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1 Johdanto 
 

 

Mindfulness eli hyväksyvä tietoinen läsnäolo tuo havaintomme ja huomiomme 

nykyhetkeen (Kabat-Zinn 2017, 32) ja mahdollistaa itsetuntemuksen lisääntymi-

sen (Atkins & Styles 2015, 143). Itsetuntemus on olennainen osa-alue hoito-

työssä toimivalle työntekijälle (Räsänen 2011, 73–74). Kyky reflektoida on olen-

naista ammatillisuuden edistymiselle sekä asiantuntijuuden kasvamiselle, ja am-

matillisuuteen liittyy itsensä kehittämisen motivaatio (Vilén, Leppämäki & Ekström 

2008, 77).  

 

Tietoisuustaidot tuovat työelämään kykyä säädellä tunteita, ajatuksia ja käyttäy-

tymistä ja voivat toimia työuupumusta lievittävänä sekä hyvinvointia niin yleisellä 

tasolla kuin työoloissa lisäävänä menetelmänä (Puolakanaho, Kinnunen & Lap-

palainen 2016, 57). Hoitosuhteen luomisessa mindfulness kehittää lukuisia siinä 

edellytettäviä ominaisuuksia, joita ovat muiden muassa huomiointikyvyn kehittä-

minen, itsehavainnointikyky, hoidollinen läsnäolo, myötätunto ja empatiakyky 

(Fulton 2013, 62). 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli terveyden sekä ammatillisen kehittymisen 

edistäminen hoitoalalla mindfulnessin eli tietoisuustaitojen avulla. Opinnäytetyön 

tavoitteena oli tarjota mindfulnesstietoa ja -taitoa Siun soten eli Pohjois-Karjalan 

sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hoito- ja hoivahenkilöstölle. Opinnäy-

tetyön toteutus oli toiminnallinen, ja sen tehtävänä oli luoda sähköisessä muo-

dossa oleva opas tietoisuustaidoista Siun soten hoiva- ja hoitotyöntekijöille. Työn 

toimeksiantajana oli Inspiral Coaching Oy, joka toimii Suomessa Mindfulness 

työssä -akatemian perustajana sekä mindfulness-ohjaajien ja mindfulness työssä 

-ohjaajien kouluttajatahona. Opinnäytetyön keskeiset käsitteet ovat mindfulness, 

hoitajan ammatillinen kehittyminen, terveyden edistäminen ja sähköinen opas. 
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2 Mindfulness – mistä on kyse? 
 

 

2.1 Käsitteen ja perinteen määrittelyä 
 

Tässä opinnäytetyössä käsiteltyä ilmiötä kuvataan mindfulness- ja tietoisuustaito-

sanana sekä tietoisen läsnäolon käsitteellä. Tietoisuustaito sanana määritellään 

Duodecim-terminologiatietokannassa seuraavasti: 

 
Tietoisuustaito, mindfulness, medveten, närvaro: tietoinen läsnäolo / harjoituk    
sen avulla kehitettävä taito tarkastella tietoisesti ajatuksia, tunteita ja kehon reak-
tioita ilman ennakkoasennetta (Duodecim 2017). 
 
 
Mindfulness on hereilläoloa nykyhetkessä (Plum village 2017). Se on mahdolli-

suus avosydämiseen, läsnäolevaan ja tuomitsemattomaan tietoisuuteen sekä it-

sen ja maailman ymmärrykseen (Kabat-Zinn 2010, 24; Germer 2013, 7). Englan-

nin kielen sana mindful viittaa jostakin tietoisena olemiseen, jonkin huomioon ot-

tamiseen (MOT Englanti-Suomi-sanakirja 2017). Tietoisuustaitojen avulla ihmi-

sen on mahdollista oppia elämään nykyhetkessä, havaitsemaan mielensä ja ke-

honsa tapahtumia: ajatuksia, tunteita, kokemuksia ja toimintoja. Omista olemisen 

tavoista tietoiseksi tullessaan ihmisen on mahdollista muuttaa toimintamallejaan 

sekä tehdä omaa hyvinvointiaan tukevia valintoja. (Lappalainen & Lappalainen 

2014, 90–93.)  

 

Tietoisuustaitojen säännöllinen harjoittaminen on buddhalaisen meditaatioperin-

teen ydintä, ja Aasian maissa perinnettä on harjoitettu niin luostareissa kuin ei-

uskonnollisissa yhteisöissä yli 2 500 vuoden ajan (Kabat-Zinn 2012, 35). Tietoi-

suustaitojen soveltamisen länsimaiseen viitekehykseen soveltuvaksi kehitti Poh-

jois-Amerikassa 1970-luvulla molekyylibiologi Jon Kabat-Zinn, joka sovelsi tradi-

tion pohjalle ei-uskonnollisen, kahdeksan viikkoa kestävän ohjelman rentoutuk-

seen ja stressinhallintaan. Vuodesta 1979 hänen kehittämänsä menetelmä oli 

tarjolla kroonisia sairauksia sairastaville potilaille Massachusettsin yliopistossa. 

Kabat-Zinnin kehittämää menetelmää kutsutaan nimellä MBSR (Mindfulness-ba-

sed Stress Reduction) ja sitä hyödynnetään ympäri maailmaa. Menetelmän poh-

jalle on kehitetty useita lähestymistapoja. (Silverton, 13–14.) Esimerkkeinä mind-

fulness-pohjaisista menetelmistä on masennuksen hoitoon kehitetty MBCT eli 
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Mindfulness-based Cognitive Therapy (Hakanen 2008, 34), hyväksymis- ja omis-

tautumisterapia (Lappalainen 2008, 510) sekä dialektinen käyttäytymisterapia 

(Holmberg & Kähkönen 2008, 230). 

 

Vaikka mindfulnessin perinne ja oppihistoria tuleekin itämaisesta kulttuuriperi-

mästä, menetelmän voidaan ajatella olevan yleismaailmallinen (Kabat-Zinn 2012, 

35). Mindfulness on levittäytynyt terveydenhuollon ja psykologian kentän ulko-

puolelle ja laajalti yhteiskuntaan. Jokaisen ikä-, ammatti- ja ihmisryhmän edusta-

jalle löytyy oma tapa hyödyntää maailmankatsomuksellisesti hyväksyvää harjoi-

tuksen muotoa. (Wihuri 2014, 42–44.) 

 

 

2.2 Tietoisen läsnäolon harjoittamisen perusta 
 

Tietoisen läsnäolon kyky on ihmiselle luonnollinen ja synnynnäinen, mutta se on 

myös taito, jota voi kehittää ja harjoitella. Se on kehollistunutta harjoitusta, tapa 

olla ja elää täydesti yhteydessä tunteisiimme ja kehoomme. (Shapiro, Wang & 

Peltason 2015, 19.) Psykologi ja psykoterapeutti Pietikäisen (2009, 147) mukaan 

tietoisen havainnoinnin mahdollistama voi oppia saamaan paremmin kosketuk-

sen itseen, toisiin ihmisiin ja ympäristöön ja sen avulla voi oppia olemaan enem-

män hyväksyvä ja vähemmän tuomitseva ja arvosteleva. Mindfunessin avulla voi 

oppia ymmärtämään eroa itsen ja omien ajatusten välillä, vähentämään epämiel-

lyttävien tunteiden ja ajatusten tehoa itseen ja tarkkailemaan ajatusten virtaavaa 

luonnetta. Menetelmä opettaa havainnoimaan ja mahdollisesti päästämään irti 

tulkinnoista, joita mieli automaattisesti tarjoaa ja elämään suorasta kokemuk-

sesta käsin.   

 

Harjoittelu mahdollistaa, että harjoittaja kehittää niin sanottua ’’psyykkistä lihas-

taan’’ (mental muscle), samalla tavoin kuin fyysisiä harjoituksia tehtäessä fyysiset 

lihaksemme vahvistuvat (Brass 2016, 22). Keskittymistä ja levollisuutta esiintuo-

vasta harjoittelusta voi sivutuotteena voi seurata rentoutumista (Wihuri, 71–72). 

Lääketieteen emeritusprofessori Kabat-Zinnin mukaan ’’Tietoisen läsnäolon har-

joittamisen ydin on siinä, että tiedät, mitä olet tekemässä’’ (2012, 63). 
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Oppimisen luonnetta kuvaavia mindfulnessin perusasenteita ovat arvostelemat-

tomuus, kärsivällisyys, aloittelijan mieli, yrittämisestä luopuminen, luottamus, hy-

väksyminen ja irti päästäminen/takertumattomuus (Kabat-Zinn 2012, 67–76).  

Mindfulnessin elementtejä ovat aikomus (intention), huomiointi ja tarkkaavaisuus 

(attention) sekä asenne (attitude). Olennaista tietoisuustaitojen harjoittamisessa 

on omien arvojen, motivaation ja aikomusten reflektointi (Shapiro, Wang & Pelta-

son, 2015, 18.)  

 

 

2.3 Mindfulness-asenteet 
 

Mindfulness-ohjaajia Suomessa kouluttavan Siukolan (2017) mukaan mindful-

ness-asenteet avaavat harjoittajalleen tietoisuutta siitä, millaisten linssien läpi 

katsomme maailmaa (Inspiral Coaching Oy 2017). Mindfulness-asenteista arvos-

telemattomuus harjoittaa tietoisuutta oman mielemme liikkeistä: tulemme tietoi-

siksi siiitä, kuinka kuinka paljon itseämme, toisiamme ja elämää luokittelemme 

esimerkiksi hyvä/huono/neutraali–luokitteluihin. Usein luokittelu mekanisoi ja au-

tomatisoi reaktioitamme. Hyväksyvän, tietoisen läsnäolon myötä voimme valita 

todistaja–position suhteessa arvosteluumme. Kärsivällisyyden avulla voimme an-

taa aikaa asioiden luonnolliselle tapahtumiselle: olemisen prosessille. Tietoista 

läsnäoloa harjoittaessamme kehitämme kärsivällisyyttä suhteessa mieleemme ja 

kehoomme. (Kabat-Zinn 2012, 67–69.) 

 

Aloittelijan mieli on asenne, joka tietoista läsnäoloa harjoittaessa kutsuu meitä 

kohtaamaan nykyhetken, luomatta hallitsevasti menneisyyteen perustuvia ole-

tuksia, odotuksia ja uskomuksia. Aloittelijan mieli on mahdollisuus kokea asiat 

sellaisina kuin ne ovat juuri tässä hetkessä, se herättää uteliaisuuden kokemus-

ten suhteen. Yrittämisestä luopumisen asenteella viitataan siihen, että tietoisen 

läsnäolon harjoittamisen päämäärä on olla oma itsemme. Tarkoituksena ei ole 

muuttaa itseä, saada tai saavuttaa jotain. Harjoitus on mahdollisuus katsoa itse-

ään olemisesta käsin, havainnoida sitä, mikä on. (Kabat-Zinn 2012, 69–72.)  

 

Luottamuksen asenne kehittää luottamusta omaan itseen, omiin havaintoihin ja 

tuntemuksiin. Tietoisen läsnäolon harjoittaminen opettaa vastuunottoa itsestä, 
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sekä itsekunnioitusta ja -luottamusta. Hyväksyminen asenteena on mahdollisuus 

nähdä asiat sellaisina kuin ne ovat ja ilmenevät nykyhetkessä. Hyväksyminen ei 

tarkoita välinpitämätöntä suhtautumista, periaatteista ja arvoista luopumista, tai 

sitä, että olisimme tyytyväisiä siihen, kuinka asiat ovat. Se ei myöskään tarkoita 

sitä, että lakkaisimme haluamasta muutosta. Se on omien kokemusten, aistimus-

ten, tunteiden ja ajatusten olemassaolon hyväksymistä. (Kabat-Zinn 2017, 136–

137, 140–142.) 

 

Tietoisen läsnäolon harjoittamisen myötä huomaamme, että mieli takertuu hel-

posti niin ajatuksiin, tuntemuksiin kuin tilanteisiinkin. Irti päästäminen/takertumat-

tomuus asenteena tuo harjoittajan nykyhetkeen. Voimme päästää irti menneisyy-

destä ja tulevaisuudesta. Kun esimerkiksi ajatuksen tasolla havainnon piiriin tulee 

omia takertumisen ja juuttumisen kohtia, on mahdollista huomata, miltä tuntuu 

pitää kiinni omasta ajatuksesta. Samalla tavoin voimme tulla tietoisiksi siitä, miltä 

tuntuu päästää irti. Valmius katsoa rehellisesti omia kiinnipitämisen kohtia lisää 

myös valmiutta päästää irti. (Kabat-Zinn 2012, 74–76.) 

 

Seitsemän perusasenteen harjoittamisen myötä kehittyvät kiitollisuus, ystävälli-

syys, myötätuntoisuus ja myötäilo, anteliaisuus, pitkämielisyys ja mielentyyneys 

(Kabat-Zinn 2017, 133). Kabat-Zinn (2012, 76–83; 2017, 29–30) alleviivaa, että 

tietoisen läsnäolon harjoittaminen vaatii halua ja valmiutta sitoutua työskentele-

mään itsensä kanssa. Harjoittaminen vaatii toistoa.  

 

Mindfulness-harjoitukset ovat ovat huomion suuntaamisharjoituksia (Inspiral 

Coaching 2016). Tietoista läsnäoloa voi harjoitella sekä muodollisten että epä-

muodollisten harjoitteiden avulla. Muodollinen harjoittelu viittaa harjoitukseen, 

joka mahdollistaa harjoittajan johdonmukaisen itsetutkiskelun (Germer 2013, 15) 

ja jonka yhteyteen liitetyllä meditaatiolla Siukolan (2016) mukaan tarkoitetaan 

omakohtaisten oivallusten myötä mahdollistuvaa ymmärryksen syvenemistä, op-

pimista ja kehittymistä.  Meditaatio sanana viittaa psyykkiseen ja henkiseen it-

sensä kehittämiseen (mental cultivation) (Inspiral Coaching Oy 2016). Buddha-

lainen hengellinen johtaja, vuonna 1989 Nobelin rauhanpalkinnon saanut Dalai-
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lama (2001, 54) tähdentää meditaation tarkoittavan tiettyyn harjoituksessa valit-

tuun kohteeseen tutustumista. Kielitoimiston (2017) mukaan sana meditaatio viit-

taa mietiskelyyn.  

 

Epämuodollisilla harjoituksilla tarkoitetaan mindfulnessin ilmenemistä jokapäiväi-

sissä toiminnoissa: hengityksen, fyysisten ja aistitoimintojen ja tunteiden tarkkai-

lussa, syömisessä ja muissa arkisissa toiminnoissa sekä esimerkiksi ympäristön 

havainnoinnissa (Germer 2013, 15). Havainnoinnin kohteena on usein jokin nyt-

hetkessä oleva asia kuten hengitys tai fyysiset tuntemukset (Wihuri 2014, 50–

51). Filosofian dosentti Klemolan (2013, 39) mukaan tietoisuustaitojen perintei-

seen harjoittamiseen liittyykin olennaisesti niin sanotun kehomielen kokonaisuu-

den huomioiminen. Silverton (2013,66) lisää, että meditaatiota voi harjoittaa 

myös kävelemällä ja liikkeessä ollessa; harjoitus liikkeessä voi opettaa paljon ih-

misen rajoista sekä kipupisteistä ja suhtautumisesta niihin. 

 

 

2.4 Mindfulnessin terveysvaikutukset 
 

Säännöllisen meditaation on tutkimuksissa todettu mahdollistavan aivojen fyysi-

sen rakenteen muuntumista (Williams & Penman 2011, 63). Mindfulness-harjoit-

telun on todettu 1.) lisäävän aivojen etuotsalohkon kuoriosan aktiivisuutta, mikä 

voi vaikuttaa kykyyn säädellä tunteita, käyttäytymistä ja päätöksentekoa, 2.) vä-

hentävän aktiivisuutta aivoissa amygdalan eli mantelitumakkeen alueella, mikä 

voi vaikuttaa rauhoittavasti sen yliaktiivisuuteen stressitilanteissa, sekä 3.) lisää-

vän hippokampuksen aktiivisuutta, mikä voi olla merkittävää havaintokyvyn, 

muistin, ja oppimisen kannalta (Mindfulness työssä -akatemia 2016).  

 

Kliinisen psykologian professori Williams ja biokemian tohtori Penman (2011, 63–

64) tuovat esiin, että tietoisuustaitoja harjoittamalla aivojen kuorikerroksessa si-

jaitseva aivosaari aktivoituu, mikä on olennaista ihmisten kokeman yhteydentun-

teen kannalta. Treadway ja Lazar (2010, 52–54) täydentävät, että tietoisuustaito-

jen harjoittamisen tutkittuja kliinisiä seurauksia ovat lisääntynyt kyky elää nyky-

hetkessä ja vakaus tunnetiloissa, laimentunut reagointi stressiin sekä parantunut 

kognitiivinen vireys.  
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Länsimaisessa hoitokulttuurissa mindfulnessin alkuperä on ollut kivun- ja stres-

sinhoidossa, elämänhallinnan tukemisessa sekä masennuksen hoidossa. Nyky-

ään tutkittua tietoa menetelmän hyödyistä on yhä enemmän myös psoriasiksen, 

tyypin 2 diabeteksen, unihäiriöiden, ADHD:n, ylipainon ja syömishäiriön hoidossa 

(Kabat-Zinn & Ludwig 2008, 1351), samoin kuin sydänsairauksien, syövän ja uu-

pumukseen sairastuneiden selviytymisen tukemisessa (Reid Ponte & Koppel 

2015, 48). Atkins ja Styles (2015, 143) tähdentävät, että mindfulness on mahdol-

lisuus muokata identiteettiä itsekäsityksen jäykistä malleista uudelleen havaitse-

miseen, kokemukselliseen ja prosessimaiseen, nykyhetkestä käsin uudelleen-

muokkautuvaan käsitykseen, sekä oman olemassaolon ja kokemuksen tarkkai-

lun perspektiivin huomioimiseen. 

 

 

3 Hoitajan ammatillinen kehittyminen ja terveyden edistämi-
nen 

 

 

3.1 Hoitajan ammatillisuus ja ammatillinen kasvu 
 

Ammatillisuuteen liittyy itsensä kehittämisen motivaatio sekä kokemuksista oppi-

misen kyky ja halukkuus. Kyky reflektoida tunteita ja ajatuksia, jotka liittyvät ko-

kemuksiin, on olennaista ammatillisuuden edistymiselle ja asiantuntijuuden kas-

vamiselle. (Vilén, Leppämäki & Ekström 2008, 77.) Mäkipään ja Korhosen (2011, 

15–19) mukaan taitava ammatillinen toiminta on kykyä toimia asiantuntijatehtä-

vässä itsenäisesti, tietoisena henkilökohtaisista kyvyistä sekä omista ammatillis-

ten sekä henkilökohtaisten haasteiden ratkaisumalleista.  

 

Ammatillisiin osaamisalueisiin kuuluu kehitystyö niin ammattialalla, työssä kuin 

työyhteisössä. Tieto, jota asiantuntija käyttää, koostuu teoreettisesta, kokemuk-

sellisesta ja metakognitiivisesta tiedosta, ja ammattitaito hioutuu yhteistyössä tie-

toon perustuvan osaamisen ja yleisten työelämävalmiuksien, ammatille spesifien 

valmiuksien sekä ammatillista kehittymistä edistävien itsesäätelyvalmiuksien 

kanssa. (Mäkipää & Korhonen 2011, 15–19.) Omien voimavarojen tunnistaminen 
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ja havainnointi, sekä stressinhallintakeinojen tiedostaminen on osa ammattitai-

toa. Tärkeä osa työssäjaksamista on panostus itsehoitoon sekä ammatillisen ref-

lektoinnin ylläpitäminen. (Vilén ym. 2008, 76.) 

 

Ammatillinen kasvu pitää sisällään työntekijän kehittymisen pyrkimyksissä ja 

suuntauksissa. Ammatillista kasvua tukevat omien voimavarojen ja tarpeiden tun-

nistaminen sekä itsetuntemus niin työssä kuin yksityisessä elämässä. (Vilén ym. 

2008, 76.) Ammatillinen kasvu edellyttääkin teoreettisen tiedon ja kokemuksen 

tuoman hahmotuskyvyn lisäksi kehittymistä metakognitiivisissa taidoissa sekä 

persoonallisuudessa (Laakkonen 2004, 33). 

 
 

3.2 Terveyden edistäminen, työhyvinvointi ja hoitotyön kehittäminen 
 

Terveyden edistäminen on terveydenhuollon ammattihenkilön ammatillisen toi-

minnan tarkoitus, joka on laissa säädelty ammattieettinen velvollisuus (Laki ter-

veydenhuollon ammattihenkilöstä 559/1994, §15). Terveyttä edistävä toiminta 

hoitotyössä perustuu eettisiin valintoihin ja välittämisen kulttuuri, jonka pohjalla 

on inhimillinen myötätunto, on terveydenhuollon perusta (Pietilä, Länsimies-Anti-

kainen, Vähäkangas & Pirttilä 2012, 15–18).  

 

Sairaanhoitajien eettisissä ohjeissa (1996) on määritelty terveyden edistäminen 

ja ylläpitäminen hoitajan tehtävää, potilaskohtaamista ja yhteiskunnallista tarkoi-

tusta ohjaavaksi tekijäksi (Sairaanhoitajaliitto 2014). Terveyden edistäminen 

työssä perustuu työntekijöiden ja työnantajien yhteistyöhön ja sen perusteena on 

yhteinen toiminta ja motivaatio toimintaan. On määritelty, että työpaikka, joka 

edistää terveyttä, luo työntekijälle mahdollisuudet kehittää itseään, työtä ja työ-

yhteisöä sekä kannustaa aktiivisuuteen osallistumisessa. (Työterveyslaitos 

2017.) 

 

Työhyvinvointi hoitotyössä on kokonaisuus, joka koostuu onnistumisen kokemuk-

sista työssä, joka on tekijälleen mieleinen, yhteisöllisyyden tunteesta, kyvystä 

tuottaa hyvää palvelua potilaalle ja asiakkaalle sekä tuensaannista. Oleellista on, 

että myös työn ulkopuolinen elämä mahdollistaa työssäjaksamista. (Häggman-

Laitila 2014, 143.) Työhyvinvoinnin kannalta oleellisesta henkisestä jaksamisesta 
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on mahdollista pitää huolta niin yksilöllisin toimin kuin organisaatiosta käsin. Sii-

hen vaikuttavat muun muassa työntekijän terveydentila, fyysinen kunto ja tilanne 

elämässä sekä osaaminen, sitoutuminen sekä motivaatio työntekoon, samoin 

kuin toiveet, odotukset ja vuorovaikutustaidot. (Hildén 2002, 86.)  

 

Samoin työntekijän hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä ovat työnteki-

jöiden osaaminen ja voimavarat, toimiva työyhteisö, hyvä yhteistyö ja yhteistyö-

kumppanuudet, työympäristö ja työn turvallisuus, kyky ja mahdollisuus organi-

soida töitä sekä työterveyshuollon toimivuus (Työterveyslaitos 2017). Hildén 

(2002, 77) tähdentää, että oman työn aktiivinen tutkiminen ja kehittäminen, niin 

sanottu tutkiva työote, ja luovuus uusien työkalujen kokeilemisessa ja tuottami-

sessa, luovat perustaa työhyvinvoinnille. 

 

Terveyttä edistävän työn kehittämisessä olennainen osuus on osaamisella ja po-

tilaiden ja asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimisella, halulla ja ajallisella 

mahdollisuudella siihen. Vuorovaikutustaidot ja kyky osallistaa ja motivoida asia-

kas terveydestään huolehtivaksi ovat keskeisiä osa-alueita terveyttä edistävän 

työn kehittämisessä. Samoin korostuvat hoitokeinot, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä 

sekä vahvistavat ehkäisevää työotetta. Kehittämistyö vaatii työntekijältä valmiutta 

arvioida aktiivisesti toimintatapoja niin henkilökohtaisesti kuin työyhteisössä. 

(Pietilä, Halkoaho & Matveinen 2012, 265–268.) 

 

 

4 Mindfulness hoitotyössä – itsetuntemus 
 

 

4.1 Itsetuntemus ja itsesäätelyvalmiudet 
 

Kouluttajapsykoterapeutti Räsänen (2011, 73–74) tuo esiin, että oma persoona 

on hoito- ja hoivatyössä keskeinen väline. Kyky toimia auttamistyössä edellyttää 

työntekijältä sekä itse- että ihmistuntemusta. Tietoisuus itsestä, omista toiminta-

malleista ja kokemusmaailmasta yhdistettynä vuorovaikutukseen ja tietoisuuteen 

ympäröivän todellisuuden toimintatavoista helpottavat työtä. Näitä kykyjä työnte-

kijän on mahdollista kehittää itsehavainnointia eli reflektiota harjoittamalla. Manka 

ja Manka (2016, 171) lisäävät, että tavoitteena itsereflektiossa on omassa itsessä 
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tapahtuvista ilmiöistä tietoiseksi tuleminen ja oman osallisuuden tutkiminen ta-

pahtumissa, joissa on osallisena. Ruohotien (2006, 113–115) mukaan itsereflek-

tio on osa ammatillisen kasvun ulottuvuuksia.  

 

Itsereflektoinnissa kehittynyt työntekijä kykenee havaitsemaan itseään ja vallitse-

vaa tilannetta paitsi kokevana subjektina, myös objektiivisesti ’’ulkopuolelta’’ ha-

vaitsijapositiosta käsin (Räsänen 2011, 73–74). Hoitotyön asiantuntijatoimin-

nassa reflektiivisyys mahdollistaa kokemusten muuntamisen tiedoksi, tilanneta-

jun kehittymisen sekä kyvyn joustavuuteen ja intuitiivisuuteen (Mäkipää & Korho-

nen, 15–16). Räsänen (2011, 76) korostaa, että mitä vahvemmin ihminen toimii 

havaitsija-asemasta käsin, sitä helpompaa on välttää automatisoituneiden toimin-

tatapojen määrittämä toiminta. 

 

Itsesäätelyvalmiudet tukevat hoitotyön asiantuntijan ammatillista kehittymistä. It-

sesäätelytaito ja -valmius pitävät sisällään muun muassa kyvyn tarkastella omaa 

toimintaa tietoisesti ja kriittisesti, kontrolloida omaa toimintaa tahdonalaisesti, ky-

vyn tuntea empatiaa, sosiaalisen kyvykkyyden, itsearvostuksen sekä halun ke-

hittyä ja tehdä työtä parhaalla mahdollisella tavalla. Asiantuntijuus edellyttää in-

novatiivisuutta ja kykyä luovuuteen, ja nämä tulevat esille uusiutumis- ja aloiteky-

kynä sekä sisäisenä yrittäjyytenä. (Mäkipää & Korhonen 2011, 18–22.)  

 

Terveystieteiden tohtori Mäkisalo-Ropponen (2014, 108–109) tuo esiin, että it-

sesäätelyä kuvaavana terminä käytetään myös itsensä johtamisen käsitettä, 

jossa korostuvat oman käyttäytymisen ja asenteen käsittelyn ohella vastuun otto 

omasta työhyvinvoinnista sekä ilmapiiristä työyhteisössä, elinikäinen oppiminen, 

omien vahvuuksien ja osaamisalueiden tunnistaminen ja hyödyntäminen ja täten 

oman urakehityksen kehittymisen edistäminen sekä johtajuus omassa työssä. 

 

 

4.2 Stressi 
 

Stressi on lisääntynyt huomattavasti 2000-luvulla, ja hoitoalalla työhön kuuluu 

monia fyysisesti ja henkisesti vaativia tehtäviä. Hoidettavien määrä kasvaa ja työ 
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vaatii alituista valppautta ja emotionaalista vahvuutta. (Hope 2012, 146.) Työhy-

vinvoinnin asiantuntija Rauramo (2012, 57-59) kuvailee, että kun työntekijän ka-

pasiteetti tehdä työtä poikkeaa työn vaatimuksista, tai työntekijän odotukset eivät 

kohtaa työn näkymien kanssa, syntyy stressiä. Tämä voi tapahtua työmäärän 

kasvaessa, aikataulupaineiden ja suurentuneiden tehokkuuden vaatimuksien li-

sääntyessä sekä alituisen muutoksen alaisena. Samoin jatkuvat työn häiriötekijät 

ja epävarmuus ovat tekijöitä, jotka tyypillisesti saavat aikaan stressiä.  

 

Psykoterapetti ja työnohjaaja Nissinen (2007, 12–14) tähdentää, että auttamis-

työssä toimivan ihmisen työnkuvaan kuuluu usein elämän haasteellisuuden ja 

kärsimyksen kohtaaminen, ja emotionaalisen kuormittumisen myötä ammattiaut-

tajan riski myötätuntouupumiseen on mahdollinen. Rauramo (2012, 57–59) ku-

vaa työuupumusta häiriötilana, jonka syntymiseen vaikuttaa usein pitkittynyt 

stressi ja jolle ovat luonteenomaisia ammatillisen itsetunnon heikentyminen, vä-

symys, sekä työhön liittyvien asenteiden kyynisyys. 

 

Suomessa vuonna 2016 toteutettu Muupu-tutkimus on tuonut näyttöä siitä, että 

tietoisuustaidot voivat toimia työuupumusta lievittävänä sekä hyvinvointia niin 

yleisellä tasolla kuin työoloissa lisäävänä menetelmänä. Mindfulness-, hyväk-

syntä- ja arvopohjaisten menetelmien taitaminen työelämässä voivat mahdolli-

sesti edistää kykyä säädellä tunteita, ajatuksia ja käyttäytymistä. Täten työntekijä 

kykenee joustavuuteen ja keskittymiseen erilaisissa tilanteissa ja tehtävissä. Sa-

moin tietoisuustaidot mahdollistavat ihmissuhteiden laadun paranemisen sekä 

edesauttavat työn haasteiden kestämistä. Joustavuus on laatu, joka voi mahdol-

lisesti edistää työntekijän kykyä huomioida työnteon kannalta huomionarvoisia 

asioita ja täten tulla työssään aktiiviseksi vaikuttajaksi. (Puolakanaho, Kinnunen 

& Lappalainen 2016, 14, 57.) 

 

 

4.3 Kehotietoisuus 
 

Oman kehotietoisuuden kehittäminen auttamistyössä toimivalle henkilölle on tär-

keää. Tämä voi edesauttaa ymmärrystä esimerkiksi autonomisen hermoston toi-
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minnasta, joka säätelee elimistön stressireaktioita. Omien kehollisten tilojen tun-

nistaminen ja säätely mahdollistavat loppuun palamisen ehkäisyä sekä sijaistrau-

matisoitumista. (Räsänen, 2011, 73–84.) On mahdollista, että työntekijät, jotka 

liittävät mindfulnessin osaksi henkilökohtaista ja työelämäänsä, kehittävät omaa 

käsitystään hyvinvoinnista sekä kykyä hyödyntää itsehoidollisia menetelmiä 

(White 2014, 283). Psykologi ja psykoterapeutti Lindqvist (2012, 101–102) 

tähdentää, että havainnoimalla omia kehollisia tuntemuksia, tunnekokemuksia, 

ajatuksia sekä ympäristöön ja asiakaskohtaamiseen liittyviä seikkoja, huomi-

oimalla tietoisesti oma tila, omat tarpeet ja aistimukset, on mahdollista minimoida 

myötätuntouupumusta. 

 

 

4.4 Tunteet ja itsemyötätunto 
 

Tunnetaitoja ja niin sanottua tunneälyä (emotional intelligence) on kuvattu hoita-

juuden ammatillisen kasvun, kehittymisen sekä pätevyyden kannalta merkittä-

väksi osaamisalueeksi (Heffernan, Quinn Griffin, McNulty & Fitzpatrick 2010, 

367–368). Kyky tunnistaa, ymmärtää, käsitellä ja ilmaista sekä omia että toisten 

ihmisten tunteita ovat keskeisiä tunnetaitoja (Wihuri 2014, 183–184). Osa-alueita, 

jotka ovat merkittäviä tunneälykkyydelle, ovat hyvinvointi, kyky kontrolloida itseä, 

emotionaalisuus sekä kyky sosiaalisuuteen (Heffernan ym. 367–368). 

 

Myötätunto on ihmisen luottamusta herättävää kykyä samaistua toisen ihmisen 

asemaan. Hoitotyöntekijä, joka on myötätuntoinen, kykenee ymmärtämään poti-

laan ja asiakkaan tunteita ja pystyy tarkastelemaan työtään eettisestä näkökul-

masta (Raatikainen 2015, 119). Myös kollegiaalisuus hoitotyössä pitää sisällään 

työhön liittyvien tunteiden käsittelemistä, joka heijastuu kuunteluun sekä kuulluksi 

tulemiseen (Kotila & Knuutila 2011, 64). Mindfulness-taidot ohjaavat pysähty-

mään tunteiden äärelle, tunnistamaan tunteita, seuraamaan tunteiden elinkaarta, 

ymmärtämään tunteiden merkitystä sekä tunteiden säätelyn taitoja (Inspiral 

Coaching Oy 2017). 
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Tietoiseen läsnäoloon ja hyväksyntään perustuviin hoitomuotoihin erikoistu-

nuneen Germerin mukaan tietoisen läsnäolon harjoittamiseen kuuluu olen-

naisesti itseen kohdistuvan myötätunnon harjoittaminen (Germer 2010, 114–

117). Itsemyötätunto on avoimuutta ja hyväksyvää, ei-tuomitsevaa asennetta 

omia tuntemuksia, puutteellisuutta ja virheellisiä tekoja kohtaan. Se käsittää ylei-

sen inhimillisyyden, ystävällisyyden itseä kohtaan sekä tietoisen hyväksyvän 

läsnäolon ja antaa valmiuksia myötätuntoon myös toisia ihmisiä kohtaan (Heffer-

nan ym. 2010, 366–368).  

 

Itsemyötätuntoa voi vahvistaa omassa elämässään esimerkiksi suhtautumalla 

omaan fyysiseen kehoon lempeydellä ja vaalimalla henkistä terveyttään, huo-

lehtimalla mielenterveydestään sekä harjoittelemalla sallivuutta omia ajatuksia 

kohtaan. Itsemyötätuntoa voi harjoittaa myös ystävystymällä omien tunteiden 

kanssa, luomalla yhteyttä toisiin ihmisiin ja huolehtimalla omista henkisistä 

tarpeista. (Germer 2010, 128–139.) 

 

Tietoisuustaitoja voi aktivoida työpäivän aikana pitämällä luonnollisia taukoja. Jo 

minuutin tai kahden mittainen tietoinen hengittäminen on tehokas tapa harjoittaa 

mindfulnessia, samoin kuin tietoinen syöminen, käveleminen ja käsienpesu (Reid 

Ponte & Koppel 2015). 

 

 

5 Mindfulness hoitotyössä – potilaan ja asiakkaan kohtaami-
nen 

 

 

5.1 Mindfulness ja hoitosuhteen luomisen edellyttämät ominaisuudet 
 

Mindfulness kehittää lukuisia hoitosuhteen luomisessa edellytettäviä ominaisuuk-

sia. Tällaisia laadullisia elementtejä ovat muiden muassa huomiointikyvyn kehit-

täminen, hoidollinen läsnäolo, myötätunto ja empatiakyky, itsehavainnointikyky 

sekä toisaalta maltillisuus itsetarkkailun suhteen, hyväksyntä ja avoimuus, laaja 

ymmärrys kärsimyksen olemuksesta sekä takertumattomuus. (Fulton 2013, 62.) 
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Mindfulnessista lääkärin ja potilaan kohtaamisen viitekehyksessä artikkelin Duo-

decim-lehteen kirjoittanut lääketieteen tohtori, terveydenhuollon erikoislääkäri 

Raevuori (2016, 1896) mukailee, että kun potilaan kohtaaminen perustuu aitoon 

läsnäoloon, luodaan pohja myötätuntoiselle ja kuunteluun perustuvalle hoitosuh-

teelle. Pysähtyminen tunteiden ja käyttäytymismallien äärelle ja tietoisuus omaan 

kokemukseen perustuvista reaktioista edesauttaa, että potilaan ja hoitohenkilö-

kuntaan kuuluvan henkilön hoitosuhteelle tärkeä erillisyys säilyy sekä tunteiden 

kohtaamiskyky ja myötätunnon kokemus vahvistuvat.  

 

Hoitajan harjoittamat tietoisuustaidot mahdollistavat, esimerkiksi epävakaiden 

potilaiden kanssa työskennellessä, että hoitaja oppii kyseenalaistamaan omia 

suodattimiaan ja ennaltaehkäisemään kyynisyyttä ja toivottomuuden tunnetta it-

sessään ja potilaassa. Mindfulnessin avulla hoitoympäristöstä voi tulla potilasta 

ja työntekijää itseään kannustava ja ilmapiiriltään hyväksyvä. (Holmberg & Käh-

könen 2008, 230–231.) 

 

 

5.2 Läsnäolon taito hoitosuhteessa 
 

Tietoisuustaitojen harjoittaminen voi vahvistaa osa-alueita, jotka edistävät hoito-

työssä kykyä elää hetkessä, tuntea myötätuntoa itseä kohtaan sekä tunnistaa ja 

tunnustaa omia rajoja. Samoin harjoittaminen edistää kommunikaatiota, kykyä 

pyytää tukea ja apua sekä mahdollistaa ilon ja naurun hetkiä: kokemusta nähdä 

elämä laajemmasta näkökulmasta ja hellittäen vakavaa henkilökohtaisuutta. 

Mindfulness mahdollistaa ymmärrystä yleismaailmallisesta kärsimyksen luon-

teesta, joka avaa havaintoa myötäelämisen tunteesta. (Hope 2013, 144–159.) 

 

Mindfulness edistää hoitaja-potilas-suhteessa oivalluksellista vuoropuhelua (in-

sight dialogue) (Surrey & Kramer 2013, 107–110). Taito pysähtyä ja olla läsnä 

voivat taitoina parantaa hoitajan tarjoaman hoidon laatua. Tarkkailemalla ja kuun-

telemalla potilasta/asiakasta sekä omaa sisäistä dialogia, hoitajalla on mahdolli-

suus edistää rauhallisuutta sekä asiakkaassaan että itsessään. (Reid Ponte & 

Koppel 2015.)  
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5.3 Vuorovaikutus ja kommunikaatio 
 

Hoitoalalla työskentelevä kohtaa työssään monia erilaisia ihmisiä sekä asiak-

kaissa ja potilaissa että moniammatillisessa työyhteisössä. Työ tuo mukanaan 

myös haasteellisia, omaa kommunikaatiota haastavia kohtaamisia. Tietoisen läs-

näolon hyödyntäminen ihmissuhteissa voi selkeyttää omia toimintamalleja kom-

munikaatiossa, esimerkiksi tietoisena kuunteluna, tietoisena puheena ja harkit-

tuna reagointina sekä omien reaktiomallien näkemisenä vuorovaikutustilanteissa 

ja omista uskomuksista, olettamuksista ja ennakkokäsityksistä tietoiseksi tulemi-

sena. Tietoisen läsnäolon harjoittamisen avulla harjoitamme itseämme muista-

maan, että meillä on mahdollisuus valita huomion keskittämisen suunta ja vah-

vistaa sitä, mihin keskitymme. (Gold 2013, 114–129; Hope 2013, 144–159.) 

 

Kliinisen psykologian tohtori Willard (2013, 37) tuo esiin, että tietoista puhetta voi 

harjoittaa havainnoimalla omaa puhettaan, kuuntelemalla kuinka toiset ihmiset 

puhuvat, artikuloimalla omaa puhettaan selkeästi sekä hidastamalla puheen tah-

tia. Samoin voi harjoitella puheen yksinkertaistamista, huomiomalla puheen tau-

koja ja rytmejä sekä tilaa sanojen ympärillä. 

 

 

5.4 Tietoisuustaitoinen hoitaja hoidon kokonaisvaltaisuuden edistäjänä 
 

Mindfulness voi antaa keinoja terveyden edistämiseen kokonaisvaltaisin mene-

telmin. Hoitajien saadessa itse kokemusta menetelmästä he saavat lisätietoa 

siitä, kuinka hyödyntää sitä lukuisissa erilaisissa kliinisissä tilanteissa. Tietoisuus-

taidot pitävät sisällään merkittävän mahdollisuuden terapeuttiselle hoidolle vält-

tämättömien hoidon laatua parantavien ominaisuuksien edistämiseen. Harjoitta-

minen lisää hoitajan henkilökohtaista ja kokemuksellista, kehollistunutta tietoa 

tehtäväorientoituneeseen hoitoon ja näyttöön perustuvan tiedon tueksi. (White 

2014, 291.) 

 

Tietoisuustaidot voivat mahdollistaa, että kliinisessä ympäristössä hoitajan kyky 

arvioida potilaan hienovaraisia muutoksia voinnissa parantuu. Samoin hoitajan 

toimintakyky monimutkaisissa teknistä taitoa vaativissa toimenpiteissä voi tietoi-

suustaitojen myötä kohentua, vähentäen riskejä kliinisiin virheisiin. Mindfulness 
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voi parantaa kommunikaatiota potilaiden ja asiakkaiden kanssa ja työyhteisössä 

kun tietoisuus kommunikaatiotavoista paranee ja tarkkaavaisuus lisääntyy. (How-

land & Bauer-Wu, 2015.)  

 

Kehollinen läsnäolo nykyhetkessä voi auttaa havaitsemaan, kuinka keho kom-

munikoi ja ottaa vastaan erilaista informaatiota. Tämä havainto voi edesauttaa 

hoitajan kehittymistä potilaan kohtaamisessa sekä potilaan auttamisessa tiloissa, 

jotka ovat vaativia, kuten esimerkiksi kohdatessa traumatisoitunut asiakas (Piiro-

nen 2012). On ehdotettu, että mindfulness voisi edistää myös esimerkiksi lääke-

hoidon asianmukaista toteutumista lisäten keskittyneisyyttä ja minimoiden yksi-

löllisiä tekijöitä, jotka lisäävät mahdollisuutta virheisiin (Pezzolesi, Ghaleb, 

Kostrzewski & Dhillon 2013, 413–416). 

 

 

6 Mindfulness työssä 
 

 

Työelämälle oleellisia vaikutuksia, joita hyväksyvän tietoisen läsnäolon harjoitta-

minen tarjoaa, ovat keskittymiskyvyn vahvistuminen, tiedonkäsittelyä tehostavan 

suorituskyvyn paraneminen, vahvistunut joustavuus ajattelussa, luovuus ongel-

manratkaisussa, tunneälyn osatekijöiden vahvistuminen, vuorovaikutuksen laa-

dun paraneminen sekä yhdessä onnistumisen kokemuksen voimistuminen. Sa-

moin harjoittelulla on laajat vaikutukset psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen, mikä 

heijastaa kykyyn käsitellä stressiä, tunnistaa kehollisia tuntemuksia ja tulla toi-

meen haasteiden kanssa. Kyseiset tekijät vaikuttavat työhyvinvointiin laajemmal-

tikin ja näin ollen vaikuttavat niin työntekijöiden toimintakykyyn ja työssä viihty-

vyyteen kuin organisaation menestymismahdollisuuksiin sekä tuotteliaisuuteen. 

Kokonaisuus, joka näyttäytyy kohentuneena hyvinvointina, heijastaa myös yh-

teiskunnalliseen kannattavuuteen. (Wihuri 2014, 30–33.) 

 

 

6.1 Keinoja harjoittaa tietoisuustaitoja työssä  
 

Mindfulnessia voi harjoittaa työssä esimerkiksi seuraavilla yksinkertaisilla kei-

noilla: 1.) asettamalla jokaiselle päivälle aikomuksen sekä pysähtymällä pieneksi 



21 
 

 
 

hetkeksi ennen uusia toimintoja, asettaen toiminnoille intentioita, 2.) pysähty-

mällä ja ottamalla pienen tauon, 3.) hengittämällä tietoisesti, 4.) kuuntelemalla 

tarkkaavaisesti, mitä toisilla on kerrottavana, 5.) pitämällä huolta kehostaan, 6.) 

reflektoimalla ja arvioimalla työpäivän päätteeksi asioita, jotka vaativat huomiota, 

sekä 7.) harjoittamalla kiitollisuutta sekä annettuja että vastaanotettuja tekoja, 

että näiden tekijöitä kohtaan (Shapiro, Wang & Peltason 2015, 35–36).  

 

Mind at work Oy:n perustaja Wihurin (2014, 142–143) kuvaamana pienet mind-

fulness-harjoitukset työpäivän aikana, esimerkiksi yhden minuutin mittainen mie-

lekkään minuutin harjoitus, siirtymien aikana havainnoitu hengitys tai keholli-

suus/liike, palauttavien/herättelevien muistutuksien sijoittelu keskelle päivän toi-

mintoja, tietoisesti syöty lounas ja välipalat sekä muut itselle mielekkäät harjoit-

teet voivat lisätä työpäivän aikana koettavaa huokoisuutta merkittävästi. Yhtenä 

esimerkkinä kehollisuuden tiedostamisesta läsnäolevassa hetkessä ja mahdolli-

suutena harjoittaa tietoista läsnäoloa keskellä arkisia toimia ja työpäivää on tie-

toisen kävelemisen harjoittaminen (Nhat Hanh 1991, 51–53; 2012, 5–119; Silver-

ton 2013, 64–65). Vietnamilainen buddhalainen munkki, rauhanaktivisti ja runoi-

lija Thich Nhat Hanh (1991; 2012) on kuvaillut rauhan löytyvän jokaisesta aske-

leesta. Niin sanottuja tietoiseen läsnäoloon herättävinä kelloina voivat toimia pie-

net arjessa ilmenevät äänet, huomiot ja toiminnot: auringonsäde joka osuu mei-

hin ikkunan halki (Nhat Hanh 1991, 42–43).  

 

Havainnoimalla optimaalista työn tekemisen tilaansa työntekijä tulee tietoiseksi 

oman kehonsa, mielensä ja tunteidensa tilasta suhteessa itseensä, asiakkaisiin, 

kollegoihin ja työtilanteisiin. Tämä tuo läsnäoloa nykyhetkeen sekä huomion koh-

dentamista omiin malleihin olla ja toimia työssä. Optimaalisen työn teon tunnista-

misen harjoittaminen voi edistää työhyvinvointia kehittäen valmiutta suunnata 

huomiota omien arvojen mukaisiin valintoihin (Mindfulness työssä -akatemia 

2017). 

 

Haasteet, joita hoitotyö pitää sisällään, voivat rakentaa esteitä, jotka vaikeuttavat 

hoitajan kokemusta tietoisuustaitojen harjoittamisesta tai myötätunnon esiinty-

mistä. Näitä voivat olla esimerkiksi ajanpuute, tehokkuuden ylläpito käsitteelli-
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sellä tasolla eli kiireen ylläpidon käsittäminen tehokkuudeksi sekä tietoisuustaito-

jen harjoittamattomuuden aiheuttama varovaisuus menetelmää kohtaan. Voi 

myös olla haasteellista harjoittaa itsemyötätuntoa toisten hoitamisen sijaan, ja 

myötätunnon osoittaminen voi altistaa hyväksikäyttämiselle ja vahingonteolle. 

(Brass 2016, 22.) 

 

 

6.2 Kahdeksan askelta hyvään työhön 
 

Mindfulness työssä -akatemia (2017) esittelee työelämään suunnattuna kahdek-

san askelta hyvään työhön. Niitä seuraamalla tietoisuustaitoja voi ottaa osaksi 

työhyvinvoinnin edistämistä. Askeleet ovat seuraavat: 

 

 1. askel: Stressi ja stressin tunnistaminen, oma suhde stressiin ja päivittäisen 

palautumisen taito: Onko mahdollista palata virkeänä töistä kotiin?  

 2. askel: Huomion tietoinen suuntaaminen: Keskittymiskyky ja sen vahvistami-

nen 

3. askel: Työpaikan ihmissuhteet: Yhdessä ihmettely, kuinka kohtelet itseäsi ja 

muita? 

4. askel: Reaktiivisuus vai proaktiivisuus: Viivästäminen ja viisasten vastausten 

valinta 

5. askel: Työelämätaidot: Itsen ja muiden johtaminen ja tietoisuus tunteista 

6. askel: Kokemusten luonne: Tunnistaminen ja vaikuttaminen; kiireestä läsnä-

oloon 

7.askel: Olennaistaminen: Priorisointi ja oivallukset. Mikä yksi asia auttaa raivaa-

maan esteet? 

8. askel: Edellisten askeleiden kokonaisuudesta rakentuu mindfulness-taitajan 

onnistumismalli: Tietoiset askeleet hyvinvointiin ja onnistumisiin. 
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7 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tehtävä 
 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli terveyden- sekä ammatillisen kehittymi-

sen edistäminen hoitoalalla mindfulnessin eli tietoisuustaitojen avulla. Opinnäy-

tetyön tavoitteena oli tarjota mindfulnesstietoa ja -taitoa Siun Soten eli Pohjois-

Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hoito- ja hoivahenkilöstölle. 

Opinnäytetyön toteutus oli toiminnallinen ja sen tehtävänä oli luoda sähköisessä 

muodossa oleva opas tietoisuustaidoista Siun soten hoiva- ja hoitotyöntekijöille. 

Työn toimeksiantajana oli Inspiral Coaching Oy, joka toimii Suomessa Mindful-

ness työssä -akatemian perustajana sekä mindfulness-ohjaajien ja mindfulness 

työssä-ohjaajien kouluttajatahona. 

 

 

8 Opinnäytetyön lähtökohdat 
 

 

8.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 
 

Tämän opinnäytetyön toteutus oli toiminnallinen. Vilkan ja Airaksisen (2003,9) 

mukaan toiminnallinen opinnäytetyö on laadullisen ja määrällisen opinnäytetyön 

ohella yksi ammattikorkeakoulun vaihtoehdoista tutkimukselliselle työlle.  Toimin-

nallisen opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa ammattimaista tietoa, ohjeistamista 

ja toimintaa käytännössä. Tuotoksena voi olla koulutusalasta riippuen esimerkiksi 

opaslehtinen, tapahtuman järjestäminen, video tai kotisivut. Roivas ja Karjalainen 

(2013, 80) lisäävät, että toiminnallinen opinnäytetyö koostuu sekä käytännön to-

teutuksesta, että prosessin raportoinnista. 

  

Vilkka ja Airaksinen (2003, 10,16) tähdentävät, että toiminnallisen opinnäytetyön 

tulee olla työelämälähtöinen. On olennaista, että työ on käytännönläheinen, ja 

että toteutus on tutkimukselliseen, näyttöön perustuvaan tietoon pohjaavaa. 

Opinnäytetyön tulee osoittaa alan tietojen ja taitojen hallintaa, sekä asiantunti-

juutta, johon ammattikorkeakouluopinnot tähtäävät. On suositeltavaa, että toimin-

nallisella opinnäytetyöllä on toimeksiantaja. Tämä mahdollistaa, että tuotos vas-
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taa konkreettisesti työelämän tarpeisiin, kehittää opinnäytetyön tekijän taitoja ke-

hittämis- ja innovaatio-osaamisessa, sekä luo ammattisuhteita alalle. Tämän työn 

toimeksiantajana oli Inspiral Coaching Oy, joka toimii Suomessa Mindfulness 

työssä -akatemian perustajana sekä yhtenä mindfulness-ohjaajien kouluttajata-

hona. Toimeksiantajan edustajana oli Taina Siukola, jonka yritys Inspiral 

Coaching Oy on.  

 

 

8.2 Siun soten hoito- ja hoivatyöntekijät oppaan kohderyhmänä 
 

Siun sote eli Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, joka 

astui voimaan 1.1.2017, yhdistää julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut Pohjois-Kar-

jalan alueen 13 kunnan sekä Heinäveden alueella. Siun soteen kuuluvat Heinä-

vesi, Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outo-

kumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi ja Valtimo. Siun sote käsittää myös Poh-

jois-Karjalan keskussairaalan, pelastuslaitoksen sekä ympäristöterveyden. Asuk-

kaita alueella on yhteensä noin 170 000 ja työntekijöitä Siun sotella on 7000. 

(Siun sote 2018.) Siun soten alaisena työskentelee yli 4600 hoito- ja hoiva-alan 

työntekijää (Ryhänen 2018; Kulokivi 2018.) 

 

Siun soten tehtävänä on tarjota lainsäädännössä määritellyt sosiaali- ja terveys-

palvelut yhdenmukaisesti kaikille kuntalaisille Pohjois-Karjalan ja Heinäveden 

alueella. Strategiassa vuosille 2017–2018 arjen turvaaminen on määritetty toi-

minnan keskeiseksi ohjaajaksi. Visiona on olla asiakkaan arvostama ja tavoit-

teena on taata palvelujen ja hoidon läheisyys sekä helppo saatavuus, ennaltaeh-

käisevät palvelut, hoidon ja palvelujen laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus sekä on-

nistunut asiakaskohtaaminen ja asiakastyytyväisyyden hyvä taso. Ammattilaisten 

osaamisesta ja organisaation johdosta huolehditaan ja työntekijöiden rekrytoin-

nissa pyritään onnistumaan. Toiminnassa pyritään kehittämään sähköisiä palve-

luja ja hyödyntämään digitalisaatiota työnteon tehostajana, sekä pitämään toi-

minta kustannustehokkaana. Siun soten toiminnan perusarvot, jotka ovat toimin-

nan ohjaamisen taustalla niin suhteessa asiakkaisiin kuin henkilöstöön ja sidos-

ryhmiinkin, ovat vastuullisuus, välittäminen, asiakaslähtöisyys ja yhdenvertai-

suus. (Siun sote 2017a.)  
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Tuotoksen luominen Siun sotelle linkitti opinnäytetyön konkreettiseen työelä-

mään hoitoalalla. Siun soten edustajina tämän työn prosessissa toimivat toi-

mialueylihoitaja Sari Kulokivi ja työhyvinvointipäällikkö Helena Hanhinen. Suun-

nitteluvaiheessa konsultoitiin myös viestintäpäällikkö Susanna Prokkolaa, koulu-

tussuunnittelija Maarit Kalasniemeä ja opetus- ja tutkimuskoordinaattori Mari 

Matveista. Työn arviointiin osallistuivat työhyvinvointipäällikön pyytämänä Siun 

soten työhyvinvointisuunnittelija ja kuntoutusjohtaja. Mahdollisuus työn kehittä-

miseen ja arviointiin oli myös keväällä 2017 Sari Kulokivelle kiinnostuksensa esit-

täneillä Siun soten työntekijöillä, joissa hoitotyötä edustivat kolme palvelu-

esimiestä, kaksi psykologia, osastonhoitaja ja sairaanhoitaja. 

 

 

9 Miun mindfulness – Tietoisuustaitoinen hoitaja -opas Siun 
soten hoito- ja hoivatyöntekijöille  

 

 

Opinnäytetyön tehtävänä oli tuottaa sähköisessä muodossa oleva opas tietoi-

suustaidoista Siun soten hoito- ja hoivatyöntekijöille. Sähköiseen toteutusmuo-

toon tuotoksen suunnitteluvaiheessa keväällä 2017 päädyttiin, että mahdollistet-

taisiin tiedon säilyminen ja muoto, joka Siun soten on helppo sisällyttää omiin 

tarkoitusperiinsä. Oppaan nimeksi valikoitui Miun mindfulness – Tietoisuustaitoi-

nen hoitaja, työkaluja tietoiseen läsnäoloon hoito- ja hoivatyöntekijöille. Oppaan 

kansikuva on kuvassa 1. 
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Kuva 1. Oppaan kansikuva (Kuva: Miiamaija Mäntylä & Pixabay.com). 

 

 

9.1 Tuotoksen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohdat 
 

Tavoitteenani oli tuottaa monipuolinen sekä visuaalisesti laadukas tuotos: opas, 

joka sisältäisi teoriatietoa mindfulnessista sekä käytännön ohjeita ja harjoitteita 

tietoisuustaitojen hyödyntämiseen hoito- ja hoivatyössä. Tuotoksen suunnitte-

lussa ja toteutuksessa pyrin huomioimaan toiveet materiaalin sisällöstä, jotka ke-

vään 2017 aikana Siun soten edustajien kanssa läpikäydyissä keskusteluissa tu-

livat esille. Näitä osa-alueita, joita työn toivottiin käsittelevän, olivat työntekijöiden 

ammatillisuuden tukeminen, vuorovaikutus asiakaskohtaamisessa sekä hyvin-

voiva henkilöstö.  

 

Siun soten toimialueylihoitaja Sari Kulokivi ja työhyvinvointipäällikkö Helena Han-

hinen toivat esiin, että olisi hyvä, että opas sisältäisi konkreettisia harjoitteita ja 

työkaluja mindfulnessin hyödyntämiseen hoitotyössä. (Hanhinen 2017; Kulokivi 

2017.) Työn toimeksiantaja Taina Siukola Inspiral Coaching Oy:n edustajana an-

toi minulle työn suunnittelun ja toteutuksen suhteen vapaat kädet sekä kannusti 

minua pitämään itsenäisesti yhteyttä Siun soten edustajiin. 
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Pyysin konsultaatiota työn toteutukseen tarpeen mukaan toimeksiantajalta sekä 

Siun soten edustajilta niin, että tuotos olisi kaikkia työn sidosryhmiä sekä sen 

tehtävää palveleva. Siun soten edustamat yhteistyötahot, joiden kanssa työtä 

vuoden 2017 aikana pääasiallisesti jäsentelin, olivat toimialueylihoitaja Kulokivi 

ja työhyvinvointipäällikkö Hanhinen. Pyrin pitämään tiedonkulkua, työn suun-

nittelua ja -prosessia niin toimeksiantajan kuin Siun soten suuntaan avoimena ja 

keskustelevana. 

 

Kokosin oppaan tietoperustan keväällä 2017. Tietoperusta on koottu huomioiden, 

että aineisto olisi mahdollisimman uutta, ajantasaista ja tieteelliseen näyttöön pe-

rustuvaa. Osallistuin oppaan tietopohjaa suunnitellessani keväällä 2017 säännöl-

lisesti opinnäytetyön pienryhmäohjaustapaamisiin Karelia-ammattikorkeakou-

lussa. Käytin oppaan tietoperustan kokoamiseen yhteensä noin 180 työtuntia. 

 

 

9.2 Tuotoksen hahmottelu ja toteutus 
 

Onnistunut viestintä Roivaksen ja Karjalaisen (2013, 115, 191) mukaan on sel-

keää ja vastaanottajalähtöistä. Tärkeitä ominaisuuksia asiateksteille ovat selkeys 

ja ymmärrettävyys. Samoin asiakkaalle tuotetussa tekstissä olennaista on huo-

mioida tekstin visuaalisuus ja hyödyntää värejä sekä kuvia, mikäli mahdollista. 

Tekijänoikeudet tulee muistaa kuvia hyödynnettäessä. Huovila (2006, 55–57) tuo 

esiin, että oppaan ulkoasun sommittelussa on hyvä huomioida aineiston sijoittelu, 

tasapaino, rytmisyys ja jännitteet niin, että ne tukevat idean eli aineiston ydinasian 

esilletuloa. Parkkunen, Vertio ja Koskinen-Ollonqvist (2001, 19–20) täydentävät, 

että innovatiivisuus ja houkuttelevuus, mielikuvien herättelevyys sekä tunnelma 

ovat elementtejä, jotka ovat olennaisia huomioida aineiston tuottamisessa. 

 

Oppaan hahmottelu ja toteutus tapahtuivat syksyllä 2017. Pyrin huomioimaan 

edellämainitut onnistunutta viestintää tehostavat keinot oppaan sisällön ja ulko-

asun suunnittelussa ja toteutuksessa. Pyrin siihen, että oppaan sisältö esitettäi-

siin selkeästi ja että viestintä kohdennettiin. Visuaalisuus oli tärkeä lähtökohta 

oppaan laatimiselle. Sommittelin tekstin ja kuvat tasapainoa ja rytmisyyttä tukien. 

Pyrin luomaan oppaasta tunnelmaltaan houkuttelevan, rauhoittavan ja mielikuvia 
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herättävän. Huomioin lähdeaineiston tekijänoikeudet liittämällä mukaan viitteet 

sivukohtaisesti sekä asianmukaisen lähdeaineiston oppaan loppuun. Opasta laa-

tiessani perehdyin Siun soten graafiseen ohjeistoon. Ohjeiston osoittamista Siun 

soten logovalikoimista on valittu oppaan värimaailmaan sopiva logotyyppi. 

Opasta laatiessani pyrin huomioimaan luettavuutta parantavat elementit, joita 

Torkkolan, Heikkisen & Tiaisen mukaan (2002, 39–40) ovat otsikot, väliotsikot 

sekä kuvien käyttö.  

 

Siun soten viestintäpäällikön Susanna Prokkolan kanssa lokakuussa 2017 läpi-

käydyn keskustelun myötä pyrin huomioimaan oppaan laatimisessa Prokkolan 

esilletuomia verkkokirjoittamista selkeyttäviä tekijöitä, joita ovat väliotsikot, sel-

keät ja lyhyet lauseet ja kappaleet, sekä asiasisällön jakaminen luettelomerkeillä 

(Prokkola 2017). Tiedustelin viestintäpäälliköltä mahdollista tarvetta käyttää Siun 

soten valmiita Powerpoint-pohjia. Yhteisymmärryksessä Prokkolan kanssa pää-

dyimme siihen, että opas saisi muotoutua sellaiseen visuaaliseen muotoon, jonka 

koin parhaaksi oppaan laatijana.  

 

Opasta hahmotellessani tutustuin erilaisiin opinnäytetöinä julkaistuihin opas-to-

teutuksiin, ja tulin siihen lopputulokseen, että toteuttaisin oppaan PowerPoint-esi-

tyksen muodossa. Tuotoksen värimaailmaksi suunnittelin joko turkoosinsinistä tai 

lämpimänkeltaista pohjaa. Oppaan hahmottelu oli työn intuitiivisin ja aiempaan 

taiteilijan ammattitaitooni perustuva työn vaihe, jossa pyrin itse olemaan läsnä 

omalle kokijuudelleni ihmisenä, hoitajana ja omiin visioihini kouluttajana luottaen. 

Minulle oli tärkeää oppaan visuaaliseen ilmeeseen panostaminen. Työn tiedolli-

nen ja tutkimuksellinen tausta oli jäsentynyt aiemmin, keväällä 2017, melko lailla 

valmiiksi ja tuotosta toteutettaessa minulle oli tärkeää yhdistää työhön taiteelli-

suus. Halusin syventyä etsimään työlle muotoa, joka yhdistäisi näyttöön perustu-

van tiedon kuvaan ja aistimukselliseen, oppaan käyttäjää toivottavasti hen-

kilökohtaisella tasolla koskettavaan teoksellisuuteen. 

 

Kuvilla on mahdollisuus täydentää ja tukea tekstiä, lisäten ymmärrystä ja kiinnos-

tavuutta. Kuvien käytössä on huomioitava tekijänoikeudet. (Torkkola ym. 2002, 

40.) Etsin aktiivisesti inspiraatiota internetin ilmaisista kuvapalveluista, joista työn 

lopputulokseen päätyivät Pixabay.com ja Unsplash.com. Sekä toimeksiantajan, 
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että Siun soten yhteistyötahojen kannustamana tuotoksen toteutustapa visuaali-

sesti oli omissa käsissäni.  

 

Hain oppaaseen tarkoituksella, omaan aiempaan tanssijan ja taiteilijan työhöni 

perustuen rytmiikkaa, koreografiaa, tematiikkaa aisteista, luonnosta ja intuitiivi-

sesta symboliikasta. Työn kuvamaailman teemalliseksi sisällöksi valikoituvat ku-

vat, joissa oli mukana luonnon ja ihmisen kohtaamista: kuvia käsistä ja jaloista, 

heinä- ja viljapelloilta, vedestä, kivistä, metsästä, vuorista. Mukana on kuvia paitsi 

luonnosta ja tiloista luonnossa, myös ovista ja ikkunoista sekä aikaa symbo- 

loivista kohteista esimerkkeinä kello, tiimalasi ja liikennevalot. Halusin kuvata 

kosketusta, joka on itselleni hoitotyön merkittävä ja eheyttävä, hoitajan ja 

potilaan/asiakkaan kohtaamista konkreettisesti kuvaava teema. Samoin halusin 

oppaan kuvamaailmalla kutsua oppaaseen perehtyjää fyysisyyteen, aistillisuu-

teen, leikillisyyteen sekä positiiviseen lapsenomaisuuteen. 

 

 

9.3 Oppaan rakenne 
 

Oppaan alussa on sitä koskeva käyttöohje. Oppaan käyttäjään pyritään luomaan 

tekstissä henkilökohtainen suhde sinä-sanamuotoa käyttämällä. Opas alkaa sa-

noilla ’’Hyvä Siun soten hoito- ja hoivatyöntekijä, tämä opas on tehty Sinulle’’ ja 

toivottaa oppaan käyttäjälle sekä saatesanoissaan, että oppaan laatijan 

loppusanoissa läsnäoloa ja hyvää vointia. Oppaan nimi ’’Miun mindfulness – Ti-

etoisuustaitoinen hoitaja’’ viittaa tietoisuustaitojen harjoittamisen henkilökohtai-

suuteen, Pohjois-Karjalan alueen kielimurteeseen, sekä Siun soteen oppaan jul-

kaisijana (kuva 2). 
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Kuva 2. Oppaan käyttöä koskeva ohjeistus (Kuva: Miiamaija Mäntylä & 

Pixabay.com). 

 

Jaoin oppaan kahteen osaan. Ensimmäinen osa rakentuu otsikolle ’’Mindfulness 

– mistä on kyse?’’ ja se sisältää osa-alueet 1. Käsitteen ja perinteen määrittelyä, 

2. Harjoittamisen perusta ja 3. Mindfulnessin terveysvaikutukset (kuva 3). Sijoitin 

oppaan pääotsikoiden alle kolme itsekirjoittamaani runomuotoista tekstiä 

(kuvissa 3,4,5 ja 6) omista kokemuksistani tietoisuustaitojen harjoittamisesta. 
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Kuva 3. Osa 1: Mindfulness – mistä on kyse? 

(Kuva: Miiamaija Mäntylä & Unsplash.com). 

 

Oppaan toisen osan otsikko on ’’Mindfulness hoitotyössä’’ sisältäen osa-alueet 

1. Itsetuntemus, 2. Tietoisuustaitoinen hoitaja – asiakkaan/potilaan kohtaaminen 

ja 3. Mindfulness työssä (kuvat 4,5 ja 6). 

 

 

 

 

Kuva 4. Osa 2: Mindfulness hoitotyössä, Itsetuntemus 

(Kuva: Miiamaija Mäntylä & Unsplash.com). 
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Kuva 5. Osa 2: Mindfulness hoitotyössä, asiakkaan/potilaan kohtaaminen 

(Kuva: Miiamaija Mäntylä & Unsplash.com). 

 

 

 

Kuva 6. Osa 2: Mindfulness työssä  

(Kuva Miiamaija Mäntylä & Unsplash.com). 

 

Kokosin oppaan harjoitukset sen kokonaisuutta tukemaan. Asettelin harjoitukset 

oppaaseen sen muun sisällön keskelle. Harjoitukset liittyvät oppaan kaikkiin osa-
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alueisiin, mutta toimivat myös itsenäisesti. Oppaaseen valikoitui 11 harjoitusta, 

jotka ovat: 1. hengityksen havainnointi, 2. rusinameditaatio, 3. kehon kartoitus, 4. 

tunteiden havainnointi, 5. äänten ja tunteiden havainnointi, 6. keho-mieli-tunteet, 

7. kolmen vaiheen hengitys, 8. ystävällisyysmeditaatio, 9. mielekäs minuutti, 10. 

tietoinen käveleminen ja 11. vuorimeditaatio. (Esimerkki harjoituksesta kuvassa 

7). 

 

 

 

Kuva 7. Esimerkki harjoituksesta 

(Kuva: Miiamaija Mäntylä). 

 

Harjoitukset, samoin kuin oppaan osa-alueet ovat oppaan sisällysluettelossa hy-

perlinkkeinä. Tämä mahdollistaa, että oppaaseen perehtyjän on mahdollista  

siirtyä suoraan siihen alueeseen, joka häntä kiinnostaa. Olennaisena itselleni oli, 

että oppaassa olisi myös linkki toimeksiantajani äänittämiin mindfulness-harjoi-

tuksiin musiikin ja äänitiedostojen SoundCloud-internetpalvelussa. Tämä lisää 

oppaaseen perehtyjälle mahdollisuutta henkilökohtaiseen aiheeseen syventymi-

seen. Linkki SoundCloudiin löytyy oppaan lopusta. 

 

Päädyin sisällyttämään tuotokseen reflektoivaa materiaalia: lukijalle suunnattuja 

kysymyksiä ajatusta ja itsereflektiota jäsentämään, sekä kuville tilaa herättää 

omakohtaisia kokemuksia ja aistimuksia. Opas kannustaakin lukijaa etsimään ja 
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löytämään omasta elämästä henkilökohtaisesti toimivia läsnäolon kelloja, joiden 

avulla tietoisuustaitoja voi ottaa osaksi omaa elämää työssä ja arjessa. (Esi-

merkki oppaan reflektiivisestä lähestymistavasta kuvassa 8). 

 

 

 

Kuva 8. Esimerkki oppaan reflektiivisestä lähestymistavasta 

(Kuva: Miiamaija Mäntylä & Unsplash.com). 

 

Oppaassa on 70 sivua saatesanoineen ja lähdemateriaaleineen. Sivuja on pal-

jon, mutta jäsenneltyäni aineistoa tarkasti, päädyin pitämään jokaisen sivuista. 

Minulle oli oleellista, että opas on ilmava ja hengittävä, että siihen perehtyjälle 

tulisi lukiessa kokemus tilasta, vaikka aihe ja tietoperusta on laaja. Täten 

oppaassa on myös sivuja, joilla on ainoastaan kuvia tai kuvia yhdistettynä lukijan 

itsereflektioon kohdentuviin lyhyisiin virkkeisiin. Itselleni oppaasta jäsentyi tie-

toperustan, kuvien ja harjoituksien myötä teos, joka paitsi mahdollistaa ammatill-

lista ja henkilökohtaisen elämän itsetutkiskelua, myös rauhoittaa ja tuo aisteja 

nykyhetkeen. Käytin aikaa oppaan laatimiseen noin 145 työtuntia. Luovutin val-

miin oppaan suunnitellun aikataulun mukaisesti toimeksiantajalle ja Siun sotelle 

2.1.2018. Valmis opas on liitteessä 1. 

 

 



35 
 

 
 

9.4 Tuotoksen arviointia 
 

Pyysin palautetta oppaasta sähköpostitse toimeksiantajalta sekä Siun soten 

edustajilta. Marraskuun toisella viikolla lähetin oppaan esikatseltavaksi toimeksi-

antajalle sekä Siun soten edustajille, jolloin heillä oli mahdollisuus antaa minulle 

työstä välipalautetta sekä kehitysideoita. Pyysin työstä palautetta myös omassa 

lähipiirissäni olevilta hoitoalan toimijoilta, hoitotyön opiskelijoilta, mindfulnessiin 

perehtyneiltä tai muutoin asiasta kiinnostuneilta tuttaviltani. Pyysin palautetta kir-

jallisesti sähköpostin kautta oppaan yleisilmeestä, sisällöstä, rakenteesta, kie-

lestä ja stilisoinnista.  

 

Sain kehittämisideoita ja/tai palautetta työn toimeksiantajalta (1 vastaus), Siun 

soten edustajilta (8 vastausta) sekä omasta lähipiiristäni (19 vastausta). Oppaan 

yleisilmettä arvioitiin mukaansatempaavaksi, rauhoittavaksi, visuaalisesti vaikut-

tavaksi ja teemaansa tukevaksi. Sisältö herätti palautteen mukaan ajatuksia, kan-

nusti reflektioon ja tuki lukijaa. Harjoituksia arvioitiin mahdollisiksi hyödyntää niin 

yksittäisen ihmisen kohdalla kuin yhteisöllisesti esimerkiksi työyhteisöjen 

kehittämispäivissä. Oppaan sisältö oli palautteiden mukaan kattava ja perusteltu, 

vaikkakin se on laaja ja siihen perehtyminen vaatii aikaa. Oppaassa käytettyä 

kieltä ja stilisointia arvioitiin tarkasti mietityksi ja kokonaisuutta palvelevaksi.  

 

Muokkasin työn valmiiksi huomioiden saamani palautteet: karsin oppaasta pois 

pitkiä lauseita pyrkien mahdollisimman yksinkertaiseen ilmaisuun, huomioin toi-

veen asiasanojen korostuksesta ja lisäsin oppaaseen sen käyttöä esittelevän 

osion, samoin kuin harjoitusten ja oppaan eri osien hyperlinkit. Oppaan pituutta 

en lyhentänyt ja kuvailmaisun annoin pysyä muodossa johon olin päätynyt aiem-

min. Olisin toivonut hieman enemmän palautetta Siun soten työntekijöiltä, jotka 

olivat ilmaisseet kiinnostuksensa työhön toimialueylihoitaja Sari Kulokivelle ke-

väällä 2017, sillä nyt heidän osaltaan työtä koskevat kommentit jäivät kokonai-

suudessaan neljään saamaani kirjalliseen tai suulliseen viestiin koskien joko 

opinnäytetyön suunnitelman pohjalta nousseita ajatuksia, kehittämisideoita tai lo-

pullista palautetta. Toimialueylihoitaja Kulokiveltä ja työhyvinvointipäällikkö Han-
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hiselta, jotka, olivat työn pääasialliset yhteistyökumppanit, sain aktiivista ja kan-

nustavaa palautetta läpi prosessin. Työn arviointiin antoivat omat kommenttinsa 

Siun soten työhyvinvointisuunnittelija ja kuntoutusjohtaja.  

 

Lähetin valmiin työn suunnitelman mukaisesti toimeksiantaja Taina Siukolalle ja 

Siun sotelle tammikuun 2018 alussa, jolloin pyysin heiltä vielä kertaalleen pa-

lautetta valmiista työstä sekä yleisesti työn prosessista ja yhteistyöstämme. Pyy-

sin ja sain palautetta sähköpostitse ja suullisesti puhelimitse työn kokonaisuu-

desta, sisältäen tuotoksen lopputuloksen, sekä arvioinnin yhteistyön sujuvuu-

desta ja prosessin etenemisen tiedotuksesta. 

 

Sekä työn toimeksiantaja, että Siun soten edustajat ovat saamani palautteen mu-

kaan tyytyväisiä tuotokseen. Tuotoksella on palautteen mukaan hyvät mahdolli-

suudet työhyvinvoinnin ja asiakas- ja potilaskohtaamisen edistämiseen. Kokonai-

suudessaan työn prosessi sai kiitosta. Sekä toimeksiantaja että Siun soten edus-

tajat olivat tyytyväisiä työn etenemisestä tiedottamiseen ja päämäärätietoiseen, 

syvään ja positiiviseen työotteeseeni. Oppaalla nähdään olevan hyvät mahdolli-

suudet edistää hyvinvointia, kun se saadaan työntekijöiden tietoisuuteen. Tätä 

varten nähdään lisäksi tarpeelliseksi saada koulutusta hoitohenkilöstölle, ylihoi-

tajille ja kliinisen hoitotyön asiantuntijoille. Olemme käsitelleet koulutuksellisen 

yhteistyön mahdollisuudesta Siun soten edustajien kanssa. Valmis tuotos on löy-

tynyt tammikuusta 2018 alkaen Siun soten Intra-palvelimen henkilöstöpalvelujen 

ja sitä kautta työhyvinvointipalvelujen sivustolta, jota kautta hoito- ja hoivatyönte-

kijät pääsevät tutustumaan oppaaseen. 

 

Mikäli ryhtyisin tekemään opasta uudelleen, pyrkisin luomaan strukturoidumman 

kokonaisuuden ja tekemään esimerkiksi viikko- tai kuukausikohtaiseen aineis-

toon perustuvan materiaalin, jolloin oppaaseen perehtyjän olisi helpompaa pe-

rehtyä varsin laajaan kokonaisuuteen. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi yhteen 

harjoitukseen ja teemaan viikkokohtaisesti tutustumista, jolloin opas voisi olla ra-

kennettu toimimaan esimerkiksi kahdeksan viikon kokonaisuutena. Tämä voisi 

selkeyttää aiheeseen perehtymistä lukijalle. Aiheen rajaaminen oli haasteellista: 

halusin sisällyttää työhön monta isoa kokonaisuutta. Mindfulness aiheena on 
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laaja ja samoin jokainen työn hoitomaailmaan linkittävistä teemoista – itsetunte-

mus, potilaan ja asiakkaan kohtaaminen ja työhyvinvointi. Esimerkiksi itsetunte-

muksen teeman alle sisällyttämäni stressi aiheena olisi ollut yksi riittävä näkö-

kulma työlle. Aiheen laajuudesta huolimatta koen onnistuneeni tuomaan esille 

kullekin osa-alueelle oleellista materiaalia tiivistetyssä muodossa. Omasta mie-

lestäni, samoin kuin saamani palautteen esilletuomana, olisi hyvä, mikäli oppaa-

seen linkittyisi myös työyksikkökohtaista aiheeseen perehdyttävää koulutusta. 

Oppaan toimimisesta käytännössä olisi oppaan julkaisun jälkeen ollut myös hyvä 

saada palautetta, mutta opinnäytetyön ajallisen rajaamisen kannalta tämä ei ollut 

mahdollista.  

 

 

10 Pohdinta 
 

 

Opinnäytetyön pohdintaosassa käsitellään opinnäytetyön luotettavuutta sekä 

opinnäytetyön eettisyyttä. Siinä eritellään myös työn prosessia kokonaisuudes-

saan. Lopuksi pohditaan yleisesti työn tekijän ammatillista kasvua ja esitellään 

ajatuksia opinnäytetyön hyödynnettävyydestä sekä jatkokehitysmahdollisuuk-

sista. 

 

 

10.1 Opinnäytetyön luotettavuus 
 

Toiminnallisen opinnäytetyön luotettavuutta arvioitaessa hyödynnetään laadulli-

sen tutkimuksen arviointikriteerejä (Karelia-ammattikorkeakoulu 2018). Laadul-

lista tutkimusta arvioitaessa olennaista on arvioida työtä kriteereillä, joita ovat Kyl-

män ja Juvakan (2007, 127) mukaan uskottavuus, refleksiivisyys, vahvistettavuus 

ja siirrettävyys.  

 

Kankkunen ja Vehviläinen-Julkunen (2013, 198) tähdentävät, että tutkimukselli-

nen uskottavuus edellyttää, että työ on tehty niin, että lukijalle hahmottuisi tehdyn 

työn tiedollinen ja toiminnallinen prosessi. Uskottavuutta lisää ajallinen sekä tut-

kijan kokemuksellisesti vahva kytkös tutkittavaan asiaan, valintojen pohtiminen ja 

prosessin toimintojen tiedostaminen. Refleksiivisyys tarkoittaa, että työn tekijä on 
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tietoinen omista lähtökohdistaan ja arvioi omaa vaikutustaan aineistoon ja tutki-

musprosessiin sekä kuvaa omat lähtökohtansa työn raporttiosuudessa.  

 

Vahvistettavuutta työlle tuo prosessin seurattavuus: työn eri vaiheiden kuvaami-

nen raporttiosuudessa. Vahvistettavuus ei poissulje sitä, etteikö lukija tai toinen 

tutkija voisi tehdä toisenlaisia tulkintoja työn aineiston perusteella.  (Kylmä & Ju-

vakka 2007, 128–129.) Siirrettävyys työn luotettavuutta arvioitaessa tarkoittaa, 

että tulokset voisivat mahdollisesti olla siirrettävissä myös muihin tutkimusympä-

ristöihin. Siirrettävyys edellyttää huolellisuutta tutkimuskohteen ja asiayhteyden 

kuvauksessa, osallistujien valintaa sekä tarkkuutta taustojen ja tietoperustan ke-

ruun kuvauksessa. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 198.)  

 

Tutkimusprosessin luotettavuutta voidaan tarkastella työn eri prosessin vaiheiden 

kautta, jolloin arvioinnin kohteena ovat: 1.) opinnäytetyössä käsitellyn ilmiön tun-

nistaminen ja selkeys sen nimeämisessä, 2.) opinnäytetyön merkityksen sisällöl-

linen, menetelmällinen ja eettinen perusteleminen, 3.) työn tarkoituksen ja tutki-

mustehtävien nimeäminen, 4.) aineiston keruun kuvaus, 5.) tuotoksen kuvaus ja 

6.) tutkimustulosten raportointi (Kylmä & Juvakka 2007, 130–133). Luotettavuutta 

arvioitaessa huomion alla ovat teot, ratkaisut ja valinnat, joita opinnäytetyössä on 

tehty. Täten jokainen työssä tehty valinta täytyy arvioida sen luotettavuutta arvi-

oiden. (Vilkka 2015, 196–197.) Lähteiden luotettavuutta arvioitaessa on oleellista 

kiinnittää huomiota niiden arvostettavuuteen ja uskottavuuteen, lähdetiedon al-

kuperään sekä lähteen ikään samoin kuin tutkitun tiedon totuudellisuuteen ja puo-

lueettomuuteen (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 113–115). 

 

Pyrin kunnioittamaan tämän opinnäytetyön tekemisessä kaikkia edellä mainittuja 

seikkoja. Tiedonhaku oli monipuolista, ja aineiston haussa pyrin löytämään mah-

dollisimman luotettavia lähteitä. Kokosin opinnäytetyön tietoperustan hyödyntäen 

niin sosiaali- ja terveysalojen kuin monialaisiakin tietokantoja. Tietokantoja, joista 

lähdeaineistoa pääosin etsin, olivat kansainvälisten aineistojen tietokannat Ebsco 

Cinahl Fulltext & Academic Search Elite, Cochrane, PubMed sekä kotimaiset tie-

tokannat Medic, Melinda, Arto ja Terveysportti. Hyödynsin tiedonhaussa Karelia 

Finnaa, UEF Finnaa, alueen kirjastopalveluja sekä tarpeen mukaan internet-tie-
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donhakupalvelimia. Hakusanoina tietoa hakiessani käytin pääosin sanoja mind-

fulness, mindful ja mindfulness+nursing, mindfulness+medicine sekä tietoisuus-

taidot, tietoinen läsnäolo, läsnäolotaidot, mindfulness+hoitoala, mindfulnes+hoit. 

Mindfulness-ohjaajakoulutuksen myötä tarkastelin materiaalia, joka toimi koulu-

tuksen tietoperustana.   

 

Kokosin tietoperustan huomioiden, että aineisto olisi mahdollisimman uutta, ajan-

tasaista ja tieteelliseen näyttöön perustuvaa. Lähdemateriaalia etsiessäni koh-

densin huomioni siihen, että kirjoittajat olisivat käsittelemälläni aihealueella tun-

nettuja ja arvostettuja. Tutkin aihetta laajalti ja hyödynsin materiaalia, joka esiintyi 

useissa kirjallisuusluetteloissa. Käyttämässäni materiaalissa on paljon kansain-

välistä, englanninkielistä aineistoa. Kotimaista mindfulness-aineistoa nimen-

omaan hoitoalalle suunnattuna ei löydy juurikaan, joten minulle oli selvää, että 

aineisto tulisi olemaan pitkälti englanninkielistä. Se toi oman tekstini tuottamisen 

luotettavuuden arvioimiseen oman haasteensa. Aineisto täydentyi ja karsiutui 

olennaiseen prosessin edetessä. 

 

Tiedonhankinnassa hyödynsin Karelia-ammattikorkeakoulun tutkimuksellisen ja 

toiminnallisen opinnäytetyön menetelmien kursseilta sekä tiedonhankinnan kli-

nikkatunneilta saamaani perehdytystä etsiä ajantasaista ja näyttöön perustuvaa 

ja luotettavaa tietoa. Osallistuin oppaan tietopohjaa suunnitellessani keväällä 

2017 säännöllisesti opinnäytetyön pienryhmäohjaustapaamisiin Karelia-ammat-

tikorkeakoulussa. Käytin opinnäytetyön tietoperustan hakemiseen yhteensä noin 

180 työtuntia, tuotoksen laatimiseen noin 145 työtuntia ja työn raportointiin noin 

85 työtuntia.  

 

Kokonaisuudessaan käytin opinnäytetyön tekemiseen aikaa reilusti, ja prosessi 

kesti kokonaisuudessaan noin 1½ vuotta. Kytkökseni opinnäytetyön aiheeseen 

on vahva, ja suhtauduin käsittelemääni aineistoon kriittisesti. Pidin opinnäytetyön 

prosessista päiväkirjaa ja jäsentelin tiedonkulkua eri tekijöiden välillä. Tarkastelin 

ja suunnittelin aikataulua kokonaisuutta huomioiden ja asetin tavoitteita säännöl-

lisesti työn etenemistä tukemaan.  
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Pyrin opinnäytetyön prosessissa avoimeen ja kaikkia työtä koskettavia osapuolia 

kunnioittavaan työskentelytapaan, joka vei työtä eteenpäin ja mahdollisti proses-

sin hahmottelun selkeyden kaikissa työn vaiheissa. Työn edetessä pyrin asian-

mukaiseen, selkeään ja jäsenneltyyn tiedottamiseen kaikkien työtä koskettavien 

yhteistyökumppaneiden välillä. Tämä ilmentyi säännöllisenä sähköpostiviestitte-

lynä ja tarpeen mukaan puhelimitse annettuna tiedonantona niin toimeksianta-

jalle, Siun soten edustajille kuin Karelia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä oh-

jaaville lehtoreille. Sitouduin prosessin aikana henkilökohtaiseen mindfulness-

harjoittamiseen ja mindfulness-ohjaajaksi kasvun prosessiin, mikä mahdollisti sy-

vyystason aiheen käsittelyssä ja oppaan tuottamisessa. 

 

 

10.2 Opinnäytetyön eettisyys 
 

Tutkivalle työskentelylle voi asettaa seuraavia eettisiä vaatimuksia: 1.) tutkijan 

aito kiinnostus tiedon hankkimiseen, 2.) tutkijan tunnollisuus tiedon hankinnassa 

sekä alan tuntemus mahdollisimman luotettavan tiedon hankinnan mahdollista-

miseksi, 3.) vaatimus rehellisyydestä ja hyvän tieteellisen käytännön huomiointi, 

4.) vahingontuottamisen mahdollisuuden eliminointi, 5.) ihmisarvoa kunnioittava 

toiminta, 6.) tieteellisen informaation eettisten vaatimusten mukainen käyttämi-

nen ja sen mukainen sosiaalinen vastuu, 7.) toiminta tavalla, joka edistää mah-

dollisuuksia tutkimuksen tekemiseen ammatinharjoitusta edistävästi, sekä 8.) tut-

kijuuteen arvokkuudella suhtautuminen ja kollegiaalisuuden arvostaminen (Pie-

tarinen 2002, 58–69).  Oleellista tutkimukselliselle työskentelylle on plagioinnin 

välttäminen (Hirsjärvi ym. 2010, 26). 

 

Roivaksen ja Karjalaisen (2013, 80) mukaan periaatteita, jotka tukevat hyvää tie-

teellistä käytäntöä, ovat työskentelyn huolellisuus ja rehellisyys, sellaisten mene-

telmien käyttäminen, jotka tukevat etiikkaa niin tiedonhankinnassa, toteutuksessa 

kuin arvioinnissakin. Samoin tulee muistaa asianmukaisuus huomioidessa mui-

den tutkijoiden työtä. Työn raportoinnin tulee tukea tieteelliselle tiedolle asetettuja 

vaatimuksia. Kankkunen ja Vehviläinen (2013, 218) lisäävät, että tutkimusaiheen 

valinta on eettinen ratkaisu, jonka tutkija tekee ja tutkijan olisi hyvä tiedostaa ai-

heen yhteiskunnallinen merkitys. Kylmä ja Juvakka (2007, 154–155) tähdentävät, 
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että opinnäytetyön prosessissa pyritään eettiseen raportointiin kaikissa prosessin 

vaiheissa. Oleellista on avoimuus, rehellisyys ja tarkkuus. Työn eettiset ratkaisut 

voivat olla kauaskantoisia.  

 

Opinnäytetyön aihe on minulle arvokas, ja valitsin sen edistämään hoitotyönteki-

jän valmiuksia toimia työssään. Huomioin työn yhteiskunnallisen merkityksen: 

hoito- ja hoiva-alan työntekijöiden ammatillinen kasvu ja itsetuntemuksen lisään-

tyminen voivat mahdollistaa kokonaisvaltaista ja työhyvinvointia sekä potilaan ja 

asiakkaan hyvää kohtaamista tukemalla terveyden edistämistä paitsi yksilö- 

myös yhteiskunnallisella tasolla. Pyrin ratkaisuissani eettiseen valveutuneisuu-

teen ja tarkkuuteen. Huomioin työn eettisyyden sen suunnittelussa, toteutuk-

sessa ja raportoinnissa niin henkilökohtaisessa työskentelyssä kuin yhteistyö-

kumppaneiden osalta.  

 

Työssä, niin oppaassa kuin raportissa, huomioin asianmukaisen lähdemateriaa-

liin viittaamisen. Käytin lähteiden hankkimiseen, tunnolliseen tarkasteluun ja ai-

neistojen vertailuun paljon aikaa. Lähdeluettelo on huolellisesti laadittu, enkä ole 

plagioinut toisten tuottamaa tekstiä. Tiedotin avoimesti omasta toiminnastani ja 

työn etenemisestä säännöllisesti niin toimeksiantajaa, Siun soten edustajia kuin 

opinnäytetyön ohjaajia. Pidin kirjaa tapaamisista, työn eri vaiheista ja tallensin 

työtä koskevat sähköpostikeskustelut. 

 

 

10.3 Opinnäytetyön prosessi  
 

Toiminnallisen opinnäytetyön raportoinnin tulee selvittää, mitä, miksi ja miten työ 

on tehty, kuinka prosessi on edennyt, sekä millaisiin johtopäätöksiin ja tuloksiin 

työssä on päädytty. Raportin perusteella voidaan arvioida työn kokonaisuus ja 

työssä onnistuminen. Opinnäyte toimii näin ollen oppimisen ja kasvun kuvaajana 

ja ammatillisen osaamisen reflektiona. (Vilkka & Airaksinen 2003, 65.) 

 

Tämän opinnäytetyön prosessi alkoi syksyllä 2016, jolloin aloin aktiivisesti hake-

maan työlleni aihetta. Minulle oli sairaanhoitajakoulutuksen alusta alkaen ollut 

tärkeää, että tekisin opinnäytetyöni aiheesta, joka liittyisi omiin intressialueisiini 
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sekä linkittäisi aiemman koulutukseni tanssijana, taiteilijana ja kehotietoisuuskou-

luttajana hoitotyöhön. Mindfulness oli konkreettinen teema yhdistämään minulle 

tärkeitä aihealueita, liittyen hoitajan läsnäolo- ja tietoisuustaitoihin sekä työ- ja 

kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen kohderyhmän, hoito- ja hoivatyönte-

kijöiden, henkilökohtaisessa ja työelämässä.  

  

Kun mindfulness aiheena sekä halu luoda koulutuksellista mindfulness-materiaa-

lia hoitotyöntekijöille, selkiytyi minulle, aloitin marraskuussa 2016 mindfulness-

ohjaajakoulutuksen ja pyysin opinnäytetyölle toimeksiantajaksi koulutuksen vetä-

jää Taina Siukolaa. Yhteistyö toimeksiantajan kanssa käynnistyi innostuneessa 

ja inspiroituneessa ilmapiirissä. Inspiraatio yhteistyöhön oli työn eteenpäin vievä 

voima läpi prosessin. Suunnittelupalaverissamme marraskuussa totesimme, että 

olisi ihanteellista saada työlle yhteistyökumppani Pohjois-Karjalan sosiaali- ja ter-

veyspalvelujen kuntayhtymästä tai Joensuun keskussairaalasta, jolloin työ tulisi 

konkreettisesti suuntautumaan hoitotyöhön. Yhteys keskussairaalaan otettiin jou-

lukuussa 2016, jolloin Siukola ehdotti Siun soten hyvinvointipäällikkö Helena 

Hanhiselle yhteistyötä. Tällöin sähköpostitse käyty yhteydenpito kohdentui aja-

tukseen ’’mindfulness-tietopankin’’ tuottamisesta hoitajille. Siun sote, edustaja-

naan toimialueylihoitaja Sari Kulokivi ja työhyvinvointipäällikkö Helena Hanhinen, 

varmistuivat työn yhteistyötahoiksi maaliskuussa 2017.  

 

Olin alustavasti, Karelia-ammattikorkeakoulun opintojen rakenneaikatauluun pe-

rustuen suunnitellut, että työ olisi mahdollista toteuttaa kokonaisuudessaan val-

miiksi yhden lukukauden eli kevään 2017 aikana. Tätä suunnitelmaa minun täytyi 

muokata, sillä tiedonsaanti Siun soten yhteistyökumppanina toimimisesta, sa-

moin kuin koulutuksellisen materiaalin lopullisesta muodosta päättämisestä pit-

kittyi. Tämä loi paineita ja epätietoisuutta, mutta lopulta minulle henkilökohtaisesti 

oli helpottavaa, että prosessista tuli selkeästi pidempi: tämä mahdollisti, että sain 

muokata työn tietoperustaa rauhassa ja keskittyä itse tuotoksen valmistamiseen 

vasta syksyllä 2017 jolloin työ olisi valmis keväällä 2018. 

 

Opinnäytetyön aihesuunnitelma hyväksyttiin Karelia-ammatikorkeakoulussa tam-

mikuussa 2017. Tuolloin osallistuin koulun puolelta prosessin etenemistä esitte-

levään opinnäytetyön infotilaisuuteen. Kokosin työn olennaisen tietoperustan ja 
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suunnitelman kevään 2017 aikana. Tietoperustan kokoamista jäsentelivät 

osallistuminen Karelia-ammattikorkeakoulun järjestämille tiedonhallinnan klinik-

katunneille helmi- ja maaliskuussa sekä mindfulness-ohjaajakoulutuksen tarjoa-

maan, tutkittuun tietomateriaaliin perustuvaan aineistoon perehtyminen. 

Maaliskuun lopussa osallistuin opinnäytetyön toiseen infotilaisuuteen, joka käsit-

teli seminaarikäytäntöä, arviointia, kypsyysnäytettä ja työn viimeistelyä. Kevään 

2017 aikana osallistuin aktiivisesti myös pienryhmäohjauksiin. 

 

Opinnäytetyön suunnitelma jäsentyi tuotokseksi Siun soten edustajien kanssa 

yhteistyössä. Työn suunnittelun alkuvaiheessa totesimme, että olisi ihan- 

teellisinta luoda sekä sähköinen oppimateriaali, johon työntekijä voisi itsenäisesti 

perehtyä, että järjestää koulutustilaisuus. Opintokokonaisuuden resurssit ja rea-

liteetit huomioiden, opinnäytetyön kokonaisuuden ollen suunnitelmineen, to-

teutuksineen ja raportointeineen 15 opintopistettä, tuotos täytyi rajata kuitenkin 

vain toiseen näistä. Keskusteluissa toimeksiantajan ja Siun soten edustajien 

suhteen päädyimme sähköisessä muodossa olevaan tuotokseen. Tällöin 

materiaali olisi muodossa, joka säilyisi. 

 

Huhti-toukokuun aikana mietimme yhdessä Siun soten edustajien kanssa sopi-

vaa muotoa koulutukselliselle materiaalille. Siun soten koulutussuunnittelija Maa-

rit Kalasniemen kanssa kartoitimme mahdollisuutta järjestää koulutusko-

konaisuus Siun soten työntekijöille suunnatulle Verkkarit-verkko-oppimisa-

lustalle. Tämä olisi mahdollistanut laajan ja useampiosaisen koulutuksellisen työn 

tuottamisen, johon työntekijä voisi itsenäisesti perehtyä. Samoin mietinnässä oli 

esimerkiksi nettiportaali, jonka voisi internet-sivustona linkittää Siun soten työn-

tekijöiden Intra-palvelimeen. Verkkarit-oppimisalusta tuotoksen sijaintipaikkana 

karsiutui, kun totesimme, että sen päivittämisen tulevaisuudessa täytyisi var-

mistua, eikä siihen ollut tässä kohtaa valmiutta reagoida. Lopulta toukokuussa 

päädyimme siihen, että tuotos olisi sähköisessä muodossa oleva opas, jonka 

Siun sote linkittäisi sopivaksi näkemäänsä kohtaan Intra-palvelinta. 

 

Viimeistelin opinnäytetyösuunnitelman, ja se hyväksyttiin 23.5.2017. Kesäkuussa 

tapasimme Siun soten edustajien, Sari Kulokiven, Helena Hanhisen, Maarit 

Kalasniemen sekä opetus- ja tutkimuskoordinaattori Mari Matveisen kanssa. 
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Tällöin käytiin läpi työn suunnitelma. 15.6. pidetyssä kokouksessa Sari Kulokivi 

antoi minulle myös listan Siun soten työntekijöistä, jotka olivat ilmoittaneet kiin-

nostuksensa kommentoida suunnitelmaa, sekä antaa työn edetessä tuotoksesta 

palautetta. Yhteyshenkilöt Siun soten puolelta olivat konservatiivisen klinik-

karyhmän, psykiatrian, mielenterveys- ja päihde-  sekä vammais- ja ikäihmisten 

palvelujen edustajia. Samoin oli puhetta, että ottaisin yhteyttä työn edetessä Siun 

soten viestintäpäällikkö Susanna Prokkolaan. Minulle oli oppaan julkiasun kan-

nalta oleellista, että prosessin etenemiseen antaisi oman kantansa organisaation 

viestinnästä vastaava henkilö. 

 

Opinnäytetöille, jotka toteutetaan Siun sotessa tai Siun sotelle, täytyy hakea tut-

kimuslupaa. Opinnäytetyöllä täytyy olla organisaatiota edustava yhteyshenkilö 

Siun sotessa (Siun sote 2017b). Hain tutkimuslupaa kesäkuussa ja myönteinen 

tutkimuslupapäätös opinnäytetyölle annettiin 30.6.2017. Tutkimuslupa on liit-

tessä 2. Heinäkuun pidin lomaa prosessista ja elokuussa jatkoin työn tekemistä. 

Tällöin osallistuin omaa mindfulness-ohjaajuuttani jäsentävään, toimeksiantajani 

järjestämään mindfulness työssä -ohjaajakoulutukseen. Elokuun lopussa lähetin 

opinnäytetyösuunnitelman luettavaksi kesäkuussa saamani Siun soten 

yhteyshenkilöluettelon työntekijöille (liitteessä 2). Syyskuussa allekirjoitimme päi- 

vitetyn toimeksiantosopimuksen Taina Siukolan kanssa. Toimeksiantosopimus 

on liitteessä 3. 

 

Syyskuussa aloitin oppaan yleisilmeen suunnittelun ja muokkaamisen. Oppaan 

pääasiallinen muokkaaminen tapahtui loka-marraskuussa 2017. Olen kuvannut 

oppaan suunnittelua ja toteutusta koskevia yksityiskohtia luvussa 9. Marraskuun 

toisella viikolla lähetin oppaan esikatseltavaksi toimeksiantajalle sekä Siun soten 

edustajille, jolloin heillä oli mahdollisuus antaa minulle työstä palautetta sekä 

kehitysideoita. Pyysin työstä palautetta myös omassa lähipiirissäni olevilta hoito-

työn edustajilta, hoitotyön opiskelijoilta, mindfulnessiin perehtyneiltä tai muutoin 

asiasta kiinnostuneilta tuttaviltani. Pyysin palautetta sähköpostitse ja suullisesti 

oppaan yleisilmeestä, sisällöstä, rakenteesta, kielestä ja stilisoinnista. Muokkasin 

työn valmiiksi saamieni palautteiden ja arvioiden pohjalta joulukuun lopussa ja 

lähetin valmiin työn suunnitelman mukaisesti toimeksiantajalle ja Siun sotelle 

2.1.2018.  
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Tammi- ja helmikuun 2018 aikana kirjoitin valmiiksi opinnäytetyön raporttio- 

suuden, jota olin jäsennellyt ja täydentänyt pitkälti läpi prosessin. Käytin työn ra-

portointiin aikaa noin 85 työtuntia. Maaliskuussa esitin työni opinnäytetyösemi-

naarissa ja päivitin raportin vertaisarvioijien ja työn ohjaajien kommenttien tuke-

mana sen valmiiseen muotoon. Käytin raportin tarkistuksessa äidinkielen ja 

englannin kielen lehtoreilla, jonka jälkeen opinnäytetyö arvioitiin ja oli valmis jul-

kaistavaksi Theseus-tietokannassa. 

 

Karelia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyön ohjeessa (2018) on määritelty, että 

opinnäytetyön pääasiallisena tavoitteena on, että opiskelija kehittyy valmiuksis-

saan soveltaa ammatillisia tietojaan ja taitojaan asiantuntijatehtäviin. Tutkinto-

säännön mukaan työn tulee kytkeytyä opiskeltavan tutkinnon olennaisiin sisältöi-

hin ja ammatillisiin käytäntöihin, ja sen tulee osoittaa syvällistä aiheeseen pereh-

tyneisyyttä, kykyä ammatilliseen viestintään sekä valmiutta tutkimuksellisten me-

netelmien hallintaan.  Karelia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöryhmän (2011) 

määrittelemät osa-alueet, jotka työssä arvioidaan, ovat työn aihe, tausta ja tie-

donhallinta, toteutus, tulokset ja raportointi sekä työn prosessi ja kokonaisuuden 

hallinta. 

 

Itselleni oli koko opinnäytetyön prosessin ajan oleellista hahmottaa ja arvioida 

työn lähtökohtia, etenemistä, yhteistyötä sidosryhmien kanssa sekä tuotosta ja 

raportointia pyrkimällä kiitettävään lopputulokseen. Annetut arviointikriteerit toi-

mivat työlleni toiminnan tavoitteina ja tarkistuslistana. Prosessin aikataulun oli 

alusta pitäen tarkoitus olla opintoaikatauluani tukeva. Tavoitteenani oli, että opin-

näytetyön tuotos rakentuisi syksyllä 2017 niin, että sähköinen opas olisi valmis 

julkaistavaksi viimeistään tammikuun 2018 alussa. Tällöin palautteen keräämi-

selle ja työn raportointia varten jäi sen vaatima aika, ja työ oli valmis seminaarie-

sitystä varten viimeistään maaliskuussa 2018, siten, että minun olisi mahdollista 

valmistua Karelia-ammattikorkeakoulusta sairaanhoitajaksi toukokuussa 2018. 

Toimeksiantajalle Inspiral Coaching Oy:lle eikä tuotoksen kohderyhmälle, Siun 

sotelle aiheutunut työstä kuluja.  
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10.4 Opinnäytetyön tekijän ammatillinen kasvu 
 

Opinnäytetyön prosessi on kasvattanut minua kokonaisuudessaan huomatta-

vasti. Olen tyytyväinen työn lopputulokseen. Oli haasteellista tehdä työtä yksin ja 

välillä koin, että olisin tarvinnut reflektiomahdollisuutta, jota työparina tehdyt pro-

sessit mahdollistavat. Epävarmuus, jota prosessin eri vaiheissa esiintyi, oli haas-

teellista, mutta toisaalta onnistumisen kokemukset ja itsetuntemuksen vahvistu-

minen antoivat paljon. Koen, että oma ammatillinen asiantuntijuuteni syventyi. 

Paitsi että opinnäytetyö liittyy sairaanhoitajaksi kasvamisen prosessiini, se yhdis-

tää myös aiemman koulutukseni ja ammatillisen osaamiseni ja kiinnostuksen 

kohteeni nykyisyyteen sekä omiin tulevaisuuden visioihini. Oma itseluottamuk-

seni ja kyky organisoida itsenäisesti vaativia prosesseja on kehittynyt. Työn to-

teuttaminen muun koulunkäynnin ja työharjoittelujen ohessa vaati tarkkaa ajan-

käytöllistä suunnittelua ja päämäärätietoista työskentelyä.  

 

Työ luo vakaalle pohjalle omaa ammatillista identiteettiäni. Koen, että oppaasta 

tuli käyntikorttini työmaailmaan. Se yhdisti itsenäisen työskentelyn ja työelämän 

sidosryhmiä sekä mahdollisti näyttöön perustuvan tiedon ja luovan prosessin yh-

teennivomisen. Koen vuorovaikutuksen ja tiedottamisen omalta osaltani proses-

sissa onnistuneen. Kehityin valmiuksissani soveltaa ammatillisia tietojani ja taito-

jani asiantuntijatehtäviin. Omistauduin aiheelle, joka on tärkeä itselleni. Tietoi-

suustaitojen luotsaaminen hoitoalalle on ollut itselleni pitkäaikainen haave. Koen, 

että tämä työ on konkreettinen mahdollisuus siihen. 

 

Yksi palautteen antajista kuvaili työtä merkittäväksi ’’perhosen siiveniskuksi’’ 

edistää tietoisuustaitojen eteenpäin viemistä. Itselleni tuo kuvaus on väkevä, 

merkityksellinen ja tuntuva resonaatio prosessista, jonka ytimessä tarjotaan työ-

kaluja itsen, toisista ja maailmasta välittämiseen. Prosessi on ammatillisen kas-

vun kannalta opettanut minua jäsentämään ja hallitsemaan kokonaisuuksia, etsi-

mään tietoa ja tarkastelemaan sitä kriittisesti sekä raportoimaan, kirjoittamaan ja 

viestimään. Se on opettanut minulle stressinsietokykyä, haasteiden kohtaamisen 

taitoa, kurinalaisuutta, itsemyötätuntoa, itsenäisyyttä ja uskallusta uskoa suuriin-
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kin unelmiin. Intuitioni on vahvistunut, huumorintajuni syventynyt ja usko koko-

naisvaltaisen hoitotyön mahdollisuuksiin laajentunut. Suunnittelin työtä johdon-

mukaisesti ja loin etenemistä helpottavan aikataulun. Vaadin itseltäni paljon, 

usein liikaakin. 

 

 

10.5 Opinnäytetyön hyödynnettävyys ja jatkokehitysmahdollisuudet 
 

Opinnäytetyötä voi hyödyntää aiheeseen liittyen monipuolisesti kunnioittaen työn 

tekijää sekä alkuperäisiä lähdeaineistoja. Toimeksiantajalla ja Siun sotella on 

lupa käyttää materiaalia omiin tarkoitusperiinsä sopien. Opinnäytetyölle on lu- 

kuisia jatkokehitysmahdollisuuksia. Tietomateriaalia tietoisuustaidoista voisi 

suunnata terveydenhoitoalalla laajalti ja materiaalia voisi tuottaa kohdentumaan 

paitsi julkiselle, myös yksityiselle sektorille. Samoin materiaalia voisi tuottaa 

hoitoalan opettajille ja opiskelijoille. Aineiston pohjalta voi luoda koulutustilai- 

suuksia, opaslehtisen tai esimerkiksi posterin. Toivomus koulutuksesta tuli esiin 

suuressa osassa tuotoksen saamaa palautetta. 

 

Aihetta voi edelleen tarkentaa kohdentumaan esimerkiksi potilaan ja omaisen 

kohtaamiseen, yksittäisiin sairauksiin, työhyvinvointiin, työyhteisön hyvinvointiin 

ja kehittämiseen sekä johtamiskulttuuriin. Saavuttaessaan toimivan muodon Siun 

sotessa Miun mindfulness -opas voisi muokkautua hoito- ja hoivahenkilöstön 

oppaasta myös Siun soten asiakkaan, tai sairauden- ja terveydenhuollon sisällä 

eri ammattialojen edustajien oppaaksi. Tietoisuustaidoissa on tämän päivän ja 

tulevaisuuden potentiaali kansalaistaidoksi, ihmisyyden taidoksi, johon meistä jo-

kaista voisi kannustaa yhteiskunnassa niin koulutuksellisesti kuin terveydenhuol-

lossa ja sosiaalipalveluissa. 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 
 

Lähteet 
 
 
 

Atkins, P.W.B. & Styles, R. 2015. Mindfulness, identity and work: mindfulness 
training creates a more flexible sense of self. Teoksessa Reb, J. & 
Atkins, P.W.B. (toim.). Mindfulness in Organizations – Foundations, 
Research, and Applications. Cambridge University Press, 133–162. 

Brass, E. 2016. How mindfulness can benefit nursing practices. Nursing times 
112 (18), 21–23. https://www.nursingtimes.net/roles/mental-health-
nurses/how -mindfulness-can-benefit-nursing-practice/7004433.ar-
ticle. 21.3.2017. 

Dalai-lama. 2001. Avosydämin. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi. 
Duodecim. 2017. Lääketieteen termit. Terminologian tietokannat. Kustannus Oy 

Duodecim. http://www.terveysportti.fi.tietopalvelu.karelia.fi/ter-
veysportti/rex_terminologia.koti. 22.3.2017. 

Fulton, P.R. 2013. Mindfulness as a Clinical Training. Teoksessa Germer, C.K., 
Siegel, R.D. & Fulton, P.R. (toim.). Mindfulness and psychotherapy. 
New York, London:  The Guilford Press, 59–75. 

Germer, C.K. 2013. Mindfulness: What is it? What does it matter? Teoksessa 
Germer, C.K., Siegel, R.D., Fulton, P.R. (toim.). Mindfulness and 
psychotherapy. New York, London: The Guilford Press, 3–35. 

Germer, C.K. 2010. Myötätunnon tie: Vapaaksi itsetuhoisista ajatuksista ja tun-
teista. Helsinki: Basam books. 

Gold, E. 2013. Tietoinen läsnäolo ihmissuhteissa. Teoksessa Silverton, S. 
(toim.). Tietoisen läsnäolon läpimurto. Helsinki: Schildts & Söder-
ströms, 114–129. 

Hakanen, A. 2008. Kognitiivisen psykoterapian luonne ja kehityshistoria. 
Teoksessa Kähkönen, S., Karila, I., Holmberg, N. (toim.). Kognitiivi-
nen psykoterapia. Helsinki: Duodecim, 14–38. 

Hanhinen, H. 2017. Työhyvinvointipäällikkö. Siun sote. Suunnittelupalaveri 
24.4.2017. 

Heffernan, M., Quinn Griffin, M.T., McNulty, S R. & Fitzpatrick, J.J. 2010. Self-
Compassion and emotional intelligence in nurses. International Jour-
nal of Nursing Practice (16), 366–373. http://web.a.ebscohost.com.ti-
etopalvelu.karelia.fi/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=7c72a1e7-e460-
4aba-847c-5fa1f9cebcd7%40sessionmgr4010&vid=3&hid=4114. 
21.3.2017. 

Hildén, R. 2002. Ammatillinen osaaminen hoitotyössä. Tampere: Kustannuso-
sakeyhtiö Tammi. 

Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara P. 2010. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kustan-
nusosakeyhtiö Tammi. 

Holmberg, N. & Kähkönen, S. 2008. Persoonallisuushäiriöt ja dialektinen käyt-
tätymisterapia. Teoksessa Kähkönen, S., Karila, I., Holmberg, N. 
(toim.). Kognitiivinen psykoterapia. Helsinki: Duodecim, 222–244.  

Hope, V. 2013. Tietoista läsnäoloa hoitajille. Teoksessa Silverton, S. (toim.).  
Tietoisen läsnäolon läpimurto. Helsinki: Schildts & Söderströms, 
144–159. 

Howland, L. & Bauer-Wu, S. The mindful nurse. 2015. American Nurse Today. 
10 (9). https://www.americannursetoday.com/mindful-nurse/. 
21.3.2017. 



49 
 

 
 

Huovila, T. 2006. ’’Look’’ Visuaalista viestisi. Helsinki: Inforviestintä Oy. 
Häggman-Laitila, A. 2014. Sairaanhoitajan työhyvinvointi ja johtaminen. 

Teoksessa (toim). Hoitotyön vuosikirja 2014, Työhyvinvoinnin keinot. 
Helsinki: Suomen sairaanhoitajaliitto ry, 143–161. 

Inspiral Coaching Oy. 2016–2017. Kurssimateriaali. Mindfulness-ohjaajakou-
lutus. 

Kabat-Zinn, J. 2010. Tietoinen läsnäolo maailmassa. Helsinki: Basam Books 
Oy. 

Kabat-Zinn, J. 2012. Täyttä elämää – kehon ja mielen yhteistyö stressin, kivun 
ja sairauksien hoidossa. Helsinki: Basam Books Oy. 

Kabat-Zinn, J. 2017. Mindfulness – tietoisen läsnäolon perusteet. Helsinki: Vii-
sas elämä Oy. 

Kabat-Zinn, J. & Ludwig, D.S. 2008. Mindfulness in Medicine. JAMA 300 (11), 
1350–1352. http://jamanetwork.com/journals/jama/article-
abstract/182551?resultClick=1. 30.3.2017. 

Kankkunen, P. & Vehviläinen-Julkunen, K. 2013. Tutkimus hoitotieteessä. 
Helsinki: Sanoma Pro Oy. 

Karelia-ammattikorkeakoulu. 2011. Opinnäytetyöryhmä 25.10. 2011. Opinnäyte-
työn arviointikriteerit. https://student.karelia.fi/fi/opinnot/oppari/opin-
naytetyo_asiakirjakirjasto/opinnaytetyo_arviointikriteerit_amk.pdf. 
11.4.2018. 

Karelia-ammattikorkeakoulu. 2018. Opinnäytetyön ohje. https://student.kare-
lia.fi/fi/opinnot/oppari/opinnaytetyo_asiakirjakirjasto/Karelia_opin-
naytetyon_ohje.pdf. 11.4. 2018. 

Kielitoimisto. 2017. Meditaatio. Kotimaisten kielten keskus ja Kielikone Oy. 
http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?motportal=80. 
25.10.2017. 

Klemola, T. 2013. Mindfulness – tietoisuuden harjoittamisen taito. Jyväskylä: 
Docendo Oy. 

Kotila, J. & Knuutila, M. 2011. Kollegiaalisuus sairaanhoitajan voimavarana. 
Teoksessa Ranta, I. (toim.). Sairaanhoitaja asiantuntijana. Hoitotyön 
vuosikirja 2011. Helsinki: Fioca Oy, 62–72. 

Kulokivi, S. 2017. Toimialueylihoitaja. Siun sote. Suunnittelupalaveri. 18.4.2017. 
Kylmä, J. & Juvakka, T. 2007. Laadullinen terveystutkimus. Helsinki: Edita. 
Laakkonen. A. 2004. Hoitohenkilöstön ammatillinen kasvu hoitokulttuurissa.  

Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden laitos. Väitöskirja. http://tam-
pub.uta.fi/bitstream/handle/10024/67361/951-44-5923-
7.pdf?sequence=1. 28.4.2017. 

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä 559/1994. 
Lappalainen, R. 2008. Hyväksymis- ja omistautumisterapia. Teoksessa Kähkö-

nen, S., Karila, I. & Holmberg, N. (toim.). Kognitiivinen psykoterapia. 
Helsinki: Duodecim, 510–527. 

Lappalainen, R. & Lappalainen, P. 2014. Tietoisuustaidot hyväksymis-ja 
omistautumisterapian näkökulmasta. Teoksessa Kortelainen, I., 
Saari, A. & Väänänen, M. (toim.). Mindfulness ja tieteet – Tietoi-
suustaidot ja kehotietoisuus monitieteisen tutkimuksen kohteena. 
Tampere: Tampere University Press. 

Lindqvist, A. 2012. Sijaistraumatisoitumisen ehkäisystä pähkinänkuoressa. 
Teoksessa Antervo, A., Mankila, P., Hästbacka, K., Katajisto, J., Su-
okas-Cunliffe, A., Pettersson, P., Piironen, L., Linqvist, A. & Wallin, P. 



50 
 

 
 

(toim.). Traumaperäisen dissosiaatiohäiriön vakauttaminen Suo-
messa. Projektiraportti 2009–2012. Helsinki: Traumaterapiakeskus, 
99–104. 

Manka, M.-L. & Manka, M. 2016. Työhyvinvointi. Helsinki: Talentum Pro. 
Mindfulness työssä -akatemia. 2016–2017. Opetusmateriaalit. Mindfulness-

ohjaajakoulutus, Mindfulness työssä -ohjaajakoulutus. 
MOT Englanti. 2017. Mindful. Kielikone Oy & Gummerus Kustannus Oy. 

https://mot-kielikone-fi.tietopalvelu.karelia.fi/mot/P-Karjalanamk/net-
mot.exe?motportal=80. 19.10.2017. 

Mäkipää, S. & Korhonen, T. Mistä asiantuntijuus muodostuu? Teoksessa 
Ranta, I. (toim.). Sairaanhoitaja asiantuntijana. Hoitotyön vuosikirja 
2011. Helsinki: Fioca Oy, 12–23. 

Mäkisalo-Ropponen, M. 2011. Vuorovaikutustaidot sosiaali- ja terveysalalla. 
Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi. 

Mäkisalo-Ropponen, M. 2014. Yksilön vastuu omasta ja työyhteisön hyvinvoin-
nista. Teoksessa Ranta, I. & Tilander, E. (toim.). Hoitotyön vuosikirja 
2014, Työhyvinvoinnin keinot. Helsinki: Suomen sairaanhoitajaliitto 
ry, 108–124. 

Nhat Hnah, T. 1991. Rauha on jokainen askel – mielellisyyden polku arjes-
samme. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi. 

Nhat Hanh, T. 2012. Opas kävelymeditaatioon. Helsinki: Basam books Oy. 
Nissinen, L. 2007. Auttamisen rajoilla – myötätuntouupumisen synty ja ehkäisy. 

Helsinki: Edita Publishing Oy. 
Parkkunen, N., Vertio, H. & Koskinen-Ollonqvist, P. 2001. Terveysaineiston 

suunnittelun ja arvioinnin opas. Helsinki: Terveyden edistämisen kes-
kus. 

Pezzolesi, C., Ghaleb, M., Kostrzewski, A. & Dhillon, S. 2013. Is Mindful Re-
flective Practice the way forward to reduce medication errors? Inter-
national Journal of Pharmacy Practice 21. http://onlinelibrary.wi-
ley.com/doi/10.1111/ijpp.12031/full. 29.4.2017.  

Pietarinen, J. 2002. Eettiset perusvaatimukset tutkimustyössä. Teoksessa Kar-
jalainen, S., Launis, V., Pelkonen, R. & Pietarinen, J. (toim.). Tutkijan 
eettiset valinnat. Tampere: Gaudeamus Kirja, 58–69. 

Pietikäinen, A. 2009. Joustava mieli – vapaudu stressin, uupumuksen ja ma-
sennuksen yliotteesta. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 

Pietilä, A.-M., Länsimies-Antikainen, H., Vähäkangas, K. & Pirttilä, T. 2012. Ter-
veyden edistämisen eettinen perusta. Teoksessa Pietilä, A.-M. 
(toim.). Terveyden edistäminen – teorioista toimintaan. Helsinki: Sa-
noma Pro Oy, 15–31. 

Pietilä, A.-M., Halkoaho, A. & Matveinen, M. 2012. Terveyttä edistävää toimin-
taa mahdollistavat tekijät ja työn kehittäminen. Teoksessa Pietilä, A.-
M. (toim.). Terveyden edistäminen – teoriasta toimintaan. Helsinki: 
Sanoma Pro Oy, 259–272. 

Piironen. L. 2012. Olisiko kehollisista menetelmistä apua vakauttamiseen? 
Teoksessa Antervo, A., Mankila, P., Hästbacka, K., Katajisto, J., Su-
okas-Cunliffe, A., Pettersson, P., Piironen, L., Linqvist, A. & Wallin, P. 
(toim.). Traumaperäisen dissosiaatiohäiriön vakauttaminen Suo-
messa. Projektiraportti 2009–2012. Helsinki: Traumaterapiakeskus, 
87–97. 

Plum Village. 2017. Mindfulness practice. http://plumvillage.org/mindfulness-
practice/. 21.3.2017. 



51 
 

 
 

Prokkola, S. 2017. Viestintäpäällikkö. Siun sote. Suunnittelupalaveri. 4.10. 
2017. 

Puolakanaho, S., Kinnunen, S. N. & Lappalainen, R. 2016. Mindfulness-, hyväk-
syntä- ja arvopohjaisen (MIHA) ohjelman vaikuttavuus työuupumu-
soireiden lievittäjänä. Tutkimusyhteenveto Muupu-hankkeesta. Uni-
versity of Jyväskylä. https://jyx.jyu.fi/dspace/bit-
stream/handle/123456789/48947/978-951-39-6562-4_mu-
upu_loppuraportti.pdf?sequence=1. 23.3.2017 

Raatikainen, E. 2015. Lujita luottamusta – asiakassuhteen rakentaminen 
sosiaali- ja terveysalalla. Jyväskylä: PS-kustannus. 

Raevuori, A. 2016. Mindfulnessin terveysvaikutukset – mitä lääkärin on hyvä tie-
tää? Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 132 (20), 1890–1897. 

Rauramo, P. 2012. Työhyvinvoinnin portaat – viisi vaikuttavaa askelta. Porvoo: 
Edita Publishing Oy. 

Reid Ponte, P. & Koppel, P. 2015. Cultivating Mindfulness to Enhance Nursing 
Practice. American Journal of Nursing, 115 (6), 48–53. http://jour-
nals.lww.com/ajnonline/Abstract/2015/06000/Cultivating_Mindful-
ness_to_Enhance_Nursing.29.aspx. 23.3.2017.  

Roivas, M. & Karjalainen A.L. 2013. Sosiaali- ja terveysalan viestintä. Helsinki: 
Edita. 

Ruohotie, P. 2006. Metakognitiiviset taidot ja ammatillinen kasvu asiantun-
tijakoulutuksessa. Teoksessa Eteläpelto, A. & Onnismaa, J. (toim.). 
Ammatillisuus ja ammatillinen kasvu. Vantaa: Kansanvalistusseura ja 
Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura, 106–122. 

Ryhänen, S. & Kulokivi, S. 2018. Miun mindfulness-raportista. miiamaija.man-
tyla@edu.karelia.fi. 12.2.2018, 13.2. 2018. 

Räsänen, M. 2011. Oma persoona auttamistyössä. Teoksessa Ranta, I. (toim.). 
Sairaanhoitaja asiantuntijana. Hoitotyön vuosikirja 2011. Helsinki: Fi-
oca Oy, 73–84. 

Sairaanhoitajaliitto 2014. Sairaanhoitajien eettiset ohjeet 28.9.1996. 
https://sairaanhoitajat.fi/jasenpalvelut/ammatillinen-kehitty-
minen/sairaanhoitajan-eettiset-ohjeet/. 30.4.2017. 

Shapiro, S.L., Wang, M.C. & Peltason, E.H. 2015. What is mindfulness, and 
why should organisations care about it. Teoksessa Reb, J. & Atkins, 
P.W.B. (toim.). Mindfulness in Organizations – Foundations, Rese-
arch, and Applications. Cambridge University Press, 17–41. 

Silverton, S. 2013. Mindfulness – tietoisen läsnäolon läpimurto. Helsinki: 
Schildts & Söderströms. 

Siukola, T., Inspiral Coaching Oy. 2016–2017. Kurssimateriaali. Mindfulness-
ohjaajakoulutus, Mindfulness työssä -ohjaajakoulutus. 

Siun sote. 2018. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. 
http://www.siunsote.fi/en/siun-sote 11.4.2018. 

Siun Sote. 2017a. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. 
Siun sote hallitus 22.11.2016 & Siun sote valtuusto 8.12.2016. Stra-
tegia 2017–2018. http://www.si-
unsote.fi/documents/4823935/4967036/Siunsote_stra-
tegia.pdf/abc08a5b-7c02-495c-ba6f-c830fe22d521. 18.4.2017. 

Siun sote. 2017b. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 
2017. Tutkimusluvan hakeminen. http://www.siunsote.fi/tutkimuslu-
van-hakeminen. 12.5.2017. 



52 
 

 
 

Surrey, J. L. & Kramer, G. 2013. Relational Mindfulness. Teoksessa Germer, 
C.K., Siegel, R.D., Fulton, P.R. (toim.). Mindfulness and psychot-
herapy. New York, London:  The Guilford Press, 94–111. 

Torkkola, S., Heikkinen, H. & Tiainen, S. 2002. Potilasohjeet ymmärrettäviksi – 
opas potilasohjeiden tekijöille. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi. 

Treadway, M.T. & Lazar, S.W. 2010. The Neurobiology of Mindfulness. 
Teoksessa Didonna, F. (toim.). Clinical Handbook of Mindfulness. 
New York: Springer Science+Business Media, 45–57. 

Työterveyslaitos. 2017. Terveyden edistäminen. https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/ter-
veyden-edistaminen-tyopaikalla/. 28.4.2017. 

Vilén, M., Leppämäki, P. & Ekström, L. 2008. Vuorovaikutuksellinen tukeminen. 
Helsinki: WSOY Oppimateriaalit Oy. 

Vilkka, H. 2015. Tutki ja kehitä. Jyväskylä: PS-kustannus. 
Vilkka, H. & Airaksinen, T. 2003. Toiminnallinen opinnäytetyö. Helsinki: Kustan-

nusosakeyhtiö Tammi. 
White, L. 2014. Mindfulness in Nursing: an evolutionary concept analysis. Jour-

nal of Advanced Nursing 70 (2), 282–294. http://web.b.ebsco-
host.com.tietopalvelu.kare-
lia.fi/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=1e298a98-f78f-4240-
8fda-9ab3cf2d21e0%40sessionmgr101&hid=123. 21.3.2017. 

Wihuri, A.-J. 2014. Mindfulness työssä – tietoinen läsnäolo vapauttaa on-
nistumaan. Helsinki: Talentum. 

Willard, C. 2013. Lapsen ja nuoren mieli. Mindfulness-harjoituksia mielen 
kehittämiseen, rauhoittamiseen ja tasapainoon. Parainen: Samsaraa 
Tasapaino-oppaat. 

Williams, M. & Penman, D. 2011. Tietoinen läsnäolo – löydä rauha kiireen 
keskellä. Helsinki: Basam Books Oy. 



   Liite 1  1 (35) 

 
 

MIUN MINDFULNESS – Tietoisuustaitoinen hoitaja -opas 

 

 

  



   Liite 1  2 (35) 

 
 

MIUN MINDFULNESS – Tietoisuustaitoinen hoitaja -opas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Liite 1  3 (35) 

 
 

Miun mindfulness –Tietoisuustaitoinen hoitaja -opas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Liite 1  4 (35) 

 
 

Miun mindfulness –Tietoisuustaitoinen hoitaja -opas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Liite 1  5 (35) 

 
 

Miun mindfulness –Tietoisuustaitoinen hoitaja -opas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Liite 1  6 (35) 

 
 

Miun mindfulness –Tietoisuustaitoinen hoitaja -opas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Liite 1  7 (35) 

 
 

Miun mindfulness –Tietoisuustaitoinen hoitaja -opas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Liite 1  8 (35) 

 
 

Miun mindfulness –Tietoisuustaitoinen hoitaja -opas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Liite 1  9 (35) 

 
 

Miun mindfulness –Tietoisuustaitoinen hoitaja -opas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Liite 1  10 (35) 

 
 

Miun mindfulness –Tietoisuustaitoinen hoitaja -opas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Liite 1  11 (35) 

 
 

Miun mindfulness –Tietoisuustaitoinen hoitaja -opas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Liite 1  12 (35) 

 
 

Miun mindfulness –Tietoisuustaitoinen hoitaja -opas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Liite 1  13 (35) 

 
 

Miun mindfulness –Tietoisuustaitoinen hoitaja -opas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Liite 1  14 (35) 

 
 

Miun mindfulness –Tietoisuustaitoinen hoitaja -opas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Liite 1  15 (35) 

 
 

Miun mindfulness –Tietoisuustaitoinen hoitaja -opas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Liite 1  16 (35) 

 
 

Miun mindfulness –Tietoisuustaitoinen hoitaja -opas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Liite 1  17 (35) 

 
 

Miun mindfulness –Tietoisuustaitoinen hoitaja -opas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Liite 1  18 (35) 

 
 

Miun mindfulness –Tietoisuustaitoinen hoitaja -opas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Liite 1  19 (35) 

 
 

Miun mindfulness –Tietoisuustaitoinen hoitaja -opas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Liite 1  20 (35) 

 
 

Miun mindfulness –Tietoisuustaitoinen hoitaja -opas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Liite 1  21 (35) 

 
 

Miun mindfulness –Tietoisuustaitoinen hoitaja -opas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Liite 1  22 (35) 

 
 

Miun mindfulness –Tietoisuustaitoinen hoitaja -opas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Liite 1  23 (35) 

 
 

Miun mindfulness –Tietoisuustaitoinen hoitaja -opas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Liite 1  24 (35) 

 
 

Miun mindfulness –Tietoisuustaitoinen hoitaja -opas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Liite 1  25 (35) 

 
 

Miun mindfulness –Tietoisuustaitoinen hoitaja -opas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Liite 1  26 (35) 

 
 

Miun mindfulness –Tietoisuustaitoinen hoitaja -opas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Liite 1  27 (35) 

 
 

Miun mindfulness –Tietoisuustaitoinen hoitaja -opas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Liite 1  28 (35) 

 
 

Miun mindfulness –Tietoisuustaitoinen hoitaja -opas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Liite 1  29 (35) 

 
 

Miun mindfulness –Tietoisuustaitoinen hoitaja -opas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Liite 1  30 (35) 

 
 

Miun mindfulness –Tietoisuustaitoinen hoitaja -opas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Liite 1  31 (35) 

 
 

Miun mindfulness –Tietoisuustaitoinen hoitaja -opas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Liite 1  32 (35) 

 
 

Miun mindfulness –Tietoisuustaitoinen hoitaja -opas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Liite 1  33 (35) 

 
 

Miun mindfulness –Tietoisuustaitoinen hoitaja -opas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Liite 1  34 (35) 

 
 

Miun mindfulness –Tietoisuustaitoinen hoitaja -opas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Liite 1  35 (35) 

 
 

Miun mindfulness –Tietoisuustaitoinen hoitaja -opas 

 

 

 



Liite 2        1(7) 
 

 
 

 Tutkimuslupapäätös 



Liite 2        2(7) 
 

 
 

Tutkimuslupapäätös 



Liite 2        3(7) 
 

 
 

 Tutkimuslupapäätös 



Liite 2        4(7) 
 

 
 

 Tutkimuslupapäätös 



Liite 2        5(7) 
 

 
 

Tutkimuslupapäätös   



Liite 2        6(7) 
 

 
 

Tutkimuslupapäätös 

 



Liite 2        7(7) 
 

 
 

 

Tutkimuslupapäätös 



   Liite 3 
 

 
 

Toimeksiantosopimus 


