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Kuormittavien tunteiden hallinnan toimintamalli on konkreettinen menetelmä asiakastyöhön. Sen 
tavoitteena on antaa välineitä sosiaali- ja terveydenhuolto alan ammattilaisille kuormittavista tun-
teista kärsivien asiakkaiden tunnistamiseen ja auttamiseen. Toimintamallin ovat kehittäneet Liisa 
Kiviniemi ja Päivi Vuokkila-Oikkonen. Toimintamallin kehittämiseksi sen toimivuudesta ja kehittä-
mistarpeista tarvittiin lisää tietoa. Sen tarpeen pohjalta syntyi tämä opinnäytetyö.  
 
Kuormittaviksi tunteiksi ei voida määritellä mitään tiettyjä tunteita. Päinvastoin mistä tahansa tun-
teesta voi tulla kuormittava tunne. Tunne muuttuu kuormittavaksi, kun sen kesto ja voimakkuus 
eivät ole tarkoituksenmukaisia suhteessa tilanteeseen. Kuormittavat tunteet vaikuttavat negatiivi-
sesti kokonaishyvinvointiimme. Tunteiden säätely on elämässä tarvittava perustaito. Sillä tarkoite-
taan kykyä vaikuttaa siihen, millaisia tunteita tunnemme, sekä kuinka pitkään ja voimakkaana tun-
teet koemme. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa kuormittavien tunteiden hallinnan- toimintamallin käyt-
tökelpoisuudesta ja kehittämisideoista kokemustoimijoiden näkökulmasta hoitotyön menetelmänä. 
Tavoitteeseen pyrittiin seuraavien tutkimustehtävien kautta: Millaisia käsityksiä kokemustoimijoilla 
on kuormittavien tunteiden käsittelyn toimintamalli käyttökelpoisuudesta hoitotyössä. Millaista ke-
hitysideoita kokemustoimijoilla on kuormittavien tunteiden käsittelyn toimintamallin kehittämiseksi? 
 
Vastauksia tutkimustehtäviin haettiin teemahaastattelun kautta. Haastatteluihin osallistui kolme ko-
kemustoimijaa. Haastattelut nauhoitettiin ja siitä kertynyt aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä.  
 
Aineiston analyysissä opinnäytetyön tuloksista syntyi viisi pääluokkaa. Ne olivat Kuormittavan tun-
teen tunnistaminen, Kuormittavan tunteen käsittelemisen menetelmien arviointi, Reflektointi, Pro-
sessin päättäminen ja Omaksuminen osaksi elämää ja Toimiva asiakassuhde. Toimivan asiakas-
suhteen syntyminen nähtiin edellytyksenä kuormittavien tunteiden hallinnan toimintamallin käyttö-
kelpoisuudelle. Toimivan asiakassuhteen osatekijöiksi nousi kunnioittaminen, luottamus, yksilölli-
syys, konkreettisuus ja toimimaton asiakassuhde. 
 
 
 
Asiasanat: kuormittavat tunteet, tunteiden säätely, toimiva asiakassuhde, kokemustoimijuus, laadullinen tut-
kimus  
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Any emotion can develop into a stressful experience. It happens when the emotion is more intense 
and its duration is longer than normal. Stressful emotions have negative effects on 
one´s welfare. That´s why the handling of emotions is a basic skill needed in everyday life.  
An operations model for dealing with stressful emotions is a practical method for customer work. 
Its goal is to offer tools to professionals to help their clients deal with stressful emotions. The model 
was developed by Liisa Kiviniemi and Päivi Vuokkila-Oikkonen. The purpose of the thesis was to 
produce additional information about the operating model.  
 
The aim of the study was to find out what kind of views the experts by experience have about the 
functioning of the model in nursing and, furthermore, what kind of ideas for developing the operating 
model. 
 
The material was collected using a theme interview. There were three experts of experience par-
ticipating in the interviews.  The material was recorded and then analyzed by the content analysis.  
 
Five main categories were created from the results: identification of stressful emotions, evaluation 
of the methods of dealing with stressful emotions, reflection, finishing of the process and adopting 
it as a part of life and a functioning client relationship. The precondition for the operating model 
seemed to be a functioning relationship between the client and the professional. The following 
elements of a well-functioning client relationship were identified: respect, trust, individuality, practi-
cality and negative experiences of previous client relationships. 
 
 
 
Keywords: stressful emotions, dealing with emotions, functioning client relationship, experts by experience, 
qualitative research 



  

 

1  JOHDANTO 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden käyttö jakautuu Suomessa epätasaisesti. Oulussa 10 % 
asukkaista kerryttää 81 % kaikista sosiaali-ja terveydenhuollon kustannuksista. Kuormittavat tun-
teet voivat olla yksi selittävä tekijä, sille miksi ihminen ajautuu runsaaseen sosiaali- ja terveyspal-
veluiden käyttöön. (Kiviniemi & Vuokkila-Oikkonen 2016, 44-47.) Runsaan palvelujen käytön taus-
talla voi olla monenlaisia syitä, eivätkä ne kaikki liity kuormittaviin tunteisiin. Tunteiden säätelyn 
oppiminen voi kuitenkin olla yksi arkea merkittävästi helpottava keino (Kokkonen 2010, 9).  
 
Kuormittavien tunteiden käsittelyyn on kehitetty toimintamalli. Tätä mallia ovat kehittäneet Liisa Ki-
viniemi ja Päivi Vuokkila-Oikkonen. Malli antaa konkreettisen välineen asiakastyöhön. Se pohjau-
tuu näyttöön perustuvaan tietoon ja siitä on saatu palautetta ammattilaisilta ja opiskelijoilta. Asiak-
kaiden näkemystä ei kuinkaan ole vielä saatu mukaan kehitystyöhön. Opinnäyte työssäni vastaan 
tähän tarpeeseen ja tuon asiakkaiden äänen kuuluviin kokemustoimijoiden kautta.  
 
Kuormittaviksi tunteiksi ei voida määritellä mitään tiettyjä tunteita. Päinvastoin mistä tahansa tun-
teesta voi tulla kuormittava tunne. Tunne muuttuu kuormittavaksi, kun sen kesto ja voimakkuus 
eivät ole tarkoituksen mukaisia suhteessa tilanteeseen. Kuormittavat tunteet vaikuttavat negatiivi-
sesti kokonaishyvinvointiimme. Tunteiden säätely on elämässä tarvittava perustaito. Sillä tarkoite-
taan kykyä vaikuttaa siihen, millaisia tunteita tunnemme, sekä kuinka pitkään ja voimakkaana tun-
teet koemme. Tavoitteena tunteiden säätelyn oppimiselle onkin kuormittavien tunteiden lievittämi-
nen sekä käyttäytymisen sääteleminen. (Kokkonen 2010, 19-23.) 
 
Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla kokemustoimijoiden näkemyksiä ja kehitysideoita kuormit-
tavien tunteiden käsittelyn toimintamallista hoitotyön menetelmänä. Opinnäytetyöni tavoitteena on 
tuottaa tietoa kuormittavien tunteiden käsittelyn toimintamallin käyttökelpoisuudesta ja kehittämis-
ideoista kokemustoimijoiden näkökulmasta hoitotyön menetelmänä. Tutkimuksella on kaksi tutki-
mustehtävää. Ne ovat seuraavat: millaisia käsityksiä kokemustoimijoilla on kuormittavien tunteiden 
käsittelyn toimintamalli käyttökelpoisuudesta hoitotyössä ja millaista kehitysideoita kokemustoimi-
joilla on kuormittavien tunteiden käsittelyn toimintamallin kehittämiseksi? Vastauksia tutkimusteh-
täviin haettiin teemahaastattelun kautta. Haastattelut nauhoitettiin ja siitä kertynyt aineisto analy-
soitiin sisällönanalyysillä.  
 



  

 

Opinnäytetyössä haastateltiin kokemustoimijoita. Kokemustoimijat hyödyntävät omaa kokemus-
taan esimerkiksi sairaudesta tai vammasta, jota itse sairastavat. Pyrkimyksenä on oman kokemuk-
sen kautta tuoda kyseistä asiaa näkyväksi. Kokemustoimijat osallistuvat muun muassa yhteiskun-
nalliseen vaikuttamiseen sekä pitävät omaan kokemukseen pohjautuvia luentoja. Kokemustoimi-
joiden eivät yleensä ole sosiaali- tai terveysalan ammattilaisia vaan heidän asiantuntijuus perustuu 
omaan kokemukseen. (Kokemustoiminta 2013.)   
 
Aineiston analyysin kautta opinnäytetyön tuloksista syntyi viisi pääluokkaa. Ne olivat kuormittavan 
tunteen tunnistaminen, kuormittavan tunteen käsittelemisen menetelmien arviointi, reflektointi, pro-
sessin päättäminen ja omaksuminen osaksi elämää ja toimiva asiakassuhde. Toimivan asiakas-
suhteen syntyminen nähtiin edellytyksenä kuormittavien tunteiden hallinnan toimintamallin käyttö-
kelpoisuudelle. Toimivan asiakassuhteen osatekijöiksi nousi kunnioittaminen, luottamus, yksilölli-
syys, konkreettisuus ja toimimaton asiakassuhde. Kuormittavan tunteen tunnistaminen nähtiin pro-
sessin kannalta merkityksellisenä vaiheena. Arvioitaessa kuormittavan tunteen käsittelyn menetel-
miä lähtökohtaisesti toimivina menetelminä nähtiin tavoitteen asettaminen ja voimavarakeskeisyys. 
Myös ilmapiirin merkitystä korostettiin. Tulevaisuus muistelu nähtiin vaikeasti konkretisoitavissa 
olevana menetelmänä ja sen hyödyntämisen mahdollisuuksien nähtiin riippuvan yksilön valmiuk-
sista. Reflektointi merkitystä prosessille korostettiin. Prosessin päättämistä ja omaksumista omaksi 
elämään vahvistaviksi tekijöiksi nousi toimivien ratkaisujen löytäminen, mahdollisuus jatkotukeen, 
sekä voimavaraistavat asiat arjessa. Heikentäviksi tekijöiksi nousi tyhjyyden kokemus prosessin 
päättyessä ja sen herättämä jatkotuen tarve.  
 



  

 

2 TUNTEET IHMISEN KÄYTTÄYTYMISEN OHJAAJANA 

Tässä luvussa esitetään opinnäytetyöni tietoperusta. Tietoperustassa käsiteltyjä aiheita ovat kuor-
mittavat tunteet ja niiden käsittely. Tietoperustassa käsitellään myös lyhyesti asiakaslähtöisyyttä 
etenkin osallisuuden näkökulmasta.  

2.1 Tunteet ohjaavat käyttäytymistämme 

Tunteet ovat osa jokaisen ihmisen elämää. Ne ohjaavat osaltaan toimintaamme ja tekevät elämäs-
tämme kiinnostavamman ja merkityksellisemmän. Tunteet kuluttavat ihmisen energiaa, mutta 
myös antavat sitä (Luoma, Mäntymaa, Puura &Tamminen 2003).  Ne ohjaavat valintojamme, po-
sitiivinen tunne on viesti siitä, että jokin tavoite on saavutettu. Negatiiviset tunteet taas viestittävät 
meille uhkista ja estävät meitä tekemästä vääriä ratkaisuja. (Korkeila 2017.) Tunteen ovat myös 
tärkeässä roolissa keskinäisessä vuorovaikutuksessamme. Vuorovaikutuksemme keskeinen ele-
mentti on tunnetilojen jakaminen. Sen avulla ymmärrämme toisiamme ja tulemme itse ymmärre-
tyksi. (Luoma ym. 2003.) Kun tunne-elämä on tasapainossa, mikään yksittäinen tunne ei kuluta 
kohtuuttoman paljon ihmisen voimavaroja. Joskus jokin tunne tai jotkin tunteet voivat kuitenkin lii-
allisesti kuormittaa ihmisen elämää. Tällöin puhutaan kuormittavasta tunteista.  Tunteiden säätele-
minen onkin keskinen arjentaito, josta jokainen hyötyy. Tunteiden säätelemisen taidon perusta luo-
daan lapsuudessa, mutta taitoa voi harjaannuttaa läpi elämän. (Kokkonen 2010, 6.) 
 
Tunteemme vaikuttavat aivojen toimintaan. Niiden rooli aivotoiminnan säätelyssä on keskeinen. 
Tunteet vaikuttavat muun muassa aivojen energia- ja informaatiovirtaan.  Tärkeitä rakenteita tun-
teiden säätelyn näkökulmasta ovat limbinen järjestelmä sekä isoaivojen otsalohko myös pikkuaivot 
osallistuvat tunteiden säätelyyn. Yksi limbisen järjestelmän keskeinen osa on mantelitumake eli 
amygdala. Mantelitumake vastaanottaa, arvioi ja tulkitsee tunteisiin liittyviä ärsykkeitä. Se on yh-
teydessä moniin aivojen osiin, kuten hippokampukseen, joka on keskeinen aivoalue muistin kan-
nalta. Myös useat eri välittäjäaineet osallistuvat tunteiden säätelyyn. Tällaisia ovat muun muassa 
serotoniini, dopamiini ja noradrenaliini. (Luoma ym. 2003.; Kinnunen & Kokkonen 2008, viitattu 
1.5.2017.) 



  

 

2.1.1 Kuormittavat tunteet 

Kun tunne-elämä on tasapainossa ihmisen kokemat tunteet viriävät tarkoituksen mukaisesti. Olipa 
tunne sitten miellyttävä tai epämiellyttävä se ei yksistään horjuta ihmisen psyykkistä tasapainoa, 
jos se ilmenee tarkoituksenmukaisesti ja tilanteen edellyttävissä mittakaavoissa. Mikä tahansa 
tunne voi kuitenkin muuttua kuormittavaksi, jos se on liian voimakas ja pitkä kestoinen. Yksittäinen 
tunne tai useat tunteet voivat alkaa tuntua ylivoimaisilta. Tällaisia tunteita voidaan kutsua kuormit-
taviksi tunteiksi. (Kokkonen 2010, 19-23.) 
 
Kun tunne muuttuu kuormittavaksi se alkaa vaikuttaa mielemme ja kehomme hyvinvointiin. Usein 
miten kuormittaviksi tunteiksi mielletään tunteet, jotka koetaan yleensä epämukaviksi. Tällaisia tun-
teita ovat esimerkiksi häpeä, ahdistus ja alakuloisuus syyllisyys sekä suru. Kuormittaviksi tunteiksi 
voidaan kokea myös positiiviset tunteet kuten optimismi, riehakkuus tai kaikkivoipuudentunne. Näi-
den tunteiden ollessa poikkeuksellisen voimakkaita ne voivat alkaa rasittaa ihmisen kehoa ja 
mieltä. (Kokkonen 2010, 19-23.) 
 

2.1.2 Tunteiden säätely 

Tunteiden säätely on elämässä tarvittava perustaito, joka helpottaa monella tapaa elämää. Tuntei-
den säätelyllä tarkoitetaan kykyä vaikuttaa, siihen millaisia tunteita tunnemme, sekä kuinka pitkään 
ja voimakkaana tunteet koemme (Kokkonen. 2010, 19-23). Etenkin negatiivisten tunteiden keston 
ja voimakuuden sääteleminen on ihmisen hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Tällaiset tunteet muutta-
vat helposti kuormittaviksi, jos ihmisellä ei ole välineitä niiden säätelyyn. (Korkeila 2017, Viitattu 
1.5.2017.) Pyrkimyksenä on suunnata tunteet tasapainotilaan. Tunteiden sääteleminen voi olla tie-
dostamatonta tai tietoista. Tunteita säätely edistää käyttäytymisemme säätelyä. Tavoitteena tun-
teiden säätelyn oppimiselle onkin kuormittavien tunteiden lievittäminen sekä käyttäytymisen sääte-
leminen.  Kuormittavien tunteiden säätely on tärkeää, koska ne aiheuttavat pitkäaikaista stressiä, 
joka on vaaraksi elimistöllemme. (Kokkonen 2010, 19-23.) 
 



  

 

Tunteita voidaan säädellä monilla eri strategiolla. Naisten ja miesten tavoissa säädellä tunteita on 
eroavaisuuksia. Naiset tukeutuvat miehiä useammin sosiaaliseen tukeen, syömiseen, nukkumi-
seen ja tunteen välttelemiseen. Miehet taas säätelevät tunteitaan useammin alkoholin, seksin, huu-
morin ja mieleisen tekemisen avulla. (Kinnunen & Kokkonen 2008) 
  
Terveyden kannalta ei ole yhdentekevää millaisen valmiudet omaa tunteiden säätelyn suhteen.  
Kokkonen Marja (2001) tutki väitöskirjassaan aikuisiän tunteiden säätelyn ja fyysisen terveyden 
yhteyttä. Tutkimuksessa selvisi, että puutteellinen tunteiden säätely on terveysriski. Myös tunteiden 
säätelyyn käytettävillä menetelmillä on merkitystä. Osa menetelmistä on vaaraksi terveydelle ja 
hyvinvoinnille. Tällaisia ovat esimerkiksi liiallinen alkoholin käyttö, suojaamaton seksi sekä ongel-
masyöminen. Myös kielteisessä tunnekokemuksessa märehtimisen ja tunneilmaisujen tietoisen tu-
kahduttamisen on todettu olevan terveydelle vaarallisia. (Kinnunen & Kokkonen, 2008) Sen sijaan 
terveyttä edistäviksi tunteiden säätelyn välineiksi on viime vuosien tutkimuksissa noussut muun 
muassa liikunta, tietoinen positiivisen ajattelun hyödyntäminen sekä tietoinen läsnäolo. (Korkeila 
2017, Viitattu 1.5.2017.)  
 
Tietoinen läsnäolo on Suomessa käyttöön vakiintunut termi mindfulnessille. Tietoinen läsnäolo on 
Jon Kabat-Zinnin määritelmän mukaan ”tietoisuus, joka syntyy siten, että kiinnitetään tarkoituksella 
huomiota nykyhetkeen ja siten, että koetaan hyväksyen ja tuomitsematta hetki hetkeltä avautuvat 
kokemukset. Tietoinen läsnäolo on läsnä olemista nykyhetkessä tietoisena siitä, mitä on juuri nyt. 
Se on havainnointia vailla arvioimista, suodattamista tai muuttamispyrkimystä. (Lehto 2014, 85-86.; 
Raevuori 2016.)  
 
Positiivinen psykologia keskittyy ihmisen vahvuuksiin sekä voimavaroihin, sen sijaan, että tarkkai-
lisi yksilön heikkouksia ja puutteita. Se pyrkii löytämään ihmisen ydin vahvuuksia ja käyttämään 
niitä uudella tavalla. Positiivisen psykologian ydinajatuksena on, että voimme omalla toiminnal-
lamme vaikuttaa siihen, miten pääsemme vaikeuksien yli. Pyrkimyksenä on oppia hyödyntämään 
hyviä hetkiä. Positiivista psykologi hyödyntää hyvinvoinnin lisäämisessä muun muassa harjoituk-
sia, jossa kirjataan kolme päivän aikana tapahtunutta hyvää asiaa, ilmaistaan kiitollisuutta päivittäin 
sekä kirjoitetaan ylös varhaisia hyviä muistoja. (Johdanto positiiviseen psykologiaan ja resursseja 
2016; Korkeila 2017.) 
 



  

 

Kun tunteiden säätely on epäonnistunutta, ihmisen on vaikeaa valita oikea säätelykeino tunteiden 
voimakkuuden ja keston muokkaamiseksi. Vaikeudet tunteiden säätelyssä voidaan jakaa puutteel-
liseen säätelyyn sekä liialliseen säätelyyn. Alisäätely voi näkyä esimerkiksi aggressiivisuutena, es-
tottomuutena ja äkkipikaisuutena. Ylisäätely taas ilmenee estoisuutena, tunteiden syvällisen ym-
märtämisen ja kuvaamisen sekä jäsentämisen vaikeutena. Tämä voi heijastua vaikeutena muo-
dostaa ja ylläpitää merkityksellisiä ihmissuhteita. (Kokkonen 2010, 24- 25.) 
 
Tunteet vaikuttavat tekemiimme ratkaisuihin. Siksi myös tunteiden säätelyn osaaminen on keskei-
nen tekijä käyttäytymisen säätelemisessä. Eeva Väisänen ja Pia Laine (2011) selvittivät pro gradu-
tutkielmassaan persoonallisuuden piirteiden ja tunteiden säätelystrategioiden yhteyksiä työn 
imuun. Heidän tutkimuksessaan selvisi, että tunteita usein tukahduttavat sekä korkeamman neu-
roottisuuden tason omaavat henkilöt olivat vähemmän työlleen omistautuneita kuin harvoin tunteita 
tukahduttavat ja matalamman neuroottisuuden tasan omaavat. He myös kokivat olonsa vähemmän 
tarmokkaiksi. Lappalainen Pia (2012) taas selvitti väitöskirjassaan, että hyvää johtajuutta ennakoi 
itsehillintä ja sosiaalisuus loogisen älyn sijaan. Onnistuneella tunteiden säätelyllä on siis vaikutusta 
niin työelämässä menestymiseen, kuin myös fyysiseen terveyteen.  

2.2 Kokemustoimijuus osallisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistämissä 

Asiakaslähtöisyys on noussut viimevuosina keskiöön sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämi-
sessä. Palveluita kehitetään paremmin asiakkaiden tarpeita vastaaviksi ja heitä itseään osallista-
viksi. Asiakaslähtöisen työskentelyn tarkoituksena on tarjota ihmisille heidän yksilöllisten tar-
peidensa mukaista hoitoa yhteistyössä heidän itsensä kanssa. (Koivunen 2017.) Pyrkimyksenä on 
kohdata ihminen ihmisarvoa, yksityisyyttä ja vakaumusta kunnioittaen. Osaltaan asiakaslähtöi-
syyttä ohjaa laki potilaan asemasta ja oikeuksista. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 
0817/1992 785:1.3§) 
 
Asiakaslähtöisyyden tärkeä lähtökohta on ihmisten kokemus siitä, että he osallistuvat oman hoi-
toonsa suunnitteluun, toteutukseen ja arviontiin. Sen sijaan, että ihminen kokee, että toiset päättä-
vät hänen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista. Sen toteuttamiseksi on tärkeää, että hoito 
perustuu tasavertaiseen vuorovaikutussuhteeseen asiakkaan ja sosiaali- ja terveysalan ammatti-
laisten sekä kolmannen sektorin toimijoiden välillä.  Asiakkaan todellisuuden kuunteleminen luo 
hyvät lähtökohdat onnistuneelle hoitosuhteelle. Hoidon ja sen tavoitteiden tulee nousta asiakkaan 



  

 

tarpeista. (Koivunen 2017) Asiakaslähtöisyyden toteutumista edistävät tietynlaiset ominaisuudet 
hoitajassa. Asiakaslähtöisyyden edistämiseksi hoitajien koulutuksessa on korostettava empatiaky-
kyä edistävää koulutusta (Gountas & Gountas 2015). Asiakaslähtöisyys on myös parhaimmillaan 
kustannus tehokasta. Korealaisen tutkimuksen mukaan asiakaslähtöinen toiminta paransi hoito-
työn tuottavuutta merkittävästi (Jin, Lee & Yeo 2014). 
 
Osallisuus on yksi osa asiakaslähtöistä toimintaa. Yleisesti osallisuudella tarkoitetaan kokemusta 
siitä, että ihminen kuuluu johonkin yhteisöön, on osallinen. Se ilmenee keskinäisenä luottamuk-
sena, tasa-arvona ja arvostuksena. (Osallisuus 2017.) Hoitotyössä osallisuus on myös asiakkaiden 
mukaan ottamista palveluiden suunnittelemiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen ja arviontiin (Hä-
mäläinen & Leemann  2015). Kuten muutakin asiakaslähtöistä toimintaa ohjaa myös osallisuuden 
toteutumista lainsäädäntö. Terveydenhuollon osalta siitä säädetään muun muassa laissa potilaan 
asemasta ja oikeuksista. Se määrittelee muun muassa, että potilaan hoitoa, kuntoutusta tai tutki-
musta koskeva suunnitelma on tehtävä mahdollisuuksien mukaan yhteisymmärryksessä ja yhteis-
työssä potilaan ja joskus myös hänen omaisen kanssa. Potilaalla on siis lain antama oikeus osal-
listua oman hoitonsa suunnitteluun. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 0817/1992  785: 1. 4 
a§)  
 
Kokemustoiminta on yksi väline osallisuuden kokemuksen lisäämiseen. Kokemustoiminta edistää 
osallisuutta. Tutkimuksessa, jonka tarkoituksena oli selvittää kokemusasiantuntijoiden kokemuksia 
osallisuudestaan mielenterveyspalveluiden kehittämistyössä, todettiin, että kokemustoimijuus ja 
osallisuuden kokemus ovat yhteydessä toisiinsa. Tärkeimpiä osallisuutta edistäviä tekijöitä olivat 
kokemus kuulluksi tulemisesta ja mahdollisuus vaikuttaa. (Hipp, Kangasniemi, Vaajoki & Kuosma-
nen, 2016) 
 
 



  

 

3 TARKOITUS, TAVOITTEET JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla kokemustoimijoiden näkemyksiä ja kehitysideoita kuormit-
tavien tunteiden käsittelyn toimintamallista hoitotyön menetelmänä. Opinnäytetyöni tavoitteena on 
tuottaa tietoa kuormittavien tunteiden käsittelyn toimintamallin käyttökelpoisuudesta ja kehittämis-
ideoista kokemustoimijoiden näkökulmasta hoitotyön menetelmänä. 
 
Tutkimustehtävät: 

1. Millaisia käsityksiä kokemustoimijoilla on kuormittavien tunteiden käsittelyn toimintamalli 
käyttökelpoisuudesta hoitotyössä.  

2. Millaista kehitysideoita kokemustoimijoilla on kuormittavien tunteiden käsittelyn toiminta-
mallin kehittämiseksi? 
 



  

 

4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN  

Tässä luvussa avataan lyhyesti menetelmiä, joiden avulla opinnäytetyö on toteutettu. Opinnäytetyö 
toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Materiaalin keräämisessä menetelmänä käytettiin teema-
haastattelua. Opinnäytetyötä suunniteltaessa tarkoituksena oli toteuttaa fokusryhmähaastattelu. 
Toteutusvaiheessa aikataulujen yhteen sovittaminen usean haastateltavan välillä osoittautui mah-
dottomaksi haastateltavien yksilöllisistä elämäntilanteista johtuen. Sen vuoksi haastattelut toteutet-
tiin yksilöhaastatteluina. Kaksi haastatteluista toteutettiin puhelimitse ja yksi kasvokkain tavaten.  

4.1 Laadullinen tutkimus  

Laadullinen tutkimus pyrkii kuvaamaan todellista elämää, jonka taustalla on ajatus moninaisesta 
todellisuudesta. Laadullisessa tutkimuksessa tutkittavaa ilmiötä tutkitaan mahdollisimman koko-
naisvaltaisesti pyrkimyksenä löytää ja paljastaa eritoten tosiasioita eikä vain todentaa jo olemassa 
olevia väittämiä. Aineisto hankitaan luonnollisessa ympäristössä ja tämä mahdollistaa sen, että 
saadaan aito ja rehellinen näkemys haastateltavalta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2014, 160-
164.) Laadullisen terveystutkimuksen avulla tuotettu tieto auttaa ymmärtämään terveyden merki-
tystä ja rakentamaan terveystieteellistä tietoperustaa. Sen lähtökohtana on ihminen ja hänen elä-
mänpiirinsä sekä niihin liittyvät merkitykset. (Juvakka & Kylmä 2007, 16) Opinnäytetyöni menetel-
mänä käytettiin laadullista tutkimusta, koska tavoitteena oli saada haastateltavilta kattavia ja kuvai-
levia vastauksia tutkimustehtäviin. Näin pyrittiin rakentamaan kokonaisvaltainen kuva siitä, millaisia 
näkemyksiä kokemustoimioilla on kuormittavien tunteiden käsittelyn toimintamallista. 

4.2 Tutkimuksen osallistujat 

Opinnäytetyössä haastatellaan kokemustoimijoita. Kokemusasiantuntiatoimilla tarkoitetaan toimin-
taa, jossa sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä hyödynnetään kokemustietoa teoriatiedon ohella. 
Kokemustoimija voi käydä kertomassa omasta sairaudestaan esimerkiksi alan opiskelijoille. Koke-
mustoimijat osallistuvat myös sosiaali- ja terveysalalla palveluiden kehittämiseen sekä suunnitte-
luun. (Kokemustoiminta 2013.) Kokemustoimijoiden tausta ja elämäntilanne ovat erilaiset. Heitä 
haastattelemalla saadaan aineisto, jonka käsittelyn ja analysoinnin avulla pyritään saamaan katta-
via ja monipuolisia vastauksia tutkimustehtäviin. 



  

 

Haastateltavat tähän opinnäytetyön löytyvät Kumppanuus keskuksen toimintaan osallistuvan yh-
teyshenkilön kautta, joka jakoi haastattelukutsun isolle joukolle kokemustoimijoita. Kutsun saa-
neista kokemustoimijoista kolme otti yhteyttä ja oli kiinnostunut osallistumaan opinnäytetyönä to-
teutettavaan tutkimukseen.  

4.3  Teemahaastattelu 

Aineiston kerääminen toteutettiin teemahaastattelulla. Teemahaastattelu sijoittuu tyyliltään struktu-
roidun lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun väliin. Teemahaastattelussa määritellään tark-
kojen kysymysten sijaan väljemmin kohdennettuja teemoja. Teemahaastattelun vetäjä kirjoittaa it-
selleen ylös teemat ja niihin liittyvät apukysymykset mahdollisimman lyhyesti. Tällä pyritään mah-
dollistamaan vapaamuotoinen keskustelu aiheen ympärillä. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 
2006.) 
 
Teemahaastattelu oli opinnäytetyön menetelmänä sopiva, koska se mahdollistaa vapaamuotoi-
semman keskustelun aiheesta. Koska haastatellun kulkua ei ole etukäteen rajattu kovin tarkasti 
mahdollistuu haastateltavien oma puhe. Näin haasteltavat voivat tuoda esille tärkeäksi kokemansa 
teemat ja painotukset vapaammin. Teemahaastattelu mahdollistaa myös uusien teemojen synty-
misen haastattelujen aikana.   
 
Teemahaastattelua varten muodostettiin kolme pääteema. Ne olivat Haastatteluun osallistuvien 
tausta, Kuormittavien tunteiden käsittelyn toimintamallin herättämät edut sekä Kuormittavien tun-
teiden käsittelyn toimintamallin herättämät kehitysideat. Teemoja käsiteltäessä Kuormittavien tun-
teiden hallinnan toimintamalli käytiin vaiheittain läpi. Keskiöön nostettiin mallin ydinkohdat. Teemat 
muodostettiin asetettujen tutkimustehtävien pohjalta. Pyrkimyksenä oli vastata niiden avulla opin-
näytetyölle asetettuun tavoitteeseen ja tarkoitukseen.  

4.4 Aineiston käsittely ja analyysi 

Opinnäytetyön haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluna, jotka nauhoitettiin. Kaksi haasteluista 
toteutettiin käytännön toteuttamisen joustavoittamiseksi puhelimitse. Valmiit haastattelut litteroitiin 
teksti muotoon aineiston analyysiä varten. Aineiston analysoitiin sisällönanalyysillä. Laadullisessa 



  

 

sisällön analyysissä korostetaan aineiston sisällöllisiä ja laadullisia merkityksiä. Tässä opinnäyte-
työssä käytettiin aineiston analyysissä menetelmää, jossa aineiston luokittelun pohjautuu pääsään-
töisesti puhtaasti aineistoon. Tällaista sisällön analyysiä kutsutaan induktiiviseksi sisällönanalyy-
siksi. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 
 
 



  

 

5 TUTKIMUSTULOKSET  

Tässä kappaleessa käsitellään aineistonanalyysin kautta saatuja tuloksia. Tulokset esitetään sisäl-
lönanalyysistä nousseiden seuraavan viiden pääluokan mukaisesti:  
 

- Kuormittavan tunteen tunnistaminen 
- Kuormittavan tunteen käsittelyn menetelmien arviointi 
- Reflektointi 
- Prosessin päättäminen ja omaksuminen osaksi elämää 
- Toimiva asiakassuhde 

 
Useista eri alaluokista, muodostui 15 yläluokkaa, jotka puolestaan muodostivat viisi pääluokkaa. 
Haastateltavien suorat lainaukset on esitetty kursivoidulla fontilla.  

5.1 Haastateltavien taustatiedot  

Haastateltavia pyydettiin kertomaan lyhyesti taustastaan kokemustoimijana haastattelun aluksi. 
Kaikki haastateltavat kokemustoimijat olivat osallistuneet kokemustoimioille tarkoitettuun koulu-
tukseen. Koulutukset olivat erilaisten järjestöjen järjestämiä. 
 
Yksi haastateltava kuvaili koulutuksen tärkeimpinä teemoiksi kuuntelemisen, tukemisen, palaut-
teen antamisen ja toisen asemaan asettumisen. Kokemustoimijat olivat jakaneet omaa henkilö-
kohtaista tarinaansa erilaisissa koulutuksissa ja opiskelija/oppilasryhmissä. Yksi kokemustoimija 
kertoi kokemustoimintaan osallistumisen antaneen hänelle itsevarmuutta.  

5.2 Kuormittavan tunteen tunnistaminen  

Ensimmäiseksi pääluokaksi muodostui Kuormittavan tunteen tunnistaminen. Tässä pääluokassa 
nostetaan esille haastateltavien näkemyksiä kuormittavan tunteen tunnistamisen merkitysestä ja 
sen toteuttamisesta. Tämän pääluokan yläluokkia ovat haasteet tämän hetken terveydenhuollossa, 



  

 

kontaktihenkilön nimeäminen sekä lähtökohtia tunnistamiselle. Kaikki haastateltavat näkivät kuor-
mittavan tunteen tunnistamisen merkityksenä. Sen kuvattiin olevan lähtökohtana prosessin edisty-
miselle.  
 

 
KUVIO 1. Kuormittavan tunteen tunnistaminen 

 
Haastateltavat nostivat esille tämän hetkisen terveydenhuolto järjestelmän kyvyttömyyden tunnis-
taa haastavia tunteita ja sen aiheuttamia tuen tarpeita. Haastateltava kertoi, että häneltä ei ole 
kysytty tunteista hallinnasta tai mielenterveydestä terveydenhuollossa. Hän koki, että saadakseen 
apua mielenterveyden hoitamiseen täytyy asiaakaan itse olla aktiivinen. Syyksi tähän haastateltava 
nosti resurssien puutteen julkisessa terveydenhuollossa. Hänen kokemuksen mukaan yksityiselle 
terveydenhuollolla on paremmat valmiudet haastavien tunteiden tunnistamisessa. Toinen haasta-
teltavista koki, että hänen mielestään osa terveydenhuollon ammattilaisista suhtautuvat ennakko-
luuloisesti mielenterveyshäiriöihin. 
 

…tuntuu, että joillakin hoitajilla on jonkinlaista ennakkoluuloa tätä asiakkaan mie-

lenterveyshäiriötä kohtaan. 

 

…Että ihan itse on pitänyt lähteä yksityiselle puolelle, että kun on ahistanut, nii oon 

lähteny kattoon ja valitseen mikä sopis mulle. 

 



  

 

Kuormittavien tunteiden hallinnan toimintamallissa asiakkaalle nimetään kontaktihenkilö. Haastat-
telussa kysyttiin kokemustoimijoiden mielipidettä tällaiseen menettelyyn. Kaikki haastateltavat nä-
kivät sen hyvänä lähtökohtana toimintamallille. Yksi haastateltava kertoi omien kokemuksiensa 
pohjalta, että asiakkaan näkökulmasta hoito on hyvin hajallaan. Hän ajatteli, että kontaktihenkilön 
nimeäminen voisi tehdä hoidon kokonaisuudesta selkeämmin hallittavan. Toisaalta haastateltava 
korosti tämän edellyttävän toimivaa suhdetta asiakkaan ja ammattilaisen välillä. Haastatteluissa 
nostettiin esille myös ajatus ammattilaisten välisestä parityöskentelystä. Tämä mahdollistaisi am-
mattilaisten välisen tiedon ja tilannekuvan jakamisen. Se nähtiin asiakaan kannalta edullisena.  
 

…että sillä ois mahollisesti kaksi niin ois sitten helpompi niillä työntekijöillä niin ne 

vois keskustella keskenään siinä sais erilaisia näkökulmia, että kun on eri tyyppiset 

ihmiset kumminkin niin niillä on eri näkemykset asioista. 

 

…se voi olla hyvin semmonen hajanainen niin kyllä silloin ois hyvä olla niinkö yks 

henkilö. 

 

Haastateltavat nostivat esille monia lähtökohtia kuormittavan tunteen tunnistamisen mahdollista-
miseksi. He toivat esille mahdollisuuden puhua ja odottivat ammattilaiselta kykyä kuunnella. Tämä 
piti sisällä myös toiveen siitä, että ammattilainen kysyisi asiakaan tuntemuksista. Hiljaisuus ja ha-
vainnointi nähtiin välineinä ammattilaiselle. He myös odottivat, että ammattilaisen kanssa käytäisiin 
läpi asiakkaan taustoja ja mietittäisiin niin sanotusti todellista ongelmaa tilanteen taustalla.  
 

 …Niin se on se huomiointi siinä. Niin voi kysyä kauniisti ”onko siinä paha istua”,  

”onko sun kylmä”, ”mitä sinä halausit?”. 

 

…kun asiakas menee jonkun asian kans mitä hän valittaa niin kaiveltas pikkusen 

sieltä, just niitä taustoja ja sitte mietittäs sitä voiko se syy olla joku tunnelukko. 

 



  

 

5.3 Kuormittavan tunteen käsittelemisen menetelmien arviointi 

Toisena pääluokkana on kuormittavan tunteen käsitteleminen. Tässä pääluokassa käsitellään 
haastateltavien näkemyksiä kuormittavien tunteiden käsittelyyn liittyen. Tämä pääluokka on jäsen-
nelty vahvuuksien ja heikkouksien kautta.   
 

 
KUVIO 2. Kuormittavan tunteen käsittelemisen menetelmien arviointi 

 
Menetelmiä arvioidessa vahvuudeksi nousi tavoitteen asettaminen. Tavoitteen asettaminen nähtiin 
merkityksellisenä prosessin kannalta. Haastateltavat kokivat, että tavoitteen tulisi olla konkreettinen 
ja myös välitavoitteiden asettamisen nähtiin tärkeänä. Toisaalta tavoitteen asettamisessa haas-
teena nähtiin sen määritteleminen niin, että se palvelee prosessia. Yksi haastateltavista koki, että 
hänen itsensä voisi olla hankala tietää onko tavoite ”oikea” vai tulisiko sen olla jokin muu. Sen 
vuoksi hän korosti, että kokonaisvaltaisuuden ja laaja-alaisuuden merkitystä hoitosuhteessa.  
 

… sitten määki oon niin jahkaileva, että mää niinkö saatan muuttaa niitä tavoitteita 

ja toisaalta mää haluan niinkö semmosta laaja-alasta ja kokonaisvaltaista hoitoa. 

 



  

 

Voimavarakeskeisyys on myös yhtenä lähtökohtana haastavien tunteiden käsittelyssä. Voimava-
rakeskeisyydellä tarkoitetaan lähestymistapaa, jonka painopiste on asiakkaan voimavarojen ja 
mahdollisuuksien tunnistamisessa ja käyttöön saattamisessa. (Riikkonen & Vataja 2009.) Voima-
varakeskeisyys nähtiin toimivana lähtökohtana mallin mukaisessa prosessissa. Hyvänä puolena 
voimavarakeskeisyydessä nähtiin se, että sen avulla pyritään asiakkaan toimijuuteen. Sen nähtiin 
auttavan asiakasta löytämään menetelmiä, joiden avulla hän voi ”itse auttaa itseään”. Toisaalta 
voimavarakeskeisyys nähtiin kapea-alaisena lähestymistapana. Asiakas ikään kuin, lokeroidaan 
tiettyyn katekoriaan. Haastateltava kertoi, että ei halua tulla nähdyksi pelkästään yhdellä tavalla 
lahjakkaana. Sen lisäksi hänen mielestään menetelmä on kulunut. Hän koki, että siinä ei hänelle 
henkilökohtaisesti ole enää mitään uutta annettavaa.  

 
…on niinkö pyritty ikäänkö että se potilas/asiakas ite löytäs niitä omia keinoka niinkö 

auttaa ittiänsä. 

 
…siinä vaan sitte ruvetaan aina puhumaan samalla tavalla, että sää nyt oot verbaa-

lisesti lahjakas tai jotenkin tälleen koska mää en halua olla pelkästään yhellä tavalla 

lahjakas. 

 

…voimavarakeskeisyys on ihan hyvä, mutta toisaalta niitä on lukemattomia kursseja 

mään oon niin monet kerrat niinkö eri tilanteissa niinkö teheny niitä aarrekarttoja ja 

niitä omia voimavaroja et ne osaa ulkoa melkeen ne asiat jo. 

 

Arvioidessa kuormittavien tunteiden käsittelyn menetelmiä esille nousi ilmapiirin merkitys. Haasta-
teltavat pitivät merkityksellisenä, sitä millaisessa ilmapiirissä työskentely tapahtuu. Motivoituminen 
nähtiin tärkeänä prosessin kannalta. Korostetiin potilaan omaa halua mennä eteenpäin. Keskei-
senä pidettiin asiakkaan omaa halua mennä eteenpäin. Ammattilaisen tehtävänä taas pidettiin oi-
keiden välineiden tarjoamista edistymisen mahdollistamiseksi. Sen lisäksi nostettiin esille arvos-
tuksen ja innostuksen ilmapiirin jakaminen ammattilaisen ja asiakaan välillä. Sen ajateltiin auttavan 
merkittävästi.  
 

…mikä mua niinkö auttaa nykyään ammattilaisten ja minun välillä niin semmonen 

arvostuksen ja innostuksen jakaminen. 

 



  

 

…Pitää haluta sitä, oma halu, oma halu ja sairaanhoitajan tehtävä on sitten ne polut 

siihen löytää. 

 

…Houkutella potilas haluamaan sitä eteenpäin menoa sillon hän motivoituu, ei muu-

ten. 

 

Tulevaisuuden muistelu on menetelmä, jonka tavoitteena on tuottaa asiakkaan ja ammattilaisen 
välille selkeyttä ja sekä vahvistaa asiakkaan voimavaroja ja uskovaa toiveikkuutta. Tulevaisuuden 
muistelu auttaa irtaantumaan nykyhetkestä ja ennakoimaan hyvää lähitulevaisuutta, sekä etsimään 
pulmatilanteisiin uusia ratkaisuja ja näkökulmia. (Kokko 2007, 166-167.) Kuormattavine tunteiden 
hallinnan toimintamallissa pyritään hyödyntämään tulevaisuuden muistelua menetelmänä haasta-
vien tunteiden käsittelyssä. Haastatteluun osallistujat näkivät tulevaisuuden muistelun vaikeasti 
konkretisoitavissa olevana menetelmänä. He koristivat, että riippuu hyvin paljon asiakkaan yksilön 
valmiuksista, onko tulevaisuuden muistelu toimiva menetelmä. Yksi haastateltavista ajatteli, että 
sen hyödyntäminen vaatii asiakkaalta, jonkinlaista koulutusta. Helpommin käytettävissä olevaksi 
menetelmäsi nostettiin musiikki. Musiikin nähtiin saavan asiakas jopa tahattomasti työskentele-
mään oikeaan suuntaan.  

…ihan tahtomattaa musiikin tahiin joku rupee miettimään, se on ihan tahatonta. 

5.4 Reflektointi 

Tässä kappaleessa käsitellään reflektoinnin ja ammattilaisen antaman palautteen merkitystä kuor-
mittavien tunteiden hallinnan toimita mallille.  Reflektointi on keskeinen osa mallia, jonka tarkoituk-
sen on vahvistaa asiakkaan onnistumisen kokemusta ja auttaa löytämään toimivat työskentelyta-
vat. Yläluokkina tällä pääluokalla ovat onnistumisen vahvistaminen ja negaation välttäminen  
 



  

 

 
KUVIO 3.  Reflektointi 

 
Haastateltavat näkivät onnistumisen vahvistamisen merkityksellisenä ja tärkeänä prosessi kan-
nalta. Heidän mielestään asiakkaan toiminnan läpi käymisessä on tärkeää kannustava ja positiivi-
nen lähestymistapa. Asiakkaan onnistumisen johdosta osoitettu arvostus ja siitä annettu palaute 
nähtiin erittäin myönteisenä kokemuksena.  
 

… minusta se kuulostaa hyvin toimivalta ja aika tärkeältäkin. 
 
… Mun mielestä se kannattaa niinkö kertoa sillein kannustavasti silleen positiivisen 

kautta.  

 

… jos asiakas onnistuu jossain ja saa siitä palautetta niin ainakin minulle se on erit-

täin myönteinen kokemus, että tuota niinkö osotetaan arvostusta siitä onnistumi-

sesta.  

 

Onnistumisen vahvistamisen lisäksi toiseksi tärkeäksi teemaksi nousi negaation välttäminen. Tästä 
muodostuikin toinen pääluokka. Haastatteluissa nousi ajatus siitä, että ihminen on luonnostaan 
negatiiviseen ajatteluun taipuvainen. Tämä nähtiin huonona suuntana ja siitä pois pyrkimystä pi-
dettiin tärkeänä. Ammattilaisen toivottiin auttavan asiakasta pyrkimään pois negatiivisesta ajatte-
lusta. Sen lisäksi esille nousi syyllistämisen välttäminen. Syyllistämisen nähtiin olevan este edisty-
miselle.  
 

… ei saa syyllistää, koska se ei auta asiaa eteenpäin. 



  

 

… Ihminen on helpolla ottaa sen negaation aina käyttöön ja siihen me emme pyri.  

5.5 Prosessin päättäminen ja omaksuminen osaksi elämää 

Tässä pääluokassa käsitellään prosessin päättämistä ja omaksumista osaksi elämää. Kokemus-
toimijat kertovat näkemyksistään mallin hyödyntämisestä pitemmällä aikavälillä. Aihetta käsitellään 
prossin päättämistä ja omaksumista osaksi elämää vahvistavien ja heikentävien tekijöiden kautta.  
 

 
KUVIO 4. Prosessin päättäminen ja omaksuminen osaksi elämää 

 
Kokemustoimijat näkivät, että mahdollisuudet omaksua kuormittavien tunteiden hallinta toiminta-
mallin osaksi elämään prosessin päättämisen jälkeen riippuvat pitkälti asiakkaan henkilökohtaisista 
ominaisuuksista ja valmiuksista. Keskeisenä nähtiin myös se, saavutetaanko prosessilla konkreet-
tinen ratkaisu asiakaan ongelmaan. Mikäli prosessissa saavutetaan niin sanotusti aito ratkaisu jo-
honkin ongelman, nähtiin sillä olevan pitkäaikaisia hyötyjä.  
 

… sehän on taas niin ku ihmisen ominaisuuksista sitten kiinni. 

 

… tietenkin jos niinkö asian saa aidosti ratkastua … niin kyllähän siitä ihan oikeesti 

voi olla pitkäaikasta hyötyä.  

 

 



  

 

Prossin onnistunutta päättämistä nähtiin vahvistavan jatkotuen mahdollisuus. Prosessin päättymi-
sen nähtiin aiheuttavan tyhjyyden kokemusta, josta seuraa herkästi tarve jatkotuelle. Sen vuoksi 
nähtiinkin tärkeänä, että asiakkaan elämässä on prosessin päättyessä voimavaraistavia tekijöitä, 
jotka kannattelevat asiakasta. Tällaisiksi asioiksi nostettiin esimerkiksi opiskelu, säännöllinen kun-
toilu sekä hengellisyys.  
 

… ihminen aina jää vähän tyhjäksi. 

 

… henkilön elämässä täytyy olla jo jotakin semmosia niinkö hyvinkin hyvin rullaavia 

asioita. 

5.6 Toimiva asiakassuhde  

Viimeisenä pääluokkana on toimiva asiakassuhde. Tässä pääluokassa käsitellään haastateltavien 
näkemyksiä toimivan asiakassuhteen merkityksellisyydestä ja sen syntymistä edistävistä tekijöistä. 
Tämä pääluokan yläluokkia ovat kunnioittaminen, luottamus, yksilöllisyys ja konkreettisuus. Nämä 
teemat korostuivat voimakkaasti toimivasta asiakassuhteesta puhuessa.  
 



  

 

 
KUVIO 5. Toimiva asiakassuhde 

 
Ammattilaiselta odotetiin asiakasta kunnioittavaa asennetta. Tärkeänä nähtiin, että asiakas kokee, 
että häntä arvostetaan ja että hän kokee tulleensa hyväksytyksi. Arvostuksen ja hyväksytyksi tule-
misen kokemuksen merkityksen nähtiin korostuvan heti asiakassuhteen alussa. Hyväksytyksi tule-
misen kokemuksen nähtiin heijastuvan ammattilaisesta asiakkaaseen ja toisin päin. Hoitajalta odo-
tettiin myös avoimuutta ja avarakatseisuutta. Esille nostettiin toive siitä, että ammattilainen olisi 
valmis avaamaan hieman omaa taustaansa, sillä asiakas puhuu itse hyvin henkilökohtaisista asi-
oita. Avarakatseisen ja avoimen suhtautumisen nähtiin helpottavan toimivan asiakassuhteen syn-
tymistä.  
 

…jos kykenee niinkö hyväksyyn toisen ihmisen sehän kaippa se heijastuu siitä hoi-

tajasta asiakkaaseen ja asiakkaasta hoitajaan. 

 



  

 

….valmis vastaamaankin jotakin, että mitä sillä iteellään on taustalla …. koska asia-

kashan puhuu hyvin henkilökohtaisista asioista.  

 

Ehkä kaikkein tärkeimpänä asiana toimivan asiakassuhteen syntymiselle nähtiin asiakaan ja am-
mattilaisen välinen luottamus. Kaikki haastateltavat korostivat sen merkitystä. Erityisen tärkeänä 
se nähtiin, kun ”hoidetaan mieltä”. Luottamuksen kanssa lähes samana asiana nähtiin välittäminen 
ja turvallisuus. Turvallisuuden tunteen ja välittämisen kokemuksen nähtiin edistävän luottamuksen 
syntymistä. Turvallisuuden tunteen lisäämisen pitäisikin yhden haastateltavan näkemyksen mu-
kaan olla, joka hetki läsnä. Nähtiin myös, että luottamus tulee ansaita. Sen ansaitsemiksi korostet-
tiin, että ammattilaisen tulee tulla asiakkaan kanssa samalle tasolle. Välittämisen kokemus nähtiin 
tärkeänä. Toisaalta kaverillisesti osoitettu välittämisen koettiin säikäyttävän. Kuitenkin siitä huoli-
matta se nähtiin pohjimmiltaan myönteisenä asiana.  
 

…se on aika tärkeetä, että välittömästi tulisi semmonen välittämisen kokemus tai 

etes arvostuksen kokemus. 

 

…se on erittäin tärkeää näissä mielen hoitamisissa, että saa sen luottamussuhteen. 

 

…turvallisuuden tunteen lisääminen on joka hetki läsnä. 

 

…ne on niin lähellä toisiaan luottaminen ja turvallisuus. 

 

… Se luottamus on kaikkein tärkein. 

 

Yksilöllisyys nostettiin myös voimakkaasti esille toimivan asiakassuhteen piirteenä. Haastateltavat 
toivat asiakaslähtöisyyden teeman esille. Nähtiin tärkeänä, että käytettävät menetelmät valitaan 
yhdessä asiakaan kanssa ja hänen suostumuksellaan. Hoitaja ei myöskään toivottu olevan liian 
ehdoton, vaan tämä nähtiin haitallisena asiakassuhteelle. Myös yksityisyyden merkitystä korostet-
tiin. Nähtiin, ettei prosessiin liittyviä keskusteluja koskaan tulisi käydä useamman hengen potilas-
huoneessa. Ammattilaiselta odotettiin myös vahvasti asiakkaan vakaumuksen kunnioittamista. 
 
Viimeisenä yläluokkana on konkreettisuus. Kaikki haastateltavat toivat esille sen merkityksen, että 
asiakas kokee konkreettisesti saavansa ammattilaiselta apua. Avun saamisen kokemuksen merki-
tys nousi voimakkaasti esille. Sen saavuttamiseksi tärkeänä nähtiin, että ammattilainen kykenisi 



  

 

antamaan asiakkaalle tietoa. Tiedon antamisen nähtiin osoittavan myös välttämistä. Ammattilaisen 
odotettiin kuitenkin antavan tietoa niin, että se aiheuta asiakkaalle alemmuuden tunnetta vaan ase-
telma säilyy tasavertaisena. Tämän lisäksi hyödyllisenä nähtiin myös konkreettisen toimintamallit, 
joita asiakas voisi hyödyntää omassa arjessaan.  
 

…on tietoa niin se tieto tavallaan osottaa sitä välittämistä. 

 

…jos se hoitaja ossaa  jotenkin niinkö neuvoa mua… täytyy jotakin apua saaha. 

 

…pitäs niinkö antaa sille asiakkaalle konkreettisia esimerkkejä tai toimintamalleja 

mitä vois niinkö kokeilla. 

 

… Ja näyttää kyllä sitäkin, että minulla on tietoa. Sillain niin kun hieno varaisesti, 

mutta ei kehuen eikä painottaen. Joku voi sitten ajatella, että mitä mä tolle puhun 

kun ei se ymmärrä mitään. 

 

Edellä on käsitelty toimivan asiakassuhteen piirteitä, joita sisällönanalyysissä nousi. Viimeinen ylä-
luokka käsittelee niitä tekijöitä, jotka luonnehtivat toimimatonta asiakassuhdetta. Esteenä toimivan 
asiakassuhteen syttymiselle nähtiin ammattilaisen kielteinen asennoituminen. Asiakkaan nähtiin 
olevan vaikea tukeutua ammattilaiseen, mikäli ammattilaisen asenne on jollain tavoin pahantahtoi-
nen tai pahaenteinen. Myös hoitajan ”nuiva” suhtautuminen nähtiin esteenä toimivan asiakassuh-
teen syntymiselle.  
 

…mutta jos se hoitaja on jollakin tavalla niinkö pahaenteinen tai pahantahtoinen 

mää en koe saavani apua häneltä… mää en voi tukeutua häneen. 

 

…Mää en tykkää olenkaan siitä, että jotenkin niinkö semmoinen nuiva suhtautumi-

nen hoitajalla. 

 



  

 

6 TULOSTEN TARKASTELU  

Opinnäytetyössä saaduissa tuloksissa nousi keskeiseksi toimiva asiakassuhde. Ammattilaisen ja 
asiakkaan välillä saavutettu toimiva asiakassuhde nähtiin ratkaisevana tekijänä arvioidessa mallin 
käyttökelposuutta hoitotyössä. Tuloksista oli havaittavissa, että malli on käyttökelpoinen, mikäli asi-
akkaan ja ammattilaisen välille syntyy toimiva asiakassuhde. Toimivan asiakassuhteen syntymistä 
edisti tulosten mukaan erityisesti seuraavat tekijät: kunnioittaminen, luottamus, yksilöllisyys ja 
konkreettisuus.  
 
Tea Jokisen ja Heini Nousiaisen (2014, 45) pro-gradun yksi keskeisimpiä tuloksia on asiakkaan 
arvokas kohtaaminen. Kohtaamisen, kunnioituksen ja kuulemisen nostaa esille myös Nieminen 
tutkimuksessaa, jonka aiheena on hyvä asiakassuhde. Hänen tutkielmansa tulosten valossa pide-
tään tärkeänä, että asiakkaan toiveet huomioidaan, jotta asiakkaalle syntyy kokemus kuulluksi tu-
lemisesta. Esille nousee myös tasa-arvoisen kohtaamisen samanarvoisena ihmisenä. (Nieminen 
2017, 44-45.) Jokisen ja Nousiaisen tutkimuksen mukaan kohtaamisen merkitys toimivan asiakas-
suhteen ulottuvuutena korostui aloitus-, tavoite- ja arviointi vaiheessa. Tämän opinnäytetyön tulos-
ten yksi teemoista on kunnioittaminen. Kunnioittaminen on opinnäytetyön tulosten valossa muun 
muassa arvostetuksi ja hyväksytyksi tulemisen kokemusta. Tuloksissa nousi myös esille, että hy-
väksytyksi ja arvostetuksi tulemisen kokemus on erityisen merkityksellinen hoidon alkuvaiheessa. 
Kunnioittaminen nousee esille myös Ahosen tutkimuksessa. Hänen mukaan asiakkaalle on tärkeää 
tulla kuulluksi asiassaan ja kohdelluksi kunnioituksella työntekijän taholta. Työntekijän ja asiakkaan 
välinen yhteistyö sujuu paremmin, jos asiakkaalla on tuntemus, että työntekijä välittää hänen tilan-
teestaan ja hyväksyy hänet ihmisenä. (Ahonen 2015, 61, 64.) 
 
Toimivan vuorovaikutussuhde edistää toimivan asiakassuhteen syntymistä. Toimivan vuorovaiku-
tussuhde koostuu positiivisesta tunnesuhteesta, arvostuksen ja kuulluksi tulemisen kokemuksista 
sekä jaetusta arjesta, yhteisistä tavoitteista ja yhteisestä päätöksen teosta. (Jokinen & Nousiainen 
2014, 46) Näitä teemoja nousee esille opinnäytetyön tuloksissa. Kun haastateltavat arvioivat kuor-
mittavien tunteiden hallinnan toimintamallin menetelmiä he nostavat esille ilmapiirin merkityksen. 
Arvostuksen ja innostuksen ilmapiirin nähtiin olevan hyödyksi. Kuten jo edellä kerrotaan, olivat hy-
väksytyksi tuleminen ja arvostus tärkeitä nimittäjiä toimivassa asiakassuhteessa. Tavoitteen aset-
taminen ja asiakaslähtöisyys nähtiin myös merkityksellisenä tämän opinnäytetyön tuloksissa. 



  

 

Haastateltavat nostivat esille, että menetelmät tulee valita yhdessä asiakkaan kanssa ja hänen 
suostumuksellaan.  
 
Jokisen ja Nousiaisen tutkimuksessa tärkeimmäksi asiakkaan ja ammattilaisen suhdetta kannatte-
levaksi tekijäksi nimettiin luottamus. Muita keskeisiä tekijöitä olivat avoin tunneilmaisu ja kohtaami-
nen ihmisenä ihmiselle. Luottamuksen syntymistä edesauttavia tekijöitä olivat läsnäolo, kunnioitus 
ja hyväksyntä. (Jokinen & Nousiainen 2014, 46-47) Niemisen tutkimuksessa luottamusta kuvataan 
erittäin tärkeänä asiana hyvän asiakassuhteen kannalta. Tutkimuksen tulosten mukaan ilman luot-
tamusta on vaikeaa päästä hyvään asiakassuhteeseen. (Nieminen 2017, 47.) Ahosen mukaan 
asiakassuhteessa, jossa vuorovaikutus toimii, vallitsee työntekijän ja asiakkaan välillä molemmin 
puolinen luottamuksellisuus. (Ahonen 2015, 65.)  
 
Opinnäytetyöni haastatteluun osallistuneet tuovat esille saman asian. Luottamus nähtiin kaikkein 
tärkeimpänä toimivan asiakassuhteen tekijänä. Leena Mikkola kirjoittaa artikkelissaan, että hoito-
suhteen keskeisiä tekijöitä ovat tavoitteiden vastavuoroinen rakentuminen, tasavertaisuus, henki-
lökohtaisuus ja turvallisuus. Hän kirjoittaa, että turvallisuus on luottamusta hoitajaan. (Mikkola 
2005, 1, 59.) Lea-Riitta Mattilan tutkimukse yhdeksi potilaan ja hoitaja vuorovaikutus suhteen osa-
alueeksi nimetään kohtaamisen myönteisyys ja turvallisuus. Kohtaamisen myönteisyys pitää sisäl-
lään muun muassa potilaan kuuntelemisen ja yksilöllisyyden kunnioittamisen, tasa-arvoisuus ja ko-
kemus siitä, että hoitaja hyväksyy potilaan. Turvallisuudella tarkoitettiin potilaan mahdollisuutta il-
maista tunteitaan. (Mattila 2001, 61.) Myös tämän opinnäytetyön tuloksien mukaan turvallisuuden 
kokemus on kiinteästi yhteydessä luottamuksen syntymiseen. Eräs haastateltava kuvaakin, että 
turvallisuuden tunteen edistämisen tulee olla, joka hetki läsnä. 
 
Toiseksi luottamusta edistäväksi tekijäksi mainittiin välittäminen. Myös Ahonen nostaa välittämisen 
kokemisen yhdeksi potilaan ja hoitajan vuorovaikutuksen osa-alueeksi. Hän kirjoittaa, että välittä-
misen kokeminen tuotetaan potilaalle muun muassa, kun hoitaja paneutuu potilaan asioihin. (Mat-
tila 2001, 68.) Tärkeänä pidettin myös suhteen tasavertaisuus. Toimiva asiakassuhde edellytti, että 
ammattilainen kykenee osoittamaan olevansa asiakaan kanssa tasavertaisena samalla tasolla. 
Nousiainen ja Jokinen nostavat arjessa läsnä olemisen ja kuuntelemisen merkittäviksi tekijöiksi 
toimivan asiakassuhteen kannalta. (Jokinen & Nousiainen 2014, 45) Kuormittavien tunteiden tun-
nistamisen lähtökohtina pidettiin mahdollisuutta puhua. Ammattilaiselta odotettiin kykyä kuunnella 
ja kysellä asiakkaan tuntemuksista, sekä auttaa häntä pääsemään syvemmälle omaan toimintaan 
ja niiden syihin.  



  

 

 
Toimivan asiakassuhteen lisäksi yksi opinnäytetyöni keskeisiä tuloksia on reflektoinnin merkitys 
mallin mukaisessa prosessissa. Onnistumisen vahvistaminen prosessin aikana nähdään merkityk-
sellisenä. Kannustavaa ja positiivista asetelma palautteen saamisessa nousi esille. Opinnäytetyön 
tulosten mukaan on merkityksellistä, että asiakkaalle välittyy arvostuksen kokemus onnistumisen 
johdosta. Syyllistäminen ja kielteinen suhtautuminen taas nähtiin esteenä edistymiselle. Jokinen ja 
Nousiainen nostavat myös tuloksissaan esille reflektiivisuuden osana hyvää asiakassuhdetta. Se 
auttaa ymmärtämään toista ja helpottaa yhdessä työskentelemistä, sekä toimivan suhteen synty-
mistä. Negatiivinen suhtautuminen ja moralisoiminen saa aikaan syyttelyä, joka voidaan kokea yk-
sityisyyteen kajoavana. (Jokinen & Nousiainen 2014, 49-50.) Kannustamisen merkitystä korostaa 
myös Ahonen tutkimuksessaan. Hän kirjoittaa, että kannustaminen on ongelmapuheen ohella erit-
täin tärkeää. (Ahonen 2015, 65.) 
 
Ammattilaiselta odotettiin konkreettista apua. Avun saamisen kokemus nähtiin yhtenä tekijänä toi-
mivassa asiakassuhteessa. Sen syntymistä edistää tiedon saaminen ammattilaiselta, sekä konk-
reettiset toiminta mallit mitä asiakas voi hyödyntää arjessaan. Myös Jokisen ja Nousiaisen tutki-
muksen tulosten mukaan asiakkaat odottavat ammattilaiselta asiantuntijuutta. (Jokinen & Nousiai-
nen 2014,56.) 
 
Mallin käyttökelpoisuudesta kertoo myös se, että sille on tarvetta terveydenhuollossa. Kuormitta-
vien tunteiden tunnistaminen nähtiin merkityksellisenä ja sitä pidettiin lähtökohtana edistymiselle. 
Malli nähtiin merkityksellisenä kuormittavien tunteiden tunnistamisessa. Tuloksissa nousi kuitenkin 
esille, että terveydenhuollon ammattilaiset eivät kysy kuormittavista tunteista ja asiakkaan tulee olla 
omatoiminen päästäkseen avun piiriin. Näin ollen ammattilaiset hyötyisivät mallin mukaisesta pro-
sessista, joka antaisi heille valmiuksia tunnistaa ja tarjota tukea kuormittavasta tunteesta kärsivälle 
asiakkaalle.  
 
Toimivan asiakassuhteen syntyminen nähtiin edellytyksenä mallin käyttökelpoisuudelle. Näin ollen 
mallia kehittäessä tuli eritystä huomiota kiinnittää tämän mahdollistamiselle. Mikäli mallia levitetään 
käyttöön terveydenhuollossa, tulee koulutuksessa erityisenä painopisteenä olla toimivan asiakas-
suhteen luominen ja sitä edistävät tekijät. Tämän lisäksi yksittäisiksi kehittämiskohteiksi nousi tule-
vaisuus muistelu menetelmänä. Kaikki tutkimukseen osallistuvat henkilöt näkivät se vaikeasti konk-
retisoitavana menetelmänä. Kehitysideaksi nostettiin myös kontaktihenkilön nimeämisen yhtey-



  

 

dessä parityöskentelyn hyödyllisyys. Ammattilaisten välinen parityöskentely nähtiin asiakasta hyö-
dyntävänä. Prosessin päättämisen vaiheessa nähtiin haastavana mahdollisesti syntyvä tyhjyyden 
kokemus ja siihen liittyvä jatkotuen tarve. Tämän välttämiseksi nostettiin esille, että prosessia päät-
täessä tulee varmistua, että asiakkaan elämässä on riittävästi voimavaraistavia asioita. Myös tätä 
näkökulmaa tulee korostaa mallia terveydenhuollossa käyttöön ottaessa.  
  



  

 

7 POHDINTA 

Kun tarkastelee opinnäytetyön tuloksia, on hieman yllättävää ja huomion arvoista, että toimiva asia-
kassuhde nousee niin voimakkaasti esille. Kuten tutkimustehtävistä näkee haastateltavat nimen-
omaan, itse nostivat sen voimakkaasti esille. Teemahaastattelun suunniteltujen teemojen lisäksi 
nousi haastatteluissa tämä kolmanneksi teemaksi.  
 
Tulevana terveydenhuollon ammattihenkilönä tämä on minusta kiinnostavaa. Se kertoo minun mie-
lestäni laajemminkin ammattilaisen roolista asiakkaan tai potilaan tukijana. Opinnäytetyön tulok-
sissa nousee esille monia asioita, jotka edistävät toimivan asiakassuhteen syntymistä. Näitä olivat 
kunnioitus, luottamus, yksilöllisyys ja konkreettisuus. Kunnioittamisella tarkoitettiin muun muassa 
asiakkaalle välittyvää tunnettu hyväksynnästä ja arvostuksesta kohtaamisissa ammattilaisen 
kanssa. Luottamuksellisuuden tunteen syntyminen nähtiin, ehkä kaikkein tärkeimpänä asiana toi-
mivaa asiakassuhdetta edistävänä tekijänä. On siis ensiarvoisen tärkeää, että hoitajan toiminta 
edistää luottamuksen syntymistä. Keskeiseksi asiaksi nousi myös tarve siitä, että asiakkaan tulee 
kyetä auttamaan konkreettisesti. Konkreettisena apuna koettiin muun muassa tiedon antaminen ja 
käytännön läheiset toimintamallit.  
 
Valmistun itse pian sairaanhoitajaksi, kun tarkastelen opinnäytetyöni tuloksia huomaan, että toimi-
van asiakassuhteen luominen haastaa hoitajaa monella tavalla. Ammattilaisuus vaatii monenlaisia 
valmiuksia. Kuten tuloksista voi nähdä on tärkeää, että ammattilaisella on riittävästi tietoa ja taitoa. 
Ilman sitä ei asiakkaalle synny kokemusta avun saamisesta. Ammattilaiselta siis odotetaan asian-
tuntijuutta omalla alallaan. Kuitenkaan pelkkä tiedollinen ja taidollinen osaaminen ei riitä, vaikka se 
luokin pohjan ammattilaisuudelle vaan sen rinnalle nousee vähintään yhtä tärkeäksi asiaksi am-
mattilaisen valmiudet aitoon, läsnä olevaan ja kunnioittavaan kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen. 
Omien kohtaamisen taitojen kehittäminen vaatii mielestäni ammattilaiselta kykyä itsetutkiskeluun 
ja oman käyttämisen tiedostamiseen, sekä arvioimiseen. Jokainen vuorovaikutus tilanne asiakaan 
ja ammattilaisen välillä on yksilöllinen. Tämän vuoksi on vaikeaa antaa tarkkoja ohjeita siihen, miten 
onnistunut vuorovaikutustilanne syntyy. Siksi ammattilaiselta vaaditaankin herkkyyttä havainnoida 
sekä omaa, että asiakkaan käytöstä ja näin löytää toimiva tapa olla läsnä ja vuorovaikutuksessa 
asiakkaan kanssa.  
 



  

 

Kun tarkastelee opinnäytetyön tuloksia, nousevat itselleni mieleeni sairaanhoitajan ammattieettiset 
periaatteet.  Sairaanhoitajien eettisissä ohjeissa kuvattaan sairaanhoitajan ja potilaan suhdetta 
seuraavasti:  
 
” Sairaanhoitaja on toiminnastaan ensisijaisesti vastuussa niille potilaille, jotka tarvitsevat hänen 
hoitoaan. Hän suojelee ihmiselämää ja edistää potilaan yksilöllistä hyvää oloa. Sairaanhoitaja koh-
taa potilaan arvokkaana ihmisenä ja luo hoitokulttuurin, jossa otetaan huomioon yksilön arvot, va-
kaumus ja tavat. 
 
Sairaanhoitaja kunnioittaa potilaan itsemääräämisoikeutta ja järjestää potilaalle mahdollisuuksia 
osallistua omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Sairaanhoitaja pitää salassa potilaan anta-
mat luottamukselliset tiedot ja harkitsee, milloin keskustelee niistä muiden hoitoon osallistuvien 
kanssa. 
 
Sairaanhoitaja kohtelee toista ihmistä lähimmäisenä. Hän kuuntelee potilasta ja eläytyy tämän ti-
lanteeseen. Sairaanhoitajan ja potilaan välinen hoitosuhde perustuu avoimeen vuorovaikutukseen 
ja keskinäiseen luottamukseen. 
 
Sairaanhoitaja toimii tehtävässään oikeudenmukaisesti. Hän hoitaa jokaista potilasta yhtä hyvin ja 
kunkin yksilöllisen hoitotarpeen mukaan, riippumatta potilaan terveysongelmasta, kulttuurista, us-
konnosta, äidinkielestä, iästä, sukupuolesta, rodusta, ihon väristä, poliittisesta mielipiteestä tai yh-
teiskunnallisesta asemasta.” (Sairaanhoitajien eettiset ohjeet 1996.) 
 
Kunnioituksen, luottamuksen ja yksilöllisyyden teemat nousevat vahvasti esille sairaanhoitajan eet-
tisissä ohjeissa. Ammattietiikka luo pohjan sairaanhoitajana toimimiselle. Ammattieettisten ohjei-
den tulee ohjata hoitajan käyttäytymistä. Kun lukee edellisen lainauksen sairaanhoitajan ammat-
tieettisistä ohjeista voi huomata vahvan yhteyden opinnäytetyön tuloksiin. Mielestäni tämä kertoo 
siitä, miten merkityksellistä sairaanhoitajana toimiessa on oppia tarkastelemaan itsereflektion 
kautta omaa toimintaa. Tulemaan tietoiseksi omaa päätöksentekoa ja käyttäytymistä ohjaavista 
vaikuttimista. Peilaamalla omaa toimintaa hoitajan ammattieettisiin ohjeisiin oma toiminta kehittyy 
oikeaan suuntaan. Opinnäytetyön haastatteluissa nousseet teemat osoittavat, että ihminen odottaa 
hoitajalta ennen kaikkea korkeaa eettistä toimintaa ja kykyä arvioida omaa toimintaa tältä kannalta.  
 



  

 

Mielestäni arvot luovat pohjan ammattieettiselle toiminnalle. Hoitotyön ammattilaisena eettisen 
herkkyyden ja ammatillisen identiteetin muodostuminen on keskeinen osa laadukasta hoitotyötä. 
Ammattieettinen toimita on kokonaisuus, jonka lähtökohtana on hoitotyön arvojen ja omien arvojen 
ja asenteiden yhteensovittaminen ja tiedostaminen. Omat arvomme ja asenteemme ovat syvällä 
meissä ja toimimme niiden mukaan luontaisesti välttämättä edes tiedostamatta asiaa. Siksi olisi 
hyvä, että jokainen hoitoja pyrkisi aktiivisesti tiedostamaan oman käyttäytymisen ja asenteiden 
taustoja ja peilaamaan niitä hoitotyön arvoihin.  
 
Ammattieettinen toiminta monimutkainen kokonaisuus, johon kytkeytyy muun muassa näyttöön pe-
rustava toiminta. Ammattieettinen toiminta vaatii meitä toimimaan näyttöön perustuvasti. Näyttöön 
perustuvatoiminta taas edellyttää aktiivista asennetta ja jatkuvaa itsereflektiota ja tietojen päivittä-
mistä. Pyrkimys näyttöön perustuva toimintaan on mielestäni havaittavissa mielestäni myös opin-
näytetyöni tuloksissa. Esille nousi tarve avun saamisen kokemuksen merkitys. Kuten jo edellä ku-
vaan se edellyttää osaamista. Näyttöön perustuvalla toiminnalla tarkoitetaan parhaan saatavilla 
olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä asiakkaan hoidossa sekä hänen läheistensä huomioi-
misessa (Näyttöön perustuva toiminta 2018). Näyttöön perustuva toiminta edistää hoitajan valmiuk-
sia antaa potilaalle hänen kaipaamaa tietoa ja tuottaa hänelle näin vahva kokemus avun saami-
sesta.   

7.1 Luotettavuus ja eettiset kysymykset  

Sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyötä tehdessä eettiset kysymykset on otettava tarkasti huomi-
oon. (Juvakka & Kylmä 2007, 67) Eettisten periaatteiden noudattaminen on keskeinen osa amma-
tillista toimintaa myös opinnäytetyötä tehdessä. Kuten kaikessa muussakin toiminnassa myös opin-
näytetyö prosessissa lähtökohtana on ihmisoikeuksien toteutuminen. Laki lääketieteellisestä tutki-
muksesta edellyttää, että lääketieteellisessä tutkimuksessa tulee kunnioittaa ihmisarvoa (Laki lää-
ketieteellisestä tutkimuksesta 0409/1999 488: 1. 3§). Tutkimuksen eettisiä periaatteita ohjaa myös 
perustuslaki, jossa määritellään muun muassa, että jokaisella ihmisellä on oikeus elämään sekä 
henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. (Perustuslaki 06/11/1999 
731: 2. 7§).   
 



  

 

Eettisten periaatteiden noudattamisen helpottamiseksi on tehty ohjeistus hyvästä tieteellisestä käy-
tännöstä. Ohjeistus on opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman tutkimuseettisen neuvottelu kun-
nan laatima ja he myös valvovat sen toteutumista. Hyvän tieteellisen käytännön mallin noudatta-
minen takaa tutkimuksen eettisen hyväksyttävyyden ja luotettavuuden. (Hyvä tieteellinen käytäntö 
ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa 2013) Opinnäytetyön prosessin aikana on py-
ritty noudattamaan hyvää tieteellisen käytännön ohjeistuksia.  Yksi hyväntieteellisen käytännön pe-
riaatteista on rehellisyyden, sekä yleisen huolellisuuden ja tarkkuuden noudattamien. Sen vuoksi 
opinnäytetyölle laadittiin huolellinen suunnitelma ja sen toteuttamista arvio ja ohjasi kaksi koulutet-
tua sosiaali- ja terveydenhuolto alan opettajaa. Näin pyrittiin löytämään toimivimmat työskentelyta-
vat laadukkaan opinnäytetyön toteuttamiseksi  
 
Laadukkaan teemahaastattelun toteuttamiseksi opinnäytetyötä suunniteltaessa perehdyttiin aihee-
seen liittyvään tutkimukseen ja ammatilliseen kirjallisuuteen. Näiden pohjalta luotiin opinnäytetyölle 
tietoperusta. Tässä vaiheessa opiskeltiin myös laadullisen tutkimuksen ja teemahaastattelun pe-
rusteita ja perehdyttiin sisällönanalyysin perusteisiin.  Laadukkaan teemahaastattelun toteuttami-
nen vaatii haastattajalta perehtyneisyyttä aiheeseen (Saaranen-kauppinen& Puusniekka 2006). 
Tämän varmistamiseksi käytiin ennen haastatteluja ohjauskeskustelu kuormittavien tunteiden hal-
linnan toimintamallin kehittäjän ja opinnäyteyötä ohjaajavan opettajan kanssa.  
 
Opinnäytetyötä toteuttaessa on tärkeää huomioida tutkimukseen osallistujien tietosuoja. Opinnäy-
tetyössäni aineisto sisälsi muun muassa kokemustoimijoiden henkilötietoja. Tietosuoja käytännöt 
tuli siis ottaa erityisen hyvin huomioon. Tietosuoja käytänteistä säädetään henkilötietolaissa. Hen-
kilötietolaki muun muassa määrittelee, että rekisterinpitäjän tulee suojata tiedot asiattomien pää-
syltä tietoihin vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovut-
tamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelyltä. (Henkilötietolaki 0422/1999 523: 7. 32§) 
Tämä tarkoitti tätä opinnäytetyötä tehdessä käytännössä sitä, että aineistoa säilyttäessä tietosuoja 
tulee ottaa huomioon. Sen varmistamiseksi haastatteluista kerätty materiaali säilytetiin tietoko-
neella henkilökohtaisen salasanan takana. Näin varmistettiin sen, että aineiston käsittely ja analy-
sointi vaiheessa henkilötiedot eivät joudu vääriin käsiin. Toinen opinnäytetyöprosessia ohjaava 
seikka tietosuoja laissa on henkilötietojen hävittämistä koskeva määräys. Henkilötieto lain mukaan 
tutkimukseen osallistuvien henkilötiedot tulee muuttaa tunnistamattomaan muotoon, kun ne eivät 
ole enää tarpeen tutkimuksen suorittamiseksi tai sen tulosten asianmukaisuuden varmistamiseksi. 
(Henkilötietolaki 0422/1999 523: 7. 32§) Tämän toteuttamiseksi tutkimukseen osallistuvien nimet 
ja muut henkilötiedot poistettiin litteroidessa haastatteluja ja korvattiin nimimerkeillä.  



  

 

Haastatteluissa nousi esille arkaluontoisiksi luokiteltavaa tietoa. Arkaluonteiseksi tiedoksi luokitel-
laan esimerkiksi ihmisen terveydentilaa, sairautta tai vammaa koskeva tieto. Näiden tietojen käsit-
telyyn tarvitaan nimenomainen lupa asianomaiselta. (Henkilötietolaki 0422/1999 523: 7. 32§) Tästä 
syystä tutkimukseen osallistujilta pyydettiin suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta ja tietoi-
sen suostumuksen tietojen käyttöön opinnäytetyöni rajoissa. Kasvokkain toteutetussa haastatte-
lussa lupa pyydettiin kirjallisesti ja puhelimitse toteuttaessa suullisesti.  
 
Yksi hyväntieteellisen käytännön periaatteista on rehellisyyden, sekä yleisen huolellisuuden ja tark-
kuuden noudattamien. Sisällönanalyysia toteuttaessa huolellisuuden ja tarkkuuden periaate koros-
tuu. Kun tutkimusmateriaalia lähdetään pelkistämään voi tutkija tahattomasti päätyä tulkitsemaan 
väärin haastateltavan tarkoitusta. Tämän välttämiseksi on opinnäytetyötä toteuttaessa pyritty py-
symään mahdollisimman tarkasti alkuperäisilmauksissa ja tekemään taulukoinnin avulla analyy-
siprosessista mahdollisimman läpinäkyvä. Kutenkin inhimillisen tulkinta virheen mahdollisuus on 
edelleen olemassa ja se voi osaltaan vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen.  
 
Tutkimuksen luotatettavuutta arvioidessa nousee esille tutkimuksen tekijän henkilökohtaiset val-
miudet tutkimuksen tekemiseen. Tämän opinnäytetyön tekijällä ei ole aikaisempaa kokemusta tut-
kimuksen tekemisestä. Sen vuoksi opittavaa ja omaksuttavaa on ollut paljon. Tutkijan kokematto-
muus altistaa hänet virheille prosessin aikana. Tämä on huomioitu opinnäytetyötä tehdessä riittä-
vän ja ammattitaitoisen opinnäytetyön ohjauksen avulla. Koko opinnäytetyö prosessin ajan mukana 
on kulkenut sekä yleisesti työskentelyä ohjaavat työpajat, sekä yksilöohjaus, joiden avulla on pyritty 
löytämään toimivat menetelmät ja ratkaisut haastaviin tilanteisiin.   
 
Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu myös muiden tutkijoiden saavutusten asianmukainen huo-
mioiminen (Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa 2013). 
Tämän näkyy opinnäytetyössä niin, että työhön on merkitty asianmukaiset viite- ja lähdemerkinnät, 
kun hyödynnetään muiden ihmisten tuottamaa tietoa ja tutkimusta.  

7.2 Omat oppimiskokemukset 

Opinnäytetyön toteuttaminen on ollut minulle henkilökohtaisesti suurin ja haastavin projekti tähän 
astiseen opiskeluun liittyen. Prosessin suuruusluokka ja pitkäjänteisyys on ollut minulle uutta. Olen 



  

 

päässyt harjoittelemaan itsenäistä työskentelyä ja vastuunottamista aivan uudella tavalla. Olen löy-
tänyt itsestäni opiskelijana uusia piirteitä ja tunnistanut haasteita, jotka eivät ole samassa mittakaa-
vassa tulleet aiemmin vastaan. Minulle on ollut haastavaa sitoutua näin pitkäkestoiseen projektiin. 
Huomaan, että pitkäjänteinen työskentely vaatii paljon. Sen harjoittelemiseen opinnäytetyö on ollut 
hyödyllinen tehtävä. Myös kokonaisuuden hallinta ja aikataulun laatiminen ja sen noudattaminen 
on ollut haastavaa. Olen prosessin aikana tehnyt useita kertoja virheellisiä arviota siitä, minkä ver-
ran aikaa ja työtä mihinkin vaiheeseen tarvitaan. Opinnäytetyö onkin opettanut minulle kykyä arvi-
oida omia valmiuksia realistisemmin.  
 
Olen oppinut paljon tunteiden säätelystä ja käsittelystä, sekä asiakaslähtöisyydestä tietoperustaa 
laatiessa. Tietoperustaa kootessa pääsin harjoittelemaan kattavasti näyttöön perustuvan tiedon 
hakemista ja hyödyntämistä. Luin kohtuullisen laajasti opinnäytetyöni aiheen puitteessa alan kirjal-
lisuutta ja julkaisuja ja omaksuin näin uutta tietoa tulevaa työelämää varten. Tämän lisäksi pääsin 
syventämään tietouttani muun muassa toimivasta asiakassuhteesta ja reflektoinnista, kun tarkas-
telin opinnäytetyön tuloksia näyttöön perustuvan tiedon valossa.  
 
Opinnäytetyötä tehdessä minulla on ollut mahdollisuus oppia kuormittavien tunteiden hallinnan toi-
mintamallista. Ajattelisinkin, että minulla on mahdollisuus työelämässä käyttää mallia välineenä 
hoitotyössä. Työnkuvasta riippuen sen kokonaisvaltainen toteuttaminen ei välttämättä ole mahdol-
lista, mutta siinä on paljon elementtejä, joiden uskon olevan helposti sovellettavissa hoitotyön ar-
keen.  
 
Opinnäytetyön kautta olen oppinut laadullisen tutkimuksen tekemisen perusteet. Olen saanut mah-
dollisuuden harjoitella tutkimuksen tekemistä hallitusti laadukkaan ohjauksen turvin. Tämä on opet-
tanut paljon. Erityisen hyödyllisenä koin tutkimushaastattelujen tekemisen. Mielestäni teemoitetun 
tutkimushaastattelun tekemisessä käytettäviä menetelmiä voi hyödyntää lähes suoraan hoito-
työssä. Haastattelu on yksi keskeisiä hoitotyön menetelmiä. Siihen olen saanut paljon välineitä 
opinnäytetyön haastatteluiden kautta. Yksi konkreettinen asia on ollut oman ilmaisun yksinkertais-
taminen ja puherytmin hidastaminen. Jo haastattelujen aikana huomisin, että minulla on tapana 
puhua pitkästi ja nopeasti. Huomio nousi myös vahvasti esille, kun litteroin haastatteluja. Tämän 
taipumuksen huomaaminen on auttanut minua kiinnittämään asiaan huomiota ja tietoisesti työstä-
mään tapaani puhua asiakastilanteissa.  
 



  

 

Viimeiseksi teemaksi oppimiskokemuksiani arvioidessa haluan nostaa itse opinnäytetyön tulokset 
ja eteenkin toimivan asiakassuhteen. On ollut etuoikeus päästä kuulemaan suoraan kokemustoi-
mijoilta heidän näkemyksiään toimivasta asiakassuhteesta. Olen pian valmistumassa sairaanhoi-
tajaksi, joten minulle on erittäin tärkeää tietoa se minkälaisten asioiden ja ominaisuuksien ihmiset 
näkevät edistävän toimivaa asiakassuhdetta. Tulosten työstäminen ja pohtiminen on synnyttänyt 
oivalluksia omasta kehittävästä ammatti-identiteetistä. Olen tunnistanut kehittymisen tarpeita, 
mutta toisaalta mieleen on noussut myös onnistuneita kohtaamistilanteita, jossa on ollut läsnä toi-
mivan asiakassuhteen piirteet.  

7.3 Kehittämisehdotukset ja jatkotutkimusaiheet  

Fokusryhmähaastattelu olisi voinut olla kaikkein toimivin menetelmä haettaessa vastauksia tutki-
mustehtäviin. Tämä olikin suunniteltu menetelmä. Käytännön haasteista johtuen siitä jouduttiin kui-
tenkin luopumaan. Fokusryhmähaastattelu olisi tarjonnut mahdollisuuden haastateltavien keskinäi-
seen vuorovaikutukseen. Tämä olisi saattanut mahdollistaa vielä syvemmän ja kattavamman ma-
teriaalin syntymiseen. Toisaalta ryhmähaastattelu vaatii haastattelijalta suurempaa kokonaisuuden 
hallintaa ja valmiuksia ihmisryhmän johtamiseen. Yksilö haastattelut olivat helpommin hallittavissa 
ja näin ollen helpompi toteuttaa.  
 
Tämän opinnäytetyön pohjalta nousee muutamia jatkotutkimus sekä -kehittämisaiheita. Luonnolli-
sesti opinnäytetyön tuloksia voisi hyödyntää mallin jatkokehittämisessä ja työelämän välineeksi 
viemisessä. Sen lisäksi mallista olisi hyvä saada tietoa suoraan sitä asiakastyössä käyttäneitä opis-
kelijoilta tai työntekijöiltä. Myös asiakkailta, jotka ovat osallistuneet mallin mukaiseen prosessiin 
olisi hyvä saada palautetta.   
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