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 Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ja kuvata sairaanhoitajan työn tulevaisuuden visi-

oissa esille tulevia muutoksia. Tavoitteena oli hyödyntää työn tuloksia kasvattamaan sairaan-

hoitajien ammatillista tietämystä. Tavoitteena on, että työ lisää tietoa ja ymmärrystä sai-

raanhoitajan työn muuttumisesta ajanvarrella menneisyydestä kohti tulevaisuutta. Työtä voi 

esimerkiksi käyttää hyödyksi työelämässä ja koulutuksessa. Työ voi toimia tietolähteenä myös 

asiasta muuten vain kiinnostuneille.  

Opinnäytetyön tietoperusta käsitteli hoitaja-potilassuhdetta, potilasohjausta, omahoitoa ja 

asiakaslähtöisyyttä. Sairaanhoitajan työn muutoksia on tarkasteltu lähimenneisyydestä tule-

vaisuutta kohti valittujen käsitteiden näkökulmasta. Lisänä on kuvattu yleisesti terveyden 

edistämisessä tapahtuneita olennaisia muutoksia. 

Opinnäytetyö toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Tiedonhaussa käytettiin Finna, Medic ja e-

Hoitotiede tietokantoja. Abstraktien ja aiheiden perusteella valitusta aineistosta valikoitiin 

saatavuuden perusteella työhön käytettävät lähteet. 

Kirjallisuuskatsauksen tulosten perusteella lähimenneisyyden hoitosuhteessa löytyi eroavai-

suuksia. Potilasohjaus toteutettiin nykyaikaan verrattuna enemmän ammattilaiskeskeisesti ja 

asiakaslähtöinen ajattelutapa ei toteutunut hoitosuhteessa. Potilassuhteessa ammattilainen 

asettui auktoriteettiasemaan potilaaseen nähden ja omahoidon kannalta potilas oli riippuvai-

nen ammattilaisesta. Tulevaisuuden visiossa sairaanhoitajan ja asiakkaan roolit ovat muutok-

sessa. Sairaanhoitajan roolissa korostuvat omahoidon tukeminen, jossa sairaanhoitaja mento-

roi, valmentaa sekä toimii asiakkaan kumppanina. Tulevaisuuden terveydenhuollossa teknolo-

gian ja sähköisten palveluiden käyttö tulee sairaanhoitajan työssä lisääntymään ja tuo osal-

taan siihen helpotusta. Sairaanhoitajan työn ydin, eli hoitaminen ja huolenpito, täytyy muu-

toksista huolimatta säilyttää tulevaisuudessakin. 

 

 

 

 

 

Asiasanat: hoitosuhde, asiakaslähtöisyys, potilasohjaus, omahoito 



 

 

 

Laurea University of Applied Sciences 

Degree Programme in Nursing 

Bachelor’s Thesis 

Abstract 

 

 Hanna Pasi & Jasmin VuorinenPasi, Hanna & Vuorinen, Jasmin 

The coming Changes in the Work of a Nurse in future 

2019 2019 Pages 42 

 The purpose of this thesis was to discover and describe coming changes and the main features 

of the visions of future job descriptions of a nurse. The goal was to utilize the results of the 

thesis to raise the occupational awareness of nurses. This thesis can be utilized in working 

life and nursing education. Another goal for the thesis was to raise information and unders-

tanding of the coming changes in nurse’s line of work from the past towards the future. The 

thesis can operate as a source of information for anyone interested in the topic.  

The knowledge base of the thesis deals with patient-care relationships, patient counselling, 

self care and customer-oriented approach. The changes in the job description of a nurse are 

examined from the past to the future in the aspect of the chosen concepts. In addition, signi-

ficant changes in health promotion have happened and this has been studied. 

The thesis was carried out by using a descriptive literary review. The information retrieval 

was carried out by Finna, Medic and e-Hoitotiede databases. Selected data on account of ab-

stracts/subjects was selected on account of availability of the data used in the thesis. 

In the results based on the descriptive literary, differences were found with the patient-care 

relationship in the recent past, patient counselling was carried out more in a professional 

way compared to the present time and customer-oriented way of thinking was not fulfilled in 

patient care relationships. In a patient care relationship professional settled in an authorita-

tive position with respect to a patient and in the aspect of self-care the patient was depen-

dent to the professional. 

In the vision of the future, roles of a nurse and a patient are changing. In the role of a nurse 

in supporting of self-care will be emphasized, where the nurse works as a mentor, coach and 

a companion to the client. In the future of the public health service, the use of technology 

and electrical services will become more general in the work of a nurse and facilitating it. 

The core attribute of the work of a nurse is caring and it must be maintained despite of all 

the coming changes.  

Keywords: patient-care relationship, customer-oriented approach, patient counseling, self 

care 

Keywords: patient care relationship, customer oriented approach, patient counseling, self-

care 
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1 Johdanto 

Terveydenhuollon potilaan asema on ajan kuluessa korostunut ja muuttunut, mikä vaikuttaa 

myös sairaanhoitajan ja asiakkaan väliseen hoitosuhteeseen. Hoitosuhde saa tällöin yhä asia-

kaslähtöisemmän näkökulman. Autoritäärisestä hoitosuhteesta ollaan siirtymässä yhä enemmän 

kumppanuussuhteen kautta valmentajasuhteeseen. (Routasalo & Pitkälä 2009.) Tällainen roolin 

muuttuminen vaatii ammattilaisilta sekä myös potilailta ajattelutavan muutosta. Roolin muut-

tuessa ammattilaiselta vaaditaan uudenlaista oppimiskäsitystä, taitoa valmentaa sekä olla po-

tilaita kohtaan sallivia. (Routasalo, Airaksinen, Mäntyranta & Pitkälä 2009.) 

Menneen ajan asiakkuutta tarkastellessa työssä keskitytään paternalistisen eli holhoavan hoi-

tokäytänteen kuvaamiseen. Opinnäytetyössä tarkastellaan ja kuvaillaan terveydenhuollon asi-

akkuuden muuttumista lähimenneisyyden asiantuntijakeskeisyydestä nykypäivän yhä asiakas-

lähtöisempään kehityssuuntaan. Aikaisemmassa autoritäärisessä hoitosuhteessa potilaan hoitoa 

koskevia tietoja on voinut olla helpompi pidättää potilaalta, kun taas nykyään Laki potilaan 

asemasta ja oikeuksista (785/1992) velvoittaa sairaanhoitajaa antamaan potilaalle tietoa esi-

merkiksi tämän terveydentilasta ja hoitovaihtoehdoista. (STM; Finlex 2018.) 

 Sairaanhoitajan työssä vahvistuu tulevaisuudessa potilasohjauksen tarve, koska asiakkaat ovat 

nykyään yhä tietoisempia ja valveutuneempia omista oikeuksistaan hoidonsaannin suhteen (Lip-

ponen 2014). Olennaisina tekijöinä omahoidossa pidetään potilaiden autonomiaa sekä heidän 

oikeutta tehdä päätöksiä oman elämänsä asioissa tai elämäntapavalintoihin liittyen (Routasalo, 

Airaksinen, Mäntyranta & Pitkälä 2009). Sairaanhoitajan ja hoitotyön näkökulmasta työssä tulee 

olemaan muutoksia myös terveysteknologian- sekä sähköisten järjestelmien kehittymisen 

myötä. Nämä muutokset näkyvät työssä sekä vuorovaikutuksessa hoitohenkilökunnan ja potilai-

den välillä. (Sairaanhoitajat 2016.) 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ja kuvata sairaanhoitajan työn tulevaisuuden visi-

oissa esille tulevia muutoksia. Tavoitteena oli hyödyntää työn tuloksia kasvattamaan sairaan-

hoitajien ammatillista tietämystä. Tavoitteena on, että työ lisää tietoa ja ymmärrystä sai-

raanhoitajan työn muuttumisesta ajanvarrella menneisyydestä kohti tulevaisuutta. Työtä voi 

esimerkiksi käyttää hyödyksi työelämässä ja koulutuksessa. Työ voi toimia tietolähteenä myös 

asiasta muuten vain kiinnostuneille.  
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2 Tarkoitus, tavoitteet ja tutkimuskysymys 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ja kuvata sairaanhoitajan työn tulevaisuuden visioissa 

esille tulevia muutoksia. Tavoitteena oli hyödyntää työn tuloksia kasvattamaan sairaanhoitajien 

ammatillista tietämystä käyttäen sitä hyödyksi työelämässä ja koulutuksessa. Työ voi toimia 

tietolähteenä myös asiasta muuten vain kiinnostuneille. Tavoitteena on, että työ lisää tietoa 

ja ymmärrystä sairaanhoitajan työn muuttumisesta ajanvarrella menneisyydestä kohti tulevai-

suutta. 

 

Tutkimuskysymys  

1. Miten sairaanhoitajan työ tulee muuttumaan lähitulevaisuudessa hoitosuhteen, potilasoh-

jauksen, asiakaslähtöisyyden ja omahoidon näkökulmista tarkasteltuna? 

 

3 Lähimenneisyyden hoitokäytäntö ja sen ongelmat 

Aiemmin länsimaiden historiassa on ollut tavallista, että ihmiset ovat eläneet asiaan kuuluvien 

sosiaalisten roolien mukaan. Silloin oli tavallista kunnioittaa ylempiä yhteiskunnan rakenteita. 

Nykypäivänä liberalismin myötä ihmiset elävät vapaammin muodostaen valinnoillaan oman elä-

mänsä ja maailmankuvansa. Ajan tuoman muutoksen myötä ihmiset eivät enää ole niin kuuliai-

sia ylempää auktoriteettia kohtaan. (Häyry 1990, 1.) 

Paternalististen palvelujen syntyminen liittyy hyvinvointivaltion rakentamiseen 60-80-luvuilla, 

jolloin vastaavia palveluja ei Suomessa vielä ollut. Valtion järjestämien julkisen palvelujen ei 

ole tarvinnut kilpailla asiakkaista, mistä on voinut syntyä tiettyjä heikkouksia hyvän asiakaspal-

velun suhteen. Asiakkaiden mielipiteitä ei ehkä ole tarvinnut ottaa niin vakavasti tai heitä on 

voinut kohdella alentavasti. Pahimmillaan on voitu toimia ”liukuhihnaperiaatteella”. (Hauta-

mäki 1997, 100-106.) 

Lääketiede ja terveydenhuolto ovat säilyttäneet paternalistisen hoitokäytännön verrattain pit-

kään. Esimerkiksi lääkärit omaavat lääketieteen tietoja ja taitoja potilaisiinsa nähden niin pal-

jon, että ne muodostavat lääkäreille automaattisesti auktoriteettiaseman. Kuitenkin moraali-

sesta näkökulmasta paternalistinen hoitokäytäntö näyttäytyy virheellisenä modernissa lääke-

tieteessä. (Häyry 1990, 1-2.) 
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3.1 Paternalistinen hoitosuhde 

Terveydenhuollon ammattilaisilla on useita erilaisia tapoja olla vuorovaikutuksessa potilaidensa 

kanssa. Ammattilaisen toimintatapa määrittää sen, miten esimerkiksi valta, kontrolli ja pää-

töksenteko jakautuvat hoitosuhteessa. Paternalistisessa eli holhoavassa hoitosuhteessa edellä 

luetellut asiat jäävät enimmäkseen terveydenhuollon ammattilaisen auktoriteettiaseman 

taakse. Tämä tarkoittaa, että potilas on hoitosuhteen alistuva osapuoli. (Martin, Haskard-Zol-

nierek & DiMatteo 2010, 133.) 

Paternalismia on verrattu lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen. Hoitosuhteessa se tar-

koittaa, että ammattilaisella on etulyöntiasema päätöksenteon ja ammatillisen tiedon vuoksi. 

Potilaan rooliin kuuluu asiantuntijan ohjeiden omaksuminen ja noudattaminen. Silloin potilaalle 

ei tarjoudu paljoa tilaa kysymysten esittämiselle tai keskustelulle asiantuntijan kanssa. Pater-

nalistinen hoitosuhde tekee potilaasta riippuvaisen ammattilaiseen nähden, mitä onkin viime 

vuosikymmeninä alettu kritisoida. Paternalistinen hoitokäytäntö voi toisaalta myös toimia esi-

merkiksi tilanteessa, jossa potilas on todella sairas ja tarvitsee ammattilaisen ohjausta. Tällöin 

ammattilaisen on kuitenkin tehtävä hoitopäätökset vastuullisesti ja näyttöön perustuvaan tie-

toon nojaten. (Martin, Haskard-Zolnierek & DiMatteo 2010, 133-134.) 

Paternalismin takana on ajatus edistää toisen ihmisen hyvää. Se tarkoittaa yksilön eli potilaan 

valinnan- ja toiminnanvapauden sivuuttamista, jolloin terveydenhuollon ammattilaisen näke-

mys korostuu. Tällöin yritetään esimerkiksi päätöksillä välttää potilaalle koituvaa harmia ja 

näin lisätä tämän hyvinvointia sekä tyytyväisyyttä. Potilas on kyllä kykenevä päättämään 

omasta hoidostaan, mutta paternalistisen näkemyksen mukaan potilas ei kuitenkaan oikein osaa 

ajatella omaa parastaan. Tämä kuvaa holhoavaa hoitosuhdetta. (Pietilä ym. 2002, 68.) 

3.2 Hoitosuhteen monologisuus 

Sairaanhoitajalla on useita hyödyllisiä keinoja ja tapoja millä ikään kuin kutsua asiakas osal-

liseksi keskusteluun. Valitettavasti on myös useita tapoja, millä hoitaja voi tehdä asiakkaan 

roolin passiiviseksi. Jos hoitaja pitäytyy ammattilaisaseman hänelle tuomassa vallassa, hän pa-

kottaa asiakkaan kuuntelijan rooliin ja jättäytymään hoidettavaksi. Hoitaja saattaa käyttää 

paljon ammattisanastoa jakaessaan asiakkaalle tietoa, jolloin asiakkaan voi olla mahdotonta 

hyödyntää omaa asiantuntemustaan. (Kyngäs ym. 2007, 82-83.) 

Hoitaja voi ohjauksessaan keskittyä yleisluonteisten ohjeiden kertaamiseen. Hän saattaa kes-

keyttää asiakkaan puheellaan tilanteessa, jossa asiakas yrittää osallistua keskusteluun. Hoitaja 

voi käyttää valta-asemaansa antamalla asiakkaalle lyhyitä vastauksia ja minimaalista pa-

lautetta. Pahimmillaan hoitaja voi vuorovaikutustilanteessa pitää yllä hiljaisuutta. Sairaanhoi-

taja saattaa käyttää ohjaustilanteen oman tietämyksen ja kokemuksien ilmaisemiseen, jolloin 

asiakas jää vuorovaikutuksesta sivuun. Myös epävarman näköinen hoitaja saattaa olemuksellaan 

lisätä asiakkaan passiivisuutta. (Kyngäs ym. 2007, 83-84.) 
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Hoitosuhteessa voi olla ongelmana, että keskustelu asiakkaan kanssa keskittyy vain ammattilai-

sen valitsemiin aiheisiin. Tällöin hoitosuhteessa ei ole vuorovaikutusta eikä se edistä asiakkaan 

terveyttä ja hyvinvointia. Ammattilaisen ennakkoasenteet ja oletukset voivat osoittautua hoi-

tosuhdetta rajoittaviksi. Näin voi käydä myös, jos ammattilainen haastattelee asiakasta vain 

valmiiden kysymysasetelmien tai lineaaristen kysymysten avulla. Tällöin ammattilaisen rooli on 

aktiivinen, mutta asiakas passivoituu. (Hirvonen, Pietilä & Eirola 2002, 222-227.) 

Suomen kielessä käytetään lääkärin ja potilaan kohtaamisesta joitakin käsitteitä. Puhutaan esi-

merkiksi konsultaatiosta tai lääkärin vastaanotosta. Käsitteet itsessään suuntaavat tapaamisen 

sisältöä ja tarkoitusta, sekä potilaan ja lääkärin roolia. Suomalaisen lääkärin roolia on luonneh-

dittu autoritääriseksi, jäykäksi sekä vähän keskustelevaksi. Vähäinen keskustelu saattaa poti-

laasta tuntua kuulustelulta. Ammattiroolin etäisyys ja asiantuntijavalta aiheuttavat hoitosuh-

teeseen tunneköyhyyttä, sekä tekevät potilaasta riippuvaisen. Suomalaista potilasta on kuvattu 

passiiviseksi ja alamaiseksi suhteessa ammattilaiseen. Näistä hoitosuhteen piirteistä kehitys-

kulku on potilaskeskeisempää ja tasavertaisempaa hoitosuhdetta kohti. (Salmela 1997, 58-61.) 

3.3 Autonomian toteutumattomuus 

Sana autonomia tulee kreikan sanasta ”autos”, tarkoittaen ”itse” (eng. ”self), ja sanasta ”no-

mos”, tarkoittaen ”laki” (eng. ”law”). Sanaa on myöhemmin alettu käyttää viitaten ihmisiin, 

jolloin siihen on alettu liittää esimerkiksi käsitteet yksityisyys sekä tahdon- ja valinnanvapaus. 

Tämä kuvaa sitä, että ihmisellä on vapaus toimia omalla persoonallisella tavallaan. (Leino-Kilpi 

ym. 2000, 56-59.) 

 Brazierin (1987) mukaan autonomia kuuluu jo vastasyntyneelle. Autonomiassa ihmiselle salli-

taan vapaus toimia niin kuin tämä haluaa, vaikka tämä tekisi virheitä. Platin (1997) mukaan 

autonomia on henkilön vapauden muoto, joka perustuu ihmisarvon kunnioittamiselle. Ihmisellä 

on oikeus päättää elämästään, kunhan toiminta ei vahingoita muiden ihmisten autonomiaa. 

Thomasman (1984) mukaan autonomian periaatteen mukaan ihmisen kuuluu saada tieto valin-

nanmahdollisuuksista, sekä pystyä valitsemaan omia tavoitteita. Johnstonen (1989) mukaan 

hoitotyössä ihmisiä kunnioitetaan ja heidän ihmisoikeuksia tuetaan. Silloin potilaita ei hoideta 

vastentahtoisesti, heitä informoidaan, sekä heidät otetaan mukaan päätöksentekoprosessiin. 

(Leino-Kilpi ym. 2000, 56-59.) 

Julkisessa terveydenhuollossa asiakkaan ääni ja autonomia ovat pitkään olleet tukahdutettuja. 

Terveydenhuollon palvelut on toteutettu paternalistisen hoitokäytänteen mukaan ja luottamus 

asiakkaan kykyihin on ollut heikonlaista. Asiakkaan rooli on ollut enemmän objekti kuin omaan 

terveyteen liittyviä valintoja tekevä subjekti. Julkisen terveydenhuollon haaste on ollut asiak-

kaan itsemääräämisoikeuden puutteellinen toteutuminen. (Hautamäki 1997, 96-97.) 
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4 Terveyden edistäminen 

Ammatillinen toiminta muovautuu arvojen ja ammattietiikan pohjalta. Terveyden edistämistä 

ohjaavat käsitykset ihmisestä ja terveydestä. Terveys voidaan nähdä yksilön ja yhteisön voima-

varana, jolloin ammattilainen ohjaa asiakasta tekemään omaa terveyttä tukevia valintoja. Asi-

akkaan terveyteen liittyvät asiat ovat sensitiivisiä, koska ne ovat aina henkilökohtaisia. Siksi 

ammattilaisen työskentelyn on oltava hienovaraista ja yksilöllistä. Etiikan peruskysymys; mikä 

on oikein ja hyvää ja mikä on väärin, ohjaa terveyden edistämiseen liittyvää toimintaa. Laki 

potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) sisältää määräyksiä, jotka ohjaavat eettistä pää-

töksentekoa. (Kylmä, Pietilä & Vehviläinen-Julkunen 2002, 62-64.) 

Hoitoetiikassa ihmisarvo ja asiakkaan itsemääräämisoikeus ovat keskeisiä. Eettisyys ilmenee 

toisen ihmisen kohtaamisessa, johon sisältyy välitön vastuu. Asiakkaalle kuuluu yksityisyys, ni-

mettömyys, luottamuksellisuus, oikeudenmukainen kohtelu sekä riittävä tiedonsaanti. Pyrkimys 

autonomiaan voidaan nähdä ihmiselle luontaisena ja tämän vuoksi terveydenhuollon ammatti-

laisen tulisi tukea sitä. Terveys merkitsee eri ihmisille eri asioita, jonka vuoksi terveyden edis-

tämisen lähtökohtana on asiakkaan yksilölliset tarpeet. Ammattilaisen on osattava neuvotella 

asiakkaan kanssa ilman johdattelua tai painostusta. On myös varmistettava, että asiakas ym-

märtää saamansa informaation. Terveyden edistäminen vaativat ammattilaiselta tietoa ja tai-

toja, sekä asiakkaan kuuntelemista. (Kylmä, Pietilä & Vehviläinen-Julkunen 2002, 64-69.) 

Terveyden edistämisen tulokset kertovat siitä, miten on onnistuttu tukemaan ihmisen terveyttä 

ja toimintakykyä. Parhaillaan asiakkaan tiedoissa, valinnoissa sekä terveydessä tapahtuu posi-

tiivisia muutoksia. Terveyden edistämisen tulisi aina perustua näyttöön perustuvaan tietoon. 

Vastuu terveyden edistämisestä on kuitenkin aina asiakkaalla itsellään, jolloin empatia ja asi-

akkaan valintojen kunnioittaminen ovat ammattilaisen tärkeitä taitoja. (Kylmä, Pietilä & Veh-

viläinen-Julkunen 2002, 73-74.) 

Etiikkaa voidaan pitää moralismin vastakohtana. On arvokasta, jos ammattilaisen työssä näkyy 

eettisyyden lisäksi empatian eli myötäelämisen kyky. Ilman ammattilaisen empatiakykyä voi 

olla, että hoitotoimenpiteet saadaan päällisin puolin hoidettua, mutta asiakkaalle jää hoitoti-

lanteesta tyytymättömyyden tunne. Tämä saattaa ajaa asiakkaan etsimään apua muualta, mikä 

vaikuttaa hoitokustannusten määrään niin henkilökohtaisella, kuin yhteiskunnallisellakin ta-

solla. Moralismiin kuuluvat pelottelu, syyllistäminen ja hylkääminen. Tällainen mustavalkoinen 

ajattelu ei kuulu ammattilaisen työhön. Inhimillinen, asiallinen ja empaattinen lähestymistapa 

asiakasta kohtaan puolestaan kuuluvat. (Salmela 1997, 54-55.) 
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4.1 Yhteiskunnallisten muutosten vaikutus terveyden edistämiseen 

Terveyden edistämisessä tapahtuva kehitys on sidoksissa yhteiskunnallisiin sekä kansainvälisiin 

muutoksiin. Kun terveyden edistämisen sisältö muuttuu, vaikuttaa tämä myös ammattilaisten 

toimintaan ja asiakastyöhön. Ammattilaisten käyttämien työtapojen on oltava ajankohtaisia ja 

kohdattava ihmisten yksilöllisten tarpeiden kanssa. Yhteiskunnassa vaikuttavat jatkuvat muu-

tokset ja muutospaineet. Ajan muutokset aiheuttavat yhteiskunnassa ajoittain murroksen, joka 

sivuuttaa aikaisempia käsityksiä ja tuo uusia toimintatapoja tilalle. (Hirvonen, Koponen & Ha-

kulinen 2002, 35-38.) 

Nykyaikana korostuvat yhä enemmän ihmisten yksilöllisyys ja yksilölliset valinnat. Ihmisellä on 

mahdollisuus määritellä oma elämäntyylinsä. Ihminen on tällöin yhä enemmän omien kykyjensä 

ja selviytymistaitojensa varassa. Yksilöllistyminen vaikuttaa myös terveyden edistämiseen. Ih-

misille tarjotaan monia erilaisia mahdollisuuksia, joista he voivat valita itselleen sopivimman. 

Terveydenhuollon palveluissa valinnanvapaus korostuu ja asiakas saattaa jopa kyseenalaistaa 

ammattilaisen tarjoaman tiedon. Terveyden edistämiseen liittyvien työmenetelmien on lähdet-

tävä liikkeelle enemmän asiakkaasta itsestään, sekä ammattilaisen ja potilaan vuorovaikutuk-

sesta ja yhteistyöstä. (Hirvonen, Koponen & Hakulinen 2002, 50-56.) 

Vuosikymmeniä aikaisemmin terveyden edistäminen toteutui Suomessa esimerkiksi tiedottami-

sella. Tiedotukset koskivat terveyttä ja sitä vaarantavaa riskikäyttäytymistä. Lisäksi toteutet-

tiin asennekasvatusta ja pyrittiin lisäämään terveellisen elämäntavan omaksumista. Myöhem-

min on kuitenkin huomattu, ettei pelkkä tiedon jakaminen ole tuottanut pysyviä tuloksia. 1990-

luvulla terveyden edistäminen alettiin käsittää kokonaisvaltaisena toimintana ja 2000-luvun 

alussa alettiin painottaa asiakkaan hallinnan tunteen vahvistamista. (Pietilä, Eirola & Vehviläi-

nen-Julkunen 2002, 150-151.) 

4.2 Asiakaspalautteen kysyntä ja asiakkaiden tyytyväisyyden tärkeys 

Vielä 1990-luvulla asiakkaan näkökulmaa ei juuri pidetty kiinnostavana. Tärkeämpänä pidet-

tiin palveluiden toimivuutta ammattilaisten ja asiantuntijoiden näkökulmasta. Tätä voidaan 

verrata nykypäivään, jolloin asiakkaiden mielipiteet ja näkemykset ovat nousseet yhä keskei-

simmiksi, ja asiakaspalautekyselyt ovat arkipäivää. Yhteiskunnassa on viime vuosikymmenten 

aikana tapahtunut muutos siinä, että asiakkaan subjektiivinen asema on nyt tunnustettu ja 

sitä pidetään suuremmassa arvossa. (Pohjola 1997, 168.) 

Asiakaspalautteen kerääminen sisältää ajatuksen siitä, että asiakas on aktiivinen toimija, joka 

ajattelee ja tuntee. Omien kokemusten pohjalta asiakas myös usein tekee valinnan siitä, mitä 

palveluja hän käyttää. Näin ollen asiakas nähdään yhteistyösuhteen toisena osapuolena, jolla 

voi olla annettavaa palveluiden kehittämiseksi. Jos asiakasta ei nähdä itsenäisenä subjektina, 

voi olla riskinä, että hän on vain palveluiden kohde tai väline jonkin muun asian saavuttami-

sessa. (Pohjola 1997, 169-170.) 
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Asiakkaan aseman tunnustaminen tarkoittaa asiakkaan tukemista oman tilanteensa asiantunti-

jana. Tällöin asiakkaan henkilökohtainen ja yksilöllinen kokemus asettuvat palvelun arvioinnin 

lähtökohdaksi. Silloin asiantuntija ei ole enää hierarkiassa asiakkaan yläpuolella, vaan palve-

lut toimivat vuorovaikutteisessa yhteistyösuhteessa. Tämä kertoo tasa-arvosta ammattilaisen 

ja asiakkaan välillä. (Pohjola 1997, 175.) 

Asiakkailta tai potilailta kerätty palaute on tapa ohjata ammattilaisen tai työyhteisön työta-

paa. Avoimuus terveydenhuollon asiakkaan mielipiteille ja näkemyksille kertoo, että ammatti-

laiset ovat valmiita arvioimaan omaa työtään tarvittaessa myös kriittisin silmin ja olemaan 

valmiita tekemään toiminnassaan muutoksia. ”Palautekulttuuri on näin ollen tietoinen pyrki-

mys sitoa yhteen työn luonne ja palautetiedon tuottamisen tapa perustelluksi kokonaisuu-

deksi.” Työnohjaus on yksi esimerkki asiakkailta saadun palautteen hyödyntämisestä ja huo-

mioimisesta palveluita kehittäessä. (Jokiranta 1997, 207-211.) 

 

5 Hoitosuhteen kehittyminen ja sen keskeiset piirteet 

Potilaalle terveys merkitsee kasvuprosessia. Se mahdollistuu vuorovaikutteisessa hoitosuh-

teessa. Ammattilaisen ja potilaan välille on tarkoitus muodostua myönteinen tunnesuhde. Am-

mattilainen auttaa potilasta löytämään tässä itsessään piilevät voimavarat. Hoitaja tarjoaa po-

tilaalle oman ammattitaitonsa, mutta potilas tekee itse omat henkilökohtaiset ratkaisunsa. Am-

mattilainen ei pelkästään välitä potilaalle tietoa vaan mahdollistaa syntyvän vuorovaikutuksen. 

Hoitosuhde on ainutkertainen ja yksilöllinen. (Mäkelä, Ruokonen, Tuomikoski 2001, 17-18.) 

Hoitosuhdetyöskentely vaatii aikaa. Ammattilaisen tarkoituksena on välittää potilaalle kokemus 

autetuksi tulemisesta. Luottamuksen syntyessä ammattilaisen ja potilaan välille, potilas uskal-

taa myös ilmaista heikkoutta ja pelkoja. Hoitajan läsnäolo muodostuu hoitosuhteessa tärkeäksi 

tekijäksi. Samoin kuin potilas luottaa hoitajaan, on hoitajankin tärkeää uskoa potilaan kykyihin. 

Hoitosuhde on ammatillinen ja siinä pyritään asetettuihin tavoitteisiin yhteistyön avulla. (Mä-

kelä, Ruokonen, Tuomikoski 2001, 19-22.) 

5.1 Potilasohjauksen vaatimus 

Terveydenhuollon potilaalla on oikeus saada laadukasta ohjausta. Sairaanhoitajalla on puoles-

taan velvollisuus ohjata potilasta. Potilasohjauksen vaatimusta määrittävät esimerkiksi lait, 

asetukset, ohjeet sekä suositukset. Hyvä ohjaus tukee potilaan autonomista asemaa. Potilas-

ohjauksen toteutus edellyttää hoitajalta filosofista ja eettistä pohdintaa. Näin on mahdollista 

antaa potilaalle tilaa olla aktiivinen ja vastuullinen, sekä luottaa häneen oman tilanteensa asi-

antuntijana. (Lipponen, Ukkola, Kanste & Kyngäs 2008, 3.) 
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Terveydenhuollon potilaan rooli on muuttunut paljon. 2000-luvulla rooli on hoitosuhteessa kes-

keinen ja vaatii ammattilaisen kunnioituksen. Aiemmin potilailla ei ollut samalla tavalla ter-

veyteen liittyvää tietoa tarjolla. ”Tieto lisää valtaa” -sanonta pätee nykyaikaan, jolloin poti-

laalle on runsaasti tietoa tarjolla eri medioiden kautta. 2000-luvulla potilaat tietävät parem-

min, miten pysyä terveinä. Tämän vuoksi he eivät enää ole niin riippuvaisia ammattilaisia koh-

taan. Autoritäärisessä asemassa oleva ammattilainen on voinut aiemmin käskeä potilasta teke-

mään omien ohjeidensa mukaan, kun taas 2000-luvulla ammattilainen joutuu perustelemaan 

potilaalle, miksi suosittelee jotain tiettyä hoitomuotoa. Tarvittavan tiedon saatuaan potilas 

osallistuu hoitopäätökseen. (Pestonjee 2000, 7-8.) 

Ihmisille on aina ollut tyypillistä hoitaa itseään ja lähimmäisiään. Itsehoidon avulla ihmisten on 

ollut mahdollista ylläpitää hyvinvointia ja terveyttä, sekä hoitaa sairauksia. Se on vaatinut ih-

miseltä itsenäisyyttä ja omatoimisuutta. Terveys- ja sairauskäyttäytymisen mallit ihminen on 

oppinut sillä hetkellä vallitsevasta terveyskulttuurista. Samalla hän on omaksunut itselleen kuu-

luvan vastuun omaa terveyttään koskien. (Blomberg 1987, 11-14.) 

Aiemmin on väitetty, että terveydenhuolto puuttuu liikaa potilaiden elämään. Samalla on voitu 

kokea, etteivät omat terveystarpeet kuitenkaan tule tyydytetyiksi. Lääkäri on alkanut muuttua 

parantajasta palvelusten tuottajaksi tai konsultoivaksi asiantuntijaksi. Hoitajan rooli on puo-

lestaan muotoutunut enemmän tukijaksi ja ohjaajaksi. Potilaan ja asiakkaan rooli on yhä enem-

män subjekti. Terveydenhuollossa keskitytään vähemmän pieniin seikkoihin ja tämän sijasta 

pyritään vahvistamaan ihmisen toimintakykyä kokonaisuutena. (Blomberg 1987, 16-29.) 

5.2 Laki potilaan oikeuksista ja asemasta 

1990-lukua voidaan pitää terveydenhuollon potilaita ajatellen käänteentekevänä ajankohtana. 

Silloin alettiin entistä enemmän korostaa potilaan subjektiivista asemaa. Suomessa tuli voimaan 

Laki potilaan oikeuksista ja asemasta. Lain voimaantulo 1.3.1993 on myös kansainvälisestä nä-

kökulmasta merkittävää, koska erillinen potilaan oikeuksia koskeva laki on säädetty ensimmäi-

senä Suomessa. (Salmela 1997, 61-70.) 

Laki potilaan oikeuksista ja asemasta käsittelee keskeisiä potilaiden hoitoon ja kohteluun liit-

tyviä oikeuksia. On ilmeisen selvää, että näissä asioissa on ilmennyt ennen lain voimaantuloa 

epäkohtia ja ongelmia, joihin lain avulla on haluttu puuttua. Ennen lain säätämistä käytiin vil-

kasta keskustelua liittyen potilaan asemaan ja oikeuksiin, jonka seurauksena sen aikainen Lää-

kintöhallitus (nyk. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) ehdotti 1979 sosiaali- ja terveysministeri-

ölle, että laki potilaan oikeuksista ja asemasta tulisi voimaan. Lain tarkoituksena oli esimerkiksi 

selkeyttää potilaiden, että terveydenhoitohenkilöstön oikeusturvaa. (Salmela 1997, 70.) 

Terveydenhuollon eettiset perusarvot ovat ihmisarvo, integriteetti ja itsemääräämisoikeus. 

Nämä käsitteet toimivat perustana edellä mainitulle laille. On eettisesti ja oikeudellisesti 
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väärin ajatella, ettei potilas ymmärrä omaa parastaan. Lain mukaan jokaiselle potilaalle kuu-

luvat hyvä hoito ja kohtelu. Potilaalla on aina oikeus saada riittävästi tietoa hoitoon liittyvistä 

asioista, sekä oikeus suostua tai kieltäytyä hoidosta. Potilaan kokiessa vääryyttä hänellä on 

oikeus kannella saamastaan hoidosta tai olla yhteydessä potilasasiamieheen. Hoitosuhteessa 

potilasta tulee kunnioittaa itsenäisenä toimijana, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että potilas 

saisi itse määritellä hoitonsa. (Kokkonen 1997, 67-75.) 

Kehityksen vuoksi potilaat ovat alkaneet aktivoitua itse. Samalla he ovat tulleet tietoisiksi oi-

keuksistaan ja kohottaneet vaatimustasoaan. Suomessa maksetaan suhteellisen korkeaa tulo-

veroa, minkä vuoksi myös palvelujen käyttö ja vaatiminen tuntuvat luonnollisilta. Potilaita voisi 

kuvata aktiivisiksi kuluttajiksi, joilla on yhä enemmän valinnanvapautta ja valinnanvaraa. Tätä 

muutosta on kuitenkin myös kritisoitu. Potilaiden mielipiteitä kartoitetaan nykyään kyselyin. 

”Kuinka voidaan puhua laadukkaista palveluista, jolleivat potilaat itse ole laadukkuutta toden-

tamassa?” – on kehityskulkua kuvaava kysymys. (Salmela 1997, 62-63.) 

5.3 Potilaan kohtaaminen 

Kohtaamista voidaan pitää hoitamisen ydintapahtumana. Hoitajan ja potilaan välillä oleva side 

vaikuttaa kohtaamiseen luonteeseen. Hoitosuhteessa huomio kohdistuu ammatillisesti vain po-

tilaaseen, mutta kohtaaminen voi silti olla molemminpuolista. Vastavuoroisuus ja yhdenvertai-

suus ovat vuoropuhelussa tärkeitä. Kahden henkilön dialogilla voi olla parhaillaan myönteisiä 

vaikutuksia. Se toimii myös opetus-oppimisprosessin perustana. Hoitotyössä hoitaja keskittyy 

potilaaseen sairauden sijasta. Hoitosuhteen potilaskeskeisyys nousee tärkeäksi arvoksi. (Nylan-

der 2002, 14-15.) 

Sairaanhoitajan työhön on aina kuulunut kliinisen hoitotyön lisäksi muitakin osa-alueita. Esi-

merkiksi opetusosaaminen liittyy läheisesti sairaanhoitajan työhön. Pätevän sairaanhoitajan 

voidaan odottaa hallitsevan työn näyttöön perustuvia tietoja ja taitoja. Ajan saatossa sairaan-

hoitajan työssä on kuitenkin alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota potilaan kohtaamiseen 

yksilöllisenä ja ainutkertaisena henkilönä. Kohtaamisessa tulevat ilmi hoitosuhteessa tapahtuva 

päätöksenteko ja ajatus potilaan itsemääräämisoikeudesta. (Nylander 2002, 4.) 

Yhdenvertaisessa hoitosuhteessa potilas on mukana päätöksenteossa. Uusi asiakasajattelu on 

aiheuttanut tietynlaisen murroksen tai kriisin terveydenhuollon organisaatioissa. Potilas tarvit-

see tietoa hoidostaan päätöksenteon tueksi ja laki Potilaan asemasta ja oikeuksista turvaa oi-

keuden tiedonsaantiin. Potilaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaessaan hoitaja hyväksyy po-

tilaan sellaisena kuin hän on ja auttaa tätä löytämään käyttöönsä sen hetkiset voimavarat. 

(Nylander 2002, 7-8.) 

Potilas-hoidonantajasuhde on keskeinen terveydenhuoltojärjestelmässä. Hoitajan työssä kyky 

pysähtyä ja kuulla toisen ihmisen kertomaa edellyttää potilaan tarpeiden huomioimista. 
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Kuuntelemista voidaan pitää kehitystä edistävänä sosiaalisena taitona. Sillä tuetaan hoitosuh-

teen potilaskeskeisyyttä. On tärkeää, että potilaalla on mahdollisuus osallistua yhteiseen kes-

kusteluun. Tämä lisää terveyden ylläpitämiseen tarvittavaa hallinnan tunnetta. Potilas voi ko-

kea terveysneuvonnan tukea antavana ja voimaannuttavana, tai rajoittavana ja ahdistavana. 

Vuorovaikutus terveydenhuollon ammattilaisten kanssa koetaan hoitokokemuksen perustana. 

Keskustelusta välittyvät ammattilaisen ja potilaan käsitykset toistensa rooleja kohtaan. (Nylan-

der 2002, 16-17.) 

5.4 Hoitosuhteen vuorovaikutteisuus 

Vuorovaikutus on toimivan hoitosuhteen perusedellytys. Sen avulla asiakkaan on mahdollista 

kertoa ammattilaiselle henkilökohtaisia asioita ja luottamuksen syntyessä ammattilainen pystyy 

tarjoamansa tiedon avulla rauhoittamaan asiakasta. Hyvän vuorovaikutussuhteen avulla turhat 

toimenpiteet jäävät pois ja asiakas saadaan paremmin sitoutettua hoitoon. Jos vuorovaikutus-

suhdetta ei synny ammattilaisen ja asiakkaan välille, voi seurauksena ikävimmillään olla asiak-

kaan tyytymättömyys ja valitukset huonosta hoidosta. (Salmela 1997, 52-53.) 

Puhe on ammattilaisen tärkeä työkalu. Parhaassa tapauksessa se vaikuttaa asiakkaaseen ikään 

kuin lääke. Hoitosuhteen vuorovaikutus on lähinnä keskustelua. Siinä vuorottelevat kuuntelu ja 

puhuminen. Hyvin onnistuneessa tapaamisessa mukana on lisäksi ammattilaisen läsnäolo. Suo-

men Lääkäriliiton 1970-luvulla teettämässä kyselytutkimuksessa potilaat olivat kuvanneet tyy-

pillisen lääkärin: ”kiireiseksi, rutiininomaiseksi, töykeäksi, viralliseksi ja omaa tärkeyttään ko-

rostavaksi” sekä hoitosuhteen potilaskeskeisyyden vähäiseksi. Nämä ovat melko huolestuttavia 

vuorovaikutussuhteen piirteitä. (Salmela 1997, 55-56.) 

Hoitosuhde voi olla auttava vuorovaikutussuhde. Siinä ammattilainen toimii potilaalle tukena 

kasvuun ja kehitykseen. Ammattilaisen luoma avoimuus ja aitous auttavat potilasta tutustu-

maan rehellisesti omaan itseensä. Hoitosuhteen avoimuus asettaa sekä potilaan, että ammat-

tilaisen haavoittuvaan asemaan. Erilaiset tunteet ja ajatukset voidaan jakaa hyväksyvässä il-

mapiirissä, joka luo ympärille turvallisuudentunnetta. On tärkeää, että potilas kokee tulleensa 

ymmärretyksi ja hyväksytyksi. Hoitajan on vältettävä potilaan moralisointia ja kannustettava 

tätä henkiseen kasvuun. Vastavuoroisuus ammattilaisen ja potilaan välillä luo vuorovaikutus-

suhteen perustan. (Mäkelä, Ruokonen, Tuomikoski 2001, 14-16.) 

5.5 Mahdolliset haasteet 

Hoitosuhteessa ilmenee usein potilaan avuttomuutta ja riippuvaisuutta hoitajasta. Nämä voivat 

olla hetkellisesti hyväksyttäviä hoitosuhteen piirteitä, mutta potilaan avuttomuus saattaa joh-

taa siihen, että hän odottaa ammattilaisen ratkaisevan asioita omasta puolestaan. Jos ammat-

tilainen alkaa käyttäytyä potilaan odotusten mukaisesti, potilaan autonomian ja kehittymisen 

mahdollisuudet saattavat vähetä. Potilas saattaa kokea autonomian vaatimuksen ahdistavana. 

(Mäkelä, Ruokonen, Tuomikoski 2001, 42.) 
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Potilas ei välttämättä motivoidu käyttämään omia valmiuksiaan itsehoitoon. Matala itsearvos-

tus saattaa laskea kykyä pitää huolta itsestään. Vaikeat elämäntilanteet ja ympäristön vaikutus 

vaikuttavat omalta osaltaan potilaan arkeen ja itsehoidon toteutumiseen. Toimivassa hoitosuh-

teessa etuna on se, että jos potilaan itsehoito ei riitä, on potilaan mahdollista hakea ammatti-

laisen tukea. (Blomberg 1987, 10-11.) 

Hoitotieteessä keskitytään hyvän ja terveellisen elämän tukemiseen. Sairaanhoitajan työn tar-

koituksena on auttaa asiakasta löytämään keinoja, joilla tämä voisi elää elämäänsä laadukkaasti 

omia valintojaan tehden. Tällä hoitaja pyrkii lisäämään asiakkaan hallinnantunnetta. (Pelttari 

1995, 124.) 

Sairaanhoitajan auttamistyön lähtökohtana on asiakkaan kunnioittaminen ja hyväksyminen. 

Hoitajan on tärkeä pyrkiä näkemään asiakkaan kasvumahdollisuudet; millaiseksi hän voi tule-

vaisuudessa tulla. Asiakas voi kertoa hoitajalla tämän hetkisestä tilanteestaan omin sanoin, 

jolloin hoitaja pyrkii kuuntelemaan ja ymmärtämään asiakkaan tilannetta. Sitten hoitaja pyrkii 

asiakkaan itsemääräämisoikeutta arvostaen löytämään tämän kanssa keinoja asiakkaan tavoit-

teisiin pääsemiseksi. Auttaminen on asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista – asiakkaan tarpeisiin 

vastaamista. (Pelttari 1995, 124.) 

 

6 Terveydenhuollon tulevaisuuden muutossuunnat 

6.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon visio 

Sosiaali- ja terveysministeriön tulevaisuus- katsauksessa tulevaisuutta ei pyritä ennustamaan, 

vaan ennemminkin halutaan kyetä valmistautumaan tuleviin muutoksiin. Tulevaisuutta varten 

on mietitty tarvittavia muutoksia, vaikkakin tällä hetkellä on jo käytäntöjä ja järjestelmiä jotka 

ovat jo sellaisenaan toimivia. Terveydenhuollon muutostrendeihin vaikuttaa suomen muuttuva 

väestö rakenne, globalisaatio, muuttuva työelämä sekä teknologian kehitys. Ihmiset ovat aktii-

visempia ja osallistuvampia, joka myös osaltaan vaikuttaa muutoksien tuomaan tarpeeseen. 

(STM 2018, 10-11.) 

Vesterisen tutkimuksesta nousee sosiaali- ja terveysalan visiosta monia tulevaisuuden muutos-

suuntia. Raportissa muutossuunnista puhutaan myös megatrendeinä. Opinnäytetyön näkökul-

masta keskeisiä megatrendejä ovat asiakaslähtöisyys, asiakkaiden valmentaminen oman ter-

veytensä edistäjiksi yhteistyössä ammattihenkilöiden kanssa sekä terveysteknologia ja sähköi-

set järjestelmät jotka muuttavat työtä ja helpottavat asiointia. (Vesterinen 2011.) 
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6.2 Soteuudistus ja sairaanhoitajan työnsisällön visio 

Meneillään oleva sote-uudistuksen myötä pyritään uudistumaan koko sosiaali- ja terveydenhuol-

toa. Valtio ja kunnat ovat uudistusta tekemässä julkisenterveydenhuollon puolella. Uudistuksen 

myötä järjestettävistä palveluista olisi vastuussa kansalaisen oma kunta. Tämän uudistuksen 

tavoitteena on tarjota kansalaisille laadukkaita ja yhdenvertaisia palveluita. Uudistuksen myötä 

käytäntöön pyritään saamaan parhaimmat käytännöt, jotta kansalaisten terveys- ja hyvinvoin-

tierot kaventuisivat. (Valtioneuvosto.) 

Sote-muutos tuo mukanaan sairaanhoitajan työhön muutoksia. Keskeisinä toimintaympäristön 

muutoksina tuodaan esille, että asiakkaan ja potilaan vastuu omassa hoidossa tulee kasvamaan. 

Ajatellaan, että asiakas on aktiviinen osapuoli niin omahoidossa kuin päätöksenteossa. Potilas-

suhde kokee muutoksen, kun roolit muuttuvat. Sairaanhoitaja antaa tukea terveydenhuollon 

käyttäjille valmentajamaisella otteella. Teknologian kehitys on myös keskeisessä osassa tule-

vaisuuden muutoksissa. Teknologian tulee näyttäytymään ammattilaisen arjessa enenevässä 

määrin. (Hahtela, N & Meretoja, R 2017.) 

Sairaanhoitajan tulevaisuuden työnsisällön visiossa vuonna 2035 keskeisiksi asioiksi on nostettu 

asiakkaiden yksilöllisyys ja yhteisöllisyys, tiedon tarpeen muuttuminen, omahoidon tukeminen 

sekä terveydenhuollon lisääntyvät tieto- ja viestintäteknologiset palvelut. Edellä mainitut nä-

kökulmat ovat muotoutuneet monelta tekijältä ja taholta ja tästä on syntynyt yhteinen tule-

vaisuuden visio Suomen terveydenhuollosta. Keskeistä tulevaisuuden terveydenhuollossa on, 

että palveluja tuotetaan yhteistyössä terveydenhuollon käyttäjien kanssa ja hoitomuodot ja 

palvelut koostuvat avohoidosta ja sähköisistä ja tekniikan tuomista palveluista. Kaiken uudis-

tuksen ja muutosten jälkeenkin tulevaisuudessa visiossa painotetaan kuitenkin tärkeänä sai-

raanhoitajan roolin ja työn ydintä eli asiakkaiden hoitoa ja huolenpitoa. (Sipilä, Miettinen, Ho-

lopainen, Kyngäs, Turunen, Voutilainen & Pölkki 2015.) 

6.3 Ammatillisen osaamisen vähimmäisvaatimukset tulevaisuudessa 

Sairaanhoitajankoulutuksen tulevaisuus -hankkeessa on määritelty sairaanhoitajan ammatilli-

sen osaamisen tulevaisuuden vähimmäisvaatimukset. Hankkeen tuloksena on syntynyt yhdeksän 

osaamisaluetta. Näistä katsotaan yleissairaanhoidossa työskentelevän sairaanhoitajan ammatil-

lisen osaamisen koostuvan. Asiakaslähtöisyyden ja terveydenedistämisen osaamisaluetta kuva-

taan työssä enemmän.  

Osaamisvaatimuksiin vaikuttavat tekijät täytyy huomioida jo sairaanhoitajien koulutus vai-

heessa, jotta sairaanhoitajat pystyvät vastaamaan erilaisiin tarpeisiin ja vaatimuksiin. Vaikut-

tavia tekijöitä ovat mm. muuttuva yhteiskunta, terveydenhuolto sekä rakenteelliset muutokset 

sosiaali- ja terveyspalveluissa. Suomen väestön ikääntyminen, maahanmuutto sekä monikult-

tuurisuuden tuomat uudet palveluntarpeet osaltaan vaikuttavat myös sairaanhoitajien osaamis-

vaatimuksiin. (Eriksson, Korhonen, Merasto & Moisio 2015, 11-14.)  
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Asiakaslähtöisyyden osaamisvaatimuksena painottuu asiakkaiden kohtaaminen oman elämänsä 

asiantuntijana sekä ammattilaisena asiakkaan kokemuksellisen tiedon hyödyntäminen hoidossa. 

Asiakasta pidetään aktiivisena osapuolena ja sairaanhoitaja osaa arvioida asiakkaan voimavarat 

sekä tukea asiakasta oman hoitonsa suunnittelussa toteutuksessa sekä arvioinnissa. Asiakasläh-

töisyydessä ammattilainen osaa myös osallistaan omaiset mukaan hoitoon, omaa hyvät vuoro-

vaikutustaidot eri-ikäisten asiakkaiden kanssa sekä osaa ottaa asiakkaiden kulttuurit huomioon 

hoidossa. (Eriksson ym. 2015, 36.) 

Terveydenedistämisen osaamisen kompetenssissa sairaanhoitaja osaa ottaa huomioon yhteis-

kunnallisen päätöksenteon sekä rakenteiden yhteydet terveyden ja toimintakyvyn edistämi-

sessä. Ymmärtää terveyden edistämisessä niin taloudelliset lähtökohdat, periaatteet ja toimii 

terveydenedistämisen lähtökohtia noudattaen. Sairaanhoitaja osaa tunnistaa ja arvioida niin 

yhteiskunnan, kuin yksilön tasolla terveydentilaa ja hyvinvointia. Osaamisvaatimuksena myös 

käyttää erilaisia tilastoja ja rekisteritietoa terveyshaasteiden kohdalla. Terveydenedistämi-

sessä sairaanhoitaja kykenee toimimaan ennaltaehkäisevästi ja tunnistamaan kansanterveydel-

lisiä ongelmia aiheuttavat tekijät sekä osaa myös puuttua näihin tekijöihin. Vaaditaan myös 

kyky suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin erilaisissa väliintuloissa yksilö- ryhmä ja yhtei-

söjen kanssa käyttäen hyväksi moniasiantuntija ja moniammatillista verkostoa. Sairaanhoitajan 

osaamisvaatimuksiin sisältyy myös ohjaus- ja opetusosaaminen. Osaamisvaatimuksen kritee-

reinä on, että ymmärtää ohjauksen prosessin, ohjauksen ja opetuksen filosofiset, eettiset ja 

pedagogiset lähtökohdat toteuttaessaan ohjausta ja opetusta. Sairaanhoitajan tulee osata käyt-

tää ohjausta ja opetusta työmenetelmänä erilaisissa työtilanteissa, niin yksilö kuin ryhmäoh-

jauksessa. Vaatimuksena on myös osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ohjausta ja opetusta 

sekä valita oikeat ohjaus ja opetusmetodit asiakkaan tarpeista lähtien. Hoitotyön ammattilai-

sen tulee osata käyttää hyödyksi ohjaus ja opetus materiaali ja tuottaa myös uutta. (Eriksson 

ym. 2015, 43-44.) 

 

7 Sairaanhoitajan työn muutokset tulevaisuudessa 

7.1 Sairaanhoitajan ja potilaan rooli hoitosuhteessa 

Hoitosuhteessa nähdään tulevan muutoksia, kun asiakkaat ja potilaat saavat tietoonsa kaikki 

omat terveystietonsa, eikä vain ammattilainen hallitse asiakkaan terveystietoja.  Potilaan näh-

dään myös itse tuottavan tietoa koskien omaa hoitoaan. Ammattilaisten lisäksi asiakkaiden ja 

potilaiden osallistuminen omien asioiden päätöksentekoon on lisääntymässä. Sairaanhoitajan ja 

potilaan suhde kokee muutoksen näiden asioiden muututtua. (Hahtela & Meretoja 2017, 36-37.) 

Hoitosuhteessa siirryttäessä ammattihenkilölähtöisyydestä potilaslähtöiseen valmentajasuh-

teen ammattihenkilöiden roolit kokevat muutoksen (Routasalo 2009,7). Tulevaisuudessa sai-

raanhoitaja toimintaympäristössä katsotaankin, että keskeisinä tekijöinä pidetään 
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mentorointia, valmentamista sekä kumppanina olemista (Hahtela & Meretoja 2017, 36-37). Täl-

lainen roolin muuttuminen vaatii ammattilaisilta sekä myös potilailta ajattelutavan muutosta. 

Potilas ja ammattilainen ovat yhteistyökumppaneita valmentajamaisessa suhteessa. Valmenta-

jasuhteessa ohjaavana arvona on tasa-arvoisuus ammattihenkilön sekä potilaan välillä. Ammat-

tihenkilön tehtävänä on kartoittaa potilaan elämäntilannetta monipuolisesti. Potilas otetaan 

mukaan hoidon suunniteluun ja yhdessä sovitaan potilaalle sopiva hoito. (Routasalo 2009, 7.) 

Roolin muuttuessa ammattilaiselta vaaditaan uudenlaista oppimiskäsitystä, taitoa valmentaa 

sekä olla potilaita kohtaan sallivia (Routasalo, Airaksinen, Mäntyranta & Pitkälä 2009). Tervey-

denhuollon ammattilaisen sekä asiakkaan välisessä suhteessa on pitkään vallinnut autoritaari-

suus. Ammattihenkilöillä on ollut vahva auktoriteetti potilaiden hoidossa. Autoritaarisessa po-

tilassuhteessa ammattilainen räätälöi asiakkaalle sopivan hoidon ja myös odotti asiakkaan toi-

mivan hoidon mukaisesti. Siirryttäessä autoritaarisesta suhteesta kumppanuus suhteeseen pai-

nottuu suhteessa potilaslähtöisyys. Kumppanuussuhteessa terveydenhuollon ammattilaisen teh-

tävänä on jakaa tietoaan ja hoitovaihtoehtoja potilaalle.  Yhdessä potilaan kanssa tehdään so-

pimus hoitovaihtoehdosta, potilaan hoitoon sitoutuminen vaikuttaa hoidon lopputulokseen.  

Terveydenhuollon ammattilaisen roolissa korostuu oman alan asiantuntijuus sekä tarvittavan 

teoriatiedon välittäminen potilaalle. (Routasalo 2009, 7.) 

7.2 Omahoito ja asiakaslähtöisyys keskiössä 

Omahoidossa potilas on aktiivinen osallistuja niin hoidon suunnittelussa, kuin omanhoitonsa to-

teutuksessa. Hoidon suunnittelu tapahtuu ammattilaisen kanssa yhdessä perustuen potilaan asi-

antuntijuuteen omasta arjesta. Suunnitteluvaiheessa huomioidaan potilaan elämäntilanne kuu-

lemalla potilasta, jonka myötä yhteistyössä räätälöidään potilaalle sopiva hoitosuunnitelma, 

joka perustuu näyttöön perustuvaan hoitoon. (Routasalo & Pitkälä 2009, 5-6.) Olennaisina te-

kijöinä omahoidossa pidetään potilaiden autonomiaa sekä heidän oikeutta tehdä päätöksiä 

oman elämänsä asioissa tai elämäntapavalintoihin liittyen (Routasalo, Pitkälä, Airaksinen & 

Mäntyranta 2009).  

Asiakaslähtöisyydessä terveydenhuollon ammattilainen pyrkii pääsemään asiakkaan kokemuk-

sellisen tiedon äärelle ja hyödyntää sitä asiakkaan hoidossa. Asiakaslähtöisyydessä ei ole täysin 

päämääränä toimia asiakkaan halujen ja toiveiden mukaisesti, niin kuin voisi ajatella. Asiakas-

lähtöisyydessä yhdistyy niin hoito- kuin lääketiede sekä asiakkaan oman arjen tekijät. Toimit-

taessa asiakaslähtöisesti on asiakkaalla esimerkiksi samanlaiset oikeudet omiin tietoihinsa, kuin 

ammattilaisilla. (Koivuniemi 2014, 91-92.) 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista korostaa myös potilaiden itsemääräämisoikeutta, niin, 

että potilas saa itse valita ja vaikuttaa omiin hoitovaihtoehtoisin sekä myös siihen, missä pai-

kassa hoitoa haluaa saada. Asiakkaita pidetään aktiivisina toimijoina, niin yksilöllisesti räätä-

löidyn hoidon suunnittelussa, kuin kehittämisessä. Hoidon suunnittelu onkin tulevaisuudessa 
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kääntymässä personoituun yksilöllisen hoidon tarjoamiseen. Osaamisen kannalta sairaanhoita-

jalta tämä tulee vaatimaan vahvat vuorovaikutus taidot, monipuolista potilaan havainnointia 

ja potilaan yksilöllisten tarpeiden selvittelytaitoja. (Sipilä 2015.) 

Terveydenhuollon asiakkaiden kohdalla on nähtävissä muutosta koskien kasvanutta yksilöllisyy-

den tavoittelua sekä korkeat odotukset sille minkälaista hoitoa he saavat terveydenhuollosta. 

Asiakkaiden arvojen ja asenteiden muuttuminen, odotuksiin vastaaminen sekä korkeat vaati-

mukset tuovat myös osaltaan haasteita terveydenhuollon ammattilaisille. (Sirviö 2016). Kansa-

laisilla on jo hyvin tietoa terveydenriskitekijöistä, näin ollen uusien keinojen myötä pystyttäi-

siin tukemaan kansalaisia heidän aktiivisuudessaan sekä edistämään vastuun kantamista oman 

terveytensä edistämisestä. (Routasalo, Pitkälä, Airaksinen & Mäntyranta 2009, 2351.) 

Tulevaisuudessa terveydenhuollon asiakkaita pidetään aktiivisina toimijoina omahoidossaan ja 

ammattilaisten työssä painottuu suuresti potilaiden omahoidon tukeminen. (Hahtela & Mere-

toja 2017, 36-37). Omahoitoa kohentamalla voidaan vaikuttaa asiakkaiden oman vastuun kan-

tamiseen terveydestään, edistää terveellisiä elämäntapoja ja näiden asioiden kautta asiakkai-

den sitoutumista näyttöön perustuviin hoitoihin. Omahoidon edistäminen vaatii ammattilaiselta 

uudenlaista asennoitumista työskentelyyn sekä uusia tapoja tukea asiakkaita. (Routsalo, Pit-

kälä, Airaksinen & Mäntyranta 2009, 2351.) Omahoidon tukemisessa ammattilainen työskente-

lee suunnitelmallisesti ja työskentely perustuu näyttöön perustuvaan tietoon. (Sipilä, Mietti-

nen, Holopainen, Kyngäs, Turunen, Voutilainen & Pölkki 2015). 

Tutkivan hoitotyön visiossa sairaanhoitajien työ on muuttumassa enemmän asiantuntija ja kon-

sultaatio työksi. Palvelut ovat lisääntyvästi muuttamassa liikkuvammiksi. Sairaanhoitajan toi-

mintaympäristönä voi jatkossa toimia erinäiset terveyskioskit ja hoitoa tarjotaan myös mahdol-

lisesti infopisteillä. Asiakkailla käytössä olisivat itsehoitopisteet, mutta näiden palvelujen li-

säksi tarjolla olisi myös kotiin tarjottavia palveluita. Näillä palveluilla pyritään edistämään asi-

akkaiden omahoitoa erilaisissa muodoissa. (Sipilä ym. 2015.) 

7.3 Potilasohjaus 

Potilasohjaus hoitotyössä on auttamiskeino, joka on enemmän suunnitellumpaa, kuin muut koh-

taamiset ja se on potilaan ja hoitohenkilöstön välistä. Potilas on ohjauksessa keskiössä ja aktii-

vinen osallistuja. Ohjauksessa pyritään potilaan voimavaraistumiseen, aktiivisen osallistumisen 

tukemiseen sekä motivoimiseen. Näiden avulla pyritään lisäämään potilaan hallinnan tunnetta 

sekä lisäämään edellytyksiä oman hoidon vaikuttamismahdollisuuksiin. (Lipponen 2014, 16-17.) 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista määrää, että potilaalla on oikeus saada potilasohjausta 

ja tämän myötä tietoa koskien omaa hoitoaan sekä terveydentilaa. Potilasohjauksessa ohjauk-

sen myötä pyritään siihen, että potilas oppii. Potilasohjauksessa annetaan potilaalle mahdolli-

suus toimia aktiivisena ja annetaan tilaa kysymysten esittämiselle. (Montin 2008.) 
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Sairaanhoitajien työkenttä on jatkuvan muutoksen alla. Tulevaisuuden tuomat muutokset vaa-

tivat ammattilaisilta ohjausosaamisen korostumista. Ammattilaisen täytyy osata valmentaa asi-

akkaita ja samalla käyttää hyväkseen sähköisten järjestelmien tuomaa tietoa. (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö 2013, 13.) Hoitotyössä on muutoksia tulossa, jotka vaikuttavat sairaanhoitajien 

potilasohjaukseen. Hoitoajat ovat lyhyempiä mikä osaltaan vaatii tehokkaampaa potilasoh-

jausta. Potilaat nykypäivänä ovat valveutuneita omista sairauksistaan ja hoidosta sekä ovat 

hyvin tietoisia omista oikeuksistaan. Hoitohenkilökunnan kannalta tämä tarkoittaa vastuun ot-

tamista omista ohjaustaidoistaan sekä taitojen kehittämistä. (Lipponen 2014, 17.) 

Sairaanhoitajan työhön ja potilasohjaukseen vaikuttaa kehittyvä terveysteknologia sekä sähköi-

set järjestelmät, jotka pyrkivät parantamaan asioiden hoitamista ja kommunikointia ammatti-

henkilöiden ja asiakkaiden kesken. (Vesterinen 2009, 30.) Hoitotyön ympäristö muuttuu tekno-

logian myötä, mutta keskeisenä asiana edelleen pysyy vuorovaikutus asiakkaiden kanssa (Sai-

raanhoitajat 2016, 93). Teknologian tuodessa helpotusta myös hoitotyöhön tarvitaan kuitenkin 

sairaanhoitajilta oman alan vahvaa kliinistä osaamista, päättelykykyä ja vuorovaikutustaitoja 

(Hahtela & Meretoja 2017, 36-37). Teknologia hoitotyössä toisi osaltaan lisäinformaatiota pal-

veluiden käyttäjille sekä samalla myös antaisi asiakkaille valtaa omaan terveydentilaan liittyen. 

Tällaiset muutokset tuovat hoitohenkilökunnalle valinnanvaraa minkälaista hoitoa asiakkaille 

annetaan sekä vaihtoehtoja sille missä hoitoa annetaan. (Lankila 2016, 17.)   

7.4 Terveysteknologia ja sähköiset palvelut 

Terveysteknologian avulla pystytään toteuttamaan, niin sähköiset järjestelmät, sovellukset, 

kuin tietojärjestelmät ja ohjelmistot. Terveysteknologia itsessään on lääkintälaite, joka kattaa 

laitteet, järjestelmät sekä tarvikkeet joita käytetään terveyden- ja sairaanhoidossa apuna. Ter-

veysteknologiaa käytetään diagnosoinnissa, sairauksien ehkäisyssä, monitoroinnissa, sairaan-

hoidossa. Terveysteknologialla voidaan myös kompensoida vammojen tai toimintakyvyn vaja-

vuuksia. (Sairaanhoitajat 2016, 16.) 

Sähköisillä palveluilla terveydenhuollossa tarkoitetaan terveydenhuollossa käytettäviä välineitä 

ja palveluita. Palvelut ja välineet käyttävät tieto- ja viestintätekniikkaa. Sähköisten tervey-

denhuoltopalvelujen tarkoituksena yritetään parantaa sairauksien ehkäisyä, diagnosointia, hoi-

toa, seurantaa ja terveydenhuollon hallintoa. (Euroopan komissio.) Suomessa käytetään myös 

käsitettä e-Health joka käsitteenä kattaa e-terveyspalvelut sekä sähköisen terveydenhuollon 

(Reponen 2015). 

Terveydenhuollon asiakkaat käyttävät julkisen terveydenhuollon tarjoamia palveluita. Asiak-

kaille tarjottavia palveluita voi olla sähköisessä muodossa mm. sähköinen ajanvaraus- ja lomak-

keiden täyttö. Nämä palvelut järjestetään tieto- ja viestintätekniikan avuin. (Sairaanhoitajat 

2016, 15.) 
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Teknologia hoitotyössä käsitettä TEC eli ”technology enabled care”, jolla tarkoitetaan tervey-

denhuoltoon terveysteknologian, digitaalisen median ja mobiiliteknologian linkittämistä sekä 

niiden hyödyntämistä hoitotyössä.  Teknologia ja sähköiset palvelut sisältäisivät asiakkaiden 

terveyden seurantaa, omahoitoa, etähoitoa sekä sensoriteknologiaa. (Lankila 2016, 17.) 

Teknologia tulee näyttäytymään sairaanhoitajan jokapäiväisessä työssä. Sairaanhoitajan osaa-

miseen kuuluukin teknologian hallinta ja sen käyttäminen työssä (Sairaanhoitajat, 9). Sairaan-

hoitajan tulee osata tarjota, neuvoa sekä kannustaa potilaita sekä asiakkaita teknologian tuo-

man palveluiden käytössä, asiakkaan tarpeet ja osaaminen huomioiden. (Hahtela & Meretoja 

2017, 36-37.) Teknologia osaaminen tutkimuksen mukaan karttuu jo nuoremmalle sukupolvelle 

kasvuiässä, joka helpottaa uuden teknologisten taitojen oppimista. Vanhemmat työntekijät 

saattavat olla tätä osaamista kohtaan torjuvampia heidän joutuessa omaksumaan jo vanhojen 

opittujen tapojen tilalle uutta osaamista. (Aerschot, Turja & Särkikoski 2017.) 

Kaavailtuja sähköisiäpalveluja asiakkaiden käyttöön on suunniteltu esimerkiksi lääketieteelli-

nen päätöksentuki. Asiakkaiden käyttöön tulisi myös mahdollisesti riskitekijöiden kartoitusta ja 

hoidonohjauksen liittyvää itsearviointia. Asiakkaan olisi mahdollista tehdä terveystarkastus säh-

köisesti sekä ottaa käyttöönsä oman hoidon tueksi erilaisia muistutus- ja kalenteripalveluita. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö, 12.) Osaksi kansalaisten arkipäivää on rantautunut omamittaus 

eli itsensä kvantifioiminen. Puettavissa laitteiden avulla pystytään seuraamaan elintoimintoja. 

Omamittaus on mahdollista myös hyödyntää terveydenhuollossa langattomien yhteyksien 

avulla. Näin hoitohenkilökunta voi saada kotona olevasta potilaasta kertyvää tietoa. Omamit-

tauksen käyttäminen käytännössä vaatii hoitotyön ammattilaisilta kertyvän tiedon tulkitsemi-

sen osaamista. (Sairaanhoitajat 2016, 94.)  

Sote-uudistuksen myötä digitalisaatio on nousemassa pinnalle sosiaali- ja terveyspalveluissa. 

Nähdään, että tulevaisuudessa järjestettävien palveluiden toteutuksessa digitaalisuus näyttäy-

tyy merkittävänä. (Salminen, Stolt & Suhonen 2017, 140.) Suomessa on alettu työstämään säh-

köisten palvelujen kehittämistä 80-luvulla. Tämän työn tuloksena koko Suomen julkisen tervey-

denhuollon käyttöön on saatu mm. sähköiset sairauskertomukset 2000-luvun puolivälissä. Tule-

vaisuuden strategiassa tähdätään siihen, että sähköisten palvelujen myötä tietoa käytettäisiin 

hyväksi mm. asiakkaiden hoidossa. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 8.) Tulevaisuuden terveyden-

huollossa kehittynyt teknologia sekä digitaalisuus tulevat näkymään hoitohenkilökunnan ar-

jessa. Muutos ja kehitys voivat osaltaan tehdä tarjottavista palveluista vaikuttavampia sekä se 

tuo myös merkityksen suunniteltaessa asiakkaita auttavia palveluita. (Lankila 2016,17.)  

Digitalisaation jalkautuessa käytännön työhön on se luotava asiakkaiden tarpeista ja osoittau-

duttava käyttäjä ystävälliseksi niin asiakkaan, kuin ammattilaisten näkökulmasta. Muutokset 

tuomat edut ammattilaiselle sekä asiakasryhmälle olisi hyvä tuoda nähtäville. Nämä em. tekijät 
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lunastavat helpommin, niin asiakkaiden kuin ammattilaistenkin hyväksynnän muutoksista. (Sal-

minen ym. 2017, 145.) 

Yhtenä tavoitteena digitalisaatioissa on, että kansalaiset hoitaisivat terveysasioitaan sähköisten 

palveluiden kautta ja tämän myötä myös tuovat tietoja niin yksityiseen kuin terveydenhuollon 

ammattilaisten käyttöön. Asiakkailta vaaditaan kohtalaista tietotekniikan osaamista, kiinnos-

tusta sekä tarvittavia välineet ja internetyhteyden hyödyntääkseen sähköisiä palveluita. Kan-

salaiset suhtautuvat optimistisesti sähköistenpalvelujen käyttämiseen sekä pitävät omia taito-

jaan sen suhteen hyvinä. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2016.)  Muutosten myötä sosiaali- ja 

terveyenhuollossa ollaan kallistumassa enemmän ennaltaehkäisevän ja omahoito palvelujen 

puolelle (Salminen ym. 2017, 143).  

Uudistuvan sosiaali- ja terveydenhuollon myötä digitalisaatiossa ammattihenkilöiden rooli tulee 

olemaan tärkeä sen jalkautuessa käytännön työhön. Digitalisaatio tulee myös näyttämään 

suurta osaa tulevaisuuden työssä ja näin ollen tämä tuo uudenlaisia osaamisvaatimuksia sai-

raanhoitajille sekä osaltaan osaamisvaatimuksetkin muuttuvatkin. Digitalisaatio kehittyessä tu-

lee ammattilaisen tehtäväksi motivoida ja ohjata potilaita niin, että he ottavat vastuuta omasta 

hoidostaan sekä ovat kykeneviä käyttämään digitalisaation tuomia palveluja. Aikaisemmin on 

todettu, että ammattihenkilöillä on ollut tämän kaltaisten uusien palveluiden käyttöönotossa 

haasteita. Haasteita on havaittu ammatti-identiteetin, asenteiden, roolien sekä työprosessien 

edellyttämästä muutoksesta. (Salminen ym. 2017, 144-145.) 

Arvioidaan, että robotiikka ja automatiikka kykenisi suorittamaan hoitotyön ammattilaisten 

työosuudesta jo viidesosan lähitulevaisuuden aikana. Tällä hetkellä terveydenhuollon kentällä 

robotiikkaa on kuitenkin vähäisesti käytössä. Nähdään kuitenkin, että robotiikan avulla hoito-

henkilökunnan työstä jäisi pois avustavat tehtävät ja hoitajien resursseja pystyisi kohdenta-

maan enemmän ihmisten väliseen työskentelyyn. (Aerschot & Särkikoski 2017.) 

Tällä hetkellä ja tulevaisuutta kohti terveyspalveluita kehitetään sähköisempään muotoon. Yksi 

valtion kärkihankkeista ODA-projekti on kehittämässä sosiaali- ja terveyspalveluille digitaalista 

oma-palvelu ohjelmaa. Palvelun kehittämisen myötä pyritään siihen, että asiakas saisi vastauk-

sen ongelmaansa sähköisesti palvelusta missä ja milloin vain. Palvelun antamat neuvot olisivat 

aina yksilöllisiä ja perustuisivat aina asiakkaan omiin jo tallennettuihin terveystietoihin. Vas-

taanotto käynnillä pystyttäisiin keskittymään asiakkaan kannalta olennaiseen asiaan. Digitaali-

sen palvelun myötä ammattilaisten näkökulmasta ammattilaisella olisi esitiedot jo potilaasta 

etukäteen. Oma-palvelu olisi jo ennakkoon kartoittanut asiakkaan tilanteen, niin asiakasta vas-

taanottaessa pystyisi käyttämään ajan asiakkaan kohtaamiseen. Järjestelmään tallennetut asi-

akkaan yksilölliset ja ajantasaiset tiedot auttaisivat ammattilaista päätöksenteossa. Palvelun 

myötä myös ammattilaisen työ ei olisi niin rutiininomainen ja mahdollistaisi myös etätyön teon. 

(Kuntaliitto.fi.) 
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8  Opinnäytetyön empiirinen toteuttaminen 

8.1  Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

Kirjallisuuskatsaukset voidaan jakaa kolmeen päätyyppiin. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen 

lisäksi tyyppeinä ovat systemaattinen sekä meta-analyysi kirjallisuuskatsaukset. (Stolt, Axelin 

& Suhonen 2015, 8.) Hoito- sekä terveystieteellisissä tutkimuksissa kirjallisuuskatsausten 

käyttö on yleisty-nyt (Kangasniemi ym. 2013). Yksi oleellisimmista kirjallisuuskatsauksen teh-

tävistä on lisätä ymmärrystä teoreettisesta tiedosta sekä käsitteistä sekä esimerkiksi arvioida 

tiedon taustalla olevaa teoriapohjaa. Katsauksen avulla pystyy esittämään valitusta aiheesta 

selkeän kokonaisuuden. Kirjallisuuskatsaus pohjautuu laajaan ja monipuoliseen tutkimustie-

toon, katsauksen työstäminen etenee systemaattisesti sekä katsauksen tulee olla uudelleen 

toistettavissa. (Stolt, Axelin & Suhonen 2015, 7.)  

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on yleisempiä käytettyjä katsaustyyppejä. Lähtökohtaisesti ku-

vailevaa kirjallisuuskatsaus voidaan pitää vapaamuotoisena yleiskatsauksena. Vapaamuotoi-

suus näkyy sillä, että tutkimuskysymykset voidaan asettaa väljästi ja katsaustyyppi ei sisällä 

ehdottomia sääntöjä. (Salminen 2011, 6.) Kuvailevakirjallisuuskatsaus koostuu neljästä vai-

heesta: tutkimuskysymysten asettelusta, tiedon haku ja tutkimusaineiston valitseminen ja 

kolmantena vaiheena kuvailun rakentaminen ja viimeisenä tuotetun tuloksen tarkastelu.  

Tutkimuksen aloittaminen lähtee tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimuskysymysten määritte-

lystä. Tätä vaihetta voidaan pitää todella tärkeänä suunnan määrittäjänä tutkimuksen kulun 

kannalta. Tutkimuksen kannalta oleellista ja merkittävää on tutkijan oma motivaatio tutkitta-

vaan aiheeseen. On välttämätöntä huomioida tutkimuksen objektiivisuus tiedonkäsittelyä ja –

tuottamista ajatellen. Tutkijan mahdolliset ennakko-oletukset ja toiveet voivat vaikuttaa tut-

kimuksen tuloksiin. Tutkimuskysymysten on oltava asianmukaisia ja resursseihin nähden rajat-

tuja. Valitut tutkimuskysymykset luovat fokuksen koko tutkimustyölle, jonka vuoksi niiden tu-

lee olla tarkkaan harkittuja. (Stolt, Akselin & Suhonen 2015, 24-25.)  

Kirjallisuushaun avulla pyritään löytämään kaikki aineisto, joka vastaisi asetettuihin tutkimus-

kysymyksiin. Tutkijat käyttävät tavallisesti alkuperäistutkimuksia aineistonaan. Määriteltyjen 

käsitteiden avulla haetaan ainestoa tietokannoista käyttäen aiheen kannalta oleellisia mu-

kaanotto- ja poissulkukriteereitä. Tutkimuksessa käytetty hakuprosessi esitetään selkeästi, 

jotta se pystytään tarvittaessa toistamaan uudelleen. Hakuprosessin laajuuteen vaikuttavat 

tutkimuksessa käytettävissä olevat resurssit. Vahvuuksia ja heikkouksia on hyvä nostaa tarkas-

teltavaksi käytetyn hakumenettelyn ja aineistohaun arvioimiseksi. (Stolt, Akselin & Suhonen 

2015, 25-28.)  



 25 
 

 

Kuvailun rakentamisvaiheessa pyritään löytämään vastaus tutkimuskysymyksiin. Vaiheeseen 

kuuluu aineiston pohjalta tehtävä yhteenveto sekä aineiston analysointi ja syntetisointi. Mah-

dollisesti tässä vaiheessa voidaan muodostaa uusia johtopäätöksiä ja tulkintoja alkuperäisai-

neistoa muuttamatta. Kirjallisuuskatsauksessa pyritään hallitsemaan aineisto hyvin kokonais-

valtaisesti ja saamaan syvällistä ymmärrystä tutkimusaiheesta. Kolmanteen vaiheeseen sisäl-

tyvät aineiston kuvailu, ymmärtäminen sekä aineistolähtöinen toteuttaminen ovat keskeisiä 

piirteitä tässä kohtaa sekä koko kirjallisuuskatsauksessa. (Kangasniemi ym. 2013.)  

Prosessin viimeisessä vaiheessa aineiston tuloksia tarkastellaan ja raportoidaan lopulliseen 

muotoonsa. Lukijan tulee voida tarkastella tutkimuksen luotettavuutta raporttia läpikäymällä. 

Raportointiin kuuluu tulosten edustettavuuden pohdinta ja kriittinen tarkastelu. Huolellisesti 

laadittu tulosten raportointi mahdollistaa tutkimuksen toistettavuuden lukijan toimesta. Kat-

sauksen tuloksista voidaan tehdä yhteenveto taulukkomuotoon tutkimuksen johtopäätösten 

selkiyttämiseksi. Tässä prosessin vaiheessa on pyrittävä pitämään saadut tulokset realistisessa 

suhteessa alkuperäistutkimusten näyttöön. (Stolt, Akselin & Suhonen 2015, 32-33.) 

8.2  Aineiston keruu kirjallisuuskatsauksen avulla 

Opinnäytetyötä aloittaessa tekijät osallistuivat Laurea ammattikorkeakoulun Porvoon kampuk-

sen järjestämiin tiedonhakupajoihin. Tiedonhakupajassa sai tietoa eri tietokannoista ja niiden 

kautta tehtävästä tiedonhausta. Lisäksi neuvoja tiedonhankintaan sai kampuksen kirjaston in-

formaatikolta. Lopulta päädyttiin valitsemaan kolme eri tietokantaa: Finna, Medic ja eHoito-

tiede. Valinta syntyi sen perusteella minkä tietokannan kautta löytyi käsitteiden kannalta kat-

tavimmin tietoa. 

Hakusanat muodostettiin valittujen opinnäytetyön käsitteiden pohjalta. Tiedonhaku tehtiin 

selvyyden vuoksi erikseen koskien mennyttä aikaa ja tulevaisuutta. Lopulliset hakusanojen 

muodostelmat syntyivät kokeilemalla eri sanojen yhdistelmiä ja käsitteisiin liittyviä muita sa-

noja. Hakemalla tietoa valittujen käsitteiden avulla aineistoa löytyi niin laajasti, että sitä 

olisi ollut mahdotonta käydä kokonaisuudessaan läpi. Hakukoneilla aineistoa etsiessä käytet-

tiin tiettyjä sisäänottokriteerejä.  

Tulevaisuuden tiedonhaussa sisäänottokriteereinä olivat vuoden 2008-2018 julkaisut. Historian 

tiedonhaussa sisäänottokriteereinä olivat perustellusti myös yli 10 vuotta vanhemmat teokset. 

Yhteisiä sisäänottokriteerejä tiedonhaussa olivat pro gradut, väitöskirjat sekä kirjat. Kattavan 

tiedonhaun jälkeen lisättiin käytettävään aineistoon manuaalisesti löydettyjä lähteitä. Tie-

donhaun tuloksista valittiin otsikon perusteella sopivat lähteet työhön ja tämän jälkeen kar-

sittiin vielä abstraktien/aiheiden perusteella sopimattomat lähteet pois. Viimeisessä vai-

heessa aineiston valikoitumiseen vaikutti myös teosten saatavuus. Taulukossa 2 on esitelty 

kirjallisuuskatsauksen avulla valittu tulevaisuuteen kohdistuva aineisto. 
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Aineiston poissulkukriteereinä olivat erikoissairaanhoitoon tai johonkin erikoisalaan liittyvä 

aineisto. Poissulkukriteerinä oli rajatut ikäryhmät sekä aineisto joka ei ollut ilmaiseksi tilatta-

vissa tai saatavilla. Valitun aineiston ulkopuolelle pyrittiin jättämään hoitotyön ulkopuoliset 

aihealueet. Taulukossa 1 on esitelty kirjallisuuskatsauksen aineiston tulevaan liittyvää haku-

prosessia. Liitteessä 1 on esitelty kirjallisuuskatsauksen aineiston lähimenneisyyteen liittyvää 

hakuprosessia. 
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Viitetieto-
kanta  

Hakusanat  Tulok-
set  

Otsikon 
perus-
teella vali-
tut  

Abstraktien/ai-
heiden perus-
teella valitut  

Finna  Potilasohjaus:  
potilasohjau*  
potilasohjau* and hoitotyö  
  
Hoitosuhde:  
sairaanhoit* and vuorovaik* and potila*  
  
Asiakkuus:  
asiakkuu* and terveydenhuol*  
asiakas and terveydenhuol*  
asiakas and terveydenhuol* and hoitaja  
  

  
98  
57  
  
  
53  
  
  
37  
284  
46  

  
19  
  
  
  
10  
  
  
12  
42  
6  

  
11  
  
  
  
3  
  
  
6  
7  
0  

Medic  Potilasohjaus:  
potilasohjau* and potilasneuvo* and hoi-
taja  
  
Hoitosuhde:  
asiakas and hoitaja  
  
Asiakkuus:  
asiakas and terveydenhuolt*  
asikas and hoitotyö  
  
Itsehoito:  
itsehoito  

  
91  
  
  
48  
  
  
98  
107  
  
  
565  

  
12  
  
  
3  
  
  
11  
7  
  
  
20  

  
6  
  
  
1  
  
  
3  
3  
  
  
3  

e-Hoito-
tiede  

Potilasohjaus:  
potilasohjau*  
  
Hoitosuhde:  
hoitaja and potilas  
  
Asiakkuus:  
asiakkuus  
asiakas and terveydenhuol*  
  
Itsehoito:  
itsehoi*  
  
  

  
26  
  
  
14  
  
  
1  
39  
  
  
16  

  
5  
  
  
1  
  
  
1  
2  
  
  
0  

  
2  
  
  
0  
  
  
1  
0  
  
  
0  

Taulukko 1: Tulevaisuuteen liittyvä tiedonhaku 
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Taulukko: 2; Kirjallisuuskatsauksen avulla valitut artikkelit, raportit ja tutkimukset 

 

Artikkelin/raportin/tutkimuksen 
tekijä (t), julkaisuvuosi 

Artikkelin aihe Tiivistelmä 

Hahtela,N & Meretoja, R. 2017. 
Tutkiva hoitotyö. 

Sairaanhoitajan työnkuvan 
muutokset Sote-uudistuksessa. 

Sote-uudistus tuo muutoksia sai-
raanhoitajan työnkuvaan, osaamis-
vaatimuksiin ja toimintaympäris-
töön.  

Routasalo, P., Pitkälä, K., Airak-
sinen, M., Mäntyranta, T. &. 
2009.  

Potilaan omahoidon tukeminen. Omahoidon tukemisessa ammatti-
henkilön ja potilaan roolin muut-
tuu. Hoitosuhde muuttuu ammatti-
henkilölähtöisestä suhteesta enem-
män potilaslähtöiseen suhteeseen.  

Sipilä, M., Miettinen,M.,  Holo-
painen,A.,  Kyngäs,H., Turu-
nen,H., Voutilainen,P & Pölkki, 
T. 2015. Tutkiva hoitotyö. 

Visio sairaanhoitajan työn sisäl-
löstä vuonna 2035. 

Sairaanhoitajan työnsisältöön 
vuonna 2035 sisältyisi yksilöllisyys 
ja yhteisöllisyys, tiedon tarpeen 
muuttuminen, omahoidon tukemi-
nen ja tieto- ja viestintäteknologia-
palveluiden lisääntyminen.  

Sirviö, P., Fors, R., Meriläinen, 
M., Koivisto, K. & Sandelin, P. 
2016. 

Sairaanhoitajan työn tulevai-
suus. 

Yhteiskunnalliset muutokset vaikut-
tajat sairaanhoitajan työhön. Tule-
vaisuudessa painottuvat asiantunti-
juus, kliininen osaaminen ja työn 
vaikuttavuuden arviointi sairaan-
hoitaja työssä. Terveydenhuollossa 
terveysteknologia ja digitaalisuus 
tulevat näyttäytymään suurempaa 
osaa.  

Vesterinen, M. 2011.  Sote-Ennakointi- Sosiaali- ter-
veysalan sekä varhaiskasvatuk-
sen tulevaisuuden ennakointi. 

Ennakointi projekti sosiaali- ja ter-
veysalan tulevaisuudesta. Projek-
tilla on ennakoitu tulevaisuuden vi-
sioita sekä tulevia muutostrendejä.  

Lipponen, K. 2014.  Potilasohjauksen toimintaedel-
lytykset. 

Tutkimuksessa käsitellään sekä eri-
koissaanhoidon ja perusterveyden-
huollon potilasohjauksen toiminta 
edellytyksistä. Kuvataan myös hoi-
tohenkilökunnan ehdotuksia oh-
jauksen kehittämisestä.  
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8.3 Sisällönanalyysi ja aineistoin käsittely 

Opinnäytetyössä käytetään sisällönanalyysia työn analyysimenetelmänä. Sisällönanalyysi sopii 

laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmäksi. Sisällönanalyysin avulla laaditaan tutkimuksen 

tulokset ja voidaan kuvailla tutkimuksen kannalta keskeisiksi määritellyt asiat. Sisällönanalyy-

sin avulla tuotettua tietoa voidaan yksinkertaistaa ja esittää esimerkiksi käsitteiden tai taulu-

koiden avulla. Näin tutkimuksen käytetyistä aineistoista syntyvät lopulliset tutkimuksen tulok-

set. (Kyngäs, Elo, Kääriäinen, Kanste & Pölkki 2011, 139-140.) 

Sisällönanalyysi on mahdollista toteuttaa joko teorialähtöisesti eli deduktiivisesti, tai aineisto-

lähtöisesti eli induktiivisesti. Sisällönanalyysin toteuttamistavan valitsemiseen vaikuttaa tutki-

muksen tarkoitus. Deduktiivisella tyylillä aineistoa käsiteltäessä muodostuu analyysirunko jo 

olemassa olevan tiedon pohjalta. Induktiivisessa sisällönanalyysin menetelmässä muodostuu 

aineiston perusteella käsitteitä. Deduktiivisen, että induktiivisen tulokset voidaan kvantifi-

oida, jolloin lasketaan monesti tietty asia tai käsite esiintyy aineistossa. (Kyngäs ym. 2011, 

139-140.) 

Aineistolähtöistä analyysimenetelmää käyttämällä tutkija pelkistää, ryhmittelee ja abstrahoi 

aineiston. Prosessin etenemistä ohjaa tutkimustehtävä tai -kysymys. Tutkija kerää aineistosta 

tutkimuskysymykseen vastaavia ilmaisuja, joita hän yhdistelee ja muodostaa yleiskäsitteiden 

avulla kuvauksen. Prosessin aikana syntyy ylä- ja alakategorioita tutkijan oman tulkinnan mu-

kaan. Kategorioiden yhdistämistä jatketaan mahdollisimman pitkään mielekkyyttä ja järke-

vyyttä noudattaen. Tulokseksi syntyy tutkijan rakentama malli. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 5-

7.) 

Induktiivinen eli aineistolähtöinen analyysimenetelmä toteutetaan aineiston pohjalta. Synty-

viä käsitteitä muodostaessa on tarkoituksena esittää niiden tuottaminen tarkasti, mutta käy-

tännössä se voi olla tutkijalle haasteellista. Analyysimenetelmää käyttämällä tutkija saa tu-

loksia, joissa ilmenee käsitteiden rakentuminen. (Kyngäs ym. 2011, 139-140.) 

Opinnäytetyössä käytetään induktiivista sisällönanalyysia. Tällä menetelmällä aineistosta nos-

tetaan esiin tutkimuskysymyksen kannalta olennaiset ja tärkeät asiat. Syntyneen luokituksen 

perusteella saadaan vastaus tutkimuskysymykseen. Liitteessä 2 esitellään taulukossa keskeis-

ten käsitteiden lähimenneisyyden piirteitä valitun aineiston avulla. 
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Alkuperäinen ilmaisu Pelkistetty ilmaisu Alaluokka Yläluokka 

”Sairaanhoitajan roo-
lissa painottuvat mento-
rointi, valmentaminen 
ja kumppanina olemi-
nen” 

Sairaanhoitajan rooli on 
mentorointi, valmenta-
minen ja kumppania 
oleminen 

Sairaanhoitajan roolin 
muuttuminen ohjauk-
sessa ja hoitosuhteessa 

Ammattihenkilön roolin 
ja ohjaustavan muuttu-
minen potilasohjauk-
sessa 

”Sairaanhoitajan asian-
tuntijuus muuttuu 
enemmän omahoidon 
tukemiseksi 

Sairaanhoitajan asian-
tuntijuus muuttuu oma-
hoidon tukemiseksi 

Asiantuntijuudesta siir-
rytään potilaan omahoi-
don tukemiseen 

 

”Asiantuntija-auktori-
teetti  
muuttuu potilaan yh-
teistyökumppaniksi ja 
valmentajaksi” 
 

Ammattihenkilö muut-
tuu potilaan yhteistyö-
kumppaniksi ja valmen-
tajaksi 

Ammattihenkilö toimii 
potilaan yhteistyökump-
panin ja valmentajana 

 

Taulukko 3: Esimerkki analyysin etenemisestä 

 

9 Tulokset 

9.1 Sairaanhoitajan työn muutokset tulevaisuudessa 

Tutkimuskysymystä tarkasteltaessa nousi aineistosta esille tulokset keskeisten käsitteiden 

analysoinnista. Hoitosuhteen, potilasohjauksen, omahoidon ja asiakaslähtöisyyden kohdalla on 

tulevaisuudessa nähtävissä erilaisia painotuksia ja muutossuuntia. Omahoidossa korostuu tule-

vaisuudessa omahoidon tukeminen, edistäminen sekä sairaanhoitajan rooli on valmentajana 

toimiminen. Asiakaslähtöisyys näyttäytyy sillä, että asiakkaat tulevat samaan kaiken itseään 

koskevan tiedon ja osallistuvat enemmän päätöksen tekoon omassa hoidossaan.  Potilasoh-

jauksessa olennaista on sairaanhoitajan roolin ja ohjaustavan muuttuminen. Asiakkaat ovat 

tietoisempia ja vaativat hoidoltaan enemmän, mikä haastaa sairaanhoitajan ohjausosaamista. 

Hoitosuhteessa asiakas ja hoitaja ovat tasavertaisia ja sairaanhoitajan roolissa korostuu kump-

panuus asiakkaan kanssa.  

Tulevaisuudessa sairaanhoitajan rooli kokee muutoksen, joka näyttäytyy asiakkaan ja hoitajan 

välisessä suhteessa (Hahtela 2017 & Sipilä 2015). Nykyajan valossa asiakkaita pidetään aktiivi-

sina yksilöinä oman hoidon suunnittelussa sekä päätöksenteossa. Terveydenhuollon asiakkaat 

ovat myös kykeneviä itse hakemaan tietoa omasta sairaudestaan. (Routsalo 2009.) Avohoito, 

virtuaalisuus ja teknistyvät palvelut ovat tulevaisuutta hoitotyössä. Kehityksestä huolimatta 

korostetaan sairaanhoitajan hoidon ja huolenpidon sekä kasvokkain annettavan hoidon tär-

keyttä kehittyvästä hoitotyön työstä huolimatta. (Hahtela 2017 & Sipilä 2015.) Tulevaisuu-

dessa sairaanhoitajan työpisteenä voi toimia esimerkiksi terveyskioski tai palveluita tarjotaan 

liikkuvina palveluina. Näin ollen sairaanhoitajan työ olisi myösi paljolti konsultaatio ja asian-

tuntija työtä. (Hahtela 2017 & Sipilä 2015.) 
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Tulevaisuuden asiakas on valveutunut, osaa hakea tietoja ja omaa myös kriittisen asenteen 

tietoa kohtaan haastaa sairaanhoitajaa ohjauksessa. Asiakkaat ovat hyvin tietoisia oikeuksis-

taan ja eivätkä välttämättä pidä aina sairaanhoitajan ohjauksen tuomaa tietoa ainoana oi-

keana vaihtoehtona. (Hahtela 2017 & Sipilä 2015.) Asiakkaat uskaltava vaatia yksilöllistä hoi-

toa ja heillä saattavat olla myös suuret odotukset sille minkälaista hoitoa he odottavat. Asiak-

kaiden odotukset ja vaatimukset haastavat sairaanhoitajien ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja. 

(Sirviö 2016.) Itsemääräämisoikeutta ja yksilöllisyyttä korostetaan tulevaisuuden palveluissa, 

jolloin sairaanhoitajalla täytyy olla osaamista suunnitella ja suunnata potilaalle sopiva hoito 

yhdessä asiakkaan kanssa keskustellen (Hahtela 2017 & Sipilä 2015). Teknologian kehitys ja 

sähköisten käyttöjärjestelmien hyödyntäminen muuttaa sairaanhoitajan työtä. Tällä katso-

taan olevan hyödyllinen merkitys asiakkaiden ja hoitajien väliselle vuorovaikutukselle ja asioi-

den hoitamiselle. (Vesterinen 2011.) 

Omahoidossa sairaanhoitajan asiantuntija roolia muuttaa, kun omahoidossa painotetaan 

enemmänkin potilaan tukemista. Hoidossa ylipäätänsä asiakasta pidetään oman hoitonsa kes-

kiössä. Katsotaan, että vastuu oman terveytensä ylläpitämisestä siirtyy enenevissä määrin asi-

akkaalle itselleen. (Hahtela 2017 & Sipilä 2015.) Omahoidossa suhde potilaaseen on kokenut 

muutoksen. Auktoriteetti suhteesta siirrytään kumppanuussuhteeseen ja tämän kautta val-

mentajasuhteeseen. Merkittävänä voidaan pitää sitä, että ammattihenkilölähtöinen ajattelu-

tapa potilassuhteessa muuttuu potilaslähtöiseen ajatteluun. (Routsalo 2009).  Teknologian ke-

hitys ja työskenteleminen virtuaalisessa työympäristössä muuttaa sairaanhoitajan roolia 

enemmänkin terveysvalmentajamaiseen suuntaan. Valmentajamaisessa roolissa korostuu asi-

akkaiden mentorointi, valmentaminen ja kumppanin oleminen. (Hahtela 2017 & Sipilä 2015.) 

Asiakaslähtöisyyden analysoinnista Vesterisen (2011), Hahtelan (2017) ja Sirviön (2016) tutki-

muksista alaluokaksi syntyi; tulevaisuudessa painottuu asiakaslähtöisyys, jossa asiakkaat saa-

vat kaiken itseään koskevan tiedon ja lisääntyvästi tekevät päätöksiä oman hoitonsa suhteen. 

Seuraavassa alkuperäisilmaisuja asiakaslähtöisyys käsitteeseen liittyen.  

” Kansalaiset vaativat jatkossa yksilöllisiä, juuri heille räätälöityjä terveyspalveluita” 

”He saavat kaiken itseään koskevan tiedon ja osallistuvat entistä enemmän ammattilaisen 

ohella itseään koskevaan päätöksen tekoon” 

” Muutossuunnissa (megatrendeissä) on tulevaisuudessa keskeistä asiakaslähtöisyys” 
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10 Pohdinta 

Opinnäytetyössä keskitytään kuvaamaan tapahtuneita muutoksia hoitaja-potilassuhteessa, po-

tilasohjauksessa, omahoidossa sekä asiakaslähtöisyyden vahvistumisessa. Näitä muutoksia ku-

vataan menneisyydestä tulevaisuuden visioon. Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään käsitteitä 

sairaanhoitajan työn näkökulmasta. 

10.1 Tulosten tarkastelu 

Lähimenneisyydessä hoitosuhteen piirteissä korostui paternalistinen eli holhoava hoitokäy-

täntö (Häyry 1990, 1-2). Siinä hoitotyön ammattilaiselle kuului auktoriteettiasema, jolloin hän 

asettautui hoitosuhteessa hierarkkisesti potilaan asemaa korkeammalle. Holhoavaa hoitosuh-

detta kuvasi lapsen ja vanhemman välinen suhde. (Martin, Haskard-Zolnierek & DiMatteo 

2010, 133.) Lähimenneisyyden hoitosuhteen piirteitä olivat monologisuus sekä ammattilaisen 

ja potilaan välisen vuorovaikutuksen puuttuminen (Kyngäs ym. 2007, 82-83; Hirvonen, Pietilä 

& Eirola 2002, 222-227). 

Hoitosuhteen asiakaslähtöinen lähestymistapa on ollut aiemmin puutteellinen (Hautamäki 

1997, 100-106). Lähimenneisyydessä asiakkaan mielipidettä ei ole välttämättä huomioitu. Am-

mattilaisen näkemys on ollut korostunut, jolloin ammattilainen on myös tehnyt hoitoon liitty-

vät päätökset (Pietilä ym. 2002, 68; Martin, Haskard-Zolnierek & DiMatteo 2010, 133). Am-

mattilainen on ollut hoitosuhteessa etulyöntiasemassa, jolloin ongelmana on voinut olla poti-

laan autonomian ja itsemääräämisoikeuden toteutumattomuus (Martin, Haskard-Zolnierek & 

DiMatteo 2010, 133; Hautamäki 1997, 96-97). Ammattilaisen on ollut mahdollista sivuuttaa 

potilaan valinnan- ja toiminnanvapaus tai kohdella potilasta hoitosuhteessa objektin asemassa 

(Pietilä ym. 2002, 68; Hautamäki 1997, 96-97). 

Potilausohjauksen piireitä on ollut asiakkaan alisteinen asema. Silloin hänelle on kuulunut asi-

akkaan antamien ohjeiden omaksuminen ja noudattaminen. Potilaalla ei ole välttämättä ollut 

mahdollisuutta esittää kysymyksiä tai vastavuoroinen keskustelu on ollut niukkaa. (Martin, 

Haskard-Zolnierek & DiMat-teo 2010, 133.) Ammattilaisen ajatuksena on saattanut olla ettei 

potilas tiedä omaa parastaan, jolloin häntä ei ole välttämättä informoitu tai annettu tietoa 

erilaisista hoitoon liittyvistä valinnanmahdollisuuksista (Pietilä ym. 2002, 68; Leino-Kilpi ym. 

2000, 56-59.) Ammattilainen on asettanut hoitoon liittyvät tavoitteet itse (Leino-Kilpi ym. 

2000, 56-59). 

Lähimenneisyydessä omahoidon toteutumisessa on voinut ilmetä ongelmia, koska asiakkaan 

kykyihin huolehtia omasta terveydestään ei olla välttämättä luotettu (Hautamäki 1997, 96-

97.) Tällöin potilas on herkästi ollut ammattilaiseen riippuvaisessa suhteessa, jolloin asiak-

kaan asema on myös ollut passiivinen (Martin, Haskard-Zolnierek & DiMat-teo 2010, 133-134; 

Kyngäs ym. 2007, 82-83). 
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Opinnäytetyön keskeisistä tuloksista voidaan huomata sairaanhoitajan työn tulevaisuuden 

muutossuunnat. Kun hoitosuhteen, potilasohjauksen, asiakaslähtöisyyden ja omahoidon piir-

teitä tarkastelee, voi huomata minkälaista kehitystä niissä on vuosien aikana tapahtunut. Hoi-

tosuhde on muuttunut holhoavasta ammattilaiskeskeisestä työskentelystä, tasavertaista val-

mentajasuhdetta muistuttavaksi. Potilasojauksessa potilaan asema on saattanut olla aiemmin 

alisteinen. Nykyajan asiakas on tietoinen oikeuksistaan ja vaativa hoitoaan kohtaan, mikä tu-

lee haastamaan sairaanhoitajien potilasohjaustaidot. Lähimenneisyydessä asiakaslähtöisyyttä 

ei ole korostettu. Tulevaisuudessa asiakaslähtöisyys näkyy siten, että asiakkaat ovat mukana 

oman hoitonsa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Aiemmin asiakkaan kykyihin toteuttaa oma-

hoitoa ei ole välttämättä luotettu. Sairaanhoitaja tukee ja edistää omahoitoa sekä toimii asi-

akkaan valmentajana. 

Opinnäytetyön tulososiota voi hyödyntää kasvattamaan sairaanhoitajien tai alan opiskelijoi-

den ammatillista tietämystä. Tavoitteena on, että työ lisää tietoa ja ymmärrystä sairaanhoi-

tajan työn muuttumisesta ajanvarrella kohti tulevaisuutta. Ymmärtääkseen tulevaisuutta, on 

hyvä ymmärtää historiaa. Jatkotutkimusaiheena voidaan ehdottaa sairaanhoitajan työn histo-

rian tutkimista, jotta tapahtuneita muutoksia ja tulevaisuustutkimuksia hoitotyöhön liittyen 

voisi ymmärtää paremmin. 

10.2 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen eettiseen toteuttamiseen sisältyy, kuinka tutkimuskysymyk-

set on työssä aseteltu. Tärkeää kuvailevan kirjallisuuskatsauksen luotettavan toteuttamisen 

kannalta on, että tekijä ymmärtää prosessin etenemisen vaiheet ja hallitsee tutkimusmene-

telmän. Eettisyyden ja luotettavuuden kannalta olennaista on, että tutkimuksen aineisto on 

mahdollisimman tuoretta. Keskeistä valitun aineiston kannalta on kuitenkin, että aineisto so-

veltuu käytettäväksi tarkasteltaessa tutkimuskysymyksiä. Luotettavuutta lisää se, että tutki-

muskysymykset sekä valittu aineisto on työssä perusteltu. (Kangasniemi ym. 2013.)  

Opinnäytetyö oli tekijöille ensimmäinen ja prosessien ymmärtäminen vei aikaa, mikä voi hei-

kentää opinnäytetyön tulosten luotettavuutta. Opinnäytetyöprosessin tiedonhakuvaihe toteu-

tettiin mahdollisimman kattavasti ja tarkasti. Näin oli tarkoitus saada mahdollisimman moni-

puolinen ja laadukas aineisto koottua. Tiedonhaku vei aikaa, koska sitä toteutettiin usean eri 

hakukoneen kautta. Tiedonhaun toteuttamisesta saatiin väliseminaarissa hyvää palautetta. 

Opinnäytetyön aineisto valittiin tiettyjen kriteereiden perusteella. Pääasiassa aineisto koostui 

kirjojen lisäksi pro graduista, väitöskirjoista sekä näyttöön perustuvista tutkimusartikkeleista. 

Mahdollisuuksien mukaan opinnäytetyössä käytettiin tuoreita teoksia ja karsittiin saatavilla 

olevasta aineistosta sopimattomat lähteet pois. 

Tiedonhaun avulla mennyttä aikaa käsitteleviä sähköisiä lähteitä ei juurikaan löytynyt. Kirjal-

lisuutta löytyi kuitenkin kiitettävästi. Opinnäytetyön luotettavuutta saattaa heikentää se, 
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että kirjallisuus on pääasiassa yli 10 vuoden takaa. Tarkasteltaessa historiaan liittyvää tietoa, 

on perusteltua hyödyntää vanhempiakin lähteitä. Tulevaisuutta käsitteleviä sähköisiä lähteitä 

löytyi selvästi enemmän. Ajankohtaisia tutkimuksia aiheeseen liittyen on toistaiseksi vielä 

kohtalaisesti. Osa tutkimuksista sisälsi kootun vision tulevaisuuden työhön ja näistä saatiin 

koottua sairaanhoitajan työn muutossuuntia. 
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Liite 1: Lähimenneisyyteen liittyvä tiedonhaku 
 

Viitetieto-
kanta  

Hakusanat  Tulok-
set  

Otsikon 
perus-
teella vali-
tut  

Aiheiden pe-
rusteella vali-
tut  

Finna  Potilasneuvonta:  
potilasneuvo* and muuto*  
*ohjau* and kehit* and hoitotyö*  
”patient education” and nurs*  
  
Hoitosuhde:  
potilasohja* and kehit*  
hoitosuh* and yhteistyösuh*  
hoitosuh* and sairaanhoit* and kehit*  
  
Asiakkuus:  
paternalis* and hoitosuh*  
paternalis* and terveydenhuol*  
paternalis* and patient  
  
Itsehoito:  
itsehoi* and kehit* and hoit*  
  

  
27  
327  
405  
  
  
51  
36  
159  
  
  
4  
15  
10  
  
  
202  

  
10  
9  
26  
  
  
6  
3  
10  
  
  
3  
1  
1  
  
  
1  

  
6  
5  
21  
  
  
0  
1  
6  
  
  
2  
1  
0  
  
  
1  

Medic  Potilasneuvonta:  
potilasneuvo* and hoitaj*  
potilasneuvo* and päätöksente*  
  
Hoitosuhde:  
hoitosuh* and hoitaj*  
  
Asiakkuus:  
paternalis*  
  
Itsehoito:  
itsehoi* and kehit*  
self-care and history and nurs*  

  
134  
17  
  
  
  
38  
  
  
10  
  
  
34  
42  

  
11  
2  
  
  
  
2  
  
  
3  
  
  
2  
4  

  
9  
1  
  
  
  
1  
  
  
3  
  
  
1  
3  

e-Hoito-
tiede  

Hoitosuhde:  
itsenäi* and potila*  
  
Asiakkuus:  
potilasohjau*  
  
Itsehoito:  
motiv* and potilasohjau*  

  
35  
  
26  
  
  
  
11  

  
1  
  
1  
  
  
  
1  

  
0  
  
0  
  
  
  
1  
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Liite 2: Keskeisten käsitteiden lähimenneisyyden piirteet 

Hoitosuhde Tutkimusviite 

paternalistinen hoitokäytäntö Häyry 1990, 1-2 

ammattilaisen auktoriteettiasema Martin, Haskard-Zolnierek 

& DiMatteo 2010, 133 

lapsi-vanhempi tyyppinen suhde Martin, Haskard-Zolnierek 

& DiMatteo 2010, 133-134 

monologinen hoitosuhde Kyngäs ym. 2007, 82-83 

vuorovaikutuksen puuttuminen Hirvonen, Pietilä & Eirola 

2002, 222-227 

 

 

Asiakaslähtöisyys Tutkimusviite 

ei huomioida asiakkaan mielipidettä Hautamäki 1997, 100-106 

ammattilaisen etulyöntiasema Martin, Haskard-Zolnierek & 
DiMatteo 2010, 133 

ammattilainen päättää Martin, Haskard-Zolnierek & 
DiMatteo 2010, 133 

ammattilaisen näkemyksen korostuminen Pietilä ym. 2002, 68 

potilaan valinnan- ja toiminnanvapauden sivuuttaminen Pietilä ym. 2002, 68 

potilaan autonomian toteutumattomuus Hautamäki 1997, 96-97 

asiakas objektina Hautamäki 1997, 96-97 

itsemääräämisoikeuden toteutumattomuus Hautamäki 1997, 96-97 

 

 

Potilasohjaus Tutkimusviite 

asiakkaan alistuminen Martin, Haskard-Zolnierek & 
DiMatteo 2010, 133 

ammattilaisen ohjeiden omaksuminen ja noudattaminen Martin, Haskard-Zolnierek & 
DiMatteo 2010, 133-134 

ei tilaa kysymyksille/keskustelulle Martin, Haskard-Zolnierek & 
DiMatteo 2010, 133-134 

potilas ei tiedä omaa parastaan Pietilä ym. 2002, 68 

potilaalle ei tietoa valinnanmahdollisuuksista Leino-Kilpi ym. 2000, 56-59 

ammattilainen asettaa tavoitteet Leino-Kilpi ym. 2000, 56-59 

potilasta ei informoida Leino-Kilpi ym. 2000, 56-59 
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Omahoito Tutkimusviite 

potilaan riippuvaisuus ammattilaisesta Martin, Haskard-Zolnierek & Di-

Matteo 2010, 133-134 

asiakkaan kykyihin ei luoteta Hautamäki 1997, 96-97 

asiakkaan passiivisuus Kyngäs ym. 2007, 82-83 

 

 

 


