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Yhä useammin hoitotilanteissa kohtaavat ihmiset, jotka ovat lähtöisin eri kulttuuritaus-

toista. Eri kulttuurista tulevan ihmisen kohtaaminen hoitotilanteessa ja kommunikointi 

voivat olla ongelmallisia niin hoitajalle kuin hoidettavalle. Kulttuuri ja uskonto asettavat 

ehtoja ja rajoja, joita hoitohenkilökunta ei välttämättä tiedä tai osaa ottaa huomioon. 

Tämän työn tavoitteena oli kartoittaa Helenan Vanhainkodin asukkaiden kokemaa hoi-

totyötä eri kulttuurista tulevan hoitajan tekemänä sekä asukkaan että hoitajan välistä 

vuorovaikutusta. Tavoitteena oli antaa tutkittua tietoa Helena kodin henkilökunnalle 

sekä esimiehille. 

 

Opinnäytetyön teoreettisena viitemallina toimi Carla Schubertin kehittelemä jäävuori-

malli. Mallin avulla kuvataan kulttuurin kerroksellisuutta ja sisäistä arvojen, odotusten, 

uskomusten ja tapojen hierarkkisuutta. Hoitajan kohdatessa eri kulttuuria edustavan 

ihmisen hän havaitsee ja huomioi hoidossa usein jäävuoren näkyvän osan kuten kielen, 

ihonvärin, tavat, sukupuolen, iän ja pukeutumisen. Kulttuurisen kompetenssin omaava 

hoitajan tulisi kuitenkin huomioida näkymättömiin jäävuoren rakenteisiin kuten maail-

mankatsomukseen, arvomaailmaan, kulttuuri identiteettiin, odotuksiin, uskomuksiin, 

kulttuurisiin traditioihin, perheen ja suvun merkityksiin. 

 

Tutkimusmenetelmä oli kvalitatiivinen. Tutkimusaineisto kerättiin yksilöhaastatteluina 

yhdeksältä Helenan Vanhainkodin asukkaalta (n=9). Tutkimuksen kohteena oli asiakkai-

den henkilökohtainen kokemus. Haastattelut analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyy-

silla. 

 

Tutkimustulosten mukaan Helenan Vanhainkodin asukkaat ovat pääsääntöisesti tyyty-

väisiä eri kulttuurista tulevan hoitajan tekemään hoitotyöhön. Asukkaille ei ollut niin-

kään tärkeää, minkä kulttuurin edustaja hoitaja on, vaan kuinka he pystyvät kommuni-

koimaan hoitajan kanssa. Yhteinen kieli koettiin tärkeäksi. Tutkimustuloksia voidaan 

hyödyntää Helenan Vanhainkodissa ja monikulttuurisissa työyksiköissä sekä kehitettä-

essä monikulttuurista hoitotyötä ja vuorovaikutustaitoja eri kulttuureiden välillä. 
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ABSTRACT 

 

Juva Tanja, Paappanen Teija and Uotinen Pirjo. "Who takes care of me today?". Expe-

riences of Helena’s Nursing home residents of a nurse from different culture and way of 

treatment. Pieksämäki, Fall 2011 37. 

 

Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in nursing. Degree: Ba-

chelor of Nursing, Nurse. 

 

Increasingly during nursing there are situations where people from different cultural 

backgrounds encounter. In these situations communication can be problematic for both, 

the person receiving and the person providing treatment. Culture and religion may set 

conditions and limits, which nursing staff may not know or aren’t able to take into 

account. The objective of this work was to survey how the residents of Helena’s nursing 

home felt about the nursing and interaction with are nurse coming from different 

cultural background. The aim was to provide research data for the staff and managers of 

Helena’s nursing home. 

 

Iceberg model developed by Carla Schubert worked as a theoretical reference model of 

this thesis. The model assists in describing different layers of culture and the hierarchy 

of inner values, expectations, beliefs and habits. While a nurse faces a person from a 

different culture, she/he (later she) most often notices things like language, color, 

behavior, gender, age and clothing these being just the visible tip of the iceberg. 

However a nurse having cultural competence should take into account invisible 

structures of this iceberg model such as ideology, values, cultural identity, expectations, 

beliefs, cultural traditions, and importance of family. 

 

The research method was qualitative. The data was collected with private interviews 

from nine Helena’s nursing home residents (n = 9). The investigation considered the 

customers personal experience. The interviews were analyzed with material based 

content analysis. 

 

The results showed that Helena’s nursing home residents are generally satisfied with 

care received from nurses from different cultures. It didn’t seem to be so important 



which culture the nurse represented, but how they were able to communicate with the 

nurse. A mutual language was considered important. Results of this study can be used 

not only in Helena’s nursing home but also in other multi-cultural working units in 

nursing and other areas where there is interaction and communication needed between 

different cultures. 

 

 

 

Key words: multiculturalism, cultural competence, immigrant, ethnicity, communica-

tion between cultures, multi-cultural nursing. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Monikulttuuristuva maamme tarvitsee osaajia eri ammattialoille. Tulevaisuuden sai-

raanhoitajina kohtaamme yhä enemmän eri kulttuurien edustajia asiakkaina ja työtove-

reina. Ulkomailla syntyneitä Suomessa pysyvästi asuvia on tällä hetkellä yli 4 prosenttia 

väestöstämme. Suomen ulkomaalaistaustaisten määrän ennustetaan kaksinkertaistuvan 

vuoteen 2030 mennessä. Terveydenhuollon työntekijöiden kulttuurisen osaamisen ke-

hittämiselle luo tarvetta erilaisista kulttuureista olevien asiakkaiden ja työtekijöiden 

määrän nopea kasvu yhteiskunnassamme. Kulttuurinen kompetenssi ja monikulttuurisen 

hoitotyön taidot ovat tärkeitä osaamisalueita globaalistuvassa maailmassa, ja niiden op-

pimista pidetään hyvin haasteellisena. Erilaisten kulttuurien kohdatessa joudutaan tilan-

teisiin, joissa kummaltakin osapuolelta vaaditaan herkkyyttä ja suvaitsevuutta toisen 

arvomaailmaa ja toimintatapoja kohtaan. 

 

Eri syistä Suomeen tulevat maahanmuuttajat eivät jätä taakseen omaa kulttuuriaan, vaan 

heidän oma kulttuurinsa saa piirteitä ja vaikutteita meidän kulttuuristamme. Myös suo-

men kielen opettelu, uusien toimintatapojen ja uusien kulttuuristen tapojen opettelu vie 

aikansa. Haasteet kasvavat kulttuurien erilaisten terveys- ja sairauskäsityksien, kokemuksi-

en ja ennakkoluulojen kohdatessa. Ikääntyvät maahanmuuttajat usein unohtuvat kartoitetta-

essa vanhushuollon palveluja. Suurimpia ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvointia uh-

kaavia tekijöitä ovat syrjäytymisvaara, yksinäisyys ja kielitaidon puute. Maahanmuuttaja-

vanhusten palvelutarpeisiin vastaaminen on haaste, joka edellyttää työtekijöiltä uudenlaista 

otetta ja perehtymistä maahanmuuttajavanhusten erityistarpeisiin ja ongelmiin. 

 

Opinnäytteessämme ” Kuka minua tänään hoitaa” tulemme pohtimaan ja kartoittamaan 

kuinka ikääntyneet Suomen ainoassa venäläisessä vanhainkodissa, Helenan Vanhainko-

dissa, asukkaat kokevat eri kulttuureista tulevien hoitajien kohtaamiset ja heidän teke-

mänsä hoitotyön. Työn tarkoituksena on antaa Helenan Vanhainkodille tutkittua tietoa 

siitä, kuinka he voisivat parantaa työntekijöiden perehdytystä ja opastusta monikulttuu-

riseen hoitotyöhön. 
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2 HELENAN VANHAINKODIN ESITTELY 

 

 

Helenan Vanhainkoti Helsingissä on Suomen ainoa venäläisen ortodoksiperinteen vaa-

limiseen keskittynyt kodinomainen vanhainkoti ja se on ensisijaisesti tarkoitettu orto-

dokseille ja/tai venäjänkielisille. Helenan Vanhainkodilla on pitkät perinteet. Vuonna 

1872 Venäläisen Hyväntekeväisyysyhdistyksen Helsingin Sörnäisiin perustama van-

hainkoti on nähnyt ympärillään yhteiskunnan muutoksen ja kehityksen. Sotilasinsinööri 

Mederin suunnitteleman tiilirakennuksen suojiin sijoitettiin aluksi lastenkodin ja van-

hainkodin lisäksi kaksivuotinen alkeiskoulu sekä ompelimo ja puusepänverstas. Myö-

hemmin rakennukseen lisättiin myös kirkkosali. Tässä muodossa yhdistyksen työ jatkui 

1950-luvulle saakka, jolloin lastenkodin toiminta loppui ja talo jäi vähitellen kokonaan 

vanhainkodin käyttöön. Vuosien myötä rakennusta on peruskorjattu useamman kerran. 

Vuonna 1988 valmistui vanhainkodin tontille lisärakennus ja vuonna 1994 vanha päära-

kennus uudistettiin täysin. Vuonna 2003 valmistui lisäsiipi, jossa on dementia-

ryhmäkoti ja lisäksi sieltä löytyy runsaasti hoitotiloja, esimerkiksi oma sauna. (Helenan 

Vanhainkoti, osastosihteeri Alia Djedidi 2011.) 

 

Tänä päivänä Helenan Vanhainkoti tarjoaa kodinomaisen ympäristön ensisijaisesti ve-

näjänkielisille ja ortodoksisille vanhuksille. Vanhainkodissa on 73 paikkaa ja niiden 

lisäksi 11 paikkaa dementiakodissa. Suurimman osan paikoista ostaa Helsingin kaupun-

ki ja muutama paikka on varattu ulkopaikkakuntalaisten käyttöön. Helenan Vanhainkoti 

tarjoaa vanhainkoti- ja tehostettua palveluasumista, johon sisältyy ateria- ja siivouspal-

velu, vaatehuolto, ympärivuorokautinen hoito sekä sairaanhoidon palvelut. Helenan 

Vanhainkodissa vaalitaan yhteistä ortodoksista traditiota. Arvokkaaksi Helenan tekee 

erityisesti oma naismarttyyrien Pistiksen, Elpiksen ja Agapen eli Uskon, Toivon ja Rak-

kauden sekä heidän äitinsä Sofian muistolle pyhitetty kirkko. Jumalanpalveluksiin ovat 

tervetulleita kaikki, joita ortodoksinen uskonto koskettaa. Lisäksi asukkaan tai hänen 

omaisen toivomuksesta voidaan pyytää pappia tulemaan asukkaan luokse. Uspenskin 

mieskuoro ilahduttaa asukkaita kaksi kertaa vuodessa lauluillaan. Kirkkovuosi näkyy 

Helenan Vanhainkodissa myös erilaisten tapahtumien ja juhlien kautta; tunnetuimpia 

ovat vuotuiset blinijuhlat sekä erilaiset konsertit. Luterilaisia asukkaita ajatellen talossa 

järjestetään kaksi kertaa vuodessa luterilainen ehtoollishetki yhteistyössä Paavalin seu-

rakunnan kanssa. ( Helenan Vanhainkoti, osastosihteeri Alia Djedidi 2011.)  
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Haastattelujen teko ajankohtana Helenan Vanhainkodissa oli työntekijöitä noin 60, jois-

ta hoitohenkilökuntaa oli 49. Yövuorossa työskentelee 4 hoitajaa. Helenan Vanhainko-

dissa oli haastattelujen aikaan hoitajia kuudesta eri maasta tai maanosasta: virolaisia, 

suomalaisia sekä venäläisiä. Helenan Vanhainkodissa ei tarvitse käyttää erikseen tilattua 

tulkkia koska henkilökunnasta löytyy paljon kielitaitoa; esimerkiksi oma lääkäri on ve-

näjänkielentaitoinen. Hoitajia oli muun muassa Ukrainasta ja Afrikasta (Marokosta). 

Helenan Vanhainkotiin työhön pääsyn ehtona on että hoitaja ymmärtää suomen kieltä. 

Tämän ehdon on täytyttävä hyvin saadakseen vakituisen työpaikan, koska työkieli on 

suomi. (Helenan Vanhainkoti, osastosihteeri Alia Djedidi 2011.) 

 

 

 

3 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA 

 

 

3.1 Maahanmuuton historiaa ja nykypäivää 

 

Sata vuotta sitten Suomi oli huomattavasti kansainvälisempi maa kuin nykyään. Muut-

toliike oli vilkasta sekä Ruotsin vallan että autonomian aikana. Suomeen muutti hyvin 

paljon ihmisiä erityisesti Ruotsista, Venäjältä, Tanskasta ja Norjasta. Vuonna 1870 Hel-

singin väkiluvusta oli 12 % venäläisiä. Myös ruotsinkielisten osuus oli nykyistä suu-

rempi. Koko maan väestöstä oli ruotsinkielisiä noin 14 %. Historian kansainvälisyys 

peittyy osittain, koska monet ulkomaalaisperäiset nimet suomennettiin 1920- ja 30-

luvuilla. (Räty 2002, 29.) Tällä hetkellä suomenkielisiä Suomessa on noin 90 %, ruot-

sinkielisiä noin 6 % ja venäjänkielisiä noin 1 %. Uskontokunnista luterilaiseen kuuluu 

noin 78 % ja ortodoksiseen noin 1 %. Suomessa vakituisesti asuvia ulkomaiden kansa-

laisista virolaisia on noin 17 % ja venäläisiä noin 17 %. (Maahanmuuttovirasto 2011.) 

 

Sulkeutuneen Suomen aikakausi alkoi toisen maailmansodan jälkeen. Suomi oli 1970-

luvulle asti lähinnä maastamuuttomaa. 1980-luvun lopulla Suomessa asui vain noin 17 

000 ulkomaalaista. Silloin maahanmuuton tavallisin syy oli suomalaisen kanssa avioi-

tuminen. Jonkin verran ihmisiä tuli töihin asiantuntijatehtäviin sekä opiskelemaan. 

Muuttoliike voimistui vuoden 1991 jälkeen, jolloin nykyinen ulkomaalaislaki tuli voi-

maan. Kymmenessä vuodessa ulkomaalaisten määrä nousi lähes 90 000 henkeen. (Räty 
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2002, 29-30; Jasinskaja-Lahti, Liebkind 2006, 124.) Ulkomaalaisten määrä Suomessa 

on yli viisinkertaistunut aikavälillä 1990-2008. Kun vuonna 1990 ulkomaalaisia oli 

Suomessa 26 300, vuoden 2008 lopussa heitä oli 143 197. Heidän lukumääränsä on ol-

lut tasaisessa nousussa kyseisellä aikavälillä. (Maahanmuuttovirasto 2009.) 

 

Muutos monikulttuurisempaan hoitotyöhön on tosiasia myös muualla maailmassa. Sosi-

aali- ja terveydenhuoltoalalla hoitajat joutuvat vastaamaan monimuotoisempiin haastei-

siin kollegoiden sekä asiakkaiden ollessa eri kulttuureista lähtöisin. (Andrews & Boyle 

1995, 7.) Suomalaisessa yhteiskunnassa sekä työelämässä on viime vuosina alkanut ja 

edelleen jatkuva suuri muutos, koska yhä useammalle työpaikalle on tullut maahan-

muuttajataustaisia työntekijöitä. Tämä näkyy siinä, että syntyperältään ulkomaalaisten 

osuus terveydenhuoltohenkilöstöstä on kasvanut. (Vartija ym. 2007, 3.) Työpaikkojen 

yhteinen haaste on rakentaa yhteistyötä ja sovittaa eri kulttuureista tulevien työntekijöi-

den ja kantaväestön välille. Tärkeää on löytää yhteiset toimintatavat ja normit työpaikal-

le jossa työskentelee monikansallinen työntekijäjoukko. Päävastuu arjen toimivuuden 

ylläpitämisestä on työyksikön johdolla ja esimiehillä. Hoitotyön linjanvetojen tulee olla 

asiallisia sekä erilaiset kulttuurit hyväksyviä (Andrews & Boyle 1995, 205). 

 

Vuonna 2000 Suomen terveydenhuoltohenkilöstöstä noin 1 % ja vuonna 2006 noin 3 % 

oli ulkomaalaistaustaisia (Ailasmaa 2009). Sairaanhoitajissa heitä oli 2 % ja lähihoita-

jissa noin 3 % vuonna 2006. Samaan aikaan ulkomaalaistaustaisten, työikäisten sairaan-

hoitajien työttömyysaste oli noin 9 % ja lähi- ja perushoitajien noin 12 % (Ailasmaa 

2009c). Vuonna 2007 työikäisistä sairaanhoitajista 5 % oli ulkomailla. Suomessa olleis-

ta työikäisistä sairaanhoitajista 83 % työskenteli sosiaali- ja terveydenhuollon, julkishal-

linnon tai koulutussektorin tehtävissä. Vuonna 2007 työikäisistä lähihoitajan ja vastaa-

van aikaisemman tutkinnonsaaneista 1 % oli ulkomailla. (Suomen sosiaali- ja terveys-

ministeriö 2009.) 

 

Maahanmuuttajien määrän noustessa tulee muistaa Laki potilaan asemasta ja oikeuksis-

ta (1992: 3.§). Se määrää, että jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oi-

keus ilman syrjintää hänen terveydentilansa edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon 

niiden voimavarojen rajoissa, jotka kulloinkin ovat terveydenhuollon käytettävissä. Po-

tilaan äidinkieli, hänen yksilölliset tarpeensa ja kulttuurinsa on mahdollisuuksien mu-

kaan otettava hänen hoidossaan ja kohtelussaan huomioon. Asenteista riippumatta hoi-
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tohenkilöstöllä on velvollisuus hoitaa kaikkia ihmisiä tasa-arvoisesti, riippumatta heidän 

syntyperästään. Sairaanhoitajan eettiset ohjeet (1996) ohjeistavat sairaanhoitajan koh-

taamaan potilaan arvokkaana ihmisenä ja luomaan hoitokulttuurin, jossa otetaan huomi-

oon yksilön arvot, vakaumus ja tavat. Sairaanhoitajien tulee huomioida vanhempien 

asiakkaiden erilaiset perhe-, kulttuuri- ja sosiaalitaustat (Andrews & Boyle 1995, 206). 

 

 

3.2 Monikulttuurisuus, etnisyys ja etnosentrisyys 

 

Monikulttuurisuus on ilmiönä vanha mutta käsitteenä nuori. Suomessa monikulttuuri-

suudesta alettiin puhua vasta 1990-luvulla ennakoitaessa maahanmuuttajamäärän kas-

vua. Monikulttuurisuudella tarkoitetaan erilaisten ihmisten ja ihmisryhmien elämistä ja 

yhdessäoloa samassa ajassa ja tilassa. Sanan semantiikka liittää yhteen monta kulttuuria 

ja viittaa yhteiskuntaan, jossa vallitsee myönteinen kulttuurien kirjo, kulttuurienvälinen 

suvaitsevuus ja palvelujen monipuolisuus. Monikulttuurinen yhteiskunta on kulttuuri-

sesti ja etnisesti heterogeeninen, ja monikulttuurinen yhteiskuntapolitiikka tavoittelee 

ihmisten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. (Abdelhamid, Juntunen & Koskinen 

2010, 18.) 

 

Monikulttuurisuus käsitteenä on syntynyt Kanadassa yhdysvaltalaisen kulttuuriantropo-

logisen koulukunnan ja ranskalaisen strukturalistisen antropologian vaikutuksesta. 

1970-luvulta lähtien käsitteellä on ollut kolme eri merkitystä: a) luonnehdinta yhteis-

kunnasta, jota leimaa etninen tai kulttuurinen heterogeenisuus, b) tavoiteltava yhteis-

kunnallinen tilanne, jossa väestön etniset tai kulttuuriset ryhmät nauttivat yhdenvertai-

suutta ja toistensa vastavuoroista kunnioitusta ja c) politiikka, jota julkinen valta harjoit-

taa väestön etniseen tai kulttuuriseen heterogeenisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Mo-

nikulttuurisuuskäsite on herättänyt kriittistä keskustelua myös Suomessa. Käsitettä pide-

tään yleistävänä, koska se luo homogeenisen kuvan ryhmästä, joka on kuitenkin erittäin 

heterogeeninen. Heterogeenisyys ei ole ominaista vain etnisten ryhmien välillä, vaan 

myös niiden sisällä. (Alitolppa-Niitamo 2003.) 

 

Monikulttuurisuus tarkoittaa erilaisuuden hyväksymistä ja arvostamista, tasa-arvoa yk-

silöiden ja kulttuurien välillä, sekä yhteisesti sovittuja pelisääntöjä ja rajoja. Suomalais-

ta yhteiskuntaa on rakennettu lähtökohtana oletus siitä, että Suomi on yksikulttuurinen 
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yhteiskunta. Poliittisena toimintana monikulttuurisuus merkitsee sitä, että yhteiskunnan 

palveluja kehitetään siitä lähtökohdasta, että palveluiden asiakaskunta on monikulttuu-

rista. Asiakkailla on eri äidinkieliä, uskontoja ja tapoja, jotka tulee huomioida palveluja 

järjestettäessä. Toiminnan tarkoituksena on erilaisiin tarpeisiin vastaaminen ja konflikti-

en ehkäiseminen. (Räty 2002, 46–48.) 

 

Etnisyydessä on kyse ihmisen tai ryhmän tavasta jäsentää itseään suhteessa toisiin sa-

massa yhteiskunnassa oleviin ihmisiin. Etnisyyden määrittelyssä voidaan erottaa objek-

tiivinen ja subjektiivinen ulottuvuus. Ulottuvuuksilla tarkoitetaan biologisia tekijöitä 

kuten ihonväriä sekä muita ominaisuuksia kuten kieltä, uskontoa ja yhteisiä kulttuuri-

piirteitä. Subjektiivisen määrittelyn mukaan etnisyydellä tarkoitetaan yksilön samaistu-

mista johonkin tiettyyn ryhmään. Eri yksilöt pitävät itseään tietyn etnisen ryhmän jäse-

ninä eri perustein. Etnisyyden ytimen muodostavat ne erityispiirteet, joilla ryhmä haluaa 

erottua muista. Etnisyyden kriteerit eivät ole välttämättä pysyviä ajallisesti, koska ne 

ovat sidoksissa tilanteisiin ja merkityksiin. Etnisyyden merkitys tulee esiin vasta, kun 

eri ryhmät ovat vuorovaikutuksessa keskenään. (Räty 2002, 45.) 

 

Etnosentrisyys määritellään siten, että ihminen olettaa oman kulttuurinsa arvojen olevan 

parempia kuin muiden kulttuureiden. Ihmisillä on tapana tuomita toisia vain sen takia, 

että toisten ihmisten käytös ja elämäntapa eivät sovi yksiin omien arvojen kanssa. (Pa-

padopoulos 2006, 12.) Kulttuuri on luonnostaan etnosentristä, ja on normaalia, että ih-

miset ovat kiinnostuneita ensisijaisesti omasta kulttuuristaan. 

 

 

3.3 Kulttuurinen kompetenssi ja kulttuurienvälinen viestintä 

 

Kulttuurisella kompetenssilla tarkoitetaan pätevyyttä toimia monikulttuurisissa vuoro-

vaikutustilanteissa kaikkia osapuolia kunnioittavalla tavalla, pitäen huolta ihmisen pe-

rusoikeuksien toteutumisesta. Campinha-Bacoten (2009) kulttuurisen kompetenssin 

malli rakentuu kulttuurinmukaiselle hoidolle (kuvio 1). Mallin taustalla on kristillinen 

arvomaailma, jossa ihmisten välinen rakkaus, toisista välittäminen ja rasismin vastai-

suus ovat kaikkien työntekijöiden moraalisia velvoitteita. Tulivuorenpurkausmallissa 

hoitajan sisäinen tahto painottuu tärkeimpänä lähtökohtana. Hoitajan kulttuurinen tahto 

on tulivuori, joka syöksee sisältään mallin osaset (tietoisuuden, tiedon, taidon ja koh-
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Kulttuurinen tahto 

 

 

taamiset). Mallin avulla voidaan tarkastella hoitohenkilökunnan valmiuksia hoitaa 

asianmukaisesti maahanmuuttajataustaista asiakasta. (Abdelhamid ym. 2010, 35–38.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Kulttuurisen kompetenssin tulivuorimalli. Mukaillen Campinha-Bacote 

2009.  

 

Mallissa kulttuurinen kompetenssi on jaettu neljään osaan: kulttuuriseen tietoisuuteen, 

kulttuuriseen tietoon, kulttuuriseen taitoon ja kulttuurien kohtaamiseen. Myöhemmin 

mukaan on lisätty vielä kulttuurinen tahto, jonka Campinha-Bacote (2009) määrittelee 

hoitajan motivoituneeksi ja vapaaehtoiseksi haluksi kehittää kulttuurista tietoisuuttaan, 

tietoaan ja taitoaan sekä kohdata erilaisista kulttuuritaustasta peräisin olevia ihmisiä. 

Kulttuurinen tahto on kulttuurisen kompetenssin henkinen peruspilari ja edelleen kehit-

tymisen energianlähde. Keskeistä teoriassa on ajatus siitä, että kulttuurisen kompetens-

sin kehittyminen on prosessi ja siten taito, jota voidaan jatkuvasti oppia ja opetella. 

(Abdelhamid ym. 2010, 35–38.) 

 

Kulttuurisensitiivisyydellä tarkoitetaan pitkälle samoja asioita kuin kulttuurisella kom-

petenssilla. Kulttuurisensitiivisyys näkyy hoitotilanteessa asiakkaan kulttuurin kunnioit-

tamisena, empatiana, hyväksyntänä ja vuorovaikutustaitoina. Sensitiivisyyden puute 

puolestaan ilmenee asiakkaaseen ja hänen kulttuuriinsa kohdistuvana epäkunnioittavana 

toimintana ja puheena, jotka asiakas kokee koukkaavina. Kulttuurisesti epäsensitiivises-

tä toiminnasta voidaan olla tietoisia, mutta yhtä hyvin se voi olla tiedostamatonta, jol-

loin työtekijä ei huomaa loukanneensa asiakasta. (Papadopoulos 2006, 10–11.) 

kulttuurinen tietoisuus  

Kulttuuriset kohtaamiset 

Kulttuurinen tieto  

Kulttuurinen taito 
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Kulttuurisella tietoisuudella tarkoitetaan erilaisuuden ymmärtämistä, sietämistä ja hy-

väksymistä. Se on myös hoitajan tietoisuutta omista asenteistaan, ennakkoluuloistaan, 

arvoistaan ja normeistaan. Kulttuuritietoinen työntekijä on tietoinen siitä, miten hänen 

kulttuuriinsa liittyvät tekijät ohjaavat hänen ajatteluaan, käyttäytymistään ja käsityksi-

ään oikeasta ja väärästä. Hoitaja on myös tietoinen siitä, että kaikkien ajattelu, käyttäy-

tyminen ja käsitykset eivät perustu keskenään samanlaisille maailmankuville, kulttuuri-

sille asenteille ja normeille. Kulttuurisella tiedolla ja sen hallinnalla viitataan hoitajan 

tietämykseen kulttuurisesti erilaisten ihmisten maailmankuvista, arvoista, uskomuksista, 

elämäntyyleistä, ongelmanratkaisutavoista ja merkitysmaailmoista. Pelkkä tieto muiden 

kulttuurien erityispiirteistä ei kuitenkaan välttämättä johda kulttuurisen kompetenssin 

kehittymiseen. Pahimmillaan pelkkä tieto saattaa vain vahvistaa stereotypioita ja pyrkiä 

selittämään asiakkaan ongelmia asiakkaan kulttuurista käsin. Kulttuurisen tiedon tarkoi-

tuksena on lisätä työtekijän ymmärrystä siitä, millaisille kulttuurisille käsityksille toisen 

yksilön käyttäytyminen ja ajattelu perustuvat. (Alitolppa-Niitamo 1994, 168.) 

 

Kulttuuristen ryhmien erityispiirteiden tuntemusta tärkeämpää on hahmottaa ja ymmär-

tää sitä, miten toisen ihmisen erilaisuutta ja vierautta rakennetaan ja tuotetaan puheessa 

ja toimissa: tietoisuutta siitä miten me (oma ryhmä) pyritään erottamaan heistä (toi-

set/vieraat). Tämä lisää hoitajien kykyä ymmärtää ja hoitaa eri kulttuuritaustoista tulevia 

potilaita. Kulttuurinen taito onkin hoitajan kykyä arvioida ja huomioida yksilöllisesti 

asiakkaan kulttuuritausta: arvot, uskomukset, käytännöt. Kulttuuriseen kohtaamiseen 

kuuluvat työntekijöiden yleiskäsitykset erilaisesta kulttuurista tulevan asiakkaan koh-

taamisesta ja niiden vaikutuksista hoitotilanteissa. Kulttuurisella tahdolla/halulla tarkoi-

tetaan hoitohenkilökunnan aitoa halua kehittää kulttuurista kompetenssiaan. Se ilmenee 

haluna kohdata ja hoitaa toisenlaisen kulttuuritaustan omaavia asiakkaita erilaisuudet 

hyväksyen ja samalla samankaltaisuudet huomaten. Toisenlaisesta kulttuuritaustasta 

tulevan asiakkaan hoidossa vaaditaan ennen kaikkea aitoa kiinnostusta, joustavuutta ja 

halua oppia toisen kulttuurista. (Campinha-Bacote 2002.) 

 

Kulttuurien välisellä viestinnällä tarkoitetaan vähintään kahden eri kulttuurista tulleen 

henkilöiden välistä viestintää. Viestintää, kuten kommunikointia, rajoittavat monet asiat 

esimerkiksi kieli, kulttuuriin liittyvät tavat, normit ja tavoite, johon viestintä tilanteissa 
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pyritään. Ongelmia ovat siis kieleen liittyen, eroavaisuudet puhuttelussa, aikakäsitykset, 

stereotypiat ja asenteet toisia kulttuureita kohtaan. (Kivikuru, Kunelius 2002, 301–303.)  

Eri kulttuureista tulevilla ihmisillä on keskinäisessä viestintäkäyttäytymisessä eroja, 

jotka vaikuttavat esim. hoitajan auttaessa asukasta arkitoimissa. Toisissa kulttuureissa 

on suurempi painoarvo elekielellä ja toisissa taas puheella. Tämän perusteella kulttuu-

reita voidaan jakaa kahteen: matalan merkityssuhteen ja korkean merkityssuhteen kult-

tuureihin. Matalan merkityssuhteen kulttuurissa korostuu asioiden ilmaisu verbaalisesti 

ja siten, ettei elekielellä ole paljoa painoa. Suomi kuuluu muiden Pohjoismaiden kanssa 

matalan merkitysyhteyden maihin. Korkean merkitysyhteyden kulttuureissa arvostetaan 

non-verbaalista viestintää eli eleillä, asennoilla ja tilannekohtaisilla olosuhteilla on suu-

rempi merkitys kuin sanoilla. (Kivikuru & Kunelius 2002, 109.) Venäjä taas kuuluu 

korkean merkityssuhteen kulttuuriin (Mikluha 1998, 169). 

 

Muualla terveydenhuollon koulutuksen saaneilla on joskus hyvin toisenlainen ammatil-

linen koulutus ja tai tuntemus suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista on puutteelli-

nen, mikä saattaa vaikeuttaa heidän työllistymistään ja työssä selviytymistään. Tämä tuo 

haasteita mm. terveydenhuollon ammattihenkilöiden perus-, jatko- ja täydennyskoulu-

tukselle. Koko työyhteisön on tuettava vieraasta kulttuurista tulevan henkilön sopeutu-

mista. Eri kulttuureilla saattaa olla hyvinkin erilaisia käsityksiä terveydestä ja sairaudes-

ta, yksilöstä ja yhteisöstä, elämästä ja kuolemasta, ja perinteet ja uskomukset saattavat 

aiheuttaa molemmin puolin väärinymmärryksiä ja epäluuloa. Meillä nykyään vallitse-

vaan melko yksilökeskeiseen ajattelutapaan tottuneen on joskus vaikea ymmärtää poti-

lasta, jonka yhteisössä potilasta koskevia päätöksiä tekee joku muu kuin potilas, esimer-

kiksi koko potilaan lähiyhteisö. (ETENE 2004; Andrews, Boyle 1995, 204.) 

 

Oma kieli on ikääntyneen voimavara. Linderborgin mukaan (Abdelhamid ym. 2010, 

250). Kielitaidon puute on yksi suurimpia hyvinvointia uhkaavia tekijöitä ikääntyvien 

maahanmuuttajien keskuudessa. Suurimmat ongelmat ovat suullisessa viestinnässä, jos-

sa ne selkeimmin havaitaan. Toimivan kielitaidon puute heijastuu yleensä koko työyh-

teisöön. Erityisesti hoiva-alalla suomen kielen osaamisvaatimus karsii työnhakijoita, 

vaikka heillä muuten olisi edellytyksiä työhön. Riippuen työpaikasta kielitaitoa arvioi-

daan työhaastattelussa sekä mahdollisen kielikokeen todistuksella. (Vartija ym. 2007, 

49.) Kielellisesti vaativia tilanteita vältellään, kielitaitoa vaativat tehtävät kasaantuvat 

kieltä osaaville, aiheutuu väärinkäsityksiä, tietokatkoksia, toimintojen tarpeetonta ja 
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liiallista hidastumista. Vaikeuksia on myös kuullun ymmärtämisessä. Vaikeuksia tuottaa 

eritoten yleiskielestä poikkeava ei-syntyperäisten ääntäminen, slangi ja erilaiset murteet. 

(Sjöberg 2002.)  

 

Hyvä hoitaja onnistuu luomaan viestintätilanteen, jossa on onnistunut katsekontakti, 

hymyillään ystävällisesti ja avoimesti eikä tuijoteta. Katsekontaktin tulee keskittyä toi-

seen. Tilanteessa myös käyttäytymisellä viestitetään paljon, jos tilanteessa haukotellaan, 

huokaillaan ja vilkuillaan kelloa viestitetään kiireestä, tylsistymisestä ja pitkästyneisyy-

destä. (Harju 2000, 8.) Kuitenkin on todettu että elekielellä on suurempi merkitys kuin 

puhutulla kielellä. Ihminen ottaa vastaan viestintää 60–80 % silmillään lukien eleitä, 

ilmeitä ja kehonkieltä, korvillaan 15 %, maulla, hajuilla ja tunnolla 15 %. Ihmiseen voi 

vaikuttaa sanoilla 7 %, äänensävyllä 38 %, ilmeillä ja eleillä 55 % Elekielen tulkinta 

taasen vaihtelee eri kulttuureissa. (Harju 2000, 6; Mäkipää, Piili 2009: Pentikäinen 

2008.)  

 

 

3.4 Bennettin kulttuurisen herkkyyden kehittymisen malli 

 

Monikulttuurisen hoitotyön lähtökohta on erilaisten kulttuuristen näkökulmien kohtaa-

misissa, dialogisessa vuorovaikutuksessa ja hoitajan kyvyssä myötätuntoon ja empati-

aan erilaisuutta kohtaan. Kulttuurisesti herkkä hoitaja on rohkea, vastaanottava ja tark-

kaavainen. Hoitajan tulee olla motivoitunut kasvamaan ihmisenä ja kehittymään ammat-

tilaisena. Tämä taas edellyttää hoitajalta oman kulttuurisen herkkyyden kehittämisval-

miutta ja omien kulttuuristen asenteiden tarkastelua. Bennettin 1990-luvun alussa kehit-

tämä kulttuurisen herkkyyden kehittymisen malli antaa näkökulmaa siihen, miten hoita-

ja voi kehittää kulttuurista herkkyyttään. Bennettin mallissa ihmisen kulttuurinen herk-

kyys on askel askeleelta etenevä inhimillisen kehittymisen prosessi, jossa liikutaan kult-

tuurisen yksiarvoisuuden eli etnosentrismin ja moniarvoisuuden eli etnorelativismin 

askelmia pitkin (Bennett 1993). Malli on sovellettu hoitajan kulttuurisen herkkyyden 

kehittymisen portaikoksi. Etnosentrismin askelmia on kieltäminen, puolustaminen ja 

vähättely. Kun hoitaja on näillä askelmilla, hänen suhdettaan toiseen kulttuuriin leimaa 

erilaisten puolustusmekanismien käyttö. Silloin hoitajalla on taipumus nähdä oman kult-

tuurin ominaispiirteet ainoina oikeina ja sivuuttaa asiakkaan kulttuuri ja sen toimintata-

vat. Hoitotyössä saattaa vallita vähätteleviä tai rasistisia piirteitä. Vieras ihminen koe-
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taan uhkaavaksi, vallitsevana hoitofilosofiana on, että ” maassa toimitaan maan tavalla”. 

(Abdelhamid ym. 2010, 47–49.) 

  

Kun hoitaja on etnorelativismin askelmilla, joita ovat toisen kulttuurin hyväksyntä, sii-

hen mukautuminen ja integroituminen, hän alkaa vähitellen nähdä oman kulttuurinsa 

yhtenä monien maailmankatsomusten joukossa. Hän oppii omaksumaan vieraan kult-

tuurin näkemyksiä ja liittää niitä omaan maailmankuvaansa. Integroitumisen portaalla 

oleva hoitaja on elänyt ja toiminut niin pitkään vieraassa kulttuurissa, että tuntee sen jo 

omakseen ja voi helposti liikkua kahden kulttuuri-identiteetin välillä. (Abdelhamid ym. 

2009, 47–49.) 

 

 

3.5  Transnationaalinen osaaminen hoitotyössä 

 

Hoitotyöntekijöitä ohjataan osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimintaan 

(mm. Sairaanhoitajan eettiset ohjeet 1996.) Yhteiskunnallisen ulottuvuuden huomioon-

ottaminen ei ole kuulunut perinteisesti potilashoitoon. Hoitokulttuurin muuttuessa so-

siokulttuurisuus potilaiden taustatekijänä on tullut väistämättä osaksi hoitamisen arki-

päivää. Tieto siitä sosiaalisesta todellisuudesta, missä maahanmuuttajataustaiset ja vä-

hemmistöryhmiin kuuluvat potilaat elävät, on tärkeä. Tätä ammatillista osaamisaluetta 

voidaan kutsua transnationaaliseksi osaamiseksi (Sainola-Rodrigues 2009). Transnatio-

naalisen viitekehyksen ovat kehittäneet amerikkalaiset valtiotieteilijät Koehn ja Rosenau 

(2002) jäsentämään monikansallisissa transnationaalisissa kohtaamistilanteissa tarvitta-

vaa osaamista. Näkökulman kehittämisen taustalla on eri alojen tutkimus ja kirjallisuus, 

kuten kansainvälinen liike-elämän tutkimus ja kehitysyhteistyö sekä kulttuurien välinen 

psykologia ja viestintä (Sainola-Rodriguez 2009). Kyetäkseen toimimaan potilaan par-

haaksi hoitajan on ymmärrettävä, miten kulttuuri, etninen tausta, uskonto, sukupuoli, 

koulutustausta, sosiaalinen asema, elämäntapa ja ikä vaikuttavat ihmisen inhimilliseen 

käyttäytymiseen, terveydentilaan ja terveysuskomuksiin sekä kykyyn ja mahdollisuuk-

siin hakea ja saada hoitoa. Potilaan terveys uskomukset vaikuttavat siihen, milloin ja 

missä hän hakee hoitoa, millaisessa asemassa perhe on hoitotilanteissa ja missä määrin 

hän hyväksyy hoitotoimenpiteet ja hoitoteknologian. 
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Hoitajilla, jotka tulevat Suomeen töihin, käytäntöjen ja uusien taitojen omaksuminen 

riippuu maahanmuuttajan lähtömaan ja suomalaiskulttuurin välisestä kulttuurietäisyy-

destä, sekä siitä kuinka kauan hän on asunut Suomessa (Jasinskaja-Lahti, Liebkind 

2006, 129). 

 

 

3.6 Kulttuuriset arvot hoitotyössä Schubertin jäävuorimallin mukaan 

 

Kulttuuriset arvot vaikuttavat käsityksiin terveydestä ja sairaudesta ja siihen, mitä pide-

tään hyväksyttävänä hoitokäytäntönä. Monien kulttuuristen ja moraalisten arvojen pe-

rustana on uskonto. Kulttuuristen arvojen mukainen käyttäytyminen on usein tiedosta-

matonta. Arvojen kyseenalaistaminen kyseenalaistaa samalla ihmisen koko olemisen. 

Uskonnot voivat puuttua yksilön elämään muita yhteiskunnallisia sääntöjä enemmän. 

Uskonto voi kieltää tapoja, jotka ovat yhteiskunnan puolelta hyväksyttäviä. Toisaalta 

uskonto voi olla joissakin suhteissa muuta yhteiskuntaa sallivampi. Näin on esimerkiksi 

eräissä moniavioisuuden hyväksyvissä uskonnoissa. Kulttuuristen arvojen merkitys tu-

lee ymmärrettäväksi, kun niitä tarkastellaan siinä kontekstissa, missä ne ovat syntyneet. 

(Abdelhamid 2009, 75.) 

 

Kulttuurin kerroksellisuutta ja sisäistä arvojen, odotusten, uskomusten ja tapojen hie-

rarkkisuutta on kuvattu jäävuorimallin avulla (kuvio 2). Kohdatessaan itselleen vierasta 

kulttuuria edustavan asiakkaan työntekijä havaitsee ja huomioi hoidossa usein jäävuoren 

huipun näkyvän osan, kuten tavat, kielen, sukupuolen, iän, ihonvärin ja pukeutumisen. 

Monikulttuurisessa hoitotyössä hoitajan tulisi kuitenkin pureutua pinnan alla oleviin 

näkymättömiin jäävuoren rakenteisiin, kuten asiakkaan maailmankatsomukseen, kult-

tuuri-identiteettiin, arvomaailmaan, odotuksiin, uskomuksiin, perheen ja suvun merki-

tykseen ja kulttuurisiin traditioihin. Näkymättömiin kulttuurisiin tekijöihin tarttuminen 

on haasteellista, sillä nämä ovat usein näkymättömiä ja tiedostamattomia myös asiak-

kaalle itselleen. (Schubert 2007, 15.)  

 

Kun hoitaja ymmärtää, että asiakkaan oudolta tuntuva käyttäytyminen perustuu arvoi-

hin, odotuksiin ja uskomuksiin, tulee käyttäytymisestä ymmärrettävää. Jos miesasiakas 

ei kättele tai katso naishoitajaa silmiin, kysymys ei ole epäkohteliaisuudesta, vaan pi-

kemminkin kunnioituksesta. Puhtausarvon noudattaminen, joka symbolisena ulottuu eri 
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sukupuolten väliseen kanssakäymiseen, näkyy käyttäytymisessä fyysisestä kosketukses-

ta pidättäytymisenä. (Abdelhamid 2009, 75.) 

 

 

KUVIO 2. Jäävuorimalli monikulttuurisessa hoitotyössä (Schubert 2007) 

 

 

 

5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT 

 

 

Tällä tutkimuksella on tarkoituksena saada tietoa, kuinka Helenan Vanhainkodin asuk-

kaat kokevat eri kulttuureista tulevien hoitotyöntekijöiden kohtaamisen sekä tekemän 

hoitotyön. Kokemus-käsitteelle ei löydy yksiselitteistä määritelmää. Yleisimmin sillä 

tarkoitetaan tunnetta, jossa yhdistyvät kokeminen ja kohde. Se muodostuu senhetkisestä 

elämyksellisestä tilasta, jonka taustalla on elämäntilanne ja vuorovaikutus, jonka ihmi-

nen kokee merkityksellisenä. Kokemuksella ymmärretään elämyksiä, tuntoja, tunnel-

mia, tunteita ja aistimuksia. Käsite kuvaa ihmisen oppimisen, kasvamisen ja kulttuuriin 

sosiaalistumisen prosesseja. (Opinnäytetyöpakki i.a.) 

 

Tutkimuskysymyksiä olivat haastateltavien 

1) äidinkieli sekä kansalaisuus,  

2) sukupuoli,  

3) ikä sekä kokemus omasta iästään  
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4) koulutus.  

5) maailmankatsomus, uskonnot: Voitteko harjoittaa omaa uskontoanne täällä Helenan 

Vanhainkodissa? 

6) kulttuurinen identiteetti. Huomioidaanko saamassanne hoidossa kulttuuripohjanne? 

Vaikuttaako saamaanne hoitoon hoitajan erilainen kulttuuripohja?  

7) arvot ja odotukset. Kuvailkaa päivittäistä hoitoa ja huolenpitoa jota saatte täällä He-

lenan Vanhainkodissa? Kuvailkaa hyvän hoitajan piirteitä. Huomioidaanko teidän odo-

tuksenne ja toiveenne hoidossa? 

8) perheen ja suvun merkitys. Huomioidaanko läheisenne osallistuminen hoitoon? Voi-

vatko läheisenne osallistua yhteisiin juhliin Helenan Vanhainkodissa? 

 

 

 

6 TUTKIMUSMENETELMÄ JA TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa asiat, joihin esimies ja henkilökunta voisivat 

jatkossa kiinnittää huomiota miettiessään vuorovaikutuksen ja kulttuuritietouden kehit-

tämis- ja parannusideoita asukkaiden ja henkilökunnan välillä. 

 

 

6.1 Tutkimuksen kohderyhmä 

 

Saimme Helenan Vanhainkodin johtajalta luvan antaa henkilökunnan olla apuna kohde-

ryhmän valinnassa. Johtajan toivomuksesta käytämme opinnäytetyössämme sanaa 

”asukas”, eikä esimerkiksi vanhukset tai iäkkäät. Valintaan vaikuttivat asukkaan haluk-

kuus sekä motivoituminen osallistua tutkimukseen, kyky muistaa asioita ja tehdä ha-

vaintoja. Tutkimukseen osallistumispäätökseen saattaa vaikuttaa tapa jolla haastattelu-

pyyntö tehdään, ja mitä tutkimukseen osallistuminen konkreettisesti tarkoittaa. On hyvä 

kertoa millaista uutta tietoa tutkimuksella tavoitellaan ja kuinka saatua tietoa voidaan 

hyödyntää tulevaisuudessa. Kerrotaan myös onko kyseessä kahdenkeskeinen tai ryhmä-

haastattelu, vapaamuotoinen tai puhelinkeskustelu. Edellytetäänkö kirjoittamista tai 

valmiiden vastausvaihtoehtojen valitsemista. Selvitetään onko tavoitteena saada aineisto 

koottua kertaluontoisesti, ja onko tutkijalla mahdollisuus ottaa yhteyttä myöhemmin 
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tehdäkseen tarkentavia kysymyksiä. Päätös osallistua tutkimukseen riittävin perustein 

edellyttää tutkimuksen pääaiheiden kertomista, tarkkoja asetelmia ei ole välttämätöntä 

kertoa. (Kuula 2006, 105–106.) 

 

Valitsimme kohderyhmän kooksi 9 asukasta, 3 haastateltavaa yhtä haastattelijaa kohti. 

Pidimme määrää hyvänä ajatellen Helenan Vanhainkodin kokonaisasukasmäärää 73 

asukasta tutkimuksen teko hetkellä. Otantamme kattaa 12 % sen hetkisestä asukasmää-

rästä.  

 

Haastattelun teeman oli yksi opinnäyteryhmämme jäsen käynyt kertomassa etukäteen 

osallistumispäätöksen tehneille asukkaille. Haastattelun eduiksi katsotaan että vastaajik-

si suunnitellut henkilöt yleensä saadaan mukaan tutkimukseen (Hirsjärvi ym. 2009, 

206). Haastateltaville kerrottiin että heidän nimiään ei kysyttäisi, eikä niitä mainittaisi 

missään tutkimuksen vaiheessa eikä kirjoitettaisi raporttiosuuteen. Kohderyhmä oli mo-

tivoitunut yhteistyöhön kanssamme ja he odottivat Helenan Vanhainkodin henkilökun-

nan mukaan innostuneena tapaamistamme. 

 

 

6.2 Tutkimusmenetelmä 

 

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus sopii tutkimuksiin, joilla pyritään kuvaamaan, 

selittämään, ymmärtämään ja/tai tulkitsemaan sosiaalisen todellisuutemme ilmiöitä ja 

niihin liittyviä käytäntöjä sekä merkityksiä. Tutkimuksen kohteena ovat ihmiset, heidän 

kokemuksensa ja ajatuksensa. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on paljastaa ja löytää 

tosiasioita. Teorian osuus laadullisessa tutkimuksessa nähdään välttämättömänä. Taus-

talla laadullisessa tutkimuksessa on tulkitseva ja ymmärtävä tiedon käsitys. Tutkittavaa 

ilmiötä tarkastellaan luonnollisessa ympäristössään kokonaisvaltaisesti. Kenttätyöllä on 

olennainen rooli aineiston keruussa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161; Eriksson 

ym. 2007, 90.) 

 

 

6.3 Aineiston keruu 
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Valitsimme tutkimus- ja aineistonkeruu menetelmäksi yksilöhaastattelun. Haastattelu on 

haastattelijan alulle panema ja ohjaama, suunnitelmallinen sekä päämäärähakuinen vuo-

rovaikutteinen keskustelutilanne. Sen avulla kerätään tietoa ihmisten kokemuksista ja 

asenteista. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 42–43.) Robsonin mukaan (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2009, 204) ” Kun tutkitaan ihmisiä, miksi ei käytettäisi hyväksi sitä etua, että 

tutkittavat itse voivat kertoa itsestään koskevia asioita?”. Kvalitatiivisessa tutkimukses-

sa haastattelu on käytetyin tiedonkeruumuoto. Haastattelutilanteessa olemme välittö-

mässä kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa. Tutkittava saa jakamattoman 

haastattelijan huomion sekä kokemuksen, että häntä kuunnellaan aidosti ja hänen ker-

tomansa asiat ovat tärkeitä haastattelijalle.  

 

Varaamamme tunti jokaista haastattelua kohti oli riittävä aika. Ikääntyneillä on tavalli-

sesti aikaa ja yleensä he pitävät siitä, että joku on kiinnostunut heidän mielipiteistään. 

(Hirsjärvi & Hurme 2008, 133.) Haastattelun vahvuuksia aineistonkeruu menetelmänä 

on joustavuus sekä mahdollisuus tehdä haastattelun aikana ei-kielellisiä havaintoja sekä 

tarkentavia ja syventäviä (Hirsjärvi & Hurme 2008, 34). Tutkimuksen luotettavuutta 

heikentävänä tekijänä voi esiintyä haastatellun taipumus antaa sosiaalisesti suotavia 

vastauksia. Haastateltava voi myös tuoda esille tietoa tietyistä aiheista, vaikka haastatte-

lija ei kysykään. (Hirsjärvi ym. 2009, 206.) 

Teemahaastattelu on avoimen- ja lomakehaastattelun välimuoto. Haastattelun aihepiirit 

eli teema-alueet sekä esitettävien kysymysten pääpiirteet sovitaan etukäteen. Teema-

haastattelu on tyypillinen puolistrukturoitu haastattelu, jossa kysymykset ovat kaikille 

haastatelluille samat, mutta jossa haastattelija voi kuitenkin vaikuttaa vaihtamalla ky-

symyksen sanamuotoa tai esitettävää järjestystä. Robsonin näkemyksen mukaan kysy-

myksiin voi vastata omin sanoin eikä niihin ole määritelty vastausvaihtoehtoja. (Hirs-

järvi & Hurme 2008, 47.) Tutkimusaineisto koostuu haastateltaville esitetyistä taustatie-

tokysymyksistä sekä varsinaiseen tutkimusongelmaan liittyvistä kysymyksistä. Kysy-

mykset perustuvat Schubertin jäävuorimalliin ”Kulttuuriset arvot hoitotyössä”.  

 

 

6.4 Aineiston kerääminen 

 

Tutkimuksen empiirinen osuus eli yksilöhaastattelut toteutettiin yhtenä ennalta sovittu-

na päivänä maaliskuussa 2011 Helenan Vanhainkodissa Helsingissä. Yksilöhaastattelu 
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tarkoittaa nimensä mukaisesti että haastateltavia on yksi kerrallaan, ja se on yleisimmin 

käytetty haastattelutyyppi (Hirsjärvi & Hurme 2008, 61). Näin vältytään myös toisen 

henkilön tai ryhmän mahdolliselta vaikutukselta vastauksiin. Käytimme asukkaan omaa 

huonetta tai muuta rauhallista tilaa, johon ei muilla ollut pääsyä sillä hetkellä. Olimme 

valmistautuneet haastatteluihin opettelemalla teemarungon hyvin sekä harjoittelemalla 

tallennevälineiden käytön. Ennen haastattelua kerroimme haastateltaville vielä haastat-

telun ja opinnäytetyön tarkoituksesta sekä korostettiin aineiston anonyymiutta. Koros-

timme vielä että osallistuminen on vapaaehtoista ja että heillä on mahdollisuus kieltäy-

tyä haastattelusta. 

 

Haastattelut nauhoitettiin joko sanelukoneelle tai kannettavalle tietokoneelle mikrofonia 

käyttäen. Varattu aika tunti / haastattelu riitti hyvin, käytetyt ajat vaihtelivat 40 - 50 mi-

nuutin välillä. Kaksi haastattelua toteutettiin venäjän kielellä, muut toteutuivat suomen 

kielellä.  

 

Havainnot haastateltavista ja haastattelutilanteista olivat hyvin samankaltaisia. Havain-

tojemme mukaan onnistuimme tekemään haastattelutilanteista rauhallisia ja kiireettö-

miä. Koimme saavuttaneemme luottamusta haastateltavien keskuudessa. Haastateltavat 

kertoivat avoimesti itsestään ja elämäänsä koskevista asioista luontevasti kertovalla tyy-

lillä. Osassa haastatteluja on jouduttu käyttämään enemmän tarkentavia kysymyksiä. 

Saadut aineistot purettiin sanatarkasti puhtaaksikirjoittamalla eli litteroimalla tutkijoiden 

omasta toimesta.  

 

 

6.5 Aineiston analysointi 

 

Tutkimuksen tehtävänä oli kuvata ilmiötä, kuinka Helenan Vanhainkodin asukkaat ko-

kevat eri kulttuurista tulevan hoitajan kohtaamisen sekä tekemän hoitotyön käytännössä. 

Tutkimuksemme on laadullinen eli kvalitatiivinen. Sen tarkoituksena on löytää tosiasi-

oita todellisesta elämästä sellaisena kuin tutkittavat sen itse kokevat. Tarkoituksena on 

myös ymmärtää todellista elämää ja tutkia kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaises-

ti. (Hirsjärvi ym. 2009, 161.) Kvalitatiivisesta tutkimuksesta saamme laadullista tietoa 

ja se analysoidaan laadullisin menetelmin.  
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Aineiston käsittely ja tulkintatavat riippuvat tutkijan valinnoista tutkimusprosessin al-

kuvaiheessa. Tutkimuksen ydinasiana on kerätyn aineiston analyysi, tulkinta ja johto-

päätösten teko. Analyysivaiheessa tutkijalle selviävät vastaukset hänen asettamiinsa 

tutkimusongelmiin. (Hirsjärvi ym. 2009, 221.) Aineiston käsittely ja analyysi aloitettiin 

aineiston keruuvaiheen jälkeen keväällä 2011. Jos olisimme havainneet tarvetta tehdä 

haastateltavilta tarkentavia kysymyksiä tai muutoin täydentää aineistoa, tilaisuuden to-

teuttaminen olisi käynyt helpommin, kun asiat olivat haastateltavilla tuoreessa muistis-

sa. Kaksi haastattelua toteutettiin venäjän kielellä.  

 

Aineiston analyysimenetelmäksi valittiin sisällönanalyysi. Sisällönanalyysin voi tehdä 

aineistolähtöisesti eli induktiivisesti tai teorialähtöisesti eli deduktiivisesti. Analysoin-

timenetelmäksi on valittava sellainen menetelmä, joka tuo parhaiten vastauksen tutki-

muskysymyksiin. Sisällönanalyysin avulla analysoidaan suullista kommunikaatiota ku-

ten haastattelua sekä kirjoitettua tutkimustietoa. Aineistolähtöisellä sisällönanalyysime-

netelmällä pyritään saamaan kuvaus tutkitusta ilmiöstä tiiviissä ja yleisessä muodossa 

kadottamatta sen sisältämää informaatiota (Eskola & Suoranta 1998, 137). Menetelmäs-

sä aineisto analysoidaan, tulkitaan ja kuvataan sanallisessa muodossa. Sen keskeisenä 

ajatuksena on tutkimusaineiston tiivistäminen luokittelun avulla sisältöä kuvaaviin har-

voihin luokkiin. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 105–110.) 

 

Sisällönanalyysin analyysiyksiköt määritetään tutkimuksen tehtävänasettelun ja tutki-

muksen tarkoituksen mukaisesti ennen analyysin aloittamista. Analyysiyksikkö voi olla 

yksittäinen sana, keskustelussa lause, lauseen osa tai ajatuskokonaisuus, joka sisältää 

useita lauseita. Tähän tutkimukseen määriteltiin yksiköksi ajatuskokonaisuus. Induktii-

visen päättelyn logiikassa yksittäisestä analyysiyksiköstä edetään kohti kokonaisuuksia. 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 110–112.) 

 

Aineistolähtöisen sisällönanalyysin vaiheet ovat 1) aineiston pelkistäminen eli redusoin-

ti, 2) aineiston ryhmittely eli klusterointi sekä 3) käsitteellistäminen eli abstrahointi. 

Aineiston pelkistämisessä karsitaan tutkimukselle epäolennainen tieto pois tiivistämällä 

informaatiota tai pilkkomalla sen osiin. Aineiston ryhmittelyssä pelkistetyistä ilmauksis-

ta etsitään samankaltaisuuksia ja/tai erilaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Samaa asiaa ilmai-

sevat käsitteet ryhmitellään ja yhdistetään luokiksi. Saadut alaluokat nimetään sisältöä 

kuvaavalla käsitteellä. Viimeisenä vaiheena tutkimuksen kannalta olennainen tieto ero-
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tetaan ja näin saadun tiedon pohjalta muodostetaan teoreettisia käsitteitä. Samansisältöi-

siä luokkia yhdistettäessä saadaan yläluokkia. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 111–114.) 

 

Aluksi luimme aineiston useaan kertaan, jotta tutustuisimme aineistoon tullen alustavas-

ti tutuksi. Aineiston analysoinnissa koodasimme haastattelut (H1-H9). Erivärisiä alle-

viivauksia käyttäen keräsimme ajatuskokonaisuuksia, ja muodostimme niistä pelkistet-

tyjä ilmauksia. Pelkistetyt ilmaukset kirjoitimme paperilapuille ja ryhmittelimme ne 

etsien niistä samankaltaisuuksia ja/tai eroavaisuuksia. Samankaltaiset ilmaisut yhdis-

timme alaluokiksi nimeten ne sisällön mukaan. Jatkoimme yhdistäen samankaltaiset 

alaluokat yläluokiksi ja nimesimme ne sisällön mukaan. Yläluokista muodostui pää-

luokka, jolle annoimme nimen. 

 

 

 

7 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

Tutkimustulokset on esitetty sanallisesti. Olemme poimineet haastatteluista muutamia 

suoria lainauksia, jotka erotetaan tekstistä lainausmerkein ja ne ovat kirjoitettu kursiivil-

la. 

 

 

7.1 Haastateltujen asukkaiden taustatiedot 

 

Suomen kansalaisia haastatelluista asukkaista on seitsemän, venäjän kansalaisia kaksi. 

Kahdeksalla on yhteys Venäjälle, he ovat syntyneet siellä ja muuttaneet lapsena tai ai-

kuisiässä Suomeen. Äidinkielen jakautuminen oli tasainen suomen ja venäjän kielen 

välillä. Neljällä asukkaalla äidinkielenä on suomen kieli, viidellä venäjän kieli. Kahdella 

asukkaalla on ainoastaan venäjän kielen taito. 

 

Haastatellut asukkaat olivat 75 – 99-vuotiaita, keskiarvon ollessa 84 vuotta. Yksi asukas 

oli haastatteluhetkellä iältään 70–79 vuotta, 7 asukasta oli ikävuosien 80–89 välillä ja 

yksi asukas ikävuosien 90–99 välillä. Haastatelluista yhdeksästä asukkaasta 8 oli naisia 

ja yksi mies. 
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Kysyttäessä asukkaan omaa kokemusta iästään kuusi haastateltua koki itsensä nuorem-

maksi kuin mikä numeraalinen ikä on. Kolme asukasta koki itsensä vanhaksi ja kulu-

neeksi. Schubertin ( 2007) mukaan henkilön kokemus omasta itsestään on osaksi per-

soonaan sidottu, osaksi sosiaalista identiteettiä.  

 

En tunne olevani kahdeksankymmentä vuotta vielä, minä ottaisin kaksi-

kymmentä vuotta pois. 

 

Olen aina ollut hyvin energinen, en ole ajatellut sitä. Toivon että pysyisin 

terveenä. 

 

Tunnen itseni vanhaksi koska en voi asua tyttäreni luona. En näe tulevai-

suutta, vain kuolemaa odottelen. 

 

Haastateltavien koulutustausta vaihteli siten, että kahdella asukkaalla on korkeakoulu-

tutkinto. Viidellä on suoritettuna toisen asteen koulutus, ammattikoulu tai lukio. Kah-

della on peruskoulutus tai jokin muu koulutus. 

 

Ortodoksista uskontoa harjoittaa haastelluista asukkaista kahdeksan, yksi on evankelis-

luterilainen. 

 

 

7.2 Maailmankatsomus, uskonnot 

 

Kysyttäessä voivatko asukkaat harjoittaa omaa uskontoaan Helenan Vanhainkodissa, 

kaikki vastasivat myöntävästi.  

 

Kyllä, ja se käy niin nätisti kun on oma kirkko ja kaikki. Ei mitään ongel-

mia sen puoleen. 

 

Ortodoksisen uskonnon harjoittaminen ja kirkossa käyminen koetaan helpoksi, koska 

Helenan Vanhainkodin sisätiloissa sijaitsee oma ortodoksinen kirkko. Schubertin ( 

2007) mukaan oma sosiaalinen identiteetti ja sosiaalinen orientaatio kehittyvät sen mu-
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kaan, miten on sijoittanut itsensä tiettyyn ryhmään kuuluvaksi. Sosiaalisia ryhmiä ovat 

esimerkiksi uskonnollinen ja poliittinen ryhmä. Kirkossa käydään halukkuuden ja voi-

mavarojen mukaan. Pyynnöstä pappi vierailee myös asukkaan luona. Kuusi asukasta 

käy ahkerasti kirkossa, yksi asukas kertoi että aina sinne ei jaksa lähteä. Yksi asukas 

viitsii harvoin lähteä sinne. Haastatelluista asukkaista yksi on evankelis-luterilaisen us-

konnon harjoittaja, hän ei koe uskonnon harjoittamisen olevan hänelle tärkeätä. Hänen 

halutessaan Helenan Vanhainkotiin pyydetään evankelis-luterilainen pappi paikalle, ja 

talossa järjestetään kahdesti vuodessa luterilainen ehtoollishetki. 

 

 

7.3 Kulttuurinen identiteetti 

 

Kysyimme huomioidaanko Helenan Vanhainkodissa asukkaan kulttuuripohja, ja vaikut-

taako asukkaan saamaan hoitoon hoitajan erilainen kulttuuripohja. Kaikki haastatellut 

asukkaat kertoivat olevansa tyytyväisiä oman kulttuurin huomioon ottamisen. Asiaan 

vaikutti Helenan Vanhainkodin tarjoamat asiat kuten venäläisen kulttuuritaustan omaa-

vat toiset asukkaat, venäläisten perinteiden kunnioittaminen keittiössä ja ruokatarjoilus-

sa, henkilökunnan joukossa olevat venäjänkieliset hoitajat, oman uskonnon harjoittami-

sen koettu helppous sekä ortodoksisen kirkon juhlapyhien huomioiminen. Schubert ( 

2007) toteaa, että yksilö kuuluu moneen erilaiseen ryhmään, jotka kaikki vaikuttavat 

hänen identiteettinsä muotoutumiseen ja myös kulttuuri lasketaan lasketaan tähän mu-

kaan. Oman etnisen yhteisön historiallinen ulottuvuus ja sen kulttuurinen perintö kulke-

vat varhaislapsuudesta asti ihmisen mukana. Ihminen ei voi itse valita etnistä ryhmää, 

johon hän syntyy, vaan se on hänelle annettua. Schubert 2007, 53.) 

 

Saa osallistua kirkon toimintaan ja on venäläistä ruokaa, blinejä ja vot-

kaakin ja borshia. 

 

Hoitajan erilainen kulttuuripohja ei vaikuta asukkaan saamaan hoitoon. Kaikki haasta-

tellut asukkaat kokivat saavansa hyvää hoitoa ja huolenpitoa, tulipa hoitaja mistäpäin 

maailmaa tahansa. Haastateltujen mukaan hoitajat oppivat ja sopeutuvat nopeasti suo-

malaisiin hoitotoimiin ja -tapoihin, joten ristiriitatilanteita ei ole koettu. Schubertin 

(2007) mukaan ihminen ei välttämättä tiedosta kulttuurin vaikutusta teoissaan ja ha-
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vainnoissaan. Vaikutus voi tästä huolimatta olla hyvin tunnistettavia kulttuurin ulkopuo-

lisille tarkkailijoille, joiden oma kulttuurinen maailma on osittain samanlainen. 

 

Ihan sama kuka hoitaa, kaikki huolehtii hyvin. 

 

Kyllä kai ne hoitajina ossaavat työnsä. Että en koe, että sillä olis vaikutus-

ta. 

 

Kysytään että sopiiko ja kerrotaan että mikä ero on ei siinä sen enempää. 

 

 

7.3 Arvot, odotukset 

 

Haastateltavista seitsemän asukasta oli tyytyväinen saamaansa päivittäiseen hoitoon ja 

huolenpitoon Helenan Vanhainkodissa. Kahdelta asukkaalta saimme seuraavanlaista 

kommenttia: 

 

Ennen oli ennen, henkilökuntaa oli enemmän, nyt on pula ja raha. Minusta 

vaan tuntuu että vois olla enemmän hoitajia. 

 

Ja tuodaan lääke tai lääkkeet ja päivällä tuodaan lääke ja illalla tullaan 

aukaisemaan sänky, hirveellä nopeudella todella. Ja tuota kyl mä oon 

saanut apua, mutta monesti se kestää. 

 

Helenan Vanhainkodissa asukkaat nimesivät useita hyvän hoitajan tunnusmerkkejä: 

ottaa huomioon asukkaan odotukset ja toivomukset, huomaa missä pitäs auttaa, on iloi-

nen ja elämänmyönteinen, on mukava ja ymmärtäväinen, on ystävällinen ja auttavainen 

ja on kiireetön. 

 

Kysyttäessä huomioidaanko asukkaiden odotukset ja toiveet Helena kodissa saimme 

kaikilta vastaukseksi että hoitajat pyrkivät toteuttamaan esitetyt toiveet. 
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7.4 Perheen ja suvun merkitys 

 

Kodinomaista asumista tarjoavassa Helena kodissa kaikkien haastateltujen asukkaiden 

mielestä otetaan omaiset sekä läheiset ihmiset huomioon, ja he voivat osallistua asuk-

kaan hoitoon. Heidän osallistumisensa on mahdollista erilaisiin talossa järjestettäviin 

juhliin sekä talon asukkaan omiin henkilökohtaisiin merkkipäiviin. Läheisten merkitys 

koetaan suureksi. Yhdellä asukkaalla käy vaimo päivittäin. Yhdellä asukkaalla käy tytär 

kahdesti viikossa.  

 

 Tyttäret kutsutaan grillijuhliin ja he tulevat jos on aikaa. 

 

 

7.5 Kommunikaatio ja yhteinen kieli 

 

Eri tekijät, kuten mihin etniseen ryhmään haastattelija itse tai haastateltava kuuluu tai 

minkälaiselta kielialueelta he tulevat, voivat vaikuttaa ratkaisevasti esille tuodun asian 

ymmärtämiseen, sen käsittelemiseen, tutkimukseen tai hoidon kulkuun. Tehokas vies-

tintä ihmisten välisessä kanssakäymisessä riippuu siitä, miten hyvin tapaamiseen osal-

listuvat henkilöt havaitsevat ja tulkitsevat toistensa viestejä. Se, miten havaitaan ja mi-

ten näitä havaintoja tulkitaan, on kulttuurisidonnaista. Asioita tulkitaan aiemman koke-

muksen perusteella. ( Schubert 2007, 144.) Asukkaat kokevat yhteisen kielen merkityk-

sen suurena asukkaan ja hoitajan välillä. Neljä asukasta toi esille toiveen paremmasta 

hoitajien kielitaidosta. Heistä kaksi toivoi hoitajilta parempaa venäjän kielen osaamista, 

yksi toivoi parempaa ruotsin kielen taitoa ja yksi yleistä parempaa kielitaitoa. Asukas 

jolla on useamman kielen taito, on kielitaidon puolesta helpommassa asemassa, hän 

tulee kaikkien hoitajien kanssa toimeen.  

 

Minusta kaikkein tärkeintä näille ulkomailta tuleville että he opettelisivat 

suomen kielen. Ja ymmärtäisivät sitten sitä asukasta ettei tule väärinkäsi-

tyksiä. 

 

Toivomuksia on että se yhteinen kieli, se saattaa joskus puuttua mutta hy-

vin on toimeen tultu. 
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Omalla venäjän kielellä tulen osan hoitajien kanssa oikein hyvin toimeen 

ja myös suomenkielisten kanssa kylläkin puhumme käsin. 

 

Asukkaat kohtaavat eri kulttuureista tulevia hoitajia päivittäin. Helenan Vanhainkodissa 

oli haastattelujen tekohetkellä hoitajia suomesta, venäjältä, virosta, ukrainasta sekä afri-

kasta. Haastatellut asukkaat eivät tuoneet esille negatiivisia asenteita eivätkä mielipiteitä 

eri kulttuurista tulevaa hoitajaa kohtaan. Haastatelluille asukkaille oli samantekevää 

mistäpäin maailmaa hoitaja tuli.  

 

Mä olen tullut erinomaisen hyvin toimeen maahanmuuttaja hoitajien kans-

sa. 

 

Nämä mustaihoiset, mitkä tulevat sieltä Afrikasta, ne ovat hyvin iloisia ja 

puhuvatkin hyvin selvästi. Ovat hyvin tämmöisiä positiivisia 

 

Yksi haastateltava toi seuraavanlaisen mielipiteensä esille:  

 

Suomalainen on parempi hoitaja kuin venäläinen, vaikka en minä venäläi-

siä vihaa 

 

 

 

8 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS JA EETTISYYS 

 

 

8.1 Luotettavuus 

 

Luotettavuudella tarkoitetaan tutkittavan todellisuuden ja tutkimustulosten mahdolli-

simman hyvää vastaavuutta. Laadullisen tutkimuksen luotettavuus on riippuvainen us-

kottavasta aineistosta, analyysiprosessista sekä tulosten luotettavasta esittämisestä. 

(Hirsjärvi ym.2009, 232.) Opinnäytetyön luotettavuutta lisää tutkittavien eli haastateltu-

jen valinta, heidän kokemuksensa tutkimusaiheesta sekä uskottavuutta lisäävä avoin 

ilmapiiri haastattelutilanteessa. Aineiston luokittelu, analyysi sekä raportointi on selitet-
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ty tarkasti. Luotettavuutta lisäsi myös asia että opinnäytetyön tekijöitä oli kolme. Tämä 

mahdollisti avoimen keskustelun sekä asioiden tarkastelun eri näkökulmista. 

 

 

8.2 Eettisyys 

 

Tutkimusetiikalla tarkoitetaan hyviä tieteellisiä käytäntöjä. Tutkijalta edellytetään aitoa 

kiinnostusta tutkimukseen, rehellisyyttä ja tunnollisuutta erityisesti tutkimusaineiston 

hankinnassa ja analysoinnissa. Ihmisarvon kunnioittaminen, sosiaalisen vastuun vaati-

mus sekä vaaran eliminoiminen koskevat tutkittavien kohtelua että tutkimuksen ja tulos-

ten mahdollisia seurauksia. (Kuula 2006, 34–35.) 

Eettisyyttä arvioidessa otetaan huomioon tutkittavien suojeleminen pitämällä heitä ano-

nyymeinä haastattelujen, litterointien sekä raportoinnin osuudessa. Yksityisyydestä on 

huolehdittava tarkkaan ja tavanomaisimmin luvataan, ettei tutkittavia henkilöitä pysty 

valmiista tutkimuksesta tunnistamaan. Työssämme nimesimme haastateltavat numeroin: 

haastattelu 1, haastattelu 2. Olemme luvanneet heille kopiot työstämme ja yksi haastat-

telijoista vie heille valmiit työt. (Kuula 2006, 111.) 

 

Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista, siitä saattoi kieltäytyä sekä tutkimuksen 

saattoi keskeyttää haastattelun aikana. Työelämälähtöistä tutkimusta tehdään erilaisissa 

organisaatioissa ja lupa niiden tekemiseen tarvitaan ylimmältä johdolta. Informaation 

antamisen ja sen antajan merkitys korostuu kun tutkitaan ihmisiä, jotka ovat jollain ta-

valla alisteisessa asemassa aineistonkeruun kontekstissa. Tutkimuksessamme haastatel-

tavilta ei itseltään haettu allekirjoitettuja tutkimuslupia vaan ainoastaan Helenan Van-

hainkodin johtajalta, koska emme käyttäneet haastatteluissa nimiä lainkaan. (Kuula 

2006, 145–146.) 

 

Nauhoittaminen mainittiin aina ennen haastattelun alkua. Haastattelutaltioinnit ja litte-

roinnit hävitettiin asianmukaisesti tutkijoiden toimesta heti kun tutkimustyö oli valmis-

tunut. 
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9 TULOSTEN JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

Tutkimustuloksen mukaan Helenan Vanhainkodin asukkaat kokivat eri kulttuurista tu-

levan hoitajan kohtaamisen ja tekemän hoitotyön pääsääntöisesti positiiviseksi ja onnis-

tuneeksi kokemukseksi. He eivät kokeneet tärkeäksi asiaksi sitä, mistäpäin maailmaa 

hoitaja tulee, vaan tärkeämmäksi tekijäksi nousi onnistuneen kommunikoinnin ja yhtei-

sen kielen merkitys. Asukkaat kokivat saavansa hyvää palvelua, kohtelua, hoitoa ja huo-

lenpitoa Helenan Vanhainkodissa. Tutkimuksessamme nousi selvästi esille asukkaiden 

tyytyväisyys heidän saadessaan toteuttaa oman kulttuurinsa ja uskontonsa perinteitä 

yhdessä toisten samanhenkisten asukkaiden kanssa. 

 

Ikääntyneet asiakkaat ovat usein melko haluttomia arvioimaan hoitoaan kriittisesti. Tä-

hän on useita syitä. Esimerkiksi asiakkaat näkevät henkilökunnan työskentelevän ahke-

rasti ja kokevat heidän tekevän parhaansa. Ikääntyneet voivat pitää ulkopuolista tutkijaa 

tai haastattelijaa epäluotettavana, eivätkä he siksi halua kertoa kokemuksistaan. Ihmi-

nen, joka on toisen avusta riippuvainen, ilmaisee helpommin vain myönteiset kokemuk-

sensa. Hän ei ilmaise kielteisiä kokemuksiaan, vaan antavat mieluummin sosiaalisesti 

suotavia vastauksia, koska taustalla on pelko auttavan henkilön vetäytymistä, avustus-

toimissa avun ”huononemista” tai jopa avun saannin loppumista. Tämä ilmiö on nimel-

tään ”Tukholma-syndrooma”. Suvaitsevaan suhtautumiseen eri kulttuurista tulevaan 

ihmiseen voi selittää osaltaan se, että usealla Helenan Vanhainkodin asukkaalla on itsel-

lään tai puolisollaan maahanmuuttajan tausta.  

 

Anne Häkkinen toteaa tutkimuksessaan ”Maahanmuuttajan terveyspalveluihin vastaa-

minen Etelä-Pohjanmaalla” (2009), että aiemmin Suomessa tehtyjen tutkimusten ja sel-

vitysten perusteella maahanmuuttajat ovat pääosin tyytyväisiä terveyspalvelujen laatuun 

ja saamaansa kohteluun Suomessa. Samoin kuin omassa tutkimuksessamme tuli esille, 

Häkkinen kertoo epäkohdiksi nousseet kieliongelmien sekä kulttuurisen kompetenssin 

puutteen. Perustiedon lisääminen hoitajille koulutuksella eri kulttuureista ja uskonnoista 

sekä eri kulttuuripiirteiden mukaiset terveys-, sairaus-, ja hoitokäsitysten tuntemus ke-

hittävät hoitohenkilökunnan kulttuurista kompetenssia. Häkkinen sekä me tutkimuksis-

samme toteamme lisäkoulutuksella saatavan lisää valmiuksia kulttuurien väliseen vies-

tintään, viestintätapojen erojen huomioimiseen ja tunnistamiseen hoitotilanteissa. Terhi 
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Siili ja Erika Mäntyharju toteavat opinnäytetyössään ”Monikulttuurisen asiakkaan koh-

taaminen – hoitohenkilöstö- ja asiakasnäkökulma” (2010) samansuuntaiset asiat: vuoro-

vaikutuksen ja yhteisen kielen tärkeyden monikulttuurisessa asiakastyössä. 

 

Haasteeksi nousee, kuinka voimme taata laadukkaan hoidon ikääntyneille monikulttuu-

ristuvalla sosiaali- ja terveyspalvelualalla. Työpaikoilla kehittämishaasteena näkisimme 

hoitohenkilökunnan tietoisuuden lisäämisen koulutuksen avulla monikulttuurisesta hoito-

työstä. Pelkkä eri kulttuureiden ominaispiirteiden tuntemus ei kuitenkaan saisi olla koulu-

tuksen painopisteenä. Koulutuksessa olisi otettava myös huomioon hoitotyöntekijän omien 

kulttuuristen lähtökohtien, asenteiden ja käsitysten tunnistaminen. Sairaanhoitajien amma-

tillisessa koulutuksessa (esim. Diak Itä) on huomioitu monikulttuurisuus yhtenä opintoko-

konaisuutena.  

 

Helenan Vanhainkoti on ainutlaatuinen ja ainoa paikka Suomessa, joka erityisesti palve-

lee venäläisen kulttuuritaustan omaavia ja ortodoksista uskontoa harjoittavia ikääntynei-

tä ihmisiä. Toivomme, että tutkimustuloksia voidaan hyödyntää Helenan Vanhainkodis-

sa ja monikulttuurisissa työyksiköissä, sekä kehitettäessä monikulttuurista hoitotyötä ja 

vuorovaikutustaitoja eri kulttuureiden välillä. 

 

 

 

10 JATKOTUTKIMUSEHDOTUKSET 

 

 

Kehitettäessä Helenan Vanhainkodin asukkaiden ja hoitohenkilökunnan hyvinvointia 

ehdotamme jatkotutkimusaiheeksi Helenan Vanhainkodin hoitohenkilökunnan näkö-

kulman. Yhdistämällä nämä tutkimukset esimies ja johto saisivat hyvän käsityspohjan 

tarpeeseen räätälöityyn koulutukseen. Suomessa on aiemmin tehty tutkimuksia aiheesta, 

kuinka suomalaiset hoitotyöntekijät kokevat maahanmuuttajataustaisten ihmisten koh-

taamisen ja heidän hoitamisensa. Mielestämme aihe ei ole käsitelty loppuun. Maamme 

monikulttuuristuu yhä enenevässä määrin, ja tutkimukset auttavat tuomaan epäkohtia 

esille. Tutkimustulosten avulla on helpompi kehittää välineitä epäkohtien lievittämiseksi 

ja poistamiseksi. 
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Opinnäytetyötä tehdessämme jouduimme peilaamaan omia arvojamme, asenteitamme ja 

omaa kulttuuritaustaamme suhteessa monikulttuurisen hoitotyön arvoihin. Kulttuurinen 

kompetenssimme on kasvanut tämän työn myötä.  
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