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 Opinnäytetyön tarkoituksena ja tavoitteena oli selvittää ensihoitajaopiskelijoiden asen-teita ja ennakkoluuloja mielenterveyspotilaita kohtaan ja kuinka nämä kyseiset asenteet eroavat koulutuksen eri vaiheissa. Opinnäytetyössämme käytimme kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusmenetelmää, jossa tiedonkeruumenetelmänä toimi Kassamin ym. (2012) luoma strukturoitu kyselylomake (Liite 2). Kyseinen mittari on kehitetty mittaa-maan nimenomaan terveydenhuollon ammattilaisten asenteita mielenterveyspotilaita kohtaan. Kohderyhmänä olivat ammattikorkeakoulun ensihoitajaopiskelijat ja aineiston analysoinnissa käytimme SPPS- tilastointiohjelmaa, jossa ristiintaulukoimme saami-amme tuloksia taustamuuttujiimme.  
 
Tuloksista nousi esiin negatiivisia asenteita ja ennakkoluuloja riippumatta koulutuksen vaiheesta. Alkuvaiheen opiskelijoilla oli nähtävissä eniten ” en osaa sanoa”-vastauksia, johtuen teoriaopintojen ja harjoittelujaksojen vähyydestä. Miehillä ilmeni enemmän ne-gatiivisia asenteita kuin naisilla, mutta merkittävää eroa ei tullut esiin hoitoalalla aiemmin työskennelleiden ja ei- työskennelleiden välillä. Tulevina terveydenhuollon ammattilai-sina asennoituminen mielenterveyspotilaita kohtaan oli pääosin positiivista. Sen sijaan ajatus siitä, että itse sairastaisi mielenterveysongelmaa, herätti ennakkoluuloisuutta ja ne-gatiivisia tuntemuksia kaikissa vuosikursseissa. 
 
Tulevaisuudessa voitaisiin pohtia, miten mielenterveystyön teoriaopinnot (8 opintopis-tettä) saataisiin siirtymään käytännön toimintaan ja asenteisiin. Teoriaopintojen tukena voitaisiin tarjota opiskelijoilla mahdollisuus harjoittelujaksoon mielenterveysyksikössä. Harjoittelun hyödyllisyyttä voitaisiin tutkia teettämällä Kassamin ym. (2012) luoma ky-selylomake opiskelijoille, ennen ja jälkeen harjoittelujakson. Tulosten avulla voitaisiin kehittää mielenterveystyön teoriaopintoja, sekä löytää keinoja negatiivisten asenteiden poistamiseen. Tärkeää olisi huomioida myös työelämässä vallitsevat asenteet ja kohdistaa tarvittavia interventioita myös siihen suuntaan, sillä asenteita opitaan usein toisilta (Leh-tovirta & Peltola, 2012.)  
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ABSTRACT 
Tampereen ammattikorkeakoulu Tampere University of Applied Sciences Degree Programme in Emergency Care  HARSUNEN SUSANNA & LANTTA PETRA Attitudes and Prejudices of Emergency Care Students towards People  with Mental Disorders   Bachelor's thesis 44 pages, appendices 6 pages March 2019 
The purpose of this study was to examine the attitudes and prejudices of emergency care students towards people with mental disorders. The objective was to learn how these at-titudes differ between the different stages of the education. The study was conducted with a quantitative approach, and the data were collected through a structured questionnaire created by Kassamin et al. (2012). The questionnaire is made for measuring the attitudes of health care professionals towards people with mental disorders.    In each year class, there were negative prejudices and attitudes. The students at early stage 
had clearly more “don’t know” answers, which can be explained by the lack of the studies and practical training on the subjects. There were differences in answers between men and women. The results indicate that men had more negative attitudes and prejudices than women. As future emergency care professionals, the students had positive attitudes to-wards people with mental disorder. Instead, the situation of having a mental disorder yourself, aroused prejudice in every year class. 
 
In the future, it should be considered how the theoretical mental health studies could show in emergency care students´ practical actions and attitudes. The students could be given an opportunity to participate in practical training in the psychiatric units. The usefulness of the practical training could be assessed before and after the training with the question-naire. This might minimize the negative attitudes among emergency care students. In the future, this questionnaire could also be used in working life, because attitudes often adopted from other people. 

Key words: firs care, paramedic student, mental patient, attitudes, prejudices, mental health, mental disorder 



4 

 

SISÄLLYS 

1 JOHDANTO ...................................................................................................... 5 

2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TEHTÄVÄT JA TAVOITE .................. 6 

3 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT ............................................................... 7 

3.1. Ensihoito Suomessa ................................................................................... 7 

3.2. Ensihoitajan tutkinto .................................................................................. 8 

3.3. Mielenterveys ............................................................................................. 9 

3.3.1 Mielenterveyshäiriö....................................................................... 12 

3.3.2 Mielenterveyspotilas ..................................................................... 12 

3.4. Asenteet ja ennakkoluulot ........................................................................ 13 

4 TUTKIMUSMENETELMÄ ........................................................................... 19 

4.1. Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus ................................................ 19 

4.2. Mittari ...................................................................................................... 20 

4.3. Aineiston kerääminen .............................................................................. 21 

4.4 Aineiston analysointi ............................................................................... 22 

5 TULOKSET .................................................................................................... 23 

6 POHDINTA ..................................................................................................... 29 

6.1. Tulokset ................................................................................................... 29 

6.2. Eettisyys ja luotettavuus .......................................................................... 32 

6.3. Kehittämisehdotukset ............................................................................... 34 

6.4. Opinnäytetyön prosessin pohdinta ........................................................... 35 

7 LÄHTEET ....................................................................................................... 36 

8 LIITTEET ........................................................................................................ 39 

 
 
 
 



5 

 

1 JOHDANTO 
 
 
Ajatellaan, että terveydenhuollon ammattilaisten asenteet mielenterveyspotilaita kohtaan 
ovat positiivisia, myötätuntoisia ja rohkaisevia. Useat tutkimukset ovat osoittaneet tois-
tuvasti, että myös terveydenhuollon ammattilaisilla on negatiivisia asenteita ihmisiä koh-
taan, jotka sairastavat mielenterveyshäiriöitä. Nämä asenteet aiheuttavat leimaantumista 
ja syrjäytymistä. Terveydenhuollon ammattilaiset ovat avainasemassa näiden asenteiden 
syntymisessä ja ehkäisyssä. (Kassam, Papish, Modgill & Patten 2012.) 
 
Mielenterveyspalvelujen laitospaikkojen vähentyessä ja avopalveluiden lisääntyessä mie-
lenterveyspotilaat ovat kasvava potilasryhmä ensihoidossa. Kansainvälisestä tutkimuk-
sesta nousee esiin ensihoidossa työskentelevien kokemus koulutuksen riittämättömyy-
destä kohdata mielenterveyspotilaita. Tämä on yksi tekijä, jonka myötä kielteiset asenteet 
ja ennakkoluulot tätä potilasryhmää vastaan kasvavat. (Emond, Furness & Deacon- 
Crouch 2012.) 
 
Aihe on tärkeä, koska edellä mainittujen seikkojen lisäksi mielenterveyspotilaat ja heihin 
kohdistuvaa leimaantumista eli stigmatisointia on osaltaan tutkittu erittäin vähän tervey-
denhuollon ammattilaisten näkökulmasta. Uskomme, että negatiivisten asenteiden synty-
minen on monen eri tekijän summa. Näin ollen olisi tärkeää tutkia tarkemmin näitä mah-
dollisia tekijöitä ja löytää keinoja negatiivisten asenteiden poistamiseen. Opinnäytetyös-
sämme selvitämme yhden ammattikorkeakoulun ensihoitajaopiskelijoiden asenteita mie-
lenterveyspotilaita kohtaan.  
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2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TEHTÄVÄT JA TAVOITE 
 
 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ammattikorkeakoulun ensihoitajaopiskelijoiden 
asenteita ja ennakkoluuloja mielenterveyspotilaita kohtaan ja miten nämä asenteet eroa-
vat eri vuosikursseilla. 
 Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää ammattikorkeakoulun ensihoitajakoulutuk-
sessa ja ensihoitajien työelämässä. 
 

Tutkimuskysymykset: 
1.  Millaisia asenteita ja ennakkoluuloja ensihoitajaopiskelijoilla on mielenterveys-

potilaita kohtaan? 
 
2. Miten asenteet eroavat koulutuksen eri vaiheissa? 
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3 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 
 
 
3.1. Ensihoito Suomessa 
 
"Ensihoitoa on äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellisen hoidon an-
taminen ja tarvittaessa potilaan kuljettaminen hoitoyksikköön." (STM 2017.) Ensihoito-
palvelu on päivystystoimintaa terveydenhuollossa ja sen tehtävänä on turvata äkillisesti 
sairastuneen tai onnettomuuteen joutuneen potilaan tasokas hoito. Hoitoa annetaan niin 
tapahtumapaikalla, kuin matkalla sairaalaankin. Jokainen sairaanhoitopiiri voi lain puit-
teissa toteuttaa ensihoitopalvelua alueellaan eri tavoin. Tehtävien kirjo ensihoidossa on 
laaja, ja vuosien varrella ensihoitotehtävien luonteet ovat muuttuneet. Ennen päätehtä-
vänä oli turvata potilaat, joilla oli sydänpysähdys tai, jotka olivat joutuneet erilaisiin on-
nettomuuksiin. Nykyisin ensihoito pyrkii tunnistamaan erilaisia potilasryhmiä (esim. ai-
vohalvaus-, myrkytys-, diabetes- tai mielenterveyspotilas) mahdollisimman varhain, jotta 
heidän hoitonsa voidaan aloittaa välittömästi. Erilaiset lait, asetukset, viranomaisohjeet, 
periaatteet ja arvot ohjaavat ensihoitopalvelua ja sen työntekijöitä. (Kuisma, Holmström, 
Nurmi, Porthan & Taskinen 2013, 14-18.) 
 
Terveydenhuoltolain (39§) mukaan ensihoitopalvelu on suunniteltava päivystävien ter-
veydenhuoltotoimipisteiden kanssa. Eri toimijoiden on muodostettava toimiva koko-
naisuus. Kunta voi järjestää ensihoitopalvelun itse, yhteistoiminnassa pelastustoimen 
kanssa tai hankkimalla palvelun yksityiseltä palveluntuottajalta. Kuntayhtymät tekevät 
ensihoidon palvelutasopäätöksen, jossa tulee huomioida palvelun tarkoituksenmukaisuus 
ja tehokkuus, sekä ensihoidon ruuhkatilanteet ja erityisvastuualueen resurssit. (Finlex 
2012.) 
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3.2. Ensihoitajan tutkinto 

 
Ensihoitajan tutkinto on ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyy myös sairaanhoita-
jan opinnot. Ensihoidon tutkinnon pituus on 240 opintopistettä ja se kestää keskimäärin 
4 vuotta. Ydinosaamisalueita ovat asiakaslähtöisyys, eettisyys, ensihoitojärjestelmä, en-
sihoidon teknologia, laitteet ja välineistö, terveyden sekä toimintakyvyn edistäminen. En-
simmäisenä vuonna opiskellaan sairaan ihmisen hoitamisen perusteita, joihin kuuluvat 
peruselintoimintojen ja fysiologian ymmärtäminen sekä muutoksiin reagoiminen. Lääke-
hoito ja lääkelaskut kuuluvat oleellisena osana alkuvaiheen opintoja. Eettisten periaattei-
den ja lainsäädännön tunteminen ovat tämän ammatin perusta, jonka ympärille muu klii-
ninen osaaminen rakentuu. Opintojen edetessä kehitetään omaa kliinistä osaamista, mo-
niammatillista yhteistyötä sekä oman toiminnan kriittistä arviointia. Kaikkia edellä mai-
nittuja osaamisalueita päästään työstämään käytännön harjoittelujaksoilla. Loppuvai-
heessa ympyrä sulkeutuu, jolloin yhdistetään kliininen osaaminen, eettinen päätöksen-
teko sekä toiminta. (Ensihoitajan opetussuunnitelma. TAMK. 2014.) 
 
Koulutus sisältää mielenterveys- ja päihdetyön kurssin, joka on laajuudeltaan 8 opinto-
pistettä. Opinnot koostuvat teoriatunneista sekä pienryhmätyöskentelystä. Tavoitteena on 
oppia toimimaan mielenterveyttä edistävällä tavalla eri toimintaympäristöissä. Kurssin 
aikana opitaan tunnistamaan erilaisia perheitä ja yksilöitä, joilla on mielenterveys- tai 
päihdeongelmia, kohtaamaan heidät ammatillisesti sekä löytämään erilaisia keinoja ottaa 
puheeksi mielenterveysongelmat. Opiskelijoilla tulisi olla myös valmiuksia huomioida 
lasten tilanne vanhemman/vanhempien sairastuessa mielenterveysongelmaan. Moniam-
matillinen yhteistyö potilaan hoidon tarpeen arvioinnissa, suunnittelussa sekä toteutuk-
sessa ovat osana kurssin keskeisimpiä tavoitteita. Oma ammatillinen kehittyminen ja sen 
reflektointi ovat osa mielenterveysopintoja. (Ensihoitajan opetussuunnitelma. TAMK. 
2014.) 
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3.3. Mielenterveys 
 
Tutkija Hill on kommentoinut: ”Jokainen tietää mitä se ei ole, mutta kukaan ei ole täysin 

varma siitä, mitä se on” (Savolainen 2007). Sigmund Freud määritteli 1900-luvulla mie-
lenterveyden olevan ”kyky rakastaa ja tehdä työtä”, mutta tänä päivänä kenties tunnetuin 

ja käytetyin käsite mielenterveydestä on Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmä. 
Sen mukaan ”mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa yksilö ymmärtää omat kykynsä, 

pystyy toimimaan elämän normaali stressissä, pystyy työskentelemään tuottavasti ja tu-
loksellisesti, ja pystyy toimimaan yhteisönsä jäsenenä. Se koostuu kolmesta ulottuvuu-
desta; fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista, eikä ole niinkään vain sai-
rauden puuttumista” (WHO 2014.)  
 
Toivion ja Nordlingin (2013, 60) mukaan mielenterveys on käsitteenä moniulotteinen ja 
monimerkityksellinen, ja sen tarkka määritteleminen on vaikeaa. Mielenterveyden kehit-
tymiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten perimä, äidin raskauden aikainen terveydentila, 
varhainen vuorovaikutus, sosiaalinen verkosto ja elämäntilanteen kuormittavuus. Lisäksi 
mielenterveyden kuvaamisen ongelmallisuutta lisää sen dynaamisuus ja vaihtelevuus, sa-
malla tavoin kuin muu somaattinen terveydentila. Staattista mielenterveyttä ei ole ole-
massa eikä sen suhteen ihmisiä erottelevia mittareitakaan. Mielenterveyttä ei voi mitata, 
kuten verenpainetta tai kehon lämpöä. Se ei ole absoluuttinen, vaan suhteellinen käsite. 
(Toivio & Nordling 2013,60-61.) 
 
Mielenterveydestä puhuttaessa on oltava selvillä kulloinkin käytetyistä määritelmistä ja 
on tehtävä ero positiivisen ja negatiivisen mielenterveyden välillä. (Lavikainen, Lahtinen 
& Lehtinen 2004, 26). Puhuttaessa mielenterveydestä ajatellaan herkästi vain sen nega-
tiivisia puolia, mielenterveyshäiriöitä. Positiivinen mielenterveys ohjaa kuitenkin ajatte-
lua pois sairaus- ja ongelmanäkökulmasta ja tarkastelee mielenterveyttä voimavarana ja 
resurssina. (Hämäläinen, Kanerva, Kuhanen, Schubert & Seuri 2017,19-20.) 
 
Kyky ymmärtää ja tulkita ympäristöä, sekä sopeutua tai muuttaa sitä, on keskeistä mie-
lenterveydelle. Se on yhteydessä ihmisen työkykyyn ja luovuuteen, sekä vaikuttaa yksi-
lön terveeseen itsetuntoon, hänen kykyynsä muodostaa kestäviä ihmissuhteita ja toimia 



10 

 

sosiaalisessa elämässä yhteisön jäsenenä. Mielenterveyttä ei voi selittää pelkästään ihmi-
sen yksilöllisillä ominaisuuksilla, vaan siihen liittyy aina myös ihmisen ja ympäristön 
välinen yhteys. (Noppari, Kiiltomäki & Pesonen 2007,18.) 
 
Savolainen (2007, 12) kirjoittaa, että mielenterveys on elämäntaidollinen ja kokemuksel-
linen käsite. Sitä ei voida hoitaa lääketieteellisen keinoin, vaan edistää ja vahvistaa sai-
rauksien hoidosta poikkeavalla tavalla. Toisin kuin mielen sairaus on lääketieteellinen 
käsite, jota voidaan hoitaa ja parantaa lääketieteellisin keinoin. Nopparilla (2013, 18) on 
samankaltaisia ajatuksia ja hän toteaa mielenterveyden olevan enemmän yksilön sisältä-
päin tarkasteltua terveyttä, toisin kuin mielen sairauden tarkastelu on enemmän ulkoapäin 
toteutettua havainnointia.  
 
Hämäläinen ym. (2017,18) kuvaavat mielenterveyttä eräänlaisena tasapainottelevana pro-
sessina, jossa ihmisen mielenterveys ajatellaan tasapainoilun tilaksi. Tässä tilassa tasa-
painottelevat altistavat ja laukaisevat tekijät, sekä mielenterveyttä suojaavat tekijät. 
Psyykkinen sairastuminen saattaa olla seurausta tämän tasapainon horjumisesta. Näiden 
tekijöiden määrä vaihtelee elämän aikana. (Toivio& Nordling 2013, 63). Suojaavat tekijät 
(Taulukko 1) kannattelevat ja auttavat kohtaamaan vaikeuksia, sekä ratkomaan niitä elä-
män eri tilanteissa. Ne vahvistavat mielenterveyttä ja elämänhallintaa. (Hämäläinen ym. 
2017,25.) Altistavat tekijät (Taulukko 1) ovat asioita, jotka vaarantavat elämän jatku-
vuutta ja turvallisuuden tunnetta. Ne ovat yksilöstä tai ympäristöstä lähteviä vaikutuksia, 
jotka vähentävät mahdollisuuksia elää tasapainoisesti ja terveesti. (Savolainen 2007,19.) 
 
Mielenterveyshäiriön laukaisevana tekijänä voi olla mikä tahansa elämäntapahtuma tai 
kriisi, jonka ihminen kohtaa. Tällöin suojaavia tekijöitä ei ole tarpeeksi, jolloin tasapaino 
järkkyy ja ihminen sairastuu mielenterveyshäiriöön. Tämä ei tarkoita sitä, että hänellä ei 
olisi enää suojaavia tekijöitä tai voimavaroja. Ne voivat olla vain vähissä, joten niitä tulisi 
vahvistaa ja voimistaa. (Hämäläinen ym. 2017,25-26.) 
Mielenterveys on keskeinen osa terveyttä, joten voidaan todeta, että ei ole olemassa ter-
veyttä ilman mielenterveyttä (Lavikainen ym. 2004,25). 
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Nelisuuntaisessa kuviossa (Taulukko 1) vaaka-akselilla kuvataan mielenterveyttä suojaa-
via- ja altistavia tekijöitä. Pystyakselilla kuvataan sisäisistä -ja ulkoisista tekijöistä lähte-
viä vaikutuksia mielenterveyteen.  
 
 
 

 
 
TAULUKKO 1. WHO 2004, muokattu Susanna Harsunen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suojaavat tekijät Riskitekijät 

Ympäristö ja yhteiskunta 

Yksilö ja lähisuhteet 

Päihteiden helppo saatavuus
Köyhyys

Työttömyys
Syrjintä

Väkivalta
Työhön liittyvä stressi

Vähemmistöjen yhdentäminen valtaväestöön
Mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa

Suvaitsevaisuus, vastuunkanto
Toimivat sosiaalipalvelut

Yhteisön tuki

Ennenaikainen syntymä
Lapsen kaltoinkohtelu

Vanhemman mielenterveys tai päihdeongelma
Heikko oppimiskyky
Heikko opinmenestys

Krooninen unettomuus tai kipu
Päihdeongelma

Yksinäisyys

Positiivinen varhainen vuorovaikutus
Myönteinen minäkuva,  itseluottamus
Turvallisuuden tunne

Ongelmaratkaisutaidot
Oppimiskyky

Vuorovaikutustaidot
Ystävien ja perheen tuki

Stressinhallintataidot



12 

 

3.3.1  Mielenterveyshäiriö 
 
Mielenterveyshäiriöiden tarkka määritteleminen on vaikeaa, kuten mielenterveyden ja 
niiden raja saattaa olla liukuva. Jokaisen ihmisen elämään kuuluvat surut ja pettymykset, 
sekä voimakkaat ristiriidat ja ajoittaiset mielen oireet. Aina kyse ei ole mielenterveyshäi-
riöstä. Pitkittyessään tai liian voimakkaana jokin tunne voi lamata ihmisen tai saada hänet 
käyttäytymään haitallisella tavalla. Mielenterveyshäiriöstä on siis kyse, kun tunnetila, 
mieliala tai käytös haittaavat ihmisen toimintakykyä, ihmissuhteita tai aiheuttaa hänelle 
kärsimystä. (Huttunen 2017.) 
 
Mielenterveyshäiriöitä ovat esimerkiksi klassiset mielisairaudet eli psykoosit, kaksisuun-
taiset mielialahäiriöt, masennustilat, erilaiset ahdistuneisuushäiriöt, pakko-oireiset häi-
riöt, poikkeavat psyykkiset reaktiot ja traumaattisiin tilanteisiin liittyvät mielenterveyden 
häiriöt. (Lönnqvist &Lehtonen 2017.) Mielenterveyshäiriöitä on siis monenlaisia, kuten 
somaattisiakin sairauksia ja jokaiselle on oma tautiluokituksensa niiden tyypillisempien 
oireiden mukaan (Huttunen 2017). 
 
Shabanin (2006) mukaan mielenterveysongelmat ovat maailmanlaajuinen terveyskriisi ja 
ne vaikuttavat merkittävästi yksilön ja koko yhteisön terveyteen. Arviolta 450 miljoonaa 
ihmistä maailmanlaajuisesti sairastaa jotakin mielenterveyshäiriötä ja noin 873 000 kuo-
lee vuosittain itsemurhaan. Mielenterveyshäiriöillä on merkittävä yhteys sosiaaliseen 
eristäytyneisyyteen ja elämänlaadun heikkenemiseen. Näillä on taas yhteys lisääntynee-
seen kuolleisuuteen. Monia mielenterveyshäiriöitä ei edes raportoida tai ne liitetään sosi-
aalisiin, poliittisiin tai ekonomisiin syihin. (Shaban, 2006). Toisin kuin luullaan, myös 
mielenterveyshäiriöstä voi toipua. Nykyään kehittyneiden hoitomuotojen avulla sairastu-
neet voivat elää täyspainoista elämää ja osa toipuukin täysin. (Mielenterveyden keskus-
liitto 2018.) 
 
 
3.3.2  Mielenterveyspotilas 
 
Suomessa joka viides suomalainen sairastaa jotakin mielenterveyshäiriötä, 1,5% sairas-
tuu ja ainakin joka kymmenes kokee vakavan masennusjakson elämänsä aikana (Huttu-
nen 2017). Yleisin häiriötyyppi oli ahdistuneisuushäiriö ja toiseksi yleisin mielialahäiriö. 
Yleisempiä häiriöt olivat 18-34 -vuotiailla. (Suvisaari, Joukamaa & Lönnqvist 2017.) 
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Suomessa psykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluita käytti vuonna 2015 yhteensä 169 
631 potilasta, joista avohoidossa oli n. ¾ ja vuodeosastohoidossa n. ¼. Vuoteen 2014 
verrattuna avohoidossa olevien potilaiden määrä nousi ja vastaavasti vuodeosastohoidon 
hoitojaksojen määrä väheni. Kaikkiaan psykiatrisen erikoissairaanhoidon potilaiden 
määrä kasvoi. Perusterveydenhuollon avohoidon käyntisyitä tarkasteltaessa, vuonna 2017 
mielenterveys- ja käyttäytymishäiriöt olivat kolmanneksi suurin syy, joiden vuoksi ha-
keuduttiin perusterveydenhuollon avohoidon piiriin. Ainoastaan verenkierto -ja ruuansu-
latuselimistön sairauksien määrä olivat suurempia. (THL 2015.)  
 
Tanskassa, Suomessa ja Ruotsissa tutkittiin kuolemaan johtaneita syitä ja elinajanodotetta 
potilailla, joilla oli todettu hiljattain mielenterveyshäiriö. Tuloksista selviää, että elinajan-
odote naisilla oli 15 vuotta ja miehillä 20 vuotta vähemmän. Tämä ei selittynyt pelkästään 
itsemurhariskin suurenemisella, vaan tanskalainen tutkimus vahvisti uusien mielenter-
veyspotilaiden tautikuolemien olevan 2-3 kertaa suurempia kuin muun väestön. Enem-
män kuolleisuutta esiintyi myös ensimmäisen sairaalajakson aikana ja erityisesti ensim-
mäisen vuoden kuluessa sairaalasta pääsyn jälkeen. (Nordentoft, Wahlbeck, Hällgren, 
Westman, Ösby, Alinaghizadeh, Gissler & Laursen 2013.) 
 
Kanadalaisen tutkimuksen mukaan mielenterveyshäiriö liitettiin usein fyysiseen vaivaan, 
joten se jäi usein vähemmälle hoidolle. Mielenterveyshäiriöstä kärsiville potilaille kertyi 
2,5 kertaa enemmän sairaalaolopäiviä, kuin ihmisillä, joilla ei ollut mielenterveyshäiriötä. 
Tutkimus osoittaa, että mielenterveyspotilaat käyttävät neljänneksen kaikista sairaalaolo 
päivistä. (Johansen & Fines 2012.) 
 
 

3.4. Asenteet ja ennakkoluulot 
 
Käsitteenä asenne on abstraktinen ja se kuvaa esimerkiksi sitä, pitääkö ihminen jostakin 
paikasta, asiasta, tapahtumasta tai toisesta ihmisestä. Asenne sisältää tuntemuksia, reak-
tioita ja uskomuksia ympärillä oleviin asioihin. Asenteet muodostuvat hyvin usein ihmi-
sen aiemman kokemuksen perusteella. Ne ovat siis joko negatiivisia tai positiivisia näke-
myksiä. Ihmisten asenteet voivat joissakin tilanteissa olla hyvin ristiriitaisia, jolloin heillä 
on sekä positiivisia että negatiivisia tuntemuksia esimerkiksi ihmisryhmiä kohtaan. Aiem-
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mat negatiiviset ajatukset voivat johtaa ihmistä sulkeutumaan ja haitata esimerkiksi vuo-
rovaikutusta sen kohteen kanssa, johon kielteiset uskomukset kohdistuvat.  (Boyle, Wil-
liams, Brown, Molloy, McKenna & Lewis 2010.) Kenties tunnetuin asenteiden määri-
telmä on Gordon Allportin (1954): ”Opittu taipumus ajatella, tuntea ja käyttäytyä erityi-
sellä tavalla tiettyä kohdetta kohtaan:” Ketään ihmistä ei ole syntyessään varustettu mil-
lään asenteilla, vaan ne opitaan elämisen kautta. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan on 
yritetty todistaa, että valmius asenteiden omaksumiseen saattaa olla osittain myös perin-
nöllinen. Viime kädessä asenteita määrää kokemus. (Erwin 2001, 12-13.) 
 
Asenteet voivat syntyä ja kehittyä monella eri tavalla. Yksi tapa on henkilöiden välinen 
viestintä, jossa asenteita muodostetaan toisen ihmisen kertoman perusteella. Joukkotie-
dotusvälineet eli media, on jo kauan ollut suurena tekijänä asenteiden muodostumisessa 
ja muuttumisessa. Osa on sitä mieltä, että median esittämät näkemykset voivat johtaa ag-
gressiiviseen käyttäytymiseen. Ihmisen suora kokemus jostakin asiasta saa aikaan tietyn 
asenteen. Yksi negatiivinen kokemus ihmisen elämässä voi muodostaa kielteisen asen-
teen loppuelämäksi. (Erwin 2001, 32-37.) 
 
Lehdon ja Peltolan mukaan (2012) asenteet muodostuvat kolmesta eri tekijästä: emotio-
naalisesta, tiedollisesta ja toimintavalmiudesta. Emotionaalisessa osatekijässä ihmisellä 
on tunnetta herättävä puoli; vääryydestä huolimatta hänen tekee mieli jotakin tiettyä asiaa.  
Tiedollisessa osatekijässä ihminen taas tiedostaa jonkin asian olevan väärin. Viimeinen 
osatekijä on toimintavalmius; ihminen joko toimii tietonsa tai tuntemuksensa perusteella. 
Asenteisiin vaikuttavat myös elinympäristö, muut ihmiset sekä heidän käyttäytymisensä.  
Välillä asenteen tiedollisella puolella voi olla ristiriita, tällöin alkuvaiheen terveydenhuol-
lon opiskelija on oppinut asennoitumaan mielenterveys- ja päihdepotilaisiin negatiiviseen 
sävyyn, jolloin puhutaan opitusta ajattelutavasta. Opintojen edetessä saadaan uutta tietoa, 
ja ristiriita aiempien asenteiden kanssa voi olla suuri. Asenteiden muutos voi tapahtua 
positiivisesta negatiiviseen sekä negatiivisesta positiiviseen. (Lehtovirta & Peltola 2017, 
279-281.) 
 
Kohdatessamme uuden ihmisen teemme herkästi päätelmiä hänen persoonallisuudestaan 
ja muista ominaisuuksista. Yhdestä kielteisestä piirteestä voidaan ajatella, että kaikki 
muutkin ovat kielteisiä. Tätä stigmatisoitumista tapahtuu jatkuvasti. Stigman saanutta 
henkilöä aletaan karttaa, joka voi johtaa siihen, että ihminen itsekin alkaa käyttäytyä yh-
teisön odottamalla tavalla. (Eronen ym. 2006, 103) 
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Häpeäleima eli stigma on ei- toivottu sosiaalinen leimautuminen, jota mielenterveyspoti-
laat joutuvat useimmin kokemaan. Mielenterveyshäiriöihin sekä sitä sairastaviin liitetään 
vääristyneitä uskomuksia. Tämä johtuu osittain tiedon puutteesta ja ihmisten yleisistä 
kielteisistä asenteista. Muiden ihmisten asenteet huonontavat entisestään mielenterveys-
häiriötä sairastavien elämää, ja heillä voi olla vaikeuksia elämän eri osa-alueilla kuten; 
työssä, ihmissuhteissa, yhteisössä elämisessä sekä talousasioissa. Leimaaminen voi olla 
joko suoraa tai epäsuoraa. Lehdistön tapa kirjoittaa mielenterveyspotilaista, luoden tie-
tynlaisia negatiivisia mielikuvia lukijoille, on epäsuoraa leimaamista. Ihmiset voivat 
myös sanoa suoraan häpeällisiä ja loukkaavia kommentteja. Monille voi olla vaikeaa pa-
lata sairausloman jälkeen takaisin töihin, sillä muiden asennoituminen sairauteen pelot-
taa. Häpeäleimasta irti pääseminen on haastavaa eikä sairastuneen ole helppo elää asian 
kanssa. (Mielenterveystalo 2018.) 
 
Aromaan mukaan (2011) stigma eli häpeäleima on yleistä mielenterveyshäiriöitä kärsi-
villä. Henkilö nimensä mukaisesti leimataan. Häntä vältellään, häneen kohdistetaan ei- 
toivottuja ominaisuuksia ja hänet määritellään toisenlaiseksi kuin kaikki muut. Wahlbeck 
(2013) toteaa artikkelissaan, että terveydenhuollon jäsenten asenteet vaikuttavat mielen-
terveyspotilaiden avun saantiin. Häpeäleima aiheuttaa sen, että terveydenhuollon ammat-
tilaiset eivät toimi ammattimaisesti päivystystilanteissa. Hän mainitsee kirjoituksessaan 
myös Suomen palvelujärjestelmän, johon on rakennettu esteitä hoidon saamiselle. Tämä 
näkyy esimerkiksi siinä, että potilasta ohjataan hakemaan lähetettä, koska ”sellainen täy-

tyy olla.” Mielenterveyspotilaat ovat vähempiarvoisia eikä heidän katsota kuuluvan pal-
velujen piiriin. Tulevaisuudessa olisi kiinnitettävä huomiota enemmän psykososiaalisten 
kriisien kohtaamiseen ennakkoluulottomasti. Wahlbeck tuo ilmi, kuinka leimaaminen 
eristää sekä alistaa mielenterveyspotilaita. Se myös osaltaan lyhentää mielenterveyspoti-
laiden elinajanodotetta. Ennakkoluulot sekä häpeäleima luovat ihmisille sen tunteen, että 
he eivät uskalla hakea ongelmiinsa apua eivätkä toisinaan myös uskalla hakea töitä tai 
kouluttaa itseään. Pelko muiden ihmisten kielteisistä reaktioista rajoittaa suuresti mielen-
terveyshäiriöistä kärsivän elämää. (Wahlbeck, 2013.) 
 
Sisäisestä stigmasta puhutaan silloin, kun henkilö itse leimaa itsensä, eikä sen vuoksi us-
kalla kertoa kenellekään mielenterveyshäiriöstä. Riittämättömyyden sekä kelpaamatto-
muuden tunne voi estää työn hakemista sekä parisuhteeseen ryhtymistä. Häpeäleiman 
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merkitys on sitä suurempi, mitä vähemmän ihminen arvostaa itseään. Tästä seuraa kierre, 
josta on vaikea päästä eroon. (Mielenterveystalo 2018.) 
 
Terveydenhuollon keskeisimmät eettiset periaatteet ovat oikeudenmukaisuus, potilaan it-
semääräämisoikeus, hyvän tekeminen ja pahan välttäminen sekä hyödyn maksimointi.   
Potilaan itsemääräämisoikeus on keskeinen periaate sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sitä 
tulee kunnioittaa ja työssä tulee toimia oikeudenmukaisesti. Hoitoon ei saa vaikuttaa po-
tilaan terveysongelma, uskonto, kulttuuri, ikä, sukupuoli, rotu tai ihonväri eikä yhteiskun-
nallinen asema. (Sairaanhoitajat 2014.) Tarkoituksena on, että potilas itse päättää omista 
asioistaan sekä hoidostaan niin kauan, kuin hän siihen kykenee. Potilaalla on myös oikeus 
kieltäytyä suunnitellusta tai aloitetusta hoidosta. Tällöin häntä ei kuitenkaan saa hylätä 
eikä hoitosuhdetta katkaista. (Kotisaari & Kukkola 2012, 13.) Jokaisella suomen kansa-
laisella on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Siihen kuuluvat henkilökunnan 
pätevyys, yhdenvertaisuus, syrjimättömyys, hoidon laatu, potilasturvallisuus sekä toimin-
tayksiköiden tilat ja laitteet. Potilaan hyvä kohtelu ja hoito kuuluvat korkeatasoiseen ter-
veyden- ja sairaanhoitoon. Sen kuuluisi mahdollistaa potilaiden ja heidän omaistensa 
osallistumisen hoitoon, riittävän informoinnin sekä huolellisen hoidon suunnittelun, to-
teutuksen ja arvioinnin. Ihmiset eivät voi parantua tahdonvoimallaan, joten he tarvitsevat 
terveydenhuollon asiantuntijoiden apua. Potilaan ei kuuluisi olla neutraali hoidon kohde 
eli objekti, vaan ainutlaatuinen yksilö, subjekti. Hyvä hoitosuhde edellyttää riittävästi ai-
kaa, molemminpuolista kunnioitusta sekä ymmärrystä. (Kotisaari & Kukkola 2012). 
 
Hoitotyössä jokaisen ammattilaisen työtä ohjaa eettiset säännöt. Ne ovat ennalta sovittuja, 
joita jokaisen tulee noudattaa. Niiden tehtävänä on suojella haavoittuvassa asemassa ole-
vaa potilasta sekä antaa neuvoa hoitajille, kuinka tilanteissa tulisi toimia.  Sairaanhoitajan 
eettiset ohjeet auttavat heitä työssään eettisessä päätöksenteossa. Ne kertovat väestölle 
sairaanhoitajan perustehtävän yhteiskunnassa, joita ovat terveyden edistäminen sekä sen 
ylläpito yksilö -ja yhteisötasolla. (Leino-Kilpi & Välimäki 2008, 164-165.) 
 
Corrigan. ym (2014) tutkivat terveydenhuollon ammattilaisten leimaavia asenteita ja näi-
den vaikutusta hoidolliseen päätökseen koskien mielenterveysongelmapotilasta. Kyselyn 
yhtenä kohtana oli potilastapaus, jossa skitsofreniaa sairastava mies haki apua niveltuleh-
duksen aiheuttamaan alaselkäkipuun. Mahdollisina jatkotoimenpiteinä oletettiin kaksi 
vaihtoehtoa; uusia hänen kipulääkereseptinsä ja/tai tehdä lähete asiantuntijalle. Tutki-
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muksessa terveydenhuollon ammattilaiset, jotka hyväksyivät leimaavat asenteet mielen-
terveyspotilaita kohtaan, suhtautuivat pessimistisemmin näiden potilaiden hoitoon sitou-
tumisen onnistumiseen. Silloin nämä kaksi hoidollista toimenpidettä olisivat jääneet te-
kemättä potilaan mielenterveyshäiriön vuoksi. Tutkimuksessa käy ilmi, että ammattilai-
set, jotka itse eivät olleet halukkaita käyttämään mielenterveyspalveluita, olivat herkem-
piä leimaamaan mielenterveyspotilaita. Näin ollen he liittivät selkäkivun osaksi potilaan 
mielenterveyshäiriötä. Huomionarvoista oli myös se, että eroa perusterveydenhuollon ja 
psykiatrisen erikoissairaanhoidon ammattilaisten asenteissa ei ollut, kuten tutkimuksessa 
hypoteettisesti ajateltiin. (Corrigan ym. 2014.) 
 
Kate Emond ym. (2015) ovat tutkineet ensihoitajaopiskelijoiden ennakkoluuloja mielen-
terveyspotilaita kohtaan teettämällä kyselyn ennen ja jälkeen heidän mielenterveystyö-
harjoittelun. Tuloksista käy ilmi, että koulutus ja opittu tieto mielenterveyshäiriöistä lisä-
sivät opiskelijoiden ennakkoluuloja kyseistä potilasryhmää kohtaan ja oletuksia siitä, että 
psykoosissa olevat ihmiset ovat väkivaltaisia ja vaarallisia. Tutkimuksesta löydettiin yh-
teys kasvavan tiedon määrällä ja lisääntyvän pelon mielenterveyshäiriöistä kärsiviä poti-
laita kohtaan. Sama kysely tehtiin vielä mielenterveystyö harjoittelun jälkeen, jolloin vas-
tauksissa nähtiin ensimmäisessä kyselyssä olleiden ennakkoluulojen vähenemistä. (Kate 
Emond ym. 2015.) 
 
Viime vuosikymmeninä ensihoidon rooli on muuttunut nopeasti ja yhä enemmän pysty-
tään kentällä tutkimaan ja hoitamaan erilaisia sairastumisia. Ensihoitajien roolia ja osaa-
mista mielenterveyspotilaiden hoidossa ei toistaiseksi ole tutkittu kovinkaan merkittä-
västi, vaikka kyseinen potilasryhmä on nopeasti lisääntynyt sairaalan ulkopuolisessa en-
sihoidossa. Kyselyissä käy ilmi, että koulutus ja tähän sisältyvät harjoittelut eivät anna 
riittävästi valmiuksia kohdata ja hoitaa erilaisia psyykkisesti sairaita ihmisiä. Ensihoi-
dossa tehtäviä päätöksiä, mielenterveyspotilaan hoitoon liittyen, varjostavat väärinkäsi-
tykset laki- ja eettisyys asioissa. (Kate Emond ym. 2015.) Mielenterveyspotilaat ovat 
haastava potilasryhmä ensihoidossa, koska pääpaino ei ole somaattisen tilan tutkimi-
sessa ja rutiinin omaisten protokollien noudattamisessa. Sen sijaan esille nousee ensi-
hoitajan oma persoona sekä kyky kommunikoida ja kuunnella potilasta. Olemme sitä 
mieltä, että edellä mainitut taidot ja niiden oikeanlainen käyttö on ensihoidon vaativim-
pia tehtäviä. Ensihoitajat ovat usein ensimmäisenä paikalla auttamassa, kun potilaan 
mielenterveys horjuu. Mielenterveyshäiriö voi olla sairauskohtaus siinä missä sydän-



18 

 

kohtauskin ja vaatia ensihoitajalta keskittymistä, oikeaa asennoitumista sekä empaatti-
suutta. Jokaisen ensihoitajan olisi tunnistettava itsessään ne ennakkoluulot ja tuntemuk-
set, joita mielenterveyspotilaat herättävät. Hoitotilanteessa ne eivät saisi missään ni-
messä näkyä, vaan kokonaistilanne pitäisi pystyä arvioimaan ja hoito toteuttamaan laa-
dukkaasti.  Alla olevassa kuviossa 2 (Taulukko 2), kuvataan työmme viitekehys, jossa 
tarkastelun kohteena ovat ensihoitajaopiskelijat ja heidän asenteet ja ennakkoluulot mie-
lenterveyspotilaita kohtaan. 

 
 

TAULUKKO 2. Teoreettinen viitekehys: Ensihoitajaopiskelijoiden asenteet ja ennakko-
luulot mielenterveyspotilasta kohtaan. 
 
 

Asenteet ja ennakkoluulot mielenterveyspotilasta kohtaan

Ensihoitajaopiskelija

Asenteet ja ennakkoluulot

mielenterveyspotilas
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4 TUTKIMUSMENETELMÄ 
 
 
4.1. Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus 
 
Opinnäytetyössä käytettiin kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusta, jota kutsutaan myös 
tilastolliseksi tutkimukseksi. Vastaukset kysymyksiin saadaan prosenttiosuuksin ja luku-
määrin, tämä toki edellyttää riittävän suurta otosta eli vastaajaa. Standardoidut tutkimus-
lomakkeet ovat tyypillistä kvantitatiiviselle tutkimukselle. Asioiden syitä ei tarkoin pys-
tytä tällä tutkimusmenetelmällä selvittämään, mutta olemassa olevan tilanteen kartoituk-
seen tämä sopii hyvin. Määrällinen tutkimus vastaa kysymyksiin; Mikä? Missä? Paljon? 
Kuinka usein? (Heikkilä 2014, 12-15.) 
 
Kvantitatiiviseen tutkimukseen tiedot voidaan kerätä monesta eri paikasta, kuten tilas-
toista, tietokannoista, rekistereistä tai tiedot voi kerätä itse. Mikäli päädytään keräämään 
tiedot itse, on pohdittava mikä tiedonkeruumenetelmä sopii kyseiseen tilanteeseen par-
haiten. Päätökseen vaikuttavat tutkimuksen tavoite, aikataulu ja asian luonne. Menetel-
miä tietojen keräämiseksi on monia kuten postikyselyt, puhelin- tai käyntihaastattelu, in-
formoitu kysely tai internetin kautta tehtävät kyselyt. (Heikkilä 2014, 16-17.) Opinnäyte-
työn tiedonkeruumenetelmäksi valikoitui informoitu kysely sekä yhdelle ryhmälle tehty 
internet- kysely. Jokaisella tiedonkeruumenetelmällä on omat hyvät ja huonot puolensa. 
Kyselylomakkeiden avulla saadut vastaukset ovat helposti ja yksiselitteisesti lasketta-
vissa sekä luokiteltavissa. (Heikkilä 2014, 17). 
 
Kvantitatiivinen tutkimus on prosessi, joka täytyy suorittaa vaihe vaiheelta. Tutkimuson-
gelma on kaiken lähtökohta, johon haetaan ratkaisua tai vastauksia. Ongelman ratkaisuun 
tarvitaan tietoa. Samoin kuin kvantitatiivinen tutkimus, myös itse opinnäytetyön tekemi-
nen on prosessi, joka vaatii tiedonhankintataitoja, kykyä ratkaista ongelmia, työn organi-
soimisen taitoa, yhteistyökykyä, pitkäjänteisyyttä sekä loogisuutta. (Kananen 2008, 11). 
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4.2. Mittari 
 
Opinnäytetyössämme käytämme Kassam ym. (2012) luomaa mittaria (Liite 2), joka on 
kehitetty mittamaan nimenomaan terveydenhuollon ammattilaisten asenteita mielenter-
veyspotilaita kohtaan. Heidän lähtökohtanaan on ajatus siitä, että terveydenhuollon am-
mattilaiset ovat avainasemassa mielenterveyspotilaan stigman synnyssä ja sen ehkäise-
misessä. Terveydenhuollon ammattilaisten asenteilla on suuri vaikutus siihen, miten ih-
minen kokee sairautensa. Useimmat mittarit eivät ole riittäviä, koska niissä ei asetuta suo-
raan terveydenhuollon työntekijän rooliin. Tämän vuoksi oli perusteltua kehittää mittari 
tutkimaan ammattilaisten ennakkoluuloja ja asenteita, jotta tulevaisuudessa voitaisiin vai-
kuttaa näihin asenteisiin ja ehkäistä stigmatisointia.  Tutkijatiimi kehitti uuden mittarin, 
jossa tutkittiin terveydenhuollon ammattilaisten ennakkoluulottomuutta. Mittarin kehit-
tämisvaiheen aikana materiaali hiottiin 64:ssä tarkkailuryhmässä. Toisessa vaiheessa ma-
teriaali testattiin 787:lla kanadalaisella terveydenhuollon toimijalla määrittääkseen sen 
psykometriset ominaisuudet. (Kassam ym. 2012.) 
 
Tutkijatiimi näkee eräänlaisen ”paljastumisen” yhtenä stigman ulottuvuuksista. Tämä 

merkitsee sitä, että jos mielenterveydenhäiriöstä kärsivä ihminen ei häpeä omaa sairaut-
tansa vaan hyväksyy asian, ei hän stigmatisoidu niin herkästi. Taustamateriaaleista tutki-
jat saivat, paljastumisen lisäksi, stigman eri ulottuvuuksiksi toipumisen, sosiaalisen vas-
tuun- ja etäisyyden sekä vaarallisuuden. Nämä kysymykset he keräsivät aikaisemmista 
mittareista, jotka liittyivät asenteisiin mielenterveyshäiriöstä kärsiviä kohtaan. Tutkija-
ryhmä loi myös uusia kysymyksiä aiemmin kehitettyjen kysymysten rinnalle. Heidän ke-
hittämänsä kysymykset perustuivat yhteistyöhön erilaisten anti-stigma-ohjelma johtajien 
kanssa, jotka pyrkivät vähentämään terveydenhuollon ammattilaisten leimaavia asenteita. 
Tuloksena he saivat 50 erilaista kysymystä, jotka liittyivät stigman viiteen ulottuvuuteen. 
(Kassam, 2012.) 
 
Tämän jälkeen nämä 50 kysymystä lähetettiin kolmelle henkilölle, joilla oli ollut mielen-
terveyshäiriö sekä tutkimustiimille, joka koostui psykologeista, sosiologista ja anti-
stigma ohjelman johtajasta. Heidän palautteensa mukaan kysymykset rajattiin 42 kysy-
mykseen. Tämän jälkeen toteutettiin yksilöhaastattelu, johon osallistui kuusi vapaaeh-
toista terveydenhuollon työntekijää. Jokaisen kysymyksen kohdalla haastateltavalta ky-
syttiin hänen tuntemuksistaan kysymystä kohtaan tai kokiko hän kysymyksessä painos-
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tusta vastata negatiiviseen tai positiiviseen suuntaan. Haastateltavilta kysyttiin myös, ko-
kivatko he asian mittaavan juuri terveydenhuollon ammattilaisten asenteita mielenter-
veyspotilaita kohtaan. Kysymykset saatiin näiden palautteiden pohjalta rajattua 26 kysy-
mykseen, joista tutkijatiimi poisti vielä yhden kysymyksen. Lopulliset kysymykset rajat-
tiin kolmeen eri ulottuvuuteen, joita olivat asenne, paljastuminen, avun hakeminen ja syr-
jäytyminen. Mittari lähetettiin testiryhmälle ja lopputuloksena syntyi OMS-HC, opening 
mind scale for health care providers eli “ennakkoluulottomuus” mittari terveydenhuollon 
toimijoille. (Kassam, 2012.) 
 
Modgil ym. (2014) tutkivat Kassamin ym. (2012) luomaa mittaria ja sen käyttökelpoi-
suutta tutkittaessa vain terveydenhuollon työntekijöiden asenteita ja niiden kehitystä anti-
stigma interventioiden myötä. Vertailu data (n=1523) kerättiin 12:ssa eri anti-stigma in-
terventiossa ja tätä dataa verrattiin alkuperäiseen aineistoon (n=1305). Tulokset kertoivat, 
että OMS-HC on pystynyt onnistuneesti mittaamaan myönteistä kehitystä asenteissa anti-
stigma interventioiden myötä, eivätkä mittarin kysymykset ole liian ohjailevia suuntaan 
tai toiseen. 
 
 
4.3. Aineiston kerääminen  
 
Tutkimuksen kohteena on aina jokin joukko tai ryhmä, josta tietoa halutaan, tätä kutsu-
taan perusjoukoksi. Tutkimus voidaan tehdä kokonaistutkimuksena, jossa koko perus-
joukko tutkitaan tai vastaavasti perusjoukosta voidaan tutkia vain osa. Tällöin puhutaan 
otantatutkimuksesta. (Heikkilä 2014, 13). 
  
Tutkimuksen kohderyhmänä olivat ammattikorkeakoulun ensihoitajaopiskelijat. Tiedon-
keruuna käytimme strukturoitua kyselylomaketta ja aineiston keräsimme syksyn 2017 ai-
kana. Kolmelle opiskelijaryhmälle annoimme lomakkeet paperisena ja yhdelle ryhmälle 
lähetimme kyselyn sähköisesti. Päädyimme tekemään kyselyn paperisena, koska ole-
timme vastausprosentin olevan tällöin suurempi. Valmistuvalle ryhmälle kuitenkin lähe-
timme sähköisesti, koska he eivät olleet fyysisesti tavoitettavissa. Vastausaikaa an-
noimme sähköiseen kyselyyn kaksi viikkoa, jolloin olimme saaneet vastauksia 11 kappa-
letta. Jatkoimme vastausaikaa viikolla ja lähetimme muistutusviestin kyselyyn vastaami-
sesta. Tällöin saimme vastauksia yhteensä 20 kappaletta. 
 



22 

 

 
4.4 Aineiston analysointi 
 
Kysymykset jaettiin kolmeen aihealueeseen, joita olivat asenne, paljastuminen, avun ha-
keminen ja syrjäytyminen. Kaksi viimeisintä aihealuetta käsiteltiin yhtenä. Tarkaste-
limme kysymyksiä verraten sekä näihin kolmeen aiheeseen että taustamuuttujiin, joita 
olivat sukupuoli, ikä, opiskeluvuosi, aikaisemmat opinnot ja koulutus sekä diagnosoitu 
mielenterveysongelma. Suurin mielenkiinnon kohde meillä olivat asenteet eri vuosikurs-
silla, eli katsoimme tuloksia pääpainotteisesti opiskeluvuoden näkökulmasta. Tulokset il-
moitettiin prosentteina, taulukkoina, keskiarvoina ja moodeina. Moodi on yksi tilastotie-
teen käyttämistä keskiluvuista. Moodi ilmoittaa mikä on muuttujan jakauman huippu-
kohta eli eniten tapauksia sisältävä luokka” (Tilastokeskus.) Keskiarvo ilmoittaa mihin 
kohtaan muuttujan jakauman keskikohta mitatulla ulottuvuudella sijoittuu. (Tilastokes-
kus.)  
 
Syötimme saamamme vastaukset SPPS- ohjelmaan, jossa suoritimme ristiintaulukoinnin.  
Määrällisessä tutkimuksessa halutaan tietoa asioiden välisistä riippuvuuksista. Ristiintau-
lukoinnissa tarkastellaan samanaikaisesti kahta eri muuttujaa, esimerkiksi sukupuoli ja 
suhtautuminen mielenterveysongelmaan. (Kananen 2010.) Otimme lähemmin tarkaste-
luun myös sukupuolierot sekä vaikuttaako aiempi työskentely terveydenhuoltoalalla opis-
kelijoiden asenteisiin mielenterveyspotilaita kohtaan. Kuvasimme asenteita eri vuosi-
kursseilla pylväsdiagrammein.  
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5 TULOKSET 
 
 
Kyselyyn osallistui ensihoidon opiskelijoita neljältä vuosikurssilta (N=120). Kyselyyn 
vastasi 100 opiskelijaa, jolloin vastausprosentiksi tuli 83%. Vastaajista 57% (n=57) olivat 
naisia ja 43% (n=43) miehiä. Suurin osa vastaajista eli 70% (N=70) olivat iältään 21-28 
-vuotiaita. Taustatietoina kysyttiin myös aikaisempaa opiskelua ja työskentelyä tervey-
denhuoltoalalla. Vastanneista 36% kertoi opiskelleensa terveydenhuoltoalaa ennen ny-
kyisiä opintoja ja 64%:lla ei ollut aikaisempaa terveydenalan koulutusta. Yhtenä tausta-
tietokysymyksenä oli, onko vastaajalla diagnosoitu mielenterveysongelma. Vastaajista 
13%:lla oli diagnosoitu mielenterveysongelma. Yksi vastaajista jätti vastaamatta tähän 
kysymykseen.  (Liite 1) 
 
Taulukkojen otsikkoina käytetään kyselyn (Liite 2) kysymyksiä. Kyselyssä vastausvaih-
toehdot olivat seuraavat: 1= vahvasti samaa mieltä, 2=samaa mieltä, 3=en osaa sanoa, 
4=eri mieltä ja 5=vahvasti eri mieltä. Vaaka-akselilla kuvataan lukuvuotta ja pystyakse-
lilla prosentuaaliset osuudet suhteessa kaikkiin vastaajiin.  
 
Noin puolet vastaajista (53%, n=53) kokivat luontaisemmaksi auttaa fyysisesti sairasta, 
kuin psyykkisesti sairasta henkilöä (Taulukko 3). Lähes kolmasosa (28%, n=28) oli 
väittämän kanssa eri mieltä. Toisen vuosikurssin vastaajissa esiintyi eniten ”en osaa sa-

noa”-vastauksia (MO=3). Kaikkien vastaajien keskiarvo oli 2,67.  
 

TAULUKKO.3.  
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Suurin osa vastaajista (71%, n=71) ei yhdistäisi potilaan fyysisiä oireita hänen mielen-terveysongelmaan (Taulukko 4). Viidennes vastaajista (22%, n=22) oli tässä kohtaa epävarma ja nämä painottuivat alkuvaiheen opiskelijoihin. Keskiarvo vastauksissa oli 3,7.  

TAULUKKO 4   Ensihoitajaopiskelijat myönsivät kokevansa negatiivisia reaktioita ihmisiä kohtaan, jotka 
sairastavat mielenterveysongelmaa (20%, n=20) opiskeluvuodesta riippumatta. 
(Taulukko 5) 
 

TAULUKKO 5.  
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Viimeisen vuosikurssin opiskelijoista 15% (n=3) koki lääkityksen olevan paras hoito mie-
lenterveysongelmiin. Kaikista vastaajista 5% (n=5) koki lääkityksen olevan paras hoito 
(Taulukko 6)  
 

TAULUKKO 6.    
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Ensimmäisen vuosikurssin vastaajista 26% (n=7) koki, että heidän ei tarvitse olla mielen-
terveysongelmaa sairastavien puolesta puhujia (Taulukko 7). Vastaava luku oli toisen 
vuosikurssin opiskelijoilla 30% (n=9), kolmannella 17% (n=4) ja viimeisellä 10% (n=2). 
Suurin osa opiskelijoista koki kysymyksen vaikeana, sillä yleisin vastaus oli ”en osaa 

sanoa” (Mo=3). 

TAULUKKO 7 
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Opiskelijoista 29% (n=29) koki, että heillä ei ole tarpeeksi keinoja auttaa mielenterveys-
ongelmasta kärsivää (Taulukko 8). Vastauksissa ei ollut merkittäviä eroja vuosikurssien 
välillä. 
 

TAULUKKO 8 
  
Viimeisen vuosikurssin vastaajat kokivat mielenterveyspotilaan olevan harvoin riski toi-
sille (80%, n=16). Muista vuosikursseista alle 50% koki mielenterveyspotilaan olevan 
harvoin riski toisille ja heidän vastauksissaan esiintyi eniten ” en osaa sanoa”. 
(Taulukko 9) 

TAULUKKO 9 
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Toisen vuosikurssin vastaajista 46% paljastaisi mielenterveysongelmansa työkavereil-
leen. Muiden vuosikurssien vastaava luku jäi alle 20%. Kaikista vastaajista 37% (n=37) 
ei paljastaisi asiaa työkavereilleen.  
 

 TAULUKKO 10.   Naisvastaajista 12% ei haluaisi mielenterveysongelmaa sairastavan työskentelevän lasten 
kanssa. Miesvastaajissa vastaava luku oli 43%. (Taulukko 11) 
 

TAULUKKO 11 
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6 POHDINTA 
 
 
6.1. Tulokset 
 
Opinnäytetyön tuloksista selvisi, että puolet (53%, n=53) kaikista vuosikursseista kokivat 
luontaisemmaksi auttaa fyysisesti sairasta kuin psyykkisesti sairasta potilasta. Valtaosa 
(70%, n=70) ei kuitenkaan yhdistäisi potilaan valittamia fyysisiä oireita hänen mielenter-
veysongelmaan. Viidennes vastaajista (22%, n=22) oli tässä kohtaa epävarma ja nämä 
painottuivat alkuvaiheen opiskelijoihin. Tämä on ymmärrettävää, sillä kokemus hoito-
työstä voi olla hyvin vähäistä tai jopa olematonta. Huomio kiinnittyi siihen, että vertail-
taessa miehiä ja naisia, 11 % miehistä yhdistäisi somaattisen ongelman mielenterveys-
häiriöön, kun taas naisten kohdalla tämä luku jäi vain 3 %:iin. Voidaan ajatella, että naiset 
ovat yleisesti ottaen luonteeltaan erilaisia ja heille asioista puhuminen on luontaisempaa. 
Tätä ajatusta tukee myös se, että 61% miehistä koki luontaisemmaksi auttaa fyysisesti 
sairasta potilasta, naisissa lukema jäi 49%:iin. Neljän vuoden aikana mitään suurempaa 
muutosta näissä asioissa ei näytä tapahtuvan. 
 
Ensihoitajaopiskelijoista 20% koki negatiivisia reaktioita mielenterveyspotilaita kohtaan. 
Näillä negatiivisilla reaktioilla voidaan aiheuttaa mielenterveyspotilaiden leimaantu-
mista. Kassam ym. (2012) mukaan, ammattilaiset ovat avainasemassa näiden synnyssä ja 
ehkäisyssä. Tämän vuoksi olisi hyvä löytää keinoja jo koulutuksen aikana negatiivisten 
asenteiden tunnistamiseen ja poistamiseen. Tällä hetkellä koulutus ei sisällä käytännön 
harjoittelua mielenterveystyön parissa. Emondin (2015) tutkimuksessa mielenterveyspo-
tilaisiin kohdistuvat negatiiviset reaktiot olivat vähentyneet harjoittelun myötä. Tulisiko 
opiskelijoille tarjota mahdollisuus mielenterveystyön harjoitteluun teoriaopintojen li-
säksi. Harjoitteluiden avulla ennakkoluulot ja pelot voisivat vähentyä, kun opiskelijat 
pääsisivät tutustumaan mielenterveystyöhön ohjatussa ja valvotussa ympäristössä. Har-
joittelun avulla opiskelijat voisivat saada keinoja mielenterveyspotilaiden kohtaamiseen 
sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa. Näin voitaisiin vähentää negatiivisia asenteita, 
jotka johtuvat vain kokemuksesta, ettei ole keinoja auttaa potilasta. (Taulukko. 12) 
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On vain vähän, mitä voin tehdä auttaakseni ihmistä, jolla on mielenterveysongelma 
 Samaa -tai vahvasti samaa 

mieltä 
Eri- tai vahvasti eri mieltä 

1 opiskeluvuosi 33% 59% 
2 opiskeluvuosi 27% 57% 
3 opiskeluvuosi 13% 83% 
4 opiskeluvuosi 45% 40% 
TAULUKKO.12 
 
Kaikista vastaajista 30% ja viimeisen vuoden opiskelijoista jopa 45% koki, että heillä ei 
ole tarpeeksi keinoja auttaa mielenterveyspotilaita. Vuotta nuoremmassa vuosikurssissa 
yli 80% kokivat, että heillä on enemmän kuin vain vähän annettavaa mielenterveyspoti-
laille. Tulos on merkittävä ja voisi kertoa siitä, että koulutus ei valmista tarpeeksi ensi-
hoitajaopiskelijoita kohtaamaan mielenterveyspotilaita. Koulutuksen puutteellisuus mie-
lenterveystyön osalta on yksi niistä mahdollisista tekijöistä, jotka lisäävät negatiivisia 
asenteita ja ennakkoluuloja mielenterveyspotilaita kohtaan ensihoitajaopiskelijoissa. 
Olisi mielenkiintoista selvittää, millaisia keinoja ensihoitajaopiskelijat kokevat omaa-
vansa mielenterveyspotilaita auttaakseen.  
 
Nykypäivänä lääkkeiden osuus mielenterveyshäiriön hoidossa tuntuu kasvaneen ja yhä 
herkemmin potilaille määrätään lääkkeellistä hoitoa. Ensihoitajaopiskelijoista ¾ koki lää-
kityksen olevan toissijainen vaihtoehto mielenterveysongelman hoidossa, ja neljännes ei 
osannut sanoa. Naisista noin 80% koki, ettei lääkitys ole ensisijainen hoito, miehissä vas-
taava luku oli 57%.  
 
Mikäli ei oteta huomioon ”en osaa sanoa” vaihtoehtoa, alkuvaiheen opiskelijoista 43 % 

oli sitä mieltä, että heidän ei tarvitse olla mielenterveyspotilaiden puolesta puhujia. Kou-
lutuksen edetessä tapahtui muutosta positiivisempaan suuntaan ja tämä luku pieneni 
24%:iin. Tähän muutokseen ovat mahdollisesti vaikuttaneet käytännön harjoittelujaksot 
sairaalan sisällä ja ulkopuolella. Nähdäksemme loppuvaiheessa opiskelijoilla on nähtä-
vissä jo tietynlaista ammatillista kasvua. He pystyvät luottamaan ja tukeutumaan omaan 
asiantuntijuuteensa, ja kohtaamaan potilaat yksilöllisesti sairaudesta riippumatta ja pys-
tyvät toimimaan potilaiden edun mukaisesti.  
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Kysyttäessä halukkuutta työskennellä kollegan kanssa, joka on sairastanut mielenterveys-
ongelmaa, vastaajista 92% olisi väittämän kanssa samaa -tai vahvasti samaa mieltä. Ky-
symyksessä: ”Menisin lääkärille siitä huolimatta, vaikka tietäisin hänen olleen hoidetta-

vana mielenterveysongelman vuoksi, vastaajista 86% oli samaa -tai vahvasti samaa 
mieltä väittämän kanssa.  
Mielenkiintoista on, että kysymyksessä: ”Jos olisin hoidossa mielenterveysongelman 

vuoksi, en paljastaisi asiaa työkavereilleni.”, vastaajista 37% ei paljastaisi asiaa työkave-

reillensa ja 38% ei osannut sanoa. Kysymyksessä: ” Jos minulla olisi mielenterveyson-

gelma, enkä pystyisi hoitamaan sitä itse, näkisin/kokisin itseni heikkona.” Alkuvaiheen 
opiskelijoista 33 % kokisi itsensä heikkona, jos sairastaisivat mielenterveysongelmaa ja 
loppuvaiheessa jopa 45% kokisi näin.  Ensihoitajaopiskelijat olisivat myös taipuvaisem-
pia etsimään apua mielenterveysongelmaansa, jos hoitoa tarjoava terveydenhuolto ei liit-
tyisi heidän työpaikkaansa. Samaa mieltä väittämän kanssa oli 57% vastaajista. Aiem-
milla terveydenalan opinnoilla ei ollut merkittävää vaikutusta näihin asenteisiin. Edellä 
mainituista tuloksista herää ajatus siitä, pelkäävätkö ensihoitajaopiskelijat leimaantu-
mista, jos he itse sairastaisivat mielenterveysongelmaa. Tapahtuuko työelämässä/harjoit-
telujaksoilla jotain mikä vaikuttaa tähän? Itse pohdimme omia ensihoidon harjoittelujak-
sojamme, jossa olemme törmänneet negatiivisiin asenteisiin mielenterveyspotilaita koh-
taan ympäri Suomen. Pelkästään hätäkeskukselta saatu tieto, että kohteessa on mielenter-
veyspotilas, saattaa herättää negatiivisia tuntemuksia. Negatiiviset asenteet/ennakkoluu-
lot tarttuvat herkästi, varsinkin opiskelijoihin ja vastavalmistuneisiin, mutta yhtä lailla 
kielteiset asenteet saattavat aiheuttaa leimaantumisen tunnetta myös ensihoitajissa itses-
sään. Onko tässä kyse Lehtovirran ja Peltolan (2012) käsittelemästä opitusta asenteesta? 
Täytyisikö huomiota kiinnittää myös työelämään ja siellä vallitseviin asenteisiin? 
 
Pohdimme myös mielenterveyshäiriöiden laajaa kirjoa. Tässä kyselytutkimuksessa mie-
lenterveyshäiriöpotilasta ei tarkemmin rajattu, vaan puhuttiin yleisesti mielenterveys-
häiriöpotilaasta. Tämä käsite sitoo alleen niin masennushäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt 
kuin skitsofrenian ja psykoosit sekä kaikki muut mielenterveyshäiriöt. Jokaisen opiskeli-
jan vastaukseen on tällöin vaikuttanut hänen käsityksensä mielenterveyshäiriöstä. Kysy-
myksessä, jossa kysyttiin opiskelijoiden kokemusta siitä, ovatko mielenterveyspotilaat 
harvoin riski toisille, (Taulukko 9) vaikuttaa suuresti se, ajatteleeko vastaaja tässä psy-
koosissa olevaa potilasta vai masennuksesta kärsivää. Psykoosissa olevan ihmisen todel-
lisuudentaju on häiriintynyt, jolloin erilaiset kuulo -ja näköharhat sekä vainoamisen koh-
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teeksi joutumisen tunteet ohjaavat hänen toimintaansa. Tällöin potilas saattaa olla vaaral-
linen myös muille, toisin kuin vakavaa masennusta sairastava on usein vaarallinen vain 
itselleen. (Mielenterveystalo 2018).  Olisivatko miehet suhtautuneet positiivisemmin aja-
tukseen siitä, että mielenterveyshäiriöstä kärsivä henkilö työskentelisi lasten kanssa, jos 
kysymys olisi tarkennettu koskemaan ainoastaan syömishäiriöstä kärsivää henkilöä (Tau-
lukko 11). Entäpä paljastaisivatko ensihoitajaopiskelijat helpommin olevansa hoidossa 
mielenterveysongelman vuoksi, jos kyseessä olisi paniikkihäiriö, kuin kaksisuuntainen 
mielialahäiriö (Taulukko 10). 
 
Tulevina terveydenhuollon ammattilaisina asennoituminen mielenterveyspotilaita koh-
taan oli pääosin positiivista. Sen sijaan ajatus siitä, että itse sairastaisi mielenterveyson-
gelmaa, herätti ennakkoluuloisuutta kaikissa vuosikursseissa. Kertooko tämä sen, että 
opiskelijat ovat osittain vastanneet niin kuin heidän oletetaan vastaavan tulevina tervey-
denhuollon ammattilaisina ja vastauksissa nouseekin esiin opiskelijoiden oma pelko stig-
matisoitumisesta (=leimaantumisesta). Mitään suurempaa muutosta ei neljän vuoden ai-
kana tullut esille, vaikka yksittäistä vaihtelua vastauksissa nähtiin vuosikurssien välillä. 
Tulevina terveydenhuollon ammattilaisina on hyvä pitää mielessä ajatus siitä, että mie-
lenterveyspotilas ei ole yhtä kuin sairautensa. 
 
6.2. Eettisyys ja luotettavuus 
 
Kankkusen ja Vehviläinen- Julkusen (2015) mukaan jo tutkimusaiheen valinta on eetti-
nen päätös. Tutkimusta tehdessä on mietittävä, miten tutkimus vaikuttaa siihen osallistu-
viin ja mikä merkitys sillä on yhteiskunnallisesti. Tutkimuksessa hyöty ei aina kohdistu 
tutkittavana oleviin henkilöihin, vaan hyöty saadaan tulevaisuudessa. 
 
Itsemääräämisoikeus on niin hoitotyössä kuin tutkimukseen osallistumisen lähtökohta. 
Osallistumisen on aidosti oltava vapaaehtoista. Tietoinen suostumus on oleellinen osa 
tutkimuksen eettisyyttä. Osallistujan on tiedettävä täysin, mikä tutkimuksen tarkoitus on 
ja hänelle on annettava mahdollisuus myös kieltäytyä tutkimukseen osallistumisesta. 
Anonymiteetti korostuu tietoisen suostumuksen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että tutki-
mustietoja ei luovuteta kenellekään ulkopuoliselle taholle. Valmiiden mittareiden käytön 
kohdalla on hyvä muistaa niihin liittyvä etiikka. Mittareita ei saa käyttää ilman kehittäjän 
lupaa. (Kankkunen & Vehviläinen- Julkunen 2015, 218-227.) 
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Opinnäytetyössä aihetta valittaessa todettiin, että sen merkitys on suuri. Suomi oli osana 
kansainvälistä tutkimusta, jossa tutkittiin ensihoitajaopiskelijoiden asenteita ja ennakko-
luuloja mielenterveyspotilaita kohtaan. Halusimme jatkaa tätä tutkimusta tarkastelemalla 
yhden ammattikorkeakoulun ensihoitajaopiskelijoita, vertailemalla tuloksia vuosikurssei-
hin nähden. Ennen tutkimuksen tekoa lähetimme sähköpostin alkuperäisen tutkimuksen 
tekijälle, jossa kysyimme lupaa mittarin käyttöön opinnäytetyötämme varten. (Liite 4)   
 
Osallistuminen tutkimukseen oli vapaaehtoista, ketään ei pakotettu vastaamaan. Kolmelle 
opiskelijaryhmälle annoimme paperit suoraan käteen, jonka yhteydessä kerrottiin tutki-
muksen tarkoitus. Vastaukset annettiin nimettömänä ja lomakkeet säilytettiin tekijöillä, 
ja samalla huolehdittiin, että kenelläkään ulkopuolisella ei ollut niihin pääsyä. Sähköisen 
kyselyn yhteyteen liitimme saatekirjeen, joka oli neutraali ja asiallinen.  
 
Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida tarkastelemalla tutkimuksen 
validiteettia ja realibiteettia. (Kankkunen & Vehviläinen- Julkunen 2015, 189). Validi-
teetti eli tutkimuksen pätevyys kertoo siitä, onko tutkimuksessa selvitetty sitä mitä oli 
tarkoitus alun perin selvittää. Validiutta on hankala selvittää jälkeenpäin, joten se on var-
mistettava etukäteen huolellisella suunnittelulla. Pätevällä mittarilla suoritetut mittaukset 
ovat keskimäärin oikeita. Edesauttavia tekijöitä validille tutkimukselle ovat perusjoukon 
tarkka määrittely, edustavan otoksen saaminen ja korkea vastausprosentti. Tutkimuksen 
luotettavuudella tarkoitetaan tulosten tarkkuutta. Tutkijoiden on oltava kriittisiä ja tark-
koja tutkimuksen suhteen koko prosessin ajan. Virheitä voi tulla tietoja kerättäessä, niitä 
syötettäessä ja analysoitaessa. (Heikkilä 2010, 29-30.) 
 
Mittarin luotettavuutta voidaan tarkastella pohtimalla, mittaako mittari oikeata ilmiötä ja 
onko se tarpeeksi kattava. Tutkimuksissa on suositeltavaa käyttää testattuja ja standardoi-
tuja mittareita sekä on syytä tarkastella mittarin ikää. (Kankkunen & Vehviläinen-Julku-
nen 2015, 190.) %.  Käyttämämme mittari on uusi ja sitä on tutkittu sekä todettu hyväksi 
(Kassam ym. 2012 & Modgill ym. 2014.) Tätä voidaan siis pitää luotettavana. 
 
Opinnäytetyössä saatiin tarkasti määriteltyä perusjoukko, jolle tutkimus tehtiin, vastauk-
sia saatiin sopiva määrä ja vastausprosentiksi muodostui 83%. Vastausten syöttäminen 
SPPS- ohjelmaan oli yksinkertaista, mutta työlästä. Tekijöiden kokemattomuus SPPS- 
ohjelman käytöstä ja tietotekniikka osaaminen toi haasteita ja virheen mahdollisuus kas-
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voi, mikä taas johti luotettavuuden heikkenemiseen. Tutkittua tietoa mielenterveyshäiri-
öistä Suomessa on hyvin vähän, erityisesti ensihoidon osalta, tai se on lähes olematonta. 
Tämä loi haasteita teoriatiedon kokoamiseksi ja vaikutti osittain työn luotettavuuteen. 
Osa tuloksista on esitetty pylväsdiagrammein ja ne on otettu suoraan SPPS- tilastointioh-
jelmaa hyödyntäen. 
 
 
6.3. Kehittämisehdotukset 
 
Kysymyksissä esiintyi paljon ”en osaa sanoa” vastauksia.  Mielestämme tämä kertoo 

siitä, että koulutukseen tulisi lisätä mielenterveystyön harjoittelujakso. Sen hyödyllisyyttä 
voitaisiin tutkia teettämällä OMS-HC kysely opiskelijoilla ennen ja jälkeen harjoittelu-
jakson. Tulevaisuudessa voitaisiin ottaa kysely käyttöön myös työelämässä. Tällöin olisi 
mahdollista kiinnittää huomiota esiin nouseviin negatiivisiin asenteisiin ja löytää keinoja 
niiden poistamiseen. Mielenkiintoista olisi myös vertailla työelämän ja koulutuksen väli-
siä eroja.  
 
Suomessa ei ole tehty vastaavanlaisia tutkimuksia aikaisemmin eikä valtakunnallisesti 
ole käytössä yhtenäistä mittaria, jota voitaisiin hyödyntää terveydenhuollon koulutuksissa 
ja työelämässä. OMS-HC mittari on tehty terveydenhuollon ammattilaisille ja sen toimi-
vuutta on tutkittu ja luotettavuus varmistettu, jonka vuoksi sitä voitaisiin hyödyntää Suo-
messa.  
 
Kehittäisimme mittaria sijoittamalla ”En osaa sanoa” vastausvaihtoehdon viimeiseksi 

keskikohdan sijaan. Opinnäytetyössämme huomaamme, että vastaajat kokevat ”turval-

liseksi” ympyröidä keskimmäisen vaihtoehdon, jolloin vastaus on neutraali eikä osoita 

mitään mielipidettä asian suhteen. Tämä osaltaan vähentää tutkimuksen luotettavuutta. 
Muuttaisimme myös vastausvaihtoehtoja, jolloin ”vahvasti”-sanan tilalla käytettäisiin 
”osittain”. Tällöin vastausvaihtoehdot olisivat seuraavat: Samaa mieltä, osittain samaa 
mieltä, osittain eri mieltä, eri mieltä ja en osaa sanoa. 
 
Haluaisimme lisäksi lisätä muutamaan kysymykseen täydennykseksi avoimen lisäkysy-
myksen. Esimerkiksi: ”On vain vähän mitä voin tehdä auttaakseni psyykkisesti sairasta 
potilasta.”, avoin lisäkysymys tähän olisi: ”Mitä keinoja minulla on ensihoidossa käy-
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tössä?” Sen avulla saataisiin kartoitettua opiskelijoiden todellista tietotaitoa kohdata mie-
lenterveyspotilas. Avoimien kysymysten avulla opiskelijat joutuisivat pohtimaan asioita 
syvällisemmin eikä näin ollen vastauksia ohjaa ajatus ” Näin minun oletetaan vastaavan.”  
 
 
6.4. Opinnäytetyön prosessin pohdinta 
 
Opinnäytetyöprosessi alkoi syksyllä 2017 aiheen valinnalla. Mielenkiinto aiheeseen he-
räsi kansainvälisen tutkimuksen myötä, jossa tutkittiin ensihoitajaopiskelijoiden asenteita 
ja ennakkoluuloja mielenterveyspotilaita kohtaan. Suomessa vastaavanlaisia tutkimuksia 
ei ole tehty, vaikka mielenterveyspotilaat ovat kasvava potilasryhmä ensihoidossa. Tästä 
syystä ensihoitajaopiskelijoiden asenteita haluttiin tutkia eri vuosikursseilla. Tiedonhaku 
alkoi loppusyksystä 2017. Aineisto keräsimme marras- joulukuun aikana. Kvantitatiivi-
sen tutkimuksen metodiopinnot kävimme maaliskuun 2018 aikana ja aineiston analy-
soimme maaliskuun 2018 aikana. Työn raportointi sijoittui alkuvuoteen 2019. Opinnäy-
tetyö toteutui suunnitellun aikataulun mukaisesti.  
 
Opinnäytetyöprosessissa haastavinta oli aineiston analysointi, koska käytimme menetel-
mää ensimmäistä kertaa. Kokemattomuutemme tilastointiohjelmien sekä kyseisen tutki-
musmenetelmän käytöstä asetti suuria haasteita matkan varrelle. Erityisen paljon aikaa 
vei tulosten purku, joka oli yllättävää. Teoriaosuuteen varasimme paljon aikaa ja ajatte-
limme sen olevan haastavin osuus, mutta loppujen lopuksi analysointiin kului suurin osa 
ajasta. Tutkitun tiedon löytäminen liittyen terveydenhuollon ammattilaisten asenteisiin 
mielenterveyspotilaita kohtaan oli vähäistä, tai hyvin vähäistä, koska suomalaisia tutki-
muksia aiheesta ei ole tehty. Tämän vuoksi lähteet ovat enimmäkseen kansainvälisiä tut-
kimuksia. Työn toteutimme kokonaisuudessaan hyvässä ja tiiviissä yhteistyössä. Molem-
pien työskentely oli tasavertaista.  
 
Opinnäytetyöprosessi opetti meille uutta tietoa kvantitatiivisesta tutkimusmenetelmästä 
ja tutkimuksesta saatujen tulosten analysoinnista. Teoreettisten lähtökohtien kirjoittami-
nen syvensi aikaisempaa tietoa mielenterveydestä ja asenteiden syntymisestä. Opinnäy-
tetyö vastaa alussa asetettuihimme tavoitteisiin, tarkoituksiin ja tutkimuskysymyksiin 
kartoittamalla ensihoitajaopiskelijoiden asenteita mielenterveyspotilasta kohtaan. Mitta-
rin ja tulosten avulla pystyimme tuomaan esiin kehitysehdotuksia tulevaisuuteen. 
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8 LIITTEET 
 
Liite 1.  
Taustamuuttujat  
 

       
Taustamuuttujat       
                  n              % 

Opiskeluvuosi       
1.vuosi     27 27 

2.vuosi     30 30 

3.vuosi     23 23 

4.vuosi     20 20 

Ikä       
17-20     10 10 

21-24     37 37 

25-28     33 33 

29-32     12 12 

32-35     4 4 

35+     4 4 

Sukupuoli       
nainen     57 57 

mies     42 42 

Aikaisemmat opinnot terveydenhuoltoalalta    
kyllä     36 36 

ei     64 64 

Aikaisempi työkokemus terveydenhuoltoalalta    
kyllä     44 44 

ei     55 55 

Diagnosoitu mielenterveysongelma     
kyllä     13 13 

ei      86 86 

ei vastattu     1 1  
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Liite 2.  
Kyselylomake  
 
1. Kuinka vanha olet?  

  17 – 20 vuotta 
   21 – 24 vuotta 
  25 – 28 vuotta 
  29 – 32 vuotta 
  32 – 35 vuotta 
  35+ vuotta 
 
 

2. Sukupuoli? 
                 nainen                            mies 
 
3. Oletko opiskellut terveydenhuoltoalaa ammatti- tai korkeakoulussa ennen nykyistä opiskelupaikkaasi? 

 kyllä                                ei  
 
4. Oletko työskennellyt terveydenhuoltoalalla ennen nykyisiä opintojasi? 
               kyllä                                ei 
 
5. Onko sinulla koskaan diagnostisoitu mielenterveysongelmia?  

 kyllä                              ei  
6. Minun on luontaisempaa auttaa henkilöä/potilasta, jolla on fyysinen sairaus kuin henkilöä, jolla on psyykkinen sairaus? 

 vahvasti samaa mieltä    samaa mieltä    en osaa sanoa     eri mieltä  vahvasti eri 
mieltä 

 
7. Jos henkilö/potilas, joka sairastaa mielenterveysongelmaa, valittaa fyysisiä oireita (kuten pahoinvointia, selkä kipua tai päänsärkyä), yhdistäisin sen heidän mielenter-veysongelmaan.  

  vahvasti samaa mieltä     samaa mieltä     en osaa sanoa      eri mieltä   vahvasti 
eri mieltä 
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8. Jos kollegani, jonka kanssa työskentelen, kertoisi että hän on selvinnyt mielenter-veysongelmasta, olisin halukas työskentelemään hänen kanssaan 

  vahvasti samaa mieltä     samaa mieltä     en osaa sanoa      eri mieltä   vahvasti 
eri mieltä 

 
9. Jos olisin hoidossa mielenterveysongelman vuoksi, en paljastaisi asiaa työkavereil-leni 

  vahvasti samaa mieltä     samaa mieltä     en osaa sanoa      eri mieltä   vahvasti 
eri mieltä 
 

 
10. Olisin taipuvaisempi etsimään apua mielenterveysongelmaani, jos hoitoa tarjoava terveydenhuolto ei liittyisi työpaikkaani 

  vahvasti samaa mieltä     samaa mieltä     en osaa sanoa      eri mieltä   vahvasti 
eri mieltä 

 
11. Jos minulla olisi mielenterveysongelma, enkä pystyisi hoitamaan sitä itse, näki-sin/kokisin itseni heikkona.   vahvasti samaa mieltä     samaa mieltä     en osaa sanoa      eri mieltä   vahvasti 

eri mieltä 
 

 
12. Olisin haluton etsimään apua, jos minulla olisi mielenterveysongelma 

  vahvasti samaa mieltä     samaa mieltä     en osaa sanoa      eri mieltä   vahvasti 
eri mieltä 

 
13. Työnantajan tulisi palkata henkilö, jolla on mielenterveysongelma, jos hän olisi pa-ras henkilö työhön. 

  vahvasti samaa mieltä     samaa mieltä     en osaa sanoa      eri mieltä   vahvasti 
eri mieltä 
 

 
14. Menisin lääkärille siitä huolimatta, vaikka tietäisin hänen olleen hoidettavana mie-lenterveysongelmien vuoksi 

  vahvasti samaa mieltä     samaa mieltä     en osaa sanoa      eri mieltä   vahvasti 
eri mieltä 
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15. Jos minulla olisi mielenterveysongelma, kertoisin siitä ystävilleni 
  vahvasti samaa mieltä     samaa mieltä     en osaa sanoa      eri mieltä   vahvasti 
eri mieltä 
 

16. Onko terveydenhuollon ammattilaisten velvollisuus vahvistaa mielenterveyden on-gelmista kärsivän toivoa?    vahvasti samaa mieltä     samaa mieltä     en osaa sanoa      eri mieltä   vahvasti 
eri mieltä 
 

17. Ammattiuskomuksistani huolimatta, minulla on negatiivisia reaktioita ihmisiä koh-taan, jotka sairastavat mielenterveysongelmaa.    vahvasti samaa mieltä     samaa mieltä     en osaa sanoa      eri mieltä   vahvasti 
eri mieltä 

 
18. On vain vähän, mitä voin tehdä auttaakseni ihmisiä, joilla on mielenterveysongelma 

  vahvasti samaa mieltä     samaa mieltä     en osaa sanoa      eri mieltä   vahvasti 
eri mieltä 

 
19. Yli puolet ihmisistä, jotka sairastavat mielenterveysongelmaa eivät yritä tarpeeksi toipuakseen 

  vahvasti samaa mieltä     samaa mieltä     en osaa sanoa      eri mieltä   vahvasti 
eri mieltä 

 
20. Mielenterveysongelmaa sairastavat ihmiset ovat harvoin riski toisille   vahvasti samaa mieltä     samaa mieltä     en osaa sanoa      eri mieltä   vahvasti 

eri mieltä 
 
21. Paras hoito mielenterveysongelmiin on lääkitys 

  vahvasti samaa mieltä     samaa mieltä     en osaa sanoa      eri mieltä   vahvasti 
eri mieltä 

 
22. En haluaisi mielenterveysongelmaa sairastavan ihmisen työskentelevän lasten kanssa, vaikka se olisikin kunnolla hallussa 

  vahvasti samaa mieltä     samaa mieltä     en osaa sanoa      eri mieltä   vahvasti 
eri mieltä 
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23. Terveydenhuollon tarjoajien ei tarvitse olla mielenterveysongelmaa sairastavien ih-misten puolesta puhujia 
  vahvasti samaa mieltä     samaa mieltä     en osaa sanoa      eri mieltä   vahvasti 
eri mieltä 
 

 
24. Minua ei haittaisi, vaikka naapurissani asuisi mielenterveysongelmista kärsivä ihmi-nen 

  vahvasti samaa mieltä     samaa mieltä     en osaa sanoa      eri mieltä   vahvasti 
eri mieltä 

 
25. Minulla on vaikeuksia tuntea myötätuntoa mielenterveysongelmaa sairastavia ihmi-siä kohtaan. 

  vahvasti samaa mieltä     samaa mieltä     en osaa sanoa      eri mieltä   vahvasti 
eri mieltä 
 



44 

 

Liite 3.  
Lupalomake mittarin käytölle 


