinnostunut lapsen asioista ja lapsen mielenkiinnonkohteista.  

 

Lapsen mielenkiinnonkohteet luovat hyvää pohjaa rakentaa vuorovaikutusta sekä myös 

tapaamisten sisältöä. Asiantuntijoiden mukaan jokaiseen tapaamiseen olisi hyvä sisäl-

lyttää jokin lapselle erityisen mieluisa osio ja muistutettiin siitä, ettei työntekijän ja lapsen 

hauska yhdessä oleminen ja -tekeminen sulje pois sitä, että rinnalla työskennellään 

myös samalla hoitotavoitteiden eteen. Samoin hoitotavoitteita ja lapsen omia tavoitteita 

ei pidetty ristiriitaisina tai päällekkäisinä, vaan koettiin, että molempien eteen voidaan 

työskennellä rinnakkain. Lapsen omat tavoitteet nousivat siis tärkeäksi seikaksi neuro-

psykiatrisen lapsen hoitomotivaation edistämisen kannalta asiantuntijoiden mukaan. 
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Lapsen äänen eli mielipiteen kuulemin korostui monen asiantuntijan mielestä motivaa-

tiota edistettäessä: ”Lapsen omien tavoitteiden ja toiveiden kuuleminen ja kuulluksi tule-

misen kokemus motivoi.”. 

 

Myös lapsen yksilöllisyyttä korostettiin motivaatiota edistäessä ja tämän vuoksi on var-

masti myös tärkeää tutustua jokaiseen neuropsykiatriseen hoitoon tulevaan lapseen yk-

silönä. Aito ja arvostava kohtaaminen sekä jokaisen lapsen kohdalla yksilöllisesti viritty-

minen, lapsen asioista aito kiinnostuminen luovat varmasti hyvää pohjaa hoitosuhteelle 

ja samalla edistävät myös lapsen hoitomotivaatiota. Uskon, että hyvän ja luottamukselli-

sen suhteen luominen vie jonkin aikaa, toisten kanssa vähemmän aikaa ja toisten lasten 

kanssa kauemmin. Tästä syystä olisi hyvä, jos lapseen tutustumiseen olisi myös riittä-

västi aikaa. 

 

Työntekijän oman motivaation ja asenteen vaikutus lapsen hoitomotivaatioon on myös 

mielenkiintoinen aihe. Työntekijän motivaation ja lapsen hoitomotivaation välillä näyttää 

olevan selvä yhteys, joten olisi tärkeää, että ihmisten kanssa työskentelevien työmoti-

vaatioon ja -hyvinvointiin kiinnitettäisiin mahdollisimman paljon huomiota.  

 

Lapsen motivaation edistämisen kannalta ratkaisukeskeinen työote koettiin hyvänä. 

Myös rauhallinen työote ja kiireettömyys nousivat tärkeiksi neuropsykiatrisen lapsen hoi-

tomotivaatiota edistettäessä asiantuntijoiden vastauksista. 

 

Asioiden ja tavoitteiden konkretisointi ja perustelu lapselle ja perheelle koettiin myös tär-

keäksi motivaatiota edistäväksi keinoksi. Kun lapsi ja perhe ymmärtävät, miksi tiettyjen 

tavoitteiden eteen on hyvä työskennellä ja mitä hyötyä siitä heille itselleen on, voi moti-

vaatio asioiden tavoittelemista kohtaan merkittävästi lisääntyä. Lapselle on myös hyvä 

konkretisoida lapsen edistyminen ja jo tapahtuneet positiiviset muutokset, sillä lapsi ei 

välttämättä niitä itse huomaa.  

 

Motivaation edistämistyökalu muotoutui kuvailevan kirjallisuuskatsauksen, lasten neuro-

psykiatrian asiantuntijoiden lomakekyselyn sekä omien kokemusteni pohjalta. Minun fiilis 

lomakkeen tausta-ajatuksena oli nostaa lapsen ääni paremmin kuuluville, sillä tämä oli 

myös yksi tutkimuksellisen kehittämishankkeen päätavoitteista. Myös asiantuntijoiden 

lomakekyselyn vastauksissa lapsen äänen kuuleminen koettiin tärkeäksi keinoksi edis-

tää neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaatiota. Halusin tehdä lomakkeesta mahdollisim-

man yksinkertaisen ja helpon käyttää.  
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Perheen merkitys ja yhteistyö nousivat tärkeiksi seikoiksi lapsen hoito- ja kuntoutuspro-

sessissa, joten kehitin motivaation edistämistyökalun puutehtävän sellaiseksi, jota voi 

hyvin hyödyntää myös perhetyössä. Vanhempien ohjaaminen sekä mukanaolo hoito- ja 

kuntoutuprosessissa oli hyödyllistä sekä kirjallisuuskatsauksen pohjalta, että asiantunti-

joiden mielestä. Vanhempien osallistuessa puutehtävään, he oppivat asiantuntijalta puu-

tehtävää tehdessä tärkeitä lapsen motivaatiota edistäviä keinoja, joita on tarkoitus käyt-

tää myös lapsen arjessa. Mielestäni hyviä motivaation edistämisen keinoja olisi hyvä 

ohjata vanhemmille, sillä lapsi viettää kuitenkin kotioloissa suurimman osan ajastaan ja 

jatkaa siinä ympäristössä myös hoitoprosessin loputtua. 

 

Myönteiset tunteet ovat kaikille terapiasuuntauksille yhteinen sekä muutosta luova ilmiö. 

Myönteisten tunteiden teoria selittää suuren osan kaikissa terapioissa tapahtuvasta pa-

ranemisesta. Positiivinen psykologia on näyttänyt teorian toteen kokeellisesti: Kun lap-

sille luodaan myönteinen tunne ennen matematiikan koetta muistelemalla hyvää koke-

musta tai antamalla pala suklaata, koesuoritus on selvästi parempi kuin verrokkiryh-

mällä. (Uusitalo-Malmivaara toim. 2014: 210-213.) Myönteisillä tunteilla ja niiden luomi-

sella on siis suuri merkitys lapsen motivaation edistämisen kannalta.  

 

 

 

Lasten neuropsykiatrian asiantuntijoiden mukaan positiivisten asioiden näkemistä ja 

huomioimista pidettiin tärkeänä. Myös positiivisen palautteen antaminen korostui vas-

tauksista. Tärkeäksi koettiin antaa myönteistä palautetta myös yrittämisestä sekä pien-

ten välietappien saavuttamisesta. Tämä mahdollisesti voimaannuttaa lasta ja viestii lap-

selle, että hänen muutosyrityksetkin huomioidaan ja niitä arvostetaan. Uskon tämän li-

säävän lapsen motivaatiota ja kannustavan jatkamaan yrittämistä ja työskentelyä ase-

tettujen tavoitteiden eteen. 

 

Asiantuntijoiden vastausten mukaan hyviä motivaation edistämisen keinoja olivat myös 

positiivisen huomioiminen, positiivisen vahvistaminen, positiivisen hyödyntäminen, posi-

tiivisten kokemusten luominen, positiivinen palaute sekä palkitseminen. Näitä asioita ko-

rostetaan paljon myös positiivisessa psykologiassa, jota olen käyttänyt paljon pohjana 

tutkimuksellisen kehittämishankkeen teoreettisen viitekehyksen rakentamisessa. 
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Lapsen positiivinen vahvistaminen nousi vahvana sekä kirjallisuuskatsauksessa, että 

asiantuntijoiden vastauksissa. Näin ollen motivaation edistämistyökalun puutehtävän tär-

kein tausta-ajatus on ennen kaikkea etsiä ja vahvistaa positiivisia asioita lapsessa ja 

lapsen elämässä.  

 

Tavoitteiden asettamiseen liittyvät seikat nousivat tärkeänä sekä kirjallisuuskatsauk-

sessa, että asiantuntijoiden vastauksissa. Puutehtävän avulla on helppo havainnollistaa 

sekä lapsen, vanhempien, että hoitotahon mielestä tärkeitä tavoitteita. Tavoitteiden muo-

dostuttua tehtävän avulla on helppoa ja hyödyllistä työskennellä johdonmukaisesti ta-

voitteiden saavuttamiseksi yhteistyötä tehden. Yhteistyö koettiin merkitykselliseksi lap-

sen kuntoutusprosessissa sekä kirjallisuuskatsauksessa, että asiantuntijoiden vastauk-

sissa. Puutehtävässä yhteistyö ja yhdessä tekeminen ovat kantava elementti. 

 

Motivaation edistämistyökalussa on myös lapsen motivaation edistämisen checklist, jo-

hon olen koonnut lyhyesti sekä kirjallisuuskatsauksesta, että lasten neuropsykiatrian asi-

antuntijoiden vastauksista esille nousseita hyödyllisiä lapsen motivaation edistämiseen 

vaikuttavia seikkoja. 

 

8.1 Tavoitteiden toteutuminen, jatkotutkimusaiheet ja jatkokehittämishaasteet 

 

Asiantuntijoiden lomakekyselyt analysoituani pohdin, että monia asiantuntijoiden esittä-

mistä neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaation edistämisen keinoista voisi tutkia tar-

kemmin. Esimerkiksi lapsen tunteiden käsittelyn yhteyttä lapsen hoitomotivaation edis-

tämiseen olisi mielenkiintoista ja hyödyllistä tutkia lisää.  

 

Mahdollisimman validi neuropsykiatrisen lapsen motivaation edistämistyökalu edistää 

neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaatiota mahdollisimman tehokkaasti. Neuropsykiat-

risen lapsen hoitomotivaation edistäminen oli koko tutkimuksellisen kehittämishankkeen 

päätavoite. Koska kysymyksessä on tutkimuksellinen kehittämishanke, prosessi elää 

vielä käytännössä, vaikka tutkimuksellinen kehittämishanke päättyy. Jatkossa tarvittai-

siin siis asiantuntijoiden käyttökokemuksia ja/tai neuropsykiatristen lasten mielipiteitä 

motivaation edistämistyökalusta ja tämän kautta voitaisiin arvioida päätavoitteen toteu-

tumista. Mielestäni kehittämäni motivaation edistämistyökalun avulla on hyvät edellytyk-

set edistää neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaatiota.  
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Toinen tavoite tutkimuksellisessa kehittämishankkeessa oli nostaa paremmin lapsen 

ääni kuuluville sekä korostaa näin ollen lapsen näkökulmaa hoito- ja kuntoutusproses-

sissa. Tavoite nousi HUS:n ajankohtaisista tavoitteista. (HYKS, lastenneuropsykiatrian 

yksikön tuloskortti 2016.)  Lapsen äänen eli mielipiteen kuulemin korostui sekä kirjalli-

suuskatsauksen aineiston pohjalta, että lasten neuropsykiatrian asiantuntijoiden mie-

lestä. ”Lapsen omien tavoitteiden ja toiveiden kuuleminen ja kuulluksi tulemisen koke-

mus motivoi.”. Lapsen äänen kuuleminen oli myös minun fiilis – lomakkeen perustana. 

 

Tutkimuksellisen kehittämishankkeen yhtenä tavoitteena oli myös nostaa uusia teorioita 

ja näkökulmia esiin motivaation edistämisen keinoista, ja mielestäni tutkimushanke ko-

konaisuudessaan vastasi hyvin tähän tarkoitukseen. 

 

Nämä tavoitteet olivat pohjana kehittäessäni mahdollisimman validia motivaation edistä-

mistyökalua, joka edistäisi neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaatiota mahdollisimman 

hyvin.  

 

Tutkimuksellinen kehittämishanke on mielestäni hyvin yleistettävissä lasten neuropsyki-

atrian sisällä. Lasten neuropsykiatrian ala on kuitenkin melko pieni ja on korostettava, 

että motivaation edistämistyökalu on kehitetty edistämään nimenomaan neuropsykiatri-

sen lasten hoitomotivaatiota. Uskon kuitenkin monen tutkimuksellisessa kehittämishank-

keessa esitetyn motivaation edistämisen keinon olevan sovellettavissa hyvin myös ylei-

sesti lasten hoitomotivaation edistämiseen sekä vielä laajemmin lapsen motivaation 

edistämiseen. Monet tutkimuksellisen kehittämishankkeen motivaation edistämisen kei-

noista on mahdollisesti sovellettavissa myös kaikkeen motivaation edistämistyöhön ai-

nakin joiltain osin.  

 

Tarvittaisiin kuitenkin lisää tutkimuksia, jotta tiedettäisiin miltä osin neuropsykiatrisen lap-

sen motivaation edistämisen keinot ovat sovellettavissa yleisemmin lapsen motivaation 

edistämiseen esimerkiksi muualla hoitotieteissä sekä esimerkiksi kasvatustieteen pii-

rissä. 

 

Tutkimuksellisen kehittämishankkeen motivaation edistämistyökalu on mielestäni moni-

puolinen ja soveltuu hyvin neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaation edistämiseen. Mo-

tivaation edistämistyökalussa painottuvat ne asiat, jotka ovat nousseet tärkeiksi kuvaile-

van kirjallisuuskatsauksen ja lasten neuropsykiatrian asiantuntijoiden lomakekyselyn 
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vastausten pohjalta. Motivaation edistämistyökalua on mahdollista ja helppoa jatkossa 

laajentaa tarvittaessa sisältämään myös muita osioita ja lomakkeita. 

 

Motivaation edistämistyökalun jalkautumisesta käytäntöön tarvittaisiin lisätutkimusta jat-

kossa, joten tiedettäisiin, miten hyvin motivaation edistämistyökalun jalkauttaminen lo-

pulta onnistui. 

 

Toivon lasten neuropsykiatrian asiantuntijoiden kokevan motivaation edistämistyökalun 

hyödylliseksi ja toimivaksi keinoksi edistää neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaatiota ja 

työkalun jalkautuvan mahdollisimman hyvin käytäntöön jatkossa. Laajemmin toivon, että 

tutkimuksellisesta kehittämishankkeesta olisi hyötyä ja iloa kaikille ihmisille, joita kiinnos-

tavat lapsen motivaation edistämisen keinot sekä lapsen motivaation edistämiseen vai-

kuttavat asiat. 

 

Olisi mielenkiintoista tutkia motivaation edistämistyökalun minun fiilis lomakkeen käyttö-

kokemuksia ja sitä, onko siitä merkittävää hyötyä lapsen hoitomotivaation edistämi-

sessä. Myös puutehtävän käytön lapsen ja perheen motivaatiota edistävästä vaikutuk-

sesta olisi mielenkiintoista tutkia jatkossa. 
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Tiedonantokirje tutkittavalle  

 

Opiskelen Metropoliassa ylemmän ammattikorkeakoulun kliininen asiantuntija tutkintoa. 

Tutkimukseni on muodoltaan tutkimuksellinen kehittämishanke. Tutkimuksellisen kehit-

tämishankkeen tarkoituksena on luoda motivaation edistämistyökalu lasten neuropsyki-

atrisen yksikön työntekijöille edistämään neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaatiota. 

Motivaation edistämistyökalua on tarkoitus pystyä hyödyntämään tarvittaessa monipuo-

lisesti lapsen hoitomotivaatiota edistämisessä. Tutkimuksellisen kehittämishankkeen 

osana on lomakekysely HUS:n neuropsykiatrian yksikön avohoitoryhmien asiantunti-

joille. Lomakekysely sisältää sekä strukturoituja väittämiä että avoimia kysymyksiä. Väit-

tämät olen koonnut kirjallisuuskatsauksen pohjalta jo olemassa olevan motivaation edis-

tämistä koskevan tiedon pohjalta. Lomakekyselyssä on myös avoimia kysymyksiä moti-

vaation edistämisen keinoista lasten neuropsykiatriassa. Lomakekyselyyn vastaavat 

henkilöt toimivat lasten neuropsykiatriassa joko sairaanhoitajana, neuropsykologina, 

psykologina, toimintaterapeuttina tai sosiaalityöntekijänä. Lomakekyselyn vastaukset 

analysoin sekä määrällisiä että laadullisia tutkimusmenetelmiä käyttämällä. Toimitan tut-

kimuksellisen kehittämishankkeen loppuraportin ja lopputuotoksena syntyvän motivaa-

tion edistämistyökalun yksikköön tutkimushankkeen valmistuttua. Toivon motivaation 

edistämistyökalun helpottavan ja tehostavan neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaation 

edistämistä lasten neuropsykiatriassa. 

 

Opinnäytetyö on julkinen asiakirja ja se on tarkoitettu ensisijaisesti HUS organisaation ja 

Metropolia Ammattikorkeakoulun käyttöön. Tutkimus tullaan julkaisemaan ammattikor-

keakoulujen opinnäytetöitä ja julkaisuja esittelevässä Theseus-verkkopalvelussa 

(www.theseus.fi). Haastateltavien nimiä tai henkilötietoja ei kerätä eikä julkaista. Kerty-

nyt tutkimusaineisto säilytetään salasanalla suojattuina tiedostoina ja hävitetään hyvien 

tutkimuskäytäntöjen mukaisesti. Tuhoan itse lomakekyselyn tallentamisessa käyttämäni 

muistitikut ja silppuan aineiston tutkimuksen valmistuttua. Kyselylomakkeeseen vastaa-

vien ammatit eivät käy vastauksista ilmi, eikä näin ollen ole pääteltävissä valmiista tutki-

muksesta kenenkään henkilöllisyys.  

 

Osallistuminen on vapaaehtoista ja haastateltavat voivat missä prosessin vaiheessa hy-

vänsä omalla ilmoituksellaan vetäytyä tutkimuksesta. Ilmoituksen tutkimuksesta vetäyty-

misestä voi tehdä joko osastonhoitajalle Sari Arpalahti tai allekirjoittaneelle.  
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Kyselylomakkeeseen vastataan sovittuna ajankohtana syyskuussa 2017. Tutkimukseen 

osallistuminen tapahtuu työajalla. Kyselylomakkeen täyttäminen vie aikaa noin 15 mi-

nuuttia. Kyselyihin vastataan nimettömänä. 

 

Opinnäytetyöni ohjaajana Metropoliassa toimii lehtori Marja Salminen (xxxxxxx). Työelä-

män ohjaajana toimii oh Sari Arpalahti (xxxxxxxxx).  

 

Yhteistyöterveisin: Niina-Maria Lassila, xxxxxxxxxxxxxxx
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Suostumuslomake tutkittavalle 

 

Olen saanut riittävästi tietoa koskien Niina-Maria Lassilan Metropolia Ammattikorkeakou-

lussa kliininen asiantuntija (YAMK) tutkintoon liittyvän opinnäytetyön tarkoituksesta, ta-

voitteista ja sisällöstä. 

 

Tutkimukseni on muodoltaan tutkimuksellinen kehittämishanke. Tutkimushankkeen 

osana on lomakekysely. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa hoitohenkilökunnalle työ-

kaluksi motivaation edistämistyökalu helpottamaan ja edistämään neuropsykiatrisen lap-

sen hoitomotivaatiota. 

 

Tutkimuksellisen kehittämishankkeen osana on kyselylomake, johon vastataan sovittuna 

ajankohtana syyskuussa 2017. 

 

Ymmärrän tutkimuksen tavoitteet ja vahvistan allekirjoituksellani suostumukseni kysely-

lomakkeeseen vastaamiseen sekä tutkimukselliseen kehittämistyöhön osallistumiseen: 

 

 

 

 

 

 

 __________________  _____________________________________ 

  päivämäärä   allekirjoitus ja nimen selvennys 
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LOMAKEKYSELY 

  
Merkitse rastilla, mitä mieltä olet seuraavista väittämistä: 

 
1. Lapsen hoitomotivaatiolla on suuri merkitys hoitotavoitteiden onnistumisen kannalta. 
 

 samaa mieltä  osittain samaa mieltä  eri mieltä  

 

 

 
2. Perheen hoitomotivaatiolla on yhteys lapsen hoitomotivaatioon. 

 
samaa mieltä  osittain samaa mieltä  eri mieltä 

 

  

 
3. Verkostojen ja koulujen kanssa tehtävällä yhteistyöllä on mahdollisuus edistää lapsen 

hoitomotivaatiota. 
 
samaa mieltä  osittain samaa mieltä  eri mieltä 

 
 

  
4. Lapsen kanssa työskentelevän henkilön omalla motivaatiolla on vaikutus lapsen hoito-

motivaatioon. 
 

samaa mieltä  osittain samaa mieltä  eri mieltä 

 

 

 
5. Lapsen opetellessa asiaa, joka ei kiinnosta, on tärkeää, millainen ilmapiiri onnistutaan 

luomaan lapsen ympärille. 
 

samaa mieltä  osittain samaa mieltä  eri mieltä 

 

 

 
6. Tavoitteiden asettaminen edistää lapsen hoitomotivaatiota. 

 
samaa mieltä  osittain samaa mieltä  eri mieltä 

 

 

  
7. Motivaation edistämisessä on tärkeää, että lapsi saa myös itse vaikuttaa, minkä tavoittei-

den eteen työskennellään. 
 

samaa mieltä  osittain samaa mieltä  eri mieltä 
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8. Kun lapsen hoitomotivaatio on hukassa, voi olla hyödyllistä pilkkoa kokonaisuus pienem-
piin osiin ja näin alkuun pääseminen helpottuu. 

 
samaa mieltä  osittain samaa mieltä  eri mieltä 

 
 

 
9. Työskentely-ympäristöllä on vaikutus lapsen hoitomotivaatioon. 

 
samaa mieltä  osittain samaa mieltä  eri mieltä 

 

 

  
10. Pohdittaessa ympäristön vaikutusta hoitomotivaatioon on hyvä huomioitava niin sosiaa-

linen, fyysinen kuin ajallinenkin ympäristö. 
 
samaa mieltä  osittain samaa mieltä  eri mieltä 

 

 

 
11.  Arviointia ja seurantaa hoitomotivaation edistymisestä olisi hyödyllistä tehdä koko hoi-

toprosessin ajan. 

 
samaa mieltä  osittain samaa mieltä  eri mieltä 

 

 

 
12.  Lapsen hoitomotivaatio vaihtelee suuresti hoitoprosessin aikana. 

 
samaa mieltä  osittain samaa mieltä  eri mieltä 

 

 

 
13. Hoitomotivaation vaihtelusta on hyvä keskustella lapsen kanssa mahdollisimman usein. 

 
samaa mieltä  osittain samaa mieltä  eri mieltä 

 

 

  
14. Motivaation edistämisessä tärkeää on positiivisen palautteen antaminen. 

 
samaa mieltä  osittain samaa mieltä  eri mieltä 

 

 

 
15.  lapset ja nuoret oppivat uusia asioita helpommin myönteisen palautteen ja palkitsemisen 

kautta. 
 
samaa mieltä  osittain samaa mieltä  eri mieltä 

 

 

 

 



  Liite 3 

  

  
16.  Pientenkin onnistumisten huomioiminen ja korostaminen motivoivat lasta. 

 
samaa mieltä  osittain samaa mieltä  eri mieltä 

 

 

  
17.  Lasten on usein helpompi hahmottaa asioita kuvista kuin pelkistä sanallisista viesteistä. 

 
samaa mieltä  osittain samaa mieltä  eri mieltä 

 

 

  
18. Kuvien avulla on helpompi saada lapsen kokonaisvaltainen keskittyminen käsiteltävään 

asiaan. 
 
samaa mieltä  osittain samaa mieltä  eri mieltä 

 

 

 
19. Motivaation edistämistyökalun liitteenä olisi hyödyllistä olla työntekijälle checklist, jossa 

on lueteltu motivaation edistämisessä hyödyllisiä seikkoja. 
 
samaa mieltä  osittain samaa mieltä  eri mieltä 

 

 

  
20. Lapsen oma mielipide hoitotavoitteista on tärkeää hoitomotivaation edistämisen kan-

nalta. 
 
samaa mieltä  osittain samaa mieltä  eri mieltä 

 

 
21. Lapsen tunteita tulla neuropsykiatrian yksikön työntekijän tapaamiseen olisi hyödyllistä 

käydä läpi lapsen kanssa mahdollisimman usein hoitomotivaation edistämiseksi. 

 
samaa mieltä  osittain samaa mieltä  eri mieltä 

 

 
22. Lapsen tunteita hoitotavoitteita kohtaan on hyödyllistä sanoittaa lapsen hoitomotivaation 

edistämiseksi.  
 

samaa mieltä  osittain samaa mieltä  eri mieltä 

 

 

 
23. Lapsen tunteita hoitotavoitteita kohtaan olisi hyödyllistä käydä läpi mahdollisimman usein 

hoitomotivaation edistämiseksi. 
 

 samaa mieltä  osittain samaa mieltä  eri mieltä 
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Vastaa seuraaviin kysymyksiin vapaamuotoisesti: 
  

1. Millaiset keinot edistävät neuropsykiatrisen lapsen hoitomotivaatiota mie-
lestäsi? 
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2.  Millaiset keinot ovat hyödyllisiä erityisesti neuropsykiatristen lasten kanssa 
työskenneltäessä?
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3. Millaisilla esineillä, välineillä ja yksityiskohdilla tapaamishuoneessa/tapaa-
misympäristössä tai tapaamisen aikana voi edistää lapsen viihtyvyyttä ja mo-
tivaatiota?
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Aineistolähtöisen sisällönanalyysin luokittelutaulukot: 

 
Kysymys yksi: 
 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Lapsen kokemus ai-
kuisten yhdenmukai-
sesta tuesta tavoittei-
den saavuttamisessa 
 
Tavoitteiden miettimi-
nen yhdessä 
 
Yhdessä asetetut ta-
voitteet 
 
Lapsen osallistaminen 
tavoitteita asetettaessa 
 
Tavoitteiden saavutet-
tavuus 
 
Riittävän matalat tavoit-
teet 
 
Riittävän konkreettiset 
tavoitteet 
 
Tavoitteiden konkreetti-
suus 
 
Konkreettiset tavoitteet 
 
Askeleittain etenemi-
nen tavoitteissa 
 
Lapsen kokemus tavoit-
teiden saavutettavuu-
desta 
 
Pienien välietappien 
asettaminen tavoit-
teissa 
 
Tavoitteiden pilkkomi-
nen pieniin osiin 
 
Tavoitteiden mitatta-
vuus 
 
 
Lapsen osallistuminen 
tavoitteiden asettami-
seen 
 
Tavoitteiden selventä-
minen lapselle 

Yhteistyö hoitotavoit-
teissa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tavoitteiden saavutet-
tavuus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tavoitteiden mitatta-
vuus 
 
 
Tavoitteiden asettami-
nen lapsen kanssa 
 
Tavoitteiden selventä-
minen lapselle 
 

Tavoitteiden asettami-
nen 

Työntekijän keinot lap-
sen motivointityössä 

Pilkkominen 
 
Visualisointi 
 
Kuvien käyttö 

Asioiden hahmottami-
nen 
 
 
 

Työntekijän keinot lap-
sen hahmottamisen tu-
eksi 
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Mittareiden käyttö 
 
Mitattujen asioiden ylös 
kirjaaminen 
 
Mitattujen asioiden tar-
kastelu lapsen kanssa 
 
Asioiden selkeä selittä-
minen lapselle 
 
Asioiden konkreettinen 
selittäminen lapselle 
 
Asioiden perustelu lap-
selle 
 
Selittää lapselle, mitä 
hyötyä hänelle on uu-
den oppimisesta 
 
Lapsen edistymisen 
konkretisointi 

 
 
 
 
 
 
Asioiden konkretisointi 
lapselle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lapsen vahvuuksien 
huomioiminen 
 
Lapsen omien kykyjen 
esiintuominen mietittä-
essä sopivampia kei-
noja toimia arjessa 
 
 
Voimavarojen vahvista-
minen 
 
Vahvuuksien hyödyntä-
minen 
 
Lapsen omien kykyjen 
hyödyntäminen mietit-
täessä sopivampia kei-
noja toimia arjessa 
 
Lapsen omien mielen-
kiinnonkohteiden hyö-
dyntäminen 
 
Lapsen mielenkiintojen 
huomiointi 
 
Luoda lapselle onnistu-
misen kokemuksia 
 
Myönteinen palaute 
lapsen etenemisestä, 
vaikka etenemistä ei 
tuntuisi tapahtuvan 
 
Positiivisen palautteen 
antaminen 
 
Positiivinen palaute yrit-
tämisestä 
 
Palkitseminen tavoittei-
den saavuttamisesta 

Positiivisen huomioimi-
nen 
 
 
 
 
 
 
 
Positiivisen vahvistami-
nen 
 
Positiivisen hyödyntä-
minen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Positiivisten kokemus-
ten luominen 
 
Positiivinen palaute  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palkitseminen 
 

Työntekijän lasta voi-
maannuttavat keinot 
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lapselle mieluisalla ta-
valla 
 
Tapaamisilla jokin lap-
selle mieluisa osio 
 
Osallisuuden kokemuk-
sen luominen 

 
 
 
 
 
 
Lapsen osallistaminen 
 

Ratkaisukeskeinen työ-
ote 
 
Rauhallinen työote 
 
Kiireettömyys 
 
Lapsen asioista kiin-
nostuminen 
 
Lapsen kiinnostuksista 
kiinnostuminen 
 
Lapsen aito kohtaami-
nen 
 
Lapsen arvostava koh-
taaminen 
 
Työntekijän ja lapsen 
välinen luottamus 
 
Työntekijän ja lapsen 
välinen vuorovaikutus. 
 
Hyvän suhteen luomi-
nen lapsen kanssa 

Työntekijän työote 
 
 
 
 
Työntekijän asenne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työntekijän ja lapsen 
välinen suhde 
 
 
 
 

Työntekijän ja lapsen 
välinen vuorovaikutus 

 

Tavoitteiden miettimi-
nen perheen kanssa. 
 
Tavoitteiden asettami-
nen perheen kanssa. 
 
Yhteistyö vanhempien 
kanssa 
 
Vanhempien muka-
naolo hoidossa 
 
Vanhempien ohjaus 
motivoida lasta koti-
oloissa 
 
Vanhempien ohjaus 
kannustaa lasta koti-
oloissa 

Tavoitteiden asettami-
nen perheen kanssa 
 
 
 
 
Yhteistyö 
 
 
 
 
 
Vanhempien ohjaus 

Yhteistyö vanhempien 
kanssa 

Työntekijän keinot per-
heen motivointityössä 

Vanhempien motivaatio 
hoitotavoitteisiin. 
 
Vanhempien ymmärrys 
hoitotavoitteista. 
 
Selventää hoitotavoit-
teet vanhemmille. 

 

Psykoedukaatio 

Asioiden hahmottami-
nen ja konkretisointi 
perheelle 
 

 

 

 

Tiedon jakaminen 

Työntekijän jäsentävät 
keinot perheelle 

 

Luoda yhteistyötä edis-
tävä ilmapiiri. 

Ilmapiiri 
 

Vuorovaikutus vanhem-
piin 
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Työntekijän ja vanhem-
pien välinen vuorovai-
kutus. 
 
Työntekijän ja vanhem-
pien välinen luottamus. 
 
Vanhempien luottamus 
hoitotahoon 

 
 
Vanhempien luottamus 

Vanhempien sitoutumi-
nen hoitoon. 
 
Vanhempien motivaatio 
lapsen hoitoon. 
 
Vanhempien muka-
naolo lapsen hoidossa. 
 
Perheen tuki lapselle. 
 
Lähiympäristön tuki lap-
selle. 

Vanhempien sitoutumi-
nen. 
 
Vanhempien motivaa-
tio. 
 
Vanhempien muka-
naolo 
 
Aikuisten tuki lapselle 

Perheen merkitys  

Lapsen mielipide tavoit-
teista 
 
Lapsen omien tavoittei-
den kuuntelu 
 
Lapsen omien toiveiden 
kuuntelu 
 
Lapsen omien toiveiden 
huomiointi 
 
Lapsen äänen kuulemi-
nen 
 
Lapsen kuuntelu 
 
Kuulluksi tulemisen ko-
kemus motivoi 
 
Lapsen esiintuomat ta-
voitteet 
 
Lapsen tavoitteista 
hyvä aloittaa, vaikka ei-
vät välttämättä aikuis-
ten mielestä ensisijaisia 
 
Lapsen omat tavoitteet 
lapselle tärkeitä 
 
Lapsen esiintuomat ta-
voitteet 
 
Lapsen omat tavoitteet 
lapselle tärkeitä 

 
Lapsen mahdollisuus 
valita itselleen merki-
tyksellisiä tavoitteita 

Lapsen mielipide 

 

 

 

Lapsen toiveet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lapsen omat tavoitteet 
 

Lapsen kuuntelu 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lapsen tavoitteet 
 

 

Lapsen näkökulma 
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Kysymys kaksi: 
 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Lapsen luottamuksen 
herättäminen 
 
Selkeä kieli 
 
Aito kiinnostus lasta 
kohtaan 
 
Riittävästi aikaa kontak-
tin rakentamiseen 
 
Kannustava työote 
 
Lasta voimaannuttava 
työote 
 
Työntekijän sensitiivi-
syys 
 
Jokaisen lapsen koh-
dalla yksilöllisesti viritty-
minen 

Herättää lapsen luotta-
mus 
 
Selkeä kieli 
 
Aito kiinnostus lasta 
kohtaan 
 
Riittävästi aikaa kontak-
tin rakentamiseen 
 
Kannustava työote 
 
Lasta voimaannuttava 
työote 
 
Työntekijän sensitiivi-
syys 
 
Yksilöllisesti virittymi-
nen jokaiseen lapseen 

Työntekijän ja lapsen 
vuorovaikutus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työntekijän työote 
 

Työntekijän vuorovaiku-
tukselliset keinot lasten 
neuropsykiatriassa 
 

Tavoitteiden selventä-
minen lapselle 
 
Tavoitteiden pilkkomi-
nen 
 
Tavoitteiden pilkkomi-
nen konkreettisiin osa-
alueisiin 
 
Selkeät tavoitteet 
 
Riittävän haastavia ta-
voitteita 
 
Saavutettavissa olevat 
tavoitteet 
 
Riittävän pienet tavoit-
teet 
 
Tavoitteiden selventä-
minen lapselle 
 
Tavoitteiden pilkkomi-
nen 

Tavoitteiden selventä-
minen lapselle 
 
Tavoitteiden pilkkomi-
nen 
 
 
 
 
 
 
Selkeät tavoitteet 
 
Riittävä haasteellisuus 
 
Saavutettavissa olevat 
tavoitteet 
 
Riittävän pienet tavoit-
teet 
 
Tavoitteiden selventä-
minen lapselle 
 
Tavoitteiden pilkkomi-
nen 

Tavoitteiden asettami-
nen 
 
 
 
 
 
 
 

Työntekijän jäsentävät 
keinot lasten neuropsy-
kiatriassa 

Kokonaisuuksien pilk-
kominen 
 
Asioiden konkretisointi 
 
Tauotus 
 
Osittaminen 
 
Strukturointi 
 
Struktuuri 
 
Visualisointi 
 

Kokonaisuuksien pilk-
kominen 
 
Konkretisointi 
 
Tauotus 
 
Osittaminen 
 
Strukturointi 
 
 
 
Visualisointi 
 
 

Asioiden hahmottami-
nen 
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Kuvien käyttäminen 
apuna 
 
Visuaalinen tuki 
 
Kuvastruktuuri 
 
Kuvallinen tuki 
 
Kirjoittaminen 
 
Mittarien käyttö 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kirjoittaminen 
 
Mittarien käyttö 

Ennakointi 
 
Yhdessä tekeminen 
 
Onnistumisten sisällyt-
täminen 
 
Lapsen kanssa palkit-
semisen miettiminen 
 
Lapsen kanssa palkit-
semisesta sopiminen 
 
 
Välitön palkitseminen 
Usein toistuva palkitse-
minen 
 
Nopea palaute onnistu-
misesta 
 

Ennakointi 
 
Yhdessä tekeminen 
 
Onnistumisten sisällyt-
täminen 
 
Lapsen kanssa palkit-
semisen miettiminen 
 
Lapsen kanssa palkit-
semisesta  
sopiminen 
 
Välitön palkitseminen 
 
Usein toistuva palkitse-
minen 
 
Nopea palaute onnistu-
misesta 
 

Ennakointi 
 
Yhdessä tekeminen 
 
Palkitseminen 
 

Työntekijän muut keinot 
keinot 
 

Riittävän tiheä seuranta 
 
 
 
Riittävän tiheät tapaa-
miset 

Riittävän tiheä seuranta 
 
Riittävän tiheät tapaa-
miset 
 

Seuranta 
 

 

Lapsen vahvuuksien 
hyödyntäminen 
 

Lapsen vahvuuksien 
hyödyntäminen 
 

Lapsen vahvuuksien 
hyödyntäminen 
 

 

Toiminnallisuus Toiminnallisuus Toiminnallisuus  

Lapsen osallistamisen 
vahvistaminen 
 
Lapsen omat valinnat 
käynneille 

Lapsen osallistamisen 
vahvistaminen 
 
Lapsen omat valinnat 
käynneille 

Lapsen osallistaminen 
 

 

Hyväksi havaittujen kei-
nojen käyttö yksilölli-
sesti toteutettuna 
 
Lapsen mahdollisten 
aistiyliherkkyyksien 
huomioiminen 
 
Lapsen oirekuvan huo-
mioiminen 
Lapsen neuropsykiat-
risten piirteiden huomi-
oiminen 
 
Lapsen omien mielen-
kiinnon kohteiden huo-
mioiminen 
 

Yksilöllinen toteutus 
 
 
 
Lapsen mahdollisten 
aistiyliherkkyyksien 
huomioiminen 
 
Lapsen oirekuvan huo-
mioiminen 
Lapsen neuropsykiat-
risten piirteiden huomi-
oiminen 
 
Lapsen omien mielen-
kiinnon kohteiden huo-
mioiminen 
 

Lapsen yksilöllisyys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yksilöllisyyden huomi-
ointi lasten neuropsyki-
atriassa 



  Liite 4 

  

Huomioida lapsen ikä-
taso 

Huomioida lapsen ikä-
taso 

Huomioida lapsen kyky 
ymmärtää asioita 
 
Huomioida lapsen ikä-
taso 
 
lapsen kognitiivisen ta-
son huomioiminen 

Huomioida lapsen kyky 
ymmärtää asioita 
 
Lapsen ikätaso 
 
 
Lapsen kognitiivinen 
taso 

Lapsen kyky ymmärtää 
 
 

 

Keskittymään auttavat 
esineet 

Keskittymään auttavat 
esineet 

Apuvälineet keskittymi-
sen tueksi 

Neuropsykiatriset apu-
välineet 

Tunnekortit Tunnekortit Lapsen tunteita hah-
mottavat esineet 

 

Kuvat 
 
Tarrat 
 
Time-timer 
 
Esineet, jotka auttavat 
jäsentämään tilannetta 
 
Esineet, jotka auttavat 
jäsentämään puhetta 
 
Esineet, jotka auttavat 
ymmärtämään tilan-
netta 
 
Esineet, jotka auttavat 
ymmärtämään puhetta 

Kuvallinen tuki 
 
 
 
Time-timer 
 
Esineet, jotka auttavat 
jäsentämään tilannetta 
 
Esineet, jotka auttavat 
jäsentämään puhetta 
 
Esineet, jotka auttavat 
ymmärtämään tilan-
netta 
 
Esineet, jotka auttavat 
ymmärtämään puhetta 

Lapsen ajatuksia hah-
mottavat esineet 
 

 

 
 
 
Kysymys kolme: 
 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Virikkeiden vähyys, jos 
tarkkaavaisuusongel-
maa 
 
Joillekin pelkistetty ym-
päristö paras 
 
Joillekin virikkeellinen 
ympäristö paras 
 

Joillekin pelkistetty ym-
päristö paras 
 
 
 
 
 
Joillekin virikkeellinen 
ympäristö paras 
 

Lapsen yksilöllisyyden 
huomiointi 
 
 

Työntekijään liittyvät 
keinot luoda motivaa-
tiota edistävä ympäristö 
 

Rento 

 
Hyväksyvä 

 
Lapsen huomioon ot-
tava ympäristö 
 
Lapsen huomioiva ym-
päristö 
 
Lapsen mahdollisuus 
liikkua tapaamisen ai-
kana 

Rento 
 
Hyväksyvä 
 
Lapsen huomioonot-
tava 
 
 

Ilmapiiri  

Sama tila joillekin tär-
keää 
 
Sopiva määrä aistiär-
sykkeitä 

Sama tila 
 

 
Sopiva määrä aistiär-
sykkeitä 

Tilan sijainti 
 
Tilan viihtyisyys 
 

Tapaamisympäristön 
yksityiskohdat 
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Visuaalinen selkeys 
 
Virikkeiden määrä 
 
Valoisuus 
 
Värit 
 
Värien käyttö 

 
Äänet 
 
Kodinomaisuus 

 
Visuaalinen selkeys 
 
Virikkeiden määrä 
 
Valoisuus 
 
Värit 
 
 
 
Äänet 
 
Kodinomaisuus 

Samat esineet tapaami-
silla voi olla tärkeää 
 
Esineet samoilla  
paikoilla 
 
Sopiva määrä virikkeitä 
 
Kiinnostavat esineet 
näkyvillä 
 
Tunnekortit 
 
Aikaa hahmottamaan 
auttavat esineet 
 
Time-timer 
 
Asioiden jäsennys ku-
vakorteilla: 
 
mitä tapahtuu 
milloin tapahtuu 
ajallinen kesto 
 
Kuvakortit asioiden jä-
sentämiseen 
 
Paikkaa hahmottamaan 
auttavat esineet 
 
Lapsen omien kiinnos-
tuksien kohteiden mu-
kaiset esineet ja lelut 
 
Lasta innostavat lelut 
 
Lapsen kiinnostuksia 
herättelevät välineet/le-
lut 
 
Ajankohtaiset lapsen 
iän mukaiset lelut ja 
esineet 

 

Sensomotoriset esineet 

 

Rentouttavat esineet 

Lapselle tutut esineet 
 
 
 
 
 
Esineiden määrä 
 
Esineiden sijoitus 
 
 
Tunteiden tunnista-
mista auttavat esineet 
 
Hahmottamista auttavat 
esineet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Virikkeelliset esineet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sensomotoriset esineet 
 
 
Rentouttavat esineet 

Esineet  
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MINUN FIILIS 

 

Ympyröi tämän hetken/viimeaikojen fiilis eli tunne. Voit 

ympyröidä niin monta kuin haluat. 

Asioita, joista tykkään tällä hetkellä: 

                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                       

 

Tekemisiä, joista tykkään tällä hetkellä: 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                    

 

 

Minun tavoitteeni: 

 

_____________________________________________________________________ 
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PUUTEHTÄVÄ 

 

. Voidaan tehdä lapsen kanssa kahden tai perheen kanssa yhdessä. 

. Jokaiselle käynnille lapsi miettii lähiajoilta kolme positiivista asiaa, 

onnistuminen tai jotain, josta on tullut hyvä mieli. Lisäksi yksi asia, 

joka on tuntunut ikävältä tai jonka toivoisi muuttuvan. 

 asiat kirjoitetaan askarreltuihin lehtiin, jotka kiinnite-

tään puihin. Lehdet voi askarrella työntekijä, lapsi, van-

hempi tai yhdessä.  

 3 lehteä taikapuuhun.  

 1 lehti muutospuuhun. 

. Perheen tai vanhemman kanssa tehtynä vanhempi miettii: 

 3 positiivista/ vanhempaa ilahduttanutta asiaa lapsesta 

tai lapsen elämästä lähiajoilta. 

 1 asia, johon toivoisi muutosta lapsen käytöksessä/ elä-

mässä tai jokin asia, minkä arvelee olleen ikävä lapselle 

lähiaikoina. 

 lehdet voidaan kiinnittää joko lapsen kanssa samoihin 

puihin tai eri puihin, sopimuksen ja tilanteen mukaisesti. 

. Puita täydennetään osana sovittuja käyntejä. 

. Tuoreista lehdistä keskustellaan ja vanhoihin lehtiin tarvittaessa pa-

lataan. 

. Muutospuusta voi myös tippua lehtiä maahan, jos tarkoituksenmu-

kaista. 

. Vanhempi tai työntekijä voi tarvittaessa auttaa lasta miettimään asi-

oita muutos- ja taikapuuhun. 

. Viimeiselle käynnille askarrellaan yhdessä/ työntekijä viimeistelee 

puut 

  käydään yhteenvetona läpi. 

  annetaan lapselle/perheelle muistoksi. 

 

                                   

      Muutospuu        Taikapuu 

 

 

. puutehtävä on kehitetty tutkimuksellisen kehittämishankkeen lopputuotoksena ja se sisältää 

mahdollisimman paljon elementtejä, joiden on todettu edistävän neuropsykiatrisen lapsen hoito-

motivaatiota.  
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Muutospuu 
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TAIKAPUU 
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MOTIVAATION EDISTÄMISEN CHECKLIST 

 

 

. Rakentaa hyvä ja luottamuksellinen yhteys lapseen ja perheeseen 

-tarpeeksi aikaa suhteen rakentamiseen + riittävästi käyn-

tejä 

-aito kiinnostus lasta ja hänen mielenkiinnonkohteita koh-

taan 

. Luoda hyvä ilmapiiri (hyväksyvä, luottamuksellinen, kiireetön, myön-

teinen) 

-työntekijän asenne: empatia, positiivinen asenne lapseen, 

ratkaisukeskeisyys, rauhallisuus) 

 -yhdessä tekeminen 

-> käynneillä saa ja on suositeltavaa olla myös kivaa (Tau-

oille ja loppuun lapsen valitsema mieluisa tekeminen) 

. Tavoitteiden asettaminen 

 -yhdessä perheen kanssa ja 

 -pelkästään lapsen kanssa 

-työskentely myös lapsen omien tavoitteiden eteen, vaikka 

ne eivät olisi aikuisten mielestä ensisijaisia 

-tavoitteiden perustelu perheelle ja lapselle itselleen 

->mitä hyötyä ja etua niistä on 

->riittävän pienet, konkreettiset ja saavutettavat tavoitteet 

. Kokonaisuuksien pilkkominen osiin 

 ->asioiden konkretisointi 

. Lapselle paljon onnistumisen kokemuksia 

 -positiivinen palaute 

-havainnollistaa ja sanoittaa pienikin edistysaskel tai yritys 

edistyä 

-lapselle vastuun kokemisen kokemus ikätasoisesti 

. Palkitseminen onnistumisista 

 -välitön, usein toistuva 

 -lapselle mieluisa tapa palkita 

. Lapsen aseman ja näkemyksen korostaminen 

 -lapsen osallistaminen  

 -lapsen omat valinnat aikuisen osoittamissa asioissa 

 -lapsen omat mielipiteet ja tavoitteet 

 -lapsen omat mielenkiinnonkohteet 

 -lapsen vahvuuksien ja voimavarojen tunnistaminen ja 

 hyödyntäminen 

. Perheen tuki lapselle tärkeää 

-kaikkien aikuisten työskentely yhdenmukaisesti tavoittei-

den saavuttamiseksi 
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-perhe mukaan hoitoprosessiin mahdollisimman paljon 

-positiivinen palaute perheelle 

-pienten onnistumisten korostaminen ja havainnollistami-

nen 

. Ympäristön vaikutus (sosiaalinen-, fyysinen- ja ajallinen ympäristö) 

 Tärkeää kartoittaa ympäristötekijät, jotka tukevat tai 

estävät lapsen motivoitumista 

. Myönteisten tunteiden teoria 

 Kun lapselle luodaan myönteinen tunne ennen stressaa-

vaa tilannetta (esim. jonkun herkun tai myönteisen 

muiston avulla), lapsi suoriutuu selvästi paremmin stres-

saavasta tilanteesta ja paremmin tuloksin 

. Hyvinvoinnin PERMA-malli 

 -myönteiset tunteet 

-sitoutuminen 

-ihmissuhteet 

-merkityksellisyys/tarkoitus 

-aikaansaaminen 

-> näiden osa-alueiden edistäminen voi edistää lapsen hoi-

tomotivaatiota  

. Vapaaehtoisuus, kyvykkyys, yhteenkuuluvuuden tunne sekä hyvänte-

kemisen kokeminen ovat merkittäviä tekijöitä motivaation edistämi-

sessä 

 . vapaaehtoisuuden kokemusta voi edistää esim: 

-> perustelemalla käyntien tarkoitus (mitä hyö-

tyä?) 

  ->lapsen omat tavoitteet 

  ->mukava yhdessä tekeminen 

 . kyvykkyyden kokemusta voi vahvistaa esim: 

  ->onnistumisen kokemusten vahvistaminen 

  ->lapsen osallistaminen 

->auttaa lasta saamaan aikaan haluamiaan asi-

oita 

 . yhteenkuuluvuuden tunnetta voi edistää esim: 

  ->luomalla hyvä suhde lapseen 

  ->vahvistaa lapselle tärkeitä sosiaalisia suhteita 

 . hyväntekemisen kokemusta voi luoda esim: 

->tehdä lapsen kanssa yhdessä jokin pieni lahja 

tai askartelu läheiselle 

->auttaa ja opettaa lasta toimimaan myös mui-

den ihmisten hyväksi 

->tutkimusten mukaan hyväntekeminen toiselle 

tuo sisäistä tyydytystä myös tekijälle itselleen 



      Liite 8 

 

PALAUTEKYSELY: 

 

1. Oliko tutkimuksellinen kehittämishanke hyödyllinen? 

 

              kyllä                    osittain          ei 

 

 

 

 

2.  Oliko tutkimuksellinen kehittämishanke mielenkiintoinen? 

 

kyllä                    osittain          ei 

 

 

 

3. Aiotko käyttää motivaation edistämistyökalun minun fiilis lomaketta? 

 

kyllä                      ehkä          en 

 

 

 

4. Aiotko käyttää motivaation edistämistyökalun puutehtävää? 

 

kyllä                      ehkä          en 

 

 

5. Sana on vapaa, mutta ei pakollinen😊 : 

 

 

 

 

KIITOS! 
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Tutkimuslupapäätös: 

 

 



            
 

 

 


