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1 Johdanto 
 

 

Suomalainen terveydenhuolto on muuttunut aiempaa monikulttuurisemmaksi, 

koska Suomeen on muuttanut paljon ulkomaalaistaustaisia ihmisiä, muun mu-

assa pakolaisia ja maahanmuuttajia (Castaneda, Kuusio, Skogberg, Tuomisto, 

Kytö, Salmivuori, Jokela, Mäki-Opas, Laatikainen & Koponen 2017, 993). Osa 

kantasuomalaisista terveydenhuollon työntekijöistä kokee ulkomaalaistaustais-

ten asiakkaiden hoitamisen haastaviasi, koska asiakkaan ja työntekijän väliltä 

puuttuu yhteinen kieli (Paananen 2017, 653). Sen lisäksi, että tilanteessa saattaa 

puuttua yhteinen kieli, voi asiakkaan sekä hoitajan välillä nousta esiin erilaisia 

ymmärtämisongelmia kulttuurierojen vuoksi (Kauppi, Kähtävä, Lipasti, Niemi, 

Tamminen & Vaaramo 2010, 11).  

 

Monikulttuuriset asiakkaat eivät ole yhtenäinen väestönryhmä, minkä takia eri-

tyispiirteet tulee ottaa huomioon eri kulttuureista tulevien asiakkaiden terveyden 

ja hyvinvoinnin edistämisessä (Castaneda ym. 2017, 993 - 994). Hoitajan on hyvä 

tietää, millä tavoin toimia monikulttuuristen asiakkaiden kanssa, sekä millaisia 

keinoja on mahdollista käyttää, jotta päästäisiin haluttuun lopputulokseen (Kauppi 

ym. 2010, 11). 

 

Länsimaiden ulkopuolelta tulevat maahanmuuttajat ovat terveyttäneensä liitty-

vissä asioissa haavoittuvassa asemassa. He käyttävät liian vähän terveyspalve-

luita, ja saatu hoito on kantaväestön saamaa hoitoa heikompaa. Lähes kaikissa 

Suomessa tehdyissä tutkimuksissa käy ilmi, että työntekijöiden työskentelyssä 

monikulttuuristen asiakkaiden kanssa esiintyy puutteita ja lisäkoulutukselle olisi 

tarvetta. Kulttuurinen osaaminen on myös heikosti huomioitu alue hoitotyön kou-

lutuksessa. (Sainola-Rodriguez 2013, 135, 138 - 139.) Asiakkaan suhde työnte-

kijään voi ratkaista, hakeeko tai hyväksyykö asiakas apua ammattilaiselta jat-

kossa (Kamppila & Kvist 2016, 20).  
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Tämän opinnäytetyön aihe valittiin sen ajankohtaisuuden vuoksi. Opinnäytetyön 

tarkoituksena on lisätä hoitoalan opiskelijoiden tietoisuutta monikulttuurisen asi-

akkaan kohtaamisesta. Opinnäytetyön tehtävänä on luoda opetusvideo monikult-

tuurisen asiakkaan vastaanottotilanteesta. Opinnäytetyön tavoitteena on antaa 

hoitotyön ammattilaisille valmiuksia kohdata monikulttuurinen asiakas kokonais-

valtaisesti ja luoda kohtaamistilanteista tasa-arvoisia. 

 

 

2 Monikulttuurisuus hoitotyössä 
 

 

2.1 Kulttuurin merkitys hoitotyössä 
 

Kulttuuri käsitteenä on monitasoinen, ja sen määritys on vaihdellut vuosien ai-

kana paljon. Kulttuuriantropologian näkökulmasta kulttuuri -käsitteellä tarkoite-

taan elintapoja, arvoja, uskomuksia ja erilaisia tuotoksia, jotka kulkeutuvat suku-

polvelta toiselle enimmäkseen kasvatuksen, kielen ja erilaisten symbolien välityk-

sellä. Kulttuurisosiologisesta näkökulmasta kulttuuri tarkoittaa merkitysten koko-

elmia, joita ihmiset tarvitsevat tunteakseen mieltyvyyttä elämään. Esimerkiksi ih-

misen muuttaessa toiseen maahan, hän kamppailee uuden ja vanhan kulttuurin 

merkitysten kanssa. (Koskinen 2010a, 16 - 17.)  

  

Lisäksi kulttuurin määrittelyyn liittyvät osakulttuurit, joiden kautta ihminen raken-

taa omaa kulttuuri-identiteettiä. Samaan osakulttuuriin kuuluvia ihmisiä yhdistää 

jokin yhteinen asia, kuten seksuaalinen suuntautuminen tai ammatti. (Kurylo 

2013, 4.) Jos kulttuuria katsellaan tästä näkökulmasta, aina kahden ihmisen koh-

datessa voidaan puhua kulttuurien kohtaamisesta, vaikka kieli sekä etninen 

tausta olisivat samat. Jokainen yhteiskunta koostuu useasta alakulttuurista. Myös 

hoitotyö muodostaa oman osakulttuurinsa, mikä koostuu omista säännöistä, ar-

voista ja periaatteista, jotka yleisesti ovat samat kaikkialla maailmassa. Siltikin eri 

maissa sekä organisaatioissa on omia hoitotyön erityispiirteitä, jotka tuntuvat vie-

raalta uudelle tulokkaalle. (Koskinen 2010a, 18.)  
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Hoitotyö perustuu siihen, että toisesta ihmisestä pidetään huolta. Sairaanhoidon 

yhteydessä se tarkoittaa sitä, että hoitaja auttaa jokaista hoitoa tarvitsevaa. Hä-

nen vastuullaan on ihmisten terveyden ylläpito, ja hän hoitaa jokaista asiakasta 

yhtä hyvin ja vuorovaikutuksen tulisi olla tasa-arvoista, huolimatta asiakkaan kult-

tuurista, vakaumuksesta, iästä, yhteiskunnallisesta asemasta tai sukupuolesta.  

(Sairaanhoitajaliitto 2018.) 

 

Terveys- ja sairaus- käsitteet esiintyvät kaikissa kulttuureissa, mutta niillä on eri-

laisia merkityksiä eri kulttuurien välillä. Käsitteillä voi olla eroja jopa kulttuurien 

sisällä. Tämä vaikuttaa siihen miten monikulttuurinen asiakas kokee oman sai-

rautensa. (Samovar, Porter, McDaniel & Roy 2013, 329 - 330.) Terveyden ja sai-

rauksien syiden selittäminen perustuu yhteisössä vallitsevaan maailmankuvaan. 

Maailmankuvat voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri ryhmään: maagis-uskonnol-

liseen, holistiseen ja tieteelliseen maailmankuvaan. Kaikilla kolmella maailman-

kuvalla on oma terveysuskomusjärjestelmä eli ajatus siitä, mitä on terveys, miten 

sitä ylläpidetään ja miten sairauksia hoidetaan. Terveysuskomusjärjestelmät ovat 

miltei aina sekoittuneita keskenään, ja ne harvoin esiintyvät puhtaasti yhdenlai-

sina. (Juntunen 2010a, 122.) 

 

Maagis-uskonnollisen maailmankuvan ajattelumallia ilmenee joissakin karibialai-

sissa, afrikkalaisissa, afro- ja latinoamerikkalaisissa sekä eskimokulttuureissa. 

Terveyteen katsotaan vaikuttavan perheenjäsenten väliset suhteet, jolloin toisen 

henkilön terveyteen on mahdollista vaikuttaa. Yhden perheenjäsenen sairastumi-

sen nähdään olevan koko perheen välinen asia. Hyvän terveyden uskotaan ole-

van yliluonnollisilta voimilta tuleva palkkio. Sairauden nähdään olevan yliluonnol-

listen voimien rangaistus pahoista teoista, kuten toisen ihmisen manaamisesta 

tai tabujen rikkomisesta. Sairaus nähdään yliluonnollisten voimien keinona antaa 

sairastuneelle mahdollisuus palata kuuliaisuuteen. Sairauden uskotaan parantu-

van lepyttämällä Jumalaa tai yliluonnollisia voimia, järjestämällä yhteisöllinen se-

remonia tai rituaaleilla, luonnonlääkkeillä sekä kansanparantajien avulla. (Juntu-

nen 2010a, 122, 124 - 125.) Esimerkiksi Afrikasta tulevat asiakkaat usein ajatte-

levat, että sairauden kokemiseen liittyy aina kivun kokemus (Samovar ym. 2013, 

330). 
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Holistista maailmankuvaa esiintyy joissakin aasialaisissa-, arabialaisissa-, kari-

bialaisissa- ja afrikkalaisissa kulttuureissa. Holistisessa maailmankuvassa ter-

veyteen liittyy ympäristölliset ja sosioekonomiset tekijät, käyttäytyminen, ihmisen 

kyky sulautua muuttuvaan ympäristöön, sekä fyysinen hyvinvointi. Sairauteen 

katsotaan liittyvän sairaudet, sivilisaatiossa tapahtumat ilmiöt kuten työttömyys, 

rasismi ja itsemurhat. Sairauksien seurauksina nähdään olevan maailmankaik-

keuden voimien tasapainon järkkyminen. Luonnon uskotaan vaikuttavan sairauk-

sista parantumiseen, kun ihmisen ja ympäristön välinen tasapaino on saatu pa-

lautettua normaaliksi. Hoidon tehtäväksi nähdään oireiden lieventäminen, jotta 

luonto pääsee parantamaan sairauden (Juntunen 2010a, 122, 124 - 125.)  Esi-

merkiksi kiinalaisessa kulttuurissa terveys nähdään henkisen ja fyysisen hyvin-

voinnin välisenä harmoniana yhdessä luonnon kanssa. Sairauksien hoitona voi-

daan käyttää ravinnon, yrttien ja lääkehoidon lisäksi myös hierontaa, meditaatiota 

sekä rukoilua. (Samovar ym. 2013, 330.) 

 

Tieteellisen maailmankuvan ajattelutapaa esiintyy länsimaissa. Terveyden eri 

osa-alueiden katsotaan olevan mitattavina erilaisina kemiallisina tai fysiologisina 

suureina. Sairauden ajatellaan johtuvan muun muassa onnettomuudesta, stres-

sistä, bakteerista tai viruksesta. Sairauksien hoito toteutetaan pääasiassa lääk-

keillä ja tutkituilla hoitotoimenpiteillä. Hoidot suorittavat alaan erikoistuneet asian-

tuntijat. (Juntunen 2010a, 122, 124 - 125.) 

 

 

2.2 Monikulttuurisuus Suomessa 
 

Maahanmuuttomäärien kasvua alettiin ennakoida Suomessa 1990-luvulla, ja sa-

malla monikulttuurisuus käsitteenä yleistyi (Koskinen 2010a, 18). Monikulttuuri-

suuden käsitteellä tarkoitetaan toisistaan kulttuurisesti eroavien ryhmien rinnak-

kaiseloa yhteiskunnassa. Nämä ryhmät voivat erota toisistaan esimerkiksi elinta-

pojen ja arvojen perusteella. (Abdelhamid, Juntunen & Koskinen 2010, 267.) Mo-

nikulttuurisuuden ja hoitotyön yhdistyessä puhutaan monikulttuurisesta hoito-

työstä. Se pitää sisällään laajan kirjon eri asioita. Hoitaja toimii ammatissaan eri-

laisten kulttuurien kanssa, ja hoidossa tulisikin ottaa huomioon yksilön arvot, va-

kaumus ja tavat. Hoitajan ammattiin kuuluu osana monikulttuurinen hoitotyö ja 
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jokaisen ammattilaisen vastuulla on toteuttaa hoitoa samanarvoisesti, suvaitse-

vaisesti ja yhteisvastuullisesti. (Sairaanhoitajaliitto 2018.)  

 

Suomalaiset ovat historiansa aikana harrastaneet paljon maastamuuttoa, erityi-

sesti Pohjois-Amerikkaan sekä Ruotsiin. Arviolta miljoona ihmistä muutti Suo-

mesta 1900-luvun aikana.  1990-luvulla muuttoliike teki käänteen ja suurin osa 

maahanmuuttajista oli inkeriläisiä paluumuuttajia sekä Somalian ja entisen Jugo-

slavian pakolaisia. 2000-luvulla Suomeen tuli käyttöön vapaa liikkuvuus, mikä li-

säsi maahanmuuton mahdollisuutta. (Tilastokeskus 2018a.)            

 

Tutkijoiden mukaan etnisyys koostuu etnisestä ryhmästä sekä identiteetistä. Et-

nisen ryhmän käsitys muodostuu muun muassa alkuperästä, tavoista, uskon-

nosta ja kielestä. Ryhmien tilastointi perustuu kansainvälisiin suosituksiin. Suo-

messa varsinaista etnisten ryhmien tilastointia ei ole harjoitettu yli neljäänkym-

meneen vuoteen, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa ihmiset jaotellaan tilastoihin 

rodun mukaan. Suomen tilastointi tapahtuu henkilön kielen, kansalaisuuden ja 

syntymämaan mukaan. (Nieminen 2013.)  

 

Suomen väestö on jaettu myös kielen mukaan. Taulukossa 1 näkyy väestön jako 

kielen perusteella vuosina 2014 ja 2018. Taulukosta näkyy hyvin, kuinka jo neljän 

vuoden sisällä on eri kielten osuus kasvanut huomattavasti.  Naapurimaiden kiel-

ten ja eurooppalaisten kielten lisäksi Suomesta löytyy Lähi-Idän, Itä-Afrikan ja Itä-

Aasian kieliä. Taulukossa on erikseen lueteltu suurimmat kieliryhmät ja muiden 

kielien kohdalla näkyy ensimmäisenä venäjä, toisena viro, kolmantena arabia, 

neljäntenä somali ja viidentenä englanti. Itä-Aasian kielistä löytyy kiina ja viet-

nam. Lisäksi Suomesta löytyy myös muita Lähi-Idän kieliä. Taulukosta löytyy 

kurdi ja persia. Lisäksi eurooppalaisista kielistä albania on myös listalla. (Tilasto-

keskus 2018b.) 
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Taulukko 1. Väestö kielen mukaan 31.12.2018. (Tilastokeskus. 2018b). 

Äidinkieli 2015 2018 

suomi 4 865 628 4 835 778 

ruotsi 290 161 288 400 

saame 1 957 1 995 

Muut kielet yhteensä 329 562 391 746 

venäjä 72 436 79 225 

viro, eesti 48 087 49 691 

arabia 16 713 29 462 

somali 17 871 20 944 

englanti 17 784 20 713 

kurdi 11 271 14 054 

persia, farsi  8 745 13 017 

kiina 10 722 12 407 

albania 9 233 10 990 

vietnam 8 273 10 440 

Yhteensä 5 487 308 5 517 919 

 

Taulukosta 2 nähdään väestön prosentuaalinen rakenne kielen perusteella vuo-

desta 1900 vuoteen 2017. Taulukon tilastojen perusteella erilaiset kielet ovat li-

sääntyneet huomattavasti Suomessa. (Tilastokeskus 2018b.) 

 

Taulukko 2. Väestörakenne 31.12.2018. (Tilastokeskus 2018b).    

  1900 1950 2000 2017 2018 

Kieli 1), %          

suomi 86,8 91,1 92,4 87,9 87,6 

ruotsi 12,9 8,6 5,6 5,2 5,2 

saame 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

venäjä 0,3 0,1 0,5 1,4 1,4 

Muu 0,0 0,1 1,4 5,4 5,7 

 

Suomen kansalaisuuden voi saada, mikäli henkilö on asunut Suomessa kuusi 

vuotta tai mikäli henkilö on ollut avioliitossa suomalaisen kanssa ja asunut Suo-

messa kolme vuotta. Taulukko 3 kuvaa Suomessa asuvia kansalaisia, jotka tilas-

tovuoden aikana saivat Suomen kansalaisuuden. Vuonna 2017 Suomen kansa-
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laisuuden sai ennätysmäärä 12 219 henkilöä. Edelliseen vuoteen verrattuna kas-

vua oli 30 %. Viisi suurinta ryhmää, joille myönnettiin Suomen kansalaisuus, ovat 

Venäjä, Somalia, Irak, Viro ja Afganistan. (Tilastokeskus 2018c.) 

 

Taulukko 3. Suomen kansalaisuuden saaneet ulkomaalaiset. (Tilastokeskus 

2018d).   

Entinen kansalaisuus 2017 

Venäjä 2 758 

Somalia 957 

Irak 742 

Viro 705 

Afganistan 469 

Muut 6588 

Yhteensä 12 219 

 

 

2.3 Perhelähtöinen hoitotyö 
 

Eri kulttuureissa perhekäsite vaihtelee. Euroopassa perheeseen katsotaan kuu-

luvan pelkkä ydinperhe, kun taas Afrikassa koko suku nähdään osaksi perhettä. 

Perhekäsite vaikuttaa siihen, hoidetaanko asiakasta yksilönä vai osana perhettä. 

Esimerkiksi kiinalaisessa kulttuurissa perhettä hoidetaan kokonaisuutena, jolloin 

koko perheen mielipide otetaan huomioon hoidossa. Suomessa työntekijät kui-

tenkin hoitavat asiakasta yksilöllisesti. (Sinivuo & Paavilainen 2011, 40.) 

 

Individualistisessa eli yksilökeskeisessä kulttuurissa ihmiset arvostavat vapautta, 

omaa aikaa ja haasteita. Ihmiset kokevat itsensä omiksi yksilöikseen, vaikka he 

olisivatkin jonkun vanhempia, lapsia tai puolisoita. Kollektiivisessa eli yhteisökes-

keisessä kulttuurissa puolestaan yksilön katsotaan olevan osa isompaa yhteisöä, 

kuten sukua. (Abdelhamid 2010, 113.) 
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Monet Suomeen tulleet monikulttuuriset ihmiset ovat lähtöisin kollektiivisesta kult-

tuurista. Tämä luo usein haasteita suomalaisessa terveydenhuollossa työnteki-

jöille, koska Suomessa ihmiset elävät individualistisessa kulttuurissa. Useille mo-

nikulttuurisille asiakkaille, jotka tulevat kollektiivisesta kulttuurista, on haastavaa 

ajatella omaa identiteettiään, koska sitä ei välttämättä arvosteta heidän kulttuu-

rissaan. (Puukari & Korhonen 2013, 24.) 

 

Päivystyspoliklinikoilla perhekeskeisen hoitotyön toteutuminen vaihtelee. Osassa 

poliklinikoista perhekeskeisen hoidon katsotaan toteutuvan etenkin lapsiperhei-

den ja ikääntyneiden hoidossa. Jotta perhekeskeinen hoitotyö toteutuisi, työnte-

kijän tulee ottaa perheen kulttuuritausta parhaalla mahdollisella huomioon. Per-

hehoitotyö toteutuu harvemmin aikuisten asiakkaiden hoidossa, koska aikuisten 

hoitotyön koetaan olevan yksilökeskeistä, jolloin työntekijät eivät välttämättä koe 

perhekeskeistä lähestymistapaa tarpeellisena. Strann, Rantanen & Suomisen 

teetättämän tutkimukseen vastanneet hoitajat kokivat, ettei kaikilla läheisillä ollut 

aikaa osallistua asiakkaan hoitoon. Omaiset saatettiin nähdä taakkana asiak-

kaalle, kun he eivät kyenneet tarjoamaan asiakkaalle lohtua. (Strann, Rantanen 

& Suominen 2013, 6 - 9.)  

 

Nikki & Paavilainen (2010, 317, 319) ovat tutkineet, että läheiset haluaisivat olla 

usein mukana asiakkaan hoidossa. Perheen mukana olo hoidossa lisää perheen 

yhdessä vietettävää aikaa, parantaa heidän tiedon saantiaan ja antaa heille mah-

dollisuuden auttaa asiakasta. Hoitajan on suhtauduttava asiakkaan läheisten läs-

näoloon positiivisesti ja pystyttävä keskustelemaan heidän kanssaan asioista 

avoimesti. 

 

Joillekin perheille on maailmalla järjestetty opetussessioita, jotta heidän läheisten 

hoitoon liittyvät tiedot ja taidot kehittyisivät. Näin he ovat voineet olla paremmin 

osallisena asiakkaan hoidossa. Perheille on myös tarjottu mahdollisuuksia toteut-

taa asiakkaan perushoitoa. Heille on jaettu tietoa asiakkaana olevan perheenjä-

senen tilasta, edistyksestä ja tulevaisuuden suunnitelmista. Nämä asiat ovat li-

sänneet perheen tietämystä, itseluottamusta, tyytyväisyyttä hoitoa kohtaan, pa-

rantaneet perheen sisällä vallitsevia suhteita sekä vähentäneet perheenjäsenten 
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stressiä, ahdistusta ja masennusta. (Park, Giap, Lee, Jeong, Jeong & Go 2018, 

72, 74.) 

 

Eri kulttuureissa naisten ja miesten oletetaan käyttäytyvän eri tavoin. Myös koko-

naisia kulttuureita saatetaan jakaa feministisyyttä tai maskuliinisuutta korostaviin. 

Maskuliinisissa kulttuureissa naisten ja miesten rooleilla ja oikeuksilla on merkit-

täviä eroja, ja ne voivat olla täysin toistensa vastakohtia. Feministissä kulttuu-

reissa miesten ja naisten roolit voivat olla osittain päällekkäisiä, sekä miesten ja 

naisten roolit ja oikeudet eivät eroa paljoa toisistaan. Muun muassa Suomessa 

vallitsee feminististä ajattelutapaa korostava kulttuuri. (Abdelhamid 2010, 114 - 

115.) Perheen sisäisiin rooleihin vaikuttavat muun muassa yksilön asema, suku-

puoli ja perheessä vallitsevat velvollisuudet (Sinivuo & Paavilainen 2011, 40). 

 

Uuteen kotimaahan muuttaminen saattaa muuttaa perheen sisällä vallitsevia roo-

leja. Osa maahanmuuttajanaisista kuvailee olevansa avoimempia ja rohkeampia 

uudessa kotimaassaan kuin ilmaisuvapautta rajoittavassa yhteisössä. Tämän 

seurauksena naisen käytöksessä ja ajattelutavoissa on tapahtunut osalla maa-

hanmuuttajanaisista muutoksia, jolloin esimerkiksi naiset ovat voineet pyytää 

miehiltä apua muun muassa lasten hoitamisessa. (Kamppila & Kvist 2016, 18.) 

 

Erilaiset roolit perheiden sisällä nähdään kuormittavina ja jännitteitä luovina. Roo-

lien takia osa maahanmuuttajanaisista voi olla alttiimpia eristäytymään ja joutua 

toisten vallankäytön kohteeksi. Asiakas ei välttämättä halua ilmaista omia tuntei-

taan puolison läheisille, ja hän voi kokea ahdistuneisuutta. Hoitotilanteissa perhe 

saattaa myös mahdollisesti jättää kertomatta asioita asiakkaan voinnista. (Kamp-

pila & Kvist 2016, 18.) Joissakin kulttuureissa perheen päämies, joka on usein 

suvun vanhin mies tai perheen isä, voi olla päättämässä, milloin sairastunut per-

heenjäsen lähetetään hoitoon. Hän saattaa myös päättää, millaista hoitoa hänen 

perheensä ottaa vastaan. (Sinivuo & Paavilainen 2010, 40. Kamppila & Kvist 

2016, 18.) 

 

Kamppila & Kvist (2016, 16, 18) ovat tutkineet, että maahanmuuttajanaisille lä-

heisten ja perheenjäsenten tuki on hyvin tärkeä voimavara. Etenkin raskaana ole-
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vat naiset kokevat perheen, ystävien ja yhteisön tuen auttavan selviämään syn-

nytyksen jälkeen. Naispuolisilta sukulaisilta maahanmuuttajanaiset saavat emo-

tionaalista, fyysistä ja kulttuurista tukea. Naiset kokevat puolisolta saadun tuen 

helpottavan raskauden jälkeisestä masennuksesta selviytymisessä. Jos tuen 

saannissa oli puutetta, maahanmuuttajanaiset kokevat enemmän turvattomuutta 

sekä haavoittuvaisuutta. Lähisuvun puute voi aiheuttaa maahanmuuttajanaisilla 

yksinäisyyttä, mikä lisää henkistä kuormitusta ja masennukseen sairastumisen 

riskiä.  

  

Lori, Munro & Chuey (2016, 91) teetättämässä tutkimuksessa monikulttuuristen 

raskaana olevien naisten huomattiin saavan paljon tukea toisiltaan. Tutkimuk-

sessa haastatellut kätilöt kertoivat, että asiakas ei aina uskaltanut kysyä asioista 

työntekijöiltä, vaan hänen oli helpompi keskustella asioista muiden samassa ryh-

mässä olijoiden kanssa. Vertaistukiryhmässä raskaana olevat naiset pääsivät ja-

kamaan erilaisia näkemyksiä asioista ja ystävystymään keskenään.  

 

Maahanmuuttajaperheiden vanhemmuutta ja vanhemmuuteen liittyviä rooleja on 

tärkeä tukea muun muassa vanhempien neuvolakäynneillä. Maahanmuuttaja-

naisten voimaantumisen tunne vaikuttaa perheessä vallitsevaan roolitukseen 

sekä päätöksentekovaltaan. Oleellista terveystarkastusten yhteydessä olisi huo-

mioida koko perheen tilanne. (Kamppila & Kvist 2016, 20.) 

 

Eri perheenjäsenet ovat vastuussa sairastuneen ihmisen hoidosta eri kulttuu-

reissa. Länsimaisessa kulttuurissa naisten katsotaan pääasiallisesti vastaavan 

sairastuneen hoidosta. Kiinalaisessa kulttuurissa perinteisesti pojat ovat olleet 

vastuussa hoitamisessa. Tansanialaisessa kulttuurissa miehet hoitavat miehiä ja 

naiset naisia. Vastakkaista sukupuolta olevan sukulaisen hoito nähdään Tansa-

niassa häpeällisenä. Perheen tai suvun sisäiset hoitovelvollisuudet vaihtelevat 

paljon eri kulttuureissa, esimerkiksi Isossa-Britanniassa läheisen hoitoon liittymi-

nen katsotaan olevan tilannekohtaista, eikä hoidon katsota olevan suvun tai per-

heen velvollisuutena. (Sinivuo & Paananen 2010, 40 - 41.) Eri kulttuureissa val-

litsevien sukupuoliroolien takia vastakkaista sukupuolta oleva työntekijä saattaa 
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järkyttää ja nolostuttaa monikulttuurista asiakasta (Tsai & Lee 2016, 71). Suo-

messa asiakkaan on yleensä mahdollista saada samaa sukupuolta oleva hoitaja 

tai lääkäri, ellei kyseessä ole hätätilanne (Abdelhamid 2010, 116). 

 
 

2.4 Eettisyyden ohjeet hoitotyössä 
 

Eettisyys määrittelee pitkälti hoitotyötä, ja hoitajalla on eettinen vastuu päätöksis-

tään. Hoitajan vastuulla on myös huolehtia, että omat taidot ovat ajan tasalla päi-

vittämällä tietojaan alasta. Hoitoalan perustana on ihmisarvon ja elämän kunni-

oittaminen. Se näkyy hoidossa arkipäiväisinä asioina, kuten tapana, jolla hoitaja 

puhuttelee asiakasta tai käyttäytyy omaisia kohtaan. Esimerkiksi vanhemman 

asiakkaan automaattinen sinuttelu voi loukata asiakasta. Hoitajan tulisi aina koh-

della asiakasta, huolimatta taustasta, kunnioittavasti. Lisäksi hoitajalla tulisi olla 

kyky pyytää anteeksi, mikäli on loukannut asiakasta. (Kauppi ym. 2010, 9 - 10.)   

 

Eettisyyden, sekä siihen liittyvän keskustelun, päätöksenteon ja toiminnan ei tulisi 

olla pelkästään työntekijän vastuulla, vaan koko työyhteisön sekä työyhteisöstä 

vastaavan organisaation tulisi toteuttaa eettisyyttä toimissaan (Heikkinen 2017, 

8). Eettisten ohjeiden tarkoitus on suojata asiakasta ja antaa työntekijöille infor-

maatiota siitä, miten heidän olisi hyvä toimia. Eettisyys korostuu entisestään hoi-

totyössä, sillä yhteiskunta sekä hoitomaailma muuttuvat jatkuvasti (Leino-Kilpi & 

Välimäki 2015, 165). Hoitajan eettistä osaamista voidaan kutsua taidoksi, joka 

kehittyy sekä paranee kokemuksen myötä. Kaikki ammattiin liittyvät kohtaamiset, 

käsittelyt sekä moniammatilliset yhteistyöt lisäävät eettistä osaamista. (Heikkinen 

2017, 3.)  

 

Eettisyys on tärkeässä asemassa etenkin monikulttuuristen asiakkaiden hoi-

dossa, sillä he ovat erityisen haavoittuvassa asemassa oman terveytensä liittyen. 

Monikulttuuristen asiakkaiden hakeutuminen hoitoon on liian alhaista suhteutet-

tuna heidän terveyteensä. Sen lisäksi heidän saamansa palvelun laatu on huo-

nompaa mitä kantasuomalaisilla. (Sainola-Rodriguez 2013, 135.) 
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Osana eettisyyttä on myös eettinen herkkyys, joka korostuu asiakkaan tunteiden 

huomioimisena. Jotta tunteiden huomioiminen toteutuisi, hoitajalla tulisi olla hoi-

dossa mukana avoimuutta sekä yhteyttä omiin tunteisiinsa. Perusta asiakkaan 

tunteiden huomioimiselle on aktiivisessa kuuntelemisessa. Aktiivisessa kuuntele-

misessa hoitajan tulisi olla tietoinen omista normeistaan ja mielipiteistään sekä 

omistaa kyky jättää ne taka-alalle. Tämän jälkeen hoitajan tulisi tarkastella tilan-

netta ilman, että peilaa tilannetta automaattisesti omiin normeihinsa. Lisäksi eet-

tiseen herkkyyteen kuuluvat empatia ja omatunto. (Sarvimäki & Stenbock-Hult 

2009, 94.) 

  

Empatiassa haasteita ovat asiakkaiden suuri määrä ja empatiakyvyn säilyminen 

koko työuran aikana sekä se, että asiakkaat voivat tulla kokonaan erilaisista 

oloista kuin hoitaja. (Sarvimäki & Stenbock-Hult 2009, 95). Itsetuntemus on hoi-

totyössä tärkeää, sillä se auttaa arvioimaan omaa toimintaa sekä omaa ajattelua 

ja kehittämään empatiakykyä, jotka ovat tärkeitä osia hoitajan ammattitaitoa (Mo-

lander 2014, 269). Psykologi Ulla Holmin teoria korostaa oman minän kehitystä 

empatiakyvyn kehityksessä, sillä empatiakyky tarkoittaa sitä, että hoitaja sietää 

erilaisia tunteita ja toimii niin kutsuttuna säiliönä. Hoitajan tulisi selvittää, mitä asi-

akkaan tunteet sekä omat tunteet merkitsevät, ilman että karttelisi tunteita ja rea-

goisi niihin välittömästi väärällä tavalla. Tätä kutsutaan affektitoleranssiksi. Tässä 

teoriassa korostuvat oman identiteetin tiedostaminen sekä oman minän tuntemi-

nen. Mikäli näissä kahdessa on puutteita, se voi johtaa kyvyttömyyteen käsitellä 

sekä erottaa omat tunteet muiden tunteista. (Sarvimäki & Stenbock-Hult 2009, 95 

– 96.) 

  

Osana eettistä herkkyyttä on myös omatunto. Omatunto ilmaisee omaa toimin-

taa, ajatuksia sekä tunteita. Osana omaatuntoa on kyky tuntea huonoa omaatun-

toa, mikäli ihminen on ajatellut, tuntenut tai tehnyt jotain väärää. Hyvän omantun-

non omistaminen toimii samalla tavalla. Mikäli ihminen toimii oikein, se tuo mu-

kanaan hyvän omantunnon. Omantunnon kehittäminen on hoitajan velvollisuus, 

sillä omatunto päättää ja arvioi sen, onko hoitaja toteuttanut tai laiminlyönyt vel-

vollisuutensa. Hoitajan omatunto säätää vastuuntuntoa ja se, kuinka paljon hoi-

tajaa kokee olevansa vastuussa asiakkaalle, yhteiskunnalle tai omalletunnol-

lensa johtuu henkilöstä itsestään. Lyhyesti sanottuna, omatunto ohjaa ihmisen 
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toimintaa ja saa tämän tutkiskelemaan itseään sekä kehittämään arvojaan. (Sar-

vimäki & Stenbock-Hult 2009, 96 – 97.) 

 

Eettisyyteen kuuluu osana myös itsemääräämisoikeus. Asiakkaalla on oikeus 

päättää hoidosta ja vapaus valita saatavilla olevista hoitomuodoista. Tämä sisäl-

tää myös asiakkaan oikeuden kieltäytyä hoidosta. Itsemääräämisoikeus perustuu 

suoraan lakiin, ja sitä voidaan rajoittaa vain tietyissä tilanteissa. (ETENE. 2011, 

5-6.) 

 

Asiakkaan kunnioittamiseen liittyy myös asiakkaan yksityisyyden kunnioitus. Yk-

sityisyys voidaan jakaa neljään osa-alueeseen ja siihen kuuluvat fyysinen, psyyk-

kinen, sosiaalinen sekä tiedollinen yksityisyys. Fyysinen yksityisyys tarkoittaa 

sitä, ettei toista ihmistä saa koskettaa ilman hänen lupaansa. Hoitotyöhön kuuluu 

osana asiakkaan lähellä olo, koskettaminen sekä vartalon osien paljastaminen. 

Nämä asiat kuuluvat hoitotyön arkeen, mutta ne saattavat olla joillekin asiakkaille 

erittäin hankalia kulttuuritaustan tai uskonnon takia. (Leino-Kilpi & Välimäki 2015, 

147 - 149.) Näissä tilanteissa tuleekin huomioida asiakkaan suojaaminen toisten 

katseilta ja muistaa hienotunteinen kohtelu. Myös asialliset sanavalinnat tukevat 

ihmisarvon kunnioittamista. (Kauppi ym. 2010 10 - 11.) 

 

Psyykkinen yksityisyys ja sosiaalinen yksityisyys ovat sidoksissa toisiinsa. Psyyk-

kinen yksityisyys tarkoittaa asiakkaan henkistä koskemattomuutta. Sosiaalinen 

yksityisyys merkitsee sitä, että asiakkaalla on oikeus määritellä sosiaalisen suh-

teidensa määrää. Esimerkiksi jotkut asiakkaista haluavat, että läheiset ovat läsnä 

esihaastattelua tehdessä sairaalassa, mutta toiset eivät halua kertoa intiimeistä 

asioista muille. (Leino-Kilpi & Välimäki 2015, 150.) 

 

Tiedollinen yksityisyys kattaa potilastietojen salassapitovelvollisuuden sekä luot-

tamuksellisuuden. Potilasasiakirjoihin ei tulisi merkitä asiakasta leimaavia asioita, 

kuten seksuaalista suuntautumista tai viitteitä etniseen taustaan (Leino-Kilpi & 

Välimäki 2015, 151.) Lisäksi salassapitovelvollisuus merkitsee sitä, että ilman 

erillistä lupaa ulkopuolisille ei kerrota hoidossa kerrytettyä informaatiota tai ter-

veydentilaa koskevaa tietoa (Launis & Louhiala 2009, 65). Jotta asiakkaalle saa-
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daan oikeaa hoitoa, voi hoitoon tarvittavien tietojen saamisessa tulla esille arka-

luontoisia asioita kuten uskonto tai yhteiskunnallinen asema. Lisäksi asiakkaan 

perhettä sekä läheisiä koskevia tietoja voi tulla esille hoidon aikana hoitajan teh-

dessä havaintoja ja nämä tilanteet vaativat erityistä varovaisuutta tiedon käsitte-

lyssä (Leino-Kilpi & Välimäki 2015, 151.)  

 

Eri kulttuureissa yksityisyyden merkitys ja miten se ymmärretään, vaihtelee. Hoi-

taja voi loukata asiakkaan yksityisyyttä huomaamattaan, mikäli hoitaja ei tunnista 

asiakkaan tarpeita, eikä ota huomioon asiakkaan kulttuuritaustaa. Siksi hoitajalla 

tulisikin olla taitoa havaita näitä asioita.   (Leino-Kilpi & Välimäki. 2015, 146.)  

 

 

2.5 Asiakkaan kohtaamista määrittelevä lainsäädäntö 
 

Hoitoalan ammattilainen ei voi perustaa asiakkaan hoitoa pelkästään omien ar-

vojensa varaan, vaan hoitoa säätelevät lait ja säädökset. Lait perustuvat hoi-

toalan arvoihin, ja niitä täytyy jokaisen noudattaa. (Kauppi ym. 2010, 9.) Hoidossa 

ei saa toteuttaa tai hyväksyä hoitokeinoja, mitkä ovat laittomia tai kiistanalaisia 

Suomessa olevan järjestelmän kanssa (Sainola-Rogriguez 2013, 143). Suo-

messa jokainen ihminen on yhdenvertainen. Ketään ei saa asettaa eriarvoiseen 

asemaan hänen ikänsä, sukupuolensa, vakaumuksensa, etnisen taustansa, kie-

lensä, mielipiteensä, terveydentilansa, vammaisuutensa tai toisen ihmisen takia 

ilman hyväksyttävää syytä. (Suomen perustuslaki 731/1999.) Ihmisoikeudet kuu-

luvat jokaiselle ihmisen perusoikeuksina, ja ne määritellään Suomen perustus-

laissa, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa sekä YK:n julistuksessa, joka käsit-

telee ihmisoikeuksia (Heikkinen 2017, 11). 

 

Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla ihmisellä on oikeus terveyden- ja sairaa-

lahoitoon ilman syrjintää (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992). Kun-

nilla on velvollisuus huolehtia asukkaidensa asianmukaisesta erityissairaanhoi-

dosta. Kunnalla on sama velvollisuus kiireellisissä tapauksissa myös sellaisten 

henkilöiden tapauksissa, jotka eivät asu Suomessa. (Erikoissairaanhoitolaki 

1062/1989.) 
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Asiakkaalla on oikeus saada tietoa hänen omasta terveydentilastaan, hoidon 

merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja muista hoitoon liittyvistä asioista. Hoi-

toon liittyvä tieto tulee antaa asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa. Jos asiak-

kaan ja työntekijän välillä ei ole yhteistä kieltä, työntekijän tulee mahdollisuuksien 

mukaan järjestää asiakkaalle tulkki. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 

785/1992.)  

 

Terveydenhuollon ammattilaisen työn päämääränä on terveyden ylläpitäminen ja 

edistäminen, sekä sairauksien ehkäiseminen, sairastuneiden parantaminen ja 

tuskan lieventäminen. Työntekijä on velvollinen soveltamaan yleisesti hyväksyt-

tyjä ja kokemusperäisiä toimintatapoja oman koulutuksensa mukaisesti. Työnte-

kijän täytyy arvioda hoidon hyödyllisyyttä asiakkaalle. (Laki terveydenhuollon am-

mattihenkilöistä 559/1994.) 

 

Terveydenhuoltolain (1062/2010) mukaan terveydenhuollon työntekijöiden anta-

man hoidon tulee perustua näyttöön sekä hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. 

Hoidon tulee olla laadukasta, turvallista ja asianmukaista. Sairauksien määritte-

lyn ja hoidon tulee aina perustua lääketieteeseen. Laki potilaan oikeuksista 

(785/1992) määrittää, että asiakkaalla on itsemääräämisoikeus. Hänellä on oi-

keus halutessaan kieltäytyä hoidosta. Tällöin asiakkaan kanssa voidaan keskus-

tella yhteisymmärryksessä jostakin toisesta lääketieteellisesti hyväksytystä hoi-

tokeinosta. Asiakkaalla on myös oikeus hyvään hoitoon, ja se pitää sisällään yk-

silöllisen kohtelun, suvaitsevaisuuden, kokonaisvaltaisen hoidon sekä taustojen 

huomioonoton. (ETENE 2011, 5 - 6). 

 

 

3 Monikulttuurisen asiakkaan kohtaaminen hoitotyön ammat-
tilaisena 

 

 

3.1 Monikulttuurisen asiakkaan asiakaslähtöinen kohtaaminen 
 

Jo pitkään asiakkaan yksilöllisyyden kunnioittaminen on ollut yksi hoitotyön kes-

keisimpiä periaatteita. Asiakaslähtöisen kohtaamisen näkökulmasta asiakas on 
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ensisijaisen tärkeää kohdata ihmislähtöisesti, sekä ottaa hoidossa tai neuvonta-

tilanteissa mahdollisesti huomioon asiakkaan omat mielipiteet ja kokemukset, 

sekä arvostaa asiakkaan toimintakykyä ja voimavaroja. Asiakaslähtöisen kohtaa-

misen tarkoituksena on aktivoida asiakas osaksi hoitoa. (Koikkalainen & Rauhala 

2013, 44.) Arvioidessa asiakkaan mukaan ottamista hoitotilanteissa, hoitajien ar-

viot ovat parempia, kuin mitä itse asiakkaiden omat kokemukset tilanteista (Su-

honen, Leino-Kilpi, Gustafsson, Tsangari, & Papastavrou 2013, 85). 

 

Mulderin, Koivulan & Kaunosen (2015, 30) teettämässä pilottitutkimuksessa 73 

hoitoalan työntekijästä yli 70% ilmoitti, ettei heillä ole riittävästi tietoa eri uskon-

noista tai kulttuurisidonnaisista tavoista. 80% vastaajista koki, että he tarvitsisivat 

aiheeseen liittyen lisäkoulutusta. Lähes kaikki vastaajista halusivat avartaa omia 

käsityksiään monikulttuurisista asiakkaista. Samassa tutkimuksessa neljä vii-

destä vastaajasta arvio huomioivansa asiakkaan kulttuurin hoidossa ja sen suun-

nittelussa. Suurin osa hoitajista koki, että asiakkaan kulttuuritaustan huomioimi-

nen on hyvin haastavaa, eikä asiakkaan harjoittama uskonto saisi vaikuttaa hoi-

tajan työhön. 

 

Asiakas on tärkeää huomioida yksilöllisesti, sekä kunnioittaa hänen erilaisuuttaan 

(Koikkalainen & Rauhala 2013, 44), mutta monet monikulttuuriset asiakkaat eivät 

kuitenkaan halua korostaa liikaa omaa erilaisuuttaan. Suomessa asuvat moni-

kulttuuriset perheet arvostavat kohtaamistilanteissa vallitsevaa tasa-arvoista 

kohtelua. Tämän lisäksi monikulttuuriset perheet kunnioittavat työntekijöiden ym-

märrystä asiakkaan omasta kulttuurista, uskonnosta, perheestä ja terveydestä.  

(Sorvari, Kangasniemi & Pietilä 2015, 27.) Asiakkaat voivat kokea kulttuuriin liit-

tyvän tietämättömyyden hyvin kuormittavaksi (Kamppila & Kvist 2016, 19). Asi-

akkaalta on tärkeää kysyä kulttuurin merkityksestä, jotta työntekijä ei lähtisi yli- 

tai aliarvioimaan sen arvoa asiakkaan puolesta (Sainola-Rodriguez 2013, 144).  

 

Jos työntekijän ja asiakkaan näkemykset hoidosta eroavat huomattavasti toisis-

taan, yhteisymmärryksen löytäminen voi olla hyvin kuormittavaa (Koikkalainen & 

Rauhala 2013, 45). Tämän takia monet monikulttuuriset asiakkaat saatetaan 

nähdä haastavina asiakkaina. Monikulttuurisilla asiakkailla voi olla hyvin erilainen 

käsitys esimerkiksi hoidon tarpeesta, sekä erilainen tapa hoitaa sairauksia. Nämä 
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tavat voivat poiketa huomattavasti suomalaisista toimintatavoista. (Sorvari ym. 

2015, 27.)  

 

Monikulttuuriset asiakkaat voivat kokea hoito-ohjeiden noudattamisen haasta-

vaksi, jos ne ovat ristiriidassa kulttuuristen uskomusten kanssa (Kamppila & Kvist 

2016, 19).  Kun asiakkaalle annetaan hoito-ohjeita tai erilaisia lomakkeita, on tär-

keää tiedostaa, että kaikki monikulttuuriset asiakkaat eivät osaa lukea suomeksi 

tai edes omalla äidinkielellään. Suomessa asuukin tällä hetkellä satoja lukutai-

dottomia maahanmuuttajia. (Koskinen 2010b, 138.)  

 

Asiakas ei välttämättä tuo omia eriäviä mielipiteitään työntekijän kanssa esille, 

koska se ei ole asiakkaan kulttuurissa suotavaa (Sinivuo & Paavilainen 2010, 41). 

Asiakas olisi tärkeä saada itse arvioimaan aktiivisesti hänen hoidon tarvettaan, 

suunnittelemaan yhdessä tilanteeseen sopivia hoitokeinoja ja vaihtoehtoja, jotta 

hoidosta saataisiin mahdollisimman yhtenevä näkemys (Sainola-Rodriguez 

2013, 139).  

 

Jos asiakkaan ja työntekijän näkemykset eroavat selvästi toisistaan, työntekijä 

voi käyttää apunaan kulttuurisen neuvottelun taitoja. Työntekijä pyrkii tekemään 

muutoksia asiakkaan terveyskäyttäytymiseen. Kulttuurinen neuvottelu mahdollis-

taa kulttuuristen arvojen, normien ja käytänteiden sekä asiakkaan omien arvojen 

ja näkemysten huomioimisen terveyden edistämisessä. (Juntunen 2010b, 147.) 

 

Kulttuurineuvottelun lähtökohtana on asiakkaan ymmärrys terveyttä uhkaavasta 

sairaudesta, sen hoidosta ja hoitoon liittyvistä odotuksista.  Neuvottelun voi käyn-

nistää vähitellen, kun työntekijä on saanut selvyyden asiakkaan henkilökohtai-

sesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta taustasta, tietotasosta, arvoista ja asen-

teista. Asiakkaalle pyritään antamaan tietoa selkokielellä, huomioiden hänen kä-

sityksensä ja tietotasonsa. Kun asiakkaan kulttuuriseen tietoon perustuvat näke-

mykset ja työntekijän ammatilliseen tietoon perustuva tieto eroavat toisistaan, on 

työntekijän selitettävä asiakkaalle terveyskäyttäytymisessä tapahtuva muutos 

sekä sen toteuttamiseen vaadittavat muutokset perusteellisesti ja huolellisesti. 

Ristiriitaisista näkemyksistä on tärkeää keskustella asiakkaan kanssa avoimesti. 

Asiakkaan näkökulmien kunnioittaminen ja kuunteleminen luovat asiakkaan ja 
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työntekijän välille dialogin, minkä avulla asiakkaan kanssa on mahdollista löytää 

hoitoon liittyen paras mahdollinen kompromissi. (Juntunen 2010b, 148 - 149.) 

 

Monikulttuurisen asiakkaan kulttuuritaustan huomioiminen vaatii työntekijältä 

kulttuurillista herkkyyttä, hienotunteisuutta sekä hyviä vuorovaikutus-, kuuntelu- 

ja havainnointitaitoja. Työntekijällä tulisi olla myös riittävästi tietoa eri kulttuureista 

ja niiden vaihtelevuudesta. (Koskinen 2010b, 138.) Kulttuurillisella herkkyydellä 

tarkoitetaan kulttuuria arvostavaa hoitotyön suunnittelua sekä toimintaa, luotta-

musta, kunnioitusta, empatiaa ja edellytysten luomista asiakkaan kanssa tehtä-

välle yhteistyölle (Sainola-Rodriguez 2013, 138).   

 

Vuonna 2010 hoitajat kokivat asiakasohjaustaitonsa paremmiksi kuin vuonna 

2001, vaikka ohjaus oli vuonna 2001 monipuolisempaa kuin vuonna 2010 (Elo-

ranta, Katajisto & Leino-Kilpi 2014, 68 - 69). Työntekijät arvioivat tukevansa asi-

akkaita heikosti henkilökohtaisten elämäntilanteissa (Suhonen ym. 2013, 84 - 

85). Useat Suomeen muuttaneet monikulttuuriset perheet kokevat, etteivät he ole 

saaneet riittävästi apua arjesta selviämiseen, eikä heidän maahanmuuttoaan ole 

huomioitu riittävästi hoitotyössä. Maahanmuuttoon on liitetty erilainen ympäristö, 

kulttuuri sekä kieli. (Sorvari ym. 2015, 26.) 

 

Jotkut monikulttuuriset asiakkaat ovat kokeneet vähättelyä, huonoa kohtelua, 

tuen puutetta, rasismia, stereotypisointia ja negatiivista suhtautumista asioides-

saan terveyspalvelujärjestelmässä (Kamppila & Kvist 2016, 19). Tsai & Lee 

(2016, 71) teetättämässä tutkimuksessa osa maahanmuuttajanaisista on kokenut 

työntekijöitä kohdatessa tilanteet pelottaviksi, toivottomiksi ja turhauttaviksi kieli-

muurin sekä empatian puutteen takia. Naiset kokivat, että heitä syrjittiin, eikä hei-

hin luotettu. Tilanteiden läpikäyminen myöhemmin on herättänyt heissä raivon, 

pelon, turhautumisen sekä surun tunteita. Monikulttuurisen asiakkaan hoitoon liit-

tyvillä jatkokoulutuksilla on katsottu olevan merkitystä työntekijän ennakkoluuloi-

hin ja rasismiin (Mulder ym. 2015, 27). 

 

Luottamuksellisen suhteen luomiseksi monikulttuurisen asiakkaan kanssa työn-

tekijän tulee osoittaa aitoa mielenkiintoa asiakkaan mielipiteitä ja yksilöllisiä tilan-

teita kohtaan (Rautavuoma & Turtiainen 2018, 159). Asiakas pystyy aistimaan 
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työntekijän negatiivisen asenteen, vaikka hän pyrkisikin käyttäytymään asialli-

sesti hoitotilanteessa (Sorvari ym. 2015, 26 - 27). 

 

Monikulttuuriset asiakkaat kokevat työntekijän kulttuurisensitiivisyyden ja hyväk-

syvän ilmapiirin esimerkiksi vastaanotoilla käymiseen positiivisesti vaikuttavina 

tekijöinä. Suhde työntekijään voi määrittää, hakeeko tai hyväksyykö asiakas apua 

ammattilaiselta jatkossa. (Kamppila & Kvist 2016, 20.) Monikulttuurinen asiakas 

ei aina edes edellytä työntekijältä hänen kulttuurinsa tuntemista etukäteen, vaan 

aitoa ja kokonaisvaltaista kiinnostusta asiakkaan tilanteesta. Työntekijän liiallinen 

ymmärrys ja hienotunteisuus eivät ole tarpeen. Tärkeämpää on mahdollisuuksien 

mukaan kulttuuristen erityispiirteiden huomioiminen, asioista avoimesti kysymi-

nen, keskusteleminen ja asioiden selvittäminen. (Sainola-Rodriguez 2013, 140, 

143.) 

 

 

3.2 Bennetin ja Purnellin mallien käyttäminen kohtaamistilanteissa 

   

Bennettin kulttuurisen herkkyyden kehittymisen mallissa on tarkoitus auttaa työn-

tekijää kehittämään omaa kulttuurista herkkyyttään. Mallissa työntekijän kulttuu-

risen herkkyyden kehittyminen on kuvailtu portaikkona (Kuvio 1). Etnosentrismin 

eli yksiarvoisuuden askelmia ovat kieltämisen, puolustamisen ja vähättelemisen 

askelmat. Näillä askelmilla työntekijä näkee eri kulttuurit uhkaavina. Asiakkaan 

kulttuuritausta ja sen mukana tuomat tavat jätetään helposti huomioimatta. Tä-

män lisäksi työntekijä saattaa herkästi vähätellä asiakasta ja hänen hoitonsa voi 

saada rasistisia piirteitä. Etnorelativismin eli moniarvoisuuden askeliin kuuluvat 

hyväksynnän, mukautumisen ja integroitumisen askeleet. Työntekijä näkee oman 

kulttuurinsa yhdeksi monien muiden maailmankatsomusten joukosta sekä alkaa 

yhdistämään vieraan kulttuurin piirteitä omaan maailmankuvaansa. (Koskinen 

2010c, 47 - 49.)  
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Kuvio 1. Kulttuurillisen herkkyyden kehittymisen malli (mukaillen: Koskinen 

2010c, 48).  

 

Purnellin mallin tarkoituksena on toimia apuvälineenä monikulttuurisen asiakkaan 

hoidon tarpeiden, arvojen, uskomuksien ja muiden kulttuuritaustaan liittyvien hoi-

dollisten erityispiirteiden huomioimisessa asiakkaan hoidossa. Samaan aikaan 

työntekijän tavoitteena on luoda asiakkaan kanssa luottamuksellinen suhde. 

(Koskinen 2010b, 139.)  

  

Purnellin malli on ympyrän muotoinen (Kuvio 2), ja se koostuu ytimestä sekä sitä 

kiertävästä neljästä kehästä: ihminen, perhe, yhteisö ja maailma. Ympyrän yti-

messä on 12 osa-aluetta: kommunikointi, perhe, kotoutuminen, biokulttuuriset te-

kijät, riskikäyttäytyminen, ravitsemus, raskaus, kuolema, hengellisyys, terveystot-

tumukset, terveysalan ammattilaiset sekä sukujuuret. Eri osa-alueet liittyvät tiivisti 

toisiinsa, mutta työntekijä voi itse päättää, missä järjestyksessä hän keskustelee 

niistä. Ytimen tarkoituksena on auttaa työntekijää kartoittamaan ja arvioimaan 

asiakkaan kulttuuriin liittyvät hoidon tarpeet, sekä suhteuttamaan ne asiakkaa-

seen ihmisenä, perheen, yhteisön ja ympäröivän yhteiskunnan jäsenenä. Alareu-

nassa oleva sahareunainen jana kuvaa työntekijöiden ja organisaation kulttuuri-

sen tietoisuuden kehittymistä. Se katsotaan myös osaksi asiakkaan hoidon arvi-
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ointia. (Koskinen 2010a, 139 - 140.) Asiakkaan kanssa keskusteltaessa on tär-

keää painottaa, että asiakas kertoo osa-alueilla olevat henkilökohtaiset merkityk-

set, eikä ulkopuolista määrittelyä (Sainola-Rodriguez 2013, 139).  

  

  

Kuvio 2. Asiakkaan kulttuuristen tarpeiden arviointi (Mukaillen Koskinen 2010a, 

140).    

 

 

3.3 Sanallinen viestintä monikulttuurisessa hoitotyössä 
 

Terveydenhuollossa yleensä laadukkaan palvelun tarjoamiseen liittyy olennai-

sesti kielellinen yhteisymmärrys asiakkaan ja työntekijän välillä. Väärinkäsitysten 

mahdollisuus kasvaa välittömästi, kun asiakkaan ja työntekijän välillä ei ole yh-

teistä kieltä. (Schubert & Kruus 2010, 297.) Suomalaisessa terveydenhuollossa 

asiakaskunta on entistäkin monikulttuurisempaa. Monikulttuuristen asiakkaiden 

hoidossa yhdeksi suurimmaksi ongelmaksi nähdään yhteisen kielen puute. (Paa-

nanen 2017, 653.)  

  

Vuonna 2014 noin joka viides ensimmäisen polven ulkomaalaistaustainen arvioi 

puhuvansa suomea tai ruotsia lähes omaa äidinkieltään vastaavalla tasolla (Ku-

vio 3). Puolestaan noin joka neljäs arvioi oman kielitasonsa olevan edistyneellä 
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tasolla. Saman verran ulkomaalaistaustaisista koki heidän suomen tai ruotsin kie-

lentaitonsa olevan aloittelijan tasolla, tai he eivät puhuneet kieltä ollenkaan. 32% 

puolestaan arvio oman suomen tai ruotsin kielitaitonsa keskitasoiseksi. Kaiken 

kaikkiaan 86% ensimmäisen polven ulkomaalaisista puhui jonkin verran suomea, 

15% jonkin verran ruotsia ja 75% puhui englantia. (Nieminen & Larja 2015, 44 - 

45.)  

 

 

Kuvio 3. Ulkomailla syntyneiden 15-64 vuotiaiden itsearvio omasta suomen tai 

ruotsin suullisesta kielitaidosta %:na vuonna 2014 (Mukaillen Nieminen & Larja 

2015, 45). 

 

Työntekijä saattaa kokea vieraskielisen asiakkaan hoidon rasittavaksi, eikä hän 

välttämättä luota asiakkaaseen. Tämän lisäksi työntekijä voi kokea oman ammat-

titaitonsa riittämättömäksi. Yhteisen kielen puute luo tilanteen raskaaksi myös 

asiakkaalle, koska tilanne vaatii häneltä paljon energiaa ja kuormittaa hänen 

muistikapasiteettiaan. (Paananen 2017, 653.) Asiakkaasta kielimuuri voi tuntua 

turhauttavalta ja aiheuttaa turvattomuuden tunnetta (Sorvari ym. 2015, 26).  

 

Yhteisen kielen puute voi toimia esteenä monikulttuurisen asiakkaan ajatuksista 

tai tunteista keskustelemiselle (Kamppila & Kvist 2016, 20). Kielimuurin takia 

asiakas saattaa joutua eriarvoiseen asemaan asiakkaan kanssa, jonka kanssa 

työntekijä puhuu samaa kieltä (Clayton, Isaacs & Ellender 2016, 10). Eri kieltä 

puhuva asiakas saa erilaista hoitoa, kuin samaa kieltä puhuva, koska hän vain 

odottaa hoitoa, eikä välttämättä tiedä tai uskalla tai osaa kysyä hoidon tulevai-
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suudesta. Tämän takia monikulttuurinen asiakas ei aina saa riittävästi tietoa hoi-

dostaan ja tilanteestaan. (McLennan, Diebold, Rich & Elger 2016, 20.) Mulder 

ym. (2015, 27) mukaan suomalasista hoitajista noin kolmasosa arvio ei-suomen-

kielisten asiakkaiden saavan huonompaa hoitoa kuin ei-suomenkielisten. 

 

Tsai & Lee (2016, 69) mukaan maahanmuuttajanaisilla ei ollut mahdollisuutta ha-

kea tai päästä tietoon yhtä helposti käsiksi kielimuurin takia. Tutkimuksessa to-

dettiin, ettei maahanmuuttajille ole tehty tiedonhakua varten omia palveluita. 

Käännetyt materiaalit eivät myöskään takaa sitä, että asiakas ymmärtää kerrotut 

asiat. Kaikki maahanmuuttajat eivät osaa lukea kunnolla edes omalla äidinkielel-

lään, jolloin käännetty teksti voi olla liian haastavaa luettavaa.  

 

Yhteisen kielen puute heikentää myös potilasturvallisuutta. Se muun muassa vä-

hentää lääke- ja nestehoidon turvallisuutta, sekä heikentää työntekijän ja asiak-

kaan välisen kommunikaation tehokkuutta. (Walsh 2016, 57.) van Rosse, de 

Bruijne, Suurmond, Essink-Bot & Wagner (2016, 49) mukaan lääkehoitoon tai 

verensiirtoon liittyvää kaksoistarkistusta ei voitu aina tehdä. Nestehoitoon liittyen 

asiakkaat eivät ymmärtäneet, etteivät he saaneet käydä vessassa, koska heidän 

nestetasapainoaan tuli seurata. Kivun arviointi koettiin haastavaksi, koska asiak-

kaat eivät välttämättä osanneet käyttää kipumittareita tai ilmaisseet työntekijöille 

kivuistaan. Myös asiakkaan jälkiseuranta koettiin hyvin hankalaksi, koska asiakas 

ei ymmärtänyt työntekijää puhelimessa.  

 

Hollantilaisille kätilöille kohdistuneessa tutkimuksessa kätilöt totesivat ei-länsi-

maalaisten asiakkaiden hoidon olevan haastavaa, koska kätilöiden ja asiakkai-

den välillä ei ollut yhteistä kieltä, eivätkä asiakkaat tienneet kuinka äitiysklinikka 

toimi. Kielimuuri nousi usein asiakaskohtaamistilanteissa ongelmaksi, vaikka 

muuten asiakkaiden hoito olikin palkitsevaa. (Redshaw 2015, 24.) Yhteisen kie-

len puute on todettu olevan osasyy odottavien tai lasten saaneiden maahanmuut-

tajanaisten eristäytymiselle. He eivät välttämättä käytä terveyspalveluita ja ovat 

lopettaneet seurantakäynneillä käymisen (Kamppila & Kvist 2016, 20). 

  

Työntekijän on tärkeää tiedostaa, että asioista puhutaan eri kulttuureissa eri ta-

valla, ja asioihin saatetaan suhtautua eri tavalla kuin Suomessa. Joistakin kielistä 
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puuttuu esimerkiksi kokonaan sana masennukselle. Tällöin kieltä puhuva korjaa 

usein sanan puhumalla stressistä, väsymyksestä, tai vatsavaivoista. (Schubert & 

Kruus 2010, 303.) Joissakin kulttuureissa ei myöskään nähdä negatiivisista asi-

oista puhumista tai niiden ilmaisua suotaviksi, eikä omista tunteistaan ja ajatuk-

sistaan ole totuttu puhumaan eteenkään tuntemattomien ihmisten kanssa (Puu-

kari & Korhonen 2013, 24). Muun muassa mielenterveyteen liittyvistä asioista voi 

olla hankalaa keskustella, koska kulttuuriset tavat vaativat peittämään tai kieltä-

mään tunteet (Kamppila & Kvist 2016, 19). Tsai & Lee (2016, 68) teetättämässä 

tutkimuksessa maahanmuuttaja naiset kokivat mielenterveysongelmista ja tun-

teista keskustelun haastaviksi kielimuurin sekä kulttuuristen normien takia. 

 

Jos yhteistä kieltä ei löydy monikulttuurisen asiakkaan kanssa kommunikoidessa 

on mahdollista käyttää lyhyitä ja yksinkertaisia sanoja, sekä käyttää sanatonta 

viestintää kommunikoinnin apuna (Paananen 2015, 80). Monikulttuurisen asiak-

kaan kanssa on myös mahdollista turvautua tulkkauspalveluun (Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitos 2014). Tulkkausta varatessa on tärkeää huomioida asiakkaan 

käyttämä kieli, sukupuoli, sekä ennestään tutun tulkin käyttämisen mahdollisuus. 

Tulkin tehtäviin ei kuitenkaan kuulu erilaisten lomakkeiden kääntäminen. (Schu-

bert & Kruus 2010, 299, 302.) Tulkkaus mahdollisuus ja sen laatu mahdollistavat 

asiakkaan mahdollisuuden kertoa oireistaan ja kokemastaan palvelun tarpeesta 

(Koponen, Manderbacka, Jokela, Castaneda, Suvivaara & Suominen 2015, 172).  

 

Jos asiakkaan ja työntekijän välillä vallitsee kielimuuri, on tulkin hankkiminen 

työntekijän vastuulla, ei asiakkaan (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 

785/1992). van Rosse ym. (2016, 50 – 51) teetättämässä tutkimuksessa tulee 

ilmi, että osa terveyden huollon työntekijöistä hollannissa ajattelivat asiakkaan 

tulkin hankinnan olevan asiakkaan omalla vastuulla. Joissakin paikoissa asiak-

kaiden tietoihin muun muassa kirjattiin, että jos asiakkaan omaiset tulevat pai-

kalle, he voivat ilmoittaa asiakkaalle joitakin hoitoon liittyviä asioita. Mitään ei kir-

jattu ylös, jos asiakkaan omaiset eivät tulleet paikalle. Tutkimuksessa olevista 

työntekijöistä useat eivät kokeneet tarvetta ottaa yhteyttä ammattitaitoiseen tulk-

kiin. Työntekijät eivät myöskään kokeneet mahdolliseksi soittaa tulkille lyhytkes-



29 
 

toisten käyntien ajaksi. Kaikkialla tulkille soittaminen ei myöskään ollut mahdol-

lista, koska vuodepotilaiden huoneessa olevat puhelimet eivät soveltuneet siihen 

tarkoitukseen.  

 

Schubertin ja Kruusin (2010, 297 - 298) mukaan yhteisen kielen puute voi helposti 

aiheuttaa asiakkaan ja työntekijän välille väärinkäsityksiä esimerkiksi diagnoosin 

tai hoito-ohjeiden osalta. Asiakkaalta on myös haastavaa ottaa anamneesia eli 

lääketieteellisiä esitietoja, jos työntekijän ja asiakkaan väliltä puuttuu yhteinen 

kieli. Tulkkauspalvelu lisää molempien osapuolien oikeusturvallisuutta, sekä hel-

pottaa kommunikointia. Monet terveydenhuollon ammattilaiset ovat tosin koke-

neet tulkin kanssa työskentelyn hankalaksi. Omaisen käyttämistä tulkkina on 

syytä välttää, koska työntekijän ammattimaisuus ja salassapitovelvollisuus eivät 

tällaisessa tapauksessa toteudu. Van Rossen ym. (2016, 51) tekemässä tutki-

muksessa kuitenkin ilmenee, että Hollannissa noin joka viidennessä kirjatussa 

tulkkaustilanteessa oli tulkkauksessa käytetty apuna perheenjäseniä. Kolmessa 

kirjauksessa tuli esille, että kohtaamistilanteessa oli käytetty puhelintulkkausta ja 

11 tapauksessa tulkki oli ollut mukana paikan päällä. Kirjauksista ei kuitenkaan 

tule esille, oliko tulkki ammattilainen vai ei.  

 

Tulkkaustilanteessa on tärkeää kohdistaa puhe asiakkaalle, eikä tulkille. Sanot-

tava asia kannattaa muotoilla helposti ymmärrettävään muotoon, jotta väärinkä-

sityksiä ei pääsisi syntymään. Työntekijänä tilanteessa on tärkeää puhua selkeää 

suomen kieltä, sekä välttää ammattislangia, murretta, sekä monimerkityksellistä 

ilmaisua. Tulkkaustilanteen lopussa on hyvä toistaa kertomansa asia, sekä var-

mistaa, että asiakas on ymmärtänyt ne. (Schubert & Kruus 2010, 301.) On hyvä 

tiedostaa, että asiakas saattaa toisinaan esittää ymmärtävänsä kerrotut asiat, 

vaikka hän ei ymmärrä, mitä hänelle kerrotaan. (Clayton ym. 2016, 10). Asiak-

kaalle tieto tulkin koulutuksesta ja ammattitaidosta ovat hyvin tärkeitä, koska se 

voi vaikuttaa, käyttääkö asiakas lainkaan asioidessaan tulkkia (Tsai & Lee 2016, 

71). 

 

Tulkkaustilanteessa on muistettava, että keskustelun tulee olla dialogista ja vas-

tavuoroista. Jos asiakkaan ja työntekijän välillä vallitsee epäluottamus, voi tulk-
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kaustilanne muuttua herkästi työntekijän yksinpuheluksi. Kielen ja kulttuuriym-

märryksen takia tulkin on välillä mahdotonta kääntää työntekijän tai asiakkaan 

sanomaa sanasta sanaan. (Rautavuoma & Turtiainen 2018, 153, 157.) Monikult-

tuurisen asiakkaan hoitoon liittyvät lisäkoulutukset, sekä työskentely monikulttuu-

risten asiakkaiden kanssa kehittävät työntekijän tulkin käyttötaitoja (Mulder ym. 

2015, 30). 

 

 

3.4 Sanaton viestintä monikulttuurisessa hoitotyössä 
 

Sanattomalla viestinnällä tarkoitetaan viestintää, joka tapahtuu puhumatta. Sa-

natonta viestintää on muun muassa ilmeet, eleet, kehon liikkeet, kehon asennot 

ja äänensävy. Siihen katsotaan kuuluvan osaksi myös hiljaisuus, katsekontakti, 

kosketus ja henkilökohtaisen tila tai sen puuttuminen. (Abdelhamid 2010, 116.)  

 

Monikulttuuristen asiakkaiden kanssa kommunikoidaan eleiden avulla erityisen 

paljon tilanteissa, joihin ei ole ehditty saamaan tulkkia (Paananen 2015, 80). Paa-

nasen (2017, 654 - 655) mukaan eleillä tarkoitetaan puheen yhteydessä tapah-

tuvia käsien, pään ja kehon liikkeitä. Kaikkialla käytetään maailmassa eleitä pu-

heen tukena. Eleet tekevät keskustelun seuraamisesta helpompaa, sekä se voi 

luoda keskustelutilanteesta asiakkaan näkökulmasta empaattisemman. Esitettä-

vät eleet eivät ole vakiintuneita, vaan ne ovat keksittyjä ja usein hetkellisiä. Elei-

den avulla ilmaistaan usein tyypillisimpiä oireita, ruumiinosia, fyysisiä ja psyykki-

siä käsitteitä, tutkimuksia, sekä sairauksia että niiden hoitoa. Eleiden toistaminen 

luo yhteisymmärryksen asiakkaan ja työntekijän välille ja luo pohjan kommuni-

koinnille (Paananen 2015, 81).  

  

Työntekijä pystyy ilmaisemaan itseään myös ilmeiden avulla, mutta niiden tul-

kinta voi olla erilaista eri kulttuureissa. Esimerkiksi ystävällinen hymy on maail-

manlaajuisesti hyväksytty tapa, mutta suoraan silmiin katsominen voidaan puo-

lestaan nähdä joissakin kulttuureissa röyhkeänä, tungettelevana tai keimailevana 

eleenä. (Schubert & Kroos 2010, 302.) Työntekijä, joka vaikuttaa töykeälle saat-

taa rajata epävarman asiakkaan mahdollisuuksia osallistua hoitoon, sekä hänen 

osallisuuttaan hänen terveyteensä liittyvään keskusteluun (Tsai & Lee 2016, 71).  
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Eleiden käytössä voi esiintyä kulttuurisia eroja, esimerkiksi eleiden käytön paljou-

dessa ja käsillä tehtyjen eleiden suuruudella. Kulttuuri voi vaikuttaa myös joiden-

kin eleiden tyypilliseen ilmaisuun, muun muassa suomalaisessa kulttuurissa 

edeltävään viikkoon viitattaessa viitataan vasempaan suuntaan, kun taas arabia-

laisessa kulttuurissa viitataan oikeaan suuntaa. (Paananen 2017, 654 - 655.) 

  

Monikulttuurisen asiakkaan kohtaamistilanteissa on tärkeää välttää symbolien 

käyttämistä. Peukalon ja etusormen luoman ympyrän näyttäminen tarkoittaa esi-

merkiksi suomalaisessa ja yhdysvaltalaisessa kulttuurissa, että kaikki on täydel-

listä, kun taas ranskalaisessa kulttuurissa se tarkoittaa nollaa tai surkeaa, japa-

nilaisessa rahaa, Venäjällä ja Brasiliassa käsimerkki puolestaan viittaa loukkaa-

vasti ruumiinaukkoon. (Paananen 2017, 654.) Peukalon näyttäminen ylöspäin 

nähdään puolestaan länsimaissa hyvänä asiana, mutta Kreikassa, joissakin ara-

bimaissa, sekä läntisessä Afrikassa ele nähdään hyvin loukkaavana (Schubert & 

Kroos 2010, 302). Vaikka monikulttuurisen asiakkaan kanssa käytetään paljon 

elekieltä, keskusteluja käydään hyvin harvoin ilman puhetta. Pelkästään eleitä 

käyttämällä keskustelu ei ole asiakkaan kanssa luontevaa. (Paananen 2015, 80.) 

 

Eleiden lisäksi monikulttuurisen asiakkaan kanssa keskustelussa on mahdollista 

käyttää apuna kuvakortteja ja ihmiskehon mallinukkeja (Tsai & Lee 2016, 71). 

Lori ym. (2016, 90 – 91) teetättämässä tutkimuksessa monikulttuuristen asiakkai-

den kanssa käytettiin kommunikaation apuna kuvakortteja raskauden aikaisessa 

hoidossa. Tutkimuksessa todettiin, että kuvat auttavat ymmärtämään keskuste-

lun aiheen ja siihen liittyvän kokonaisuuden. Kuvakortit auttavat myös muista-

maan käsiteltyjä aiheita. Monikulttuuriset asiakkaat yleensä loivat keskustelun 

kuvien ympärille, mikä helpotti kommunikointia.  

 

 

4 Opinnäytetyön tarkoitus, tehtävä ja tavoite 
 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on lisätä hoitoalan opiskelijoiden tietoisuutta moni-

kulttuurisen asiakkaan kohtaamisesta. Opinnäytetyön tehtävänä on luoda ope-
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tusvideo monikulttuurisen asiakkaan vastaanottotilanteesta. Opinnäytetyön ta-

voitteena on antaa hoitotyön ammattilaisille valmiuksia kohdata monikulttuurinen 

asiakas kokonaisvaltaisesti ja luoda kohtaamistilanteista tasa-arvoisia. 

 

 

5 Opinnäytetyön menetelmälliset valinnat 
 

 

5.1  Toiminnallinen opinnäytetyö 
 

Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus on käytännön toiminnan ohjaaminen ja se 

toimii vaihtoehtona tutkimukselliselle opinnäytetyölle. Toiminnallisen opinnäyte-

työn tuloksena voi olla esimerkiksi ammatillinen tapaan liittyvä perehdyttämis-

opas tai vaikkapa tietoon pohjautuva oppitunti. Toiminnallisen opinnäytetyön, niin 

kuin minkä tahansa opinnäytetyön, tulisi perustua tutkittuun tietoon ja tiedon tulisi 

myös olla riittävällä tasolla nykyaikaan perustuen. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9 - 

10.)  

 

Ammattikorkeakoulussa koulutuksen perustana on, että opiskelija, ammattiin val-

mistuttuaan, on alansa asiantuntija ja tietää alaansa liittyvät kehittämisen sekä 

tutkimuksen perusteet. Hyvin tehty opinnäytetyö voi olla tukena ammatillisessa 

kasvussa ja saattaa olla myös osa tulevaisuuden työllistymistä (Vilkka & Airaksi-

nen 2003, 10, 17.) 

 

Valitsimme toiminnallisen opinnäytetyön, sillä halusimme tehdä aiheesta opetus-

materiaalia. Valitsimme videon toteutukseksi, koska mielestämme video on mie-

luisa sekä toimiva oppimisen väline osana kurssikokonaisuutta. Lisäksi video tu-

kee mielestämme monia eri oppimistyylejä ja erilaisia oppijoita, sillä siinä on huo-

mioitu niin visuaalinen puoli kuin myös kuuleminen ja lukeminen. Video tulee toi-

meksiantajallemme Karelian ammattikorkeakoulun oppituntien materiaaliksi.  

  

Valitsimme kyseisen aiheen, sillä molemmat olivat nähneet kommunikaatiovai-

keuksia aikaisemmissa harjoitteluissamme hoitajan ja monikulttuurisen asiak-

kaan välillä. Pidimme aihetta myös ajankohtaisena. Lisäksi molempien ystäväpii-

ristä löytyy monikulttuurisia ystäviä, joten aihe kiinnosti meitä erityisen paljon.  



33 
 

 

 

5.2 Videon suunnittelu ja toteutus 
 

Video opetustapana tarjoaa paljon mahdollisuuksia perinteiseen luennointiin, 

etenkin digitalisoituvassa opetusmaailmassa video on varteenotettava keino ope-

tukselle (Hessler 2017, 9).  Hyvään opetusvideoon liittyy kuitenkin tiettyjä kritee-

rejä, jotka olisi hyvä saavuttaa, jotta videosta tulisi toimiva kokonaisuus. Ensim-

mäiseksi aiheen tulisi olla valmiiksi suunniteltu sekä käsikirjoitettu. Mikäli video 

tehdään ryhmässä, tulisi kaikilla videon tekoon osallistuvilla olla selkeä visio vi-

deoon haluttavasta tietomäärästä ja siitä tulisi hahmottaa oleellinen sekä miettiä, 

mitä videolla halutaan viestiä ja millaista tunnelmaa halutaan antaa katsojille. 

Vaikka kyseessä onkin opetusvideo, saa tekijöiden taiteellinen näkemys kuiten-

kin tulla esille lopputuloksessa. Parin minuutin mittainen video saattaa pitää si-

sältää usean tunnin valmistelun. Koko kuvausprosessiin liittyy kuvauksen suun-

nittelu, kuvatun aineiston läpikäynti ja sen editointi. Hyvän videon tunnistaa kah-

desta asiasta; se on ollut tekijöille opettava kokemuksena ja se on katsojilleen 

informoiva elämys. (Lautkankare 2014, 4 - 5) 

 

Aloitimme videon suunnittelun maaliskuussa. Ideoita oli monia, mutta lopulta pää-

timme tehdä työmme animaationa, sillä halusimme videoon erilaisuutta ja myös 

leikkisyyttä. Itse videon sisältöä kokoonnuimme useaan kertaan suunnittelemaan 

(Liite 1) ja lopulta saimme molempia tekijöitä miellyttävän lopputuloksen. Käsikir-

joittaessa videota kirjasimme ensimmäisenä ylös opinnäytetyössä esiin nousseet 

oleelliset asiat. Mittasimme tekstien pituudet lukemalla ne ääneen ja aloimme 

karsimaan työstä ylimääräisen sisällön pois. Käsittelemme aluksi videolla suo-

malaista terveydenhuoltoa, jonka jälkeen siirrymme kulttuuriin ja sen merkityk-

seen. Tämän jälkeen käsittelemme videolla eettisyyttä ja mitä erityishuomioita 

tulisi kohtaamisessa ottaa huomioon. Aihe siirtyy perhe- ja sukupuolirooleihin, 

minkä jälkeen käymme läpi sanallisen ja sanattoman viestinnän. Esittelimme koh-

taamisen mallit case-pohjaisen esimerkin avulla, jossa hoitaja tapaa monikulttuu-

risen asiakkaan ja käyttää tapaamisessa apuna malleja. Tapasimme toimeksian-

tajan kanssa käsikirjoituksen valmistuttua, näytimme animaatiotyylimme, ja kes-

kustelimme videon sisällöstä sekä parannusehdotuksista.  
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Aloitimme suunnittelun ja videon käsikirjoituksen hyväksynnän jälkeen videon ää-

niraitojen tekemisen. Saimme oppilaitokseltamme käyttöömme mikrofonin, jonka 

avulla teimme äänitteet. Opetusvideon editointi aloitettiin äänitteiden tekemisen 

jälkeen. Editoimme opinnäytetyövideomme Movavi video editor 15 plus -ohjel-

malla. Editointiin kului kaksi päivää. Olimme luonnostelleet osan videon kuvista 

ja animaatioista ennen itse editoimisprosessia, mutta editoinnin aikana viimeiset-

kin kuvat ja tekstit viimeisteltiin valmiiksi ja sovitettiin yhteen videon ääniraitojen 

kanssa. Koko editoinnin aikana noudatimme videollemme tehtyä käsikirjoitusta. 

Videossa käytettävät kuvat on luotu Paint-ohjelmalla. Animaatiot on tehty Fli-

paClip-ohjelmalla. Kuvat ja animaatiot on liitetty videolla esille tuleviin asioihin.  

 

 

5.3 Videon arviointi 
 

Yhtenä osana opinnäytetyön oppimisprosessia on oman työn arviointi. Arvioin-

nissa tulisi tulla esille kriittisen ajattelun osuus. Arviointiosuuteen kuuluu työn 

idean evaluointi ja siihen voidaan laskea mukaan aihepiirin ja idean kuvailemi-

nen, sekä teoreettisen viitekehyksen, tavoitteiden ja tietoperustan arviointi. Yh-

deksi isoimmaksi osaksi arviointia voidaankin nostaa kysymys, toteutuivatko ase-

tetut tavoitteet. Pohdinnassa voi miettiä tavoitteiden saavuttamisen lisäksi sitä, 

mitkä tavoitteet jäivät saavuttamatta ja vaikuttivatko prosessin aikana tehdyt 

muutokset tavoitteiden saavuttamiseen. (Vilkka & Airaksinen 2003 154 - 155.)  

 

Arvioinnin tukena olisi hyvä käyttää palautetta kohderyhmältä. Palautetta voi pyy-

tää esimerkiksi oppaan toimivuudesta ja sen käytettävyydestä sekä ammatilli-

sesta merkittävyydestä. Työn toteutustavan arviointia ei tule unohtaa, olisiko jokin 

toinen toteutustapa ollut mielekkäämpi sekä tehokkaampi. Muita huomioitavia 

asioita ovat kielen ulkoasu, työn johdonmukaisuus, aikataulutus ja jatkosuunni-

telmat. (Vilkka & Airaksinen 2003, 157 - 161.) 

 

Saimme videomme luonnokseen palautetta ohjaavalta opettajaltamme sekä oh-

jausryhmässä olevilta opiskelijoilta. Kommenteissa nousi esille, että video olisi 

voinut olla värikkäämpi, tekstipätkät lyhyempiä ja selkeämpiä. Myös alkuperäi-
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sessä suunnitelmassa ollut Bennetin mallin Vähättelyn -askelma kohtaus pyydet-

tiin poistamaan. Teimme ehdotetut muutoksen ennen kuin pyysimme hoitoalan 

opiskelijoilta palautetta videolta toimeksiantajamme pitämällä oppitunnilla. 

 

Haimme myös palautetta hoitoalan opiskelijoilta. Teimme vastausten perusteella 

muutoksia videoon. Enimmäkseen palautetta tuli äänen laadusta. Volyymi oli vi-

deossa paikoin kovempi ja paikoin hiljaisempi sekä puhe välillä liian nopeaa sekä 

epäselvää. Lisäksi saimme palautetta myös toimeksiantajaltamme. Hän myös 

kaipasi ääniraitaan parannuksia. Lisäksi opiskelijoiden palautteessa tuli esille, 

että joidenkin diojen tekstejä ja ulkoasuja voisi selventää. Videon dioihin kaivattiin 

myös lisää väriä. 

 

 Itse palautetunnilla esittelimme itsemme ja työmme, jonka jälkeen näytimme 

opinnäytetyövideomme opiskelijoille. Ohjeistimme palautelomakkeen (liite 2) täy-

tön ja analysoimme vastaukset, jonka jälkeen teimme videoon vielä toivotut kor-

jaukset. Kuvioissa 4, 5 ja 6 näkyvät ympyrädiagrammien avulla luodut palaute-

analyysit. Vastaajina oli 16 kolmannen vuoden hoitoalan opiskelijaa ja ympyrä-

diagrammit kuvaavat vastausten prosentuaalista määrää. Diagrammeissa sini-

nen väri merkitsee Kyllä-vastausta, oranssi väri Jonkin verran-vastausta ja har-

maa väri Ei-vastausta. Lisäksi jokaisessa kohdassa oli mahdollista perustella 

vastaustaan muutamalla virkkeellä ja jokaisen diagrammin alapuolella ovat kysy-

myksiin tulleet perustelut.  

 

 

Kuvio 4. Saitko uutta tietoa monikulttuurisen asiakkaan kohtaamisesta? 
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Ensimmäinen kysymyksessä (Kuvio 4) opiskelijoilta kysyttiin, saivatko he uutta 

tietoa monikulttuurisen asiakkaan kohtaamisesta. Perusteluissa tuli esille, että vi-

deosta tuli opittua uutta, esimerkiksi kohtaamismallit sekä symboleiden käyttöön 

liittyvät säännöt olivat uusia asioita. Lisäksi positiivista oli vastaajien mielestä se, 

että aihetta käsiteltiin monipuolisesti, videossa tuli esille hyviä perustietoja ja asiat 

koettiin hyvänä kertauksena. Muutamissa vastauksissa tuli ilmi, että osa asioista 

oli jo käyty aiemmin opinnoissa läpi.  

 

 

Kuvio 5. Oliko video selkeä? 

  

Toisessa kysymyksessä (Kuvio 5) selviteltiin videon selkeyttä. perusteluissa vas-

taukset painottuivat lähinnä ääniraidan laatuun. Vastauksissa tuli ilmi, että puhe 

oli liian nopeaa ja puheesta toivottiin selkeämpää. Lisäksi volyymin tulisi pysyä 

tasaisena koko videon ajan ja kaikkia dioja ei ehtinyt lukea läpi. Myös osa kuvista 

koettiin epäselvinä, vaikkakin hyvin havainnollistavina. Positiivisena tuli esille kui-

tenkin se, että video oli sopivan pituinen ja siinä oli esitetty oleellisimmat asiat. 

Myös taustamusiikkia pidettiin mukavana lisänä.  
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Kuvio 6. Oliko videon ulkoasu miellyttävä?  

 

Kolmannessa kysymyksessä (Kuvio 6) kysyttiin videon ulkoasusta. Väriä toivot-

tiin lisää, etenkin niihin dioihin, joissa on enemmän tekstiä. Positiivista palautetta 

tuli idean erilaisuudesta ja video koettiin toimivana. Lisäksi vastauslomakkeessa 

oli kohta 4, johon sai antaa vapaamuotoista palautetta. Palautteessa pidettiin yti-

mekkäistä teksteistä, persoonallisesta ideasta sekä siitä, että videossa on huo-

mioitu erilaiset oppimistyylit.  

 

 

6 Pohdinta 
 

 

6.1 Tuotoksen tarkastelu  
 

Onnistuimme videolla tuomaan esille tarvittavat asiat ja myös saadun palautteen 

perusteella huomioimme tärkeimmät asiat. Käytimme videoon paljon aikaa ja 

teimme videosta helposti ymmärrettävän. Tavoitteenamme oli tuoda alan opiske-

lijoille aiheesta uutta tietoa ja palautteen perusteella onnistuimme, sillä melkein 

jokainen sai uutta informaatiota monikulttuurisen asiakkaan kohtaamisesta. Kui-

tenkin myöhemmin opinnäytetyön tietopohjaa tarkastellessa huomasimme, että 

joitakin kohtia olisi voinut lisätä videoon. Toisaalta tämä olisi lisännyt videon pi-
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tuutta, mikä olisi saattanut tehdä videosta liian pitkän. Aiheen laajuuteen ja opin-

näytetyön pituuteen nähden video oli hyvä valinta toteutuksessa, sillä saimme 

siihen monipuolisesti tietoa. 

 

Palautetta pyytäessämme huomasimme, että opetusvideo olisi hyvä sijoittaa hoi-

toalan opintojen alkupuolelle. Palautteessa tuli ilmi, että joitakin asioita oli jo kä-

sitelty aiemmissa opinnoissa ja siksi tämä sopisi paremmin alkuvaiheen opiskeli-

joille.  

 

Vaikka tuotoksena onkin opetusvideo, saa lopputuloksessa näkyä tekijöiden tai-

teellinen näkemys (Lautkankare 2014, 4 - 5). Heti alusta asti halusimme tehdä 

videosta erilaisen, ja se oli myös toimeksiantajamme tiedossa. Halusimme tehdä 

videosta animaatiotyylisen, sillä mielestämme se tukee erilaisia oppijoita, lisäksi 

se erottuu tyyliltään perinteisestä tavasta tehdä opinnäytetyön video. Myös opis-

kelijoiden palautteessa mainittiin erilaisten oppimistapojen riittävä huomiointi. 

 

Muokkasimme näiden lisäksi videon äänitteitä. Saimme mikrofonin uudelleen lai-

naan ja äänitimme ääniraidat uudelleen. Yritimme huomioida uudelleen äänittä-

essämme palautteen ääniraidasta ja teimme paljon muutoksia äänitystapaan. 

Tällä kertaa keskityimme erityisesti puheen sopivaan nopeuteen sekä äänten sel-

keyteen. Äänitimme pitempiä pätkiä, jotta ääniraidasta tuli yhtenäinen. Videossa 

olisi voinut puhua vielä rauhallisemmin, mutta emme halunneet tehdä videosta 

liian pitkää. Videon laajemman arvioinnin kannalta palautetta olisi voinut pyytää 

opiskelijoilta uudestaan. Lisäksi muokkasimme videota niin, että lisäsimme dioi-

hin väriä ja lyhensimme tekstipätkiä, mikä lisäsi videon mielekkyyttä. Lisäksi sel-

keytimme piirroksia, jolloin tuotoksen visuaalinen ilme vastasi opiskelijoiden tar-

peita. Saimme toimeksiantajalta positiivista palautetta lopullisesta videosta, ja vi-

deo on tulossa Karelia ammattikorkeakoulussa opetuskäyttöön.  

 

 

6.2 Opinnäytetyön prosessi  
 

Aloitimme opinnäytetyön keväällä 2018. Alun perin aihe oli eri, mutta päällekkäi-

syyksistä johtuen jouduimme luopumaan aiheesta. Syksyllä vaihdoimme aihetta 

ja pääsimme rakentamaan opinnäytetyön suunnitelmaa. Opinnäytetyön sisältö 
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vaihteli jonkin verran, vaikka perusidea olikin jo päätetty. Syksyllä 2018 keski-

tyimme suunnitelman tekemiseen sekä tekstin tuottamiseen. Loppuvuodesta mo-

lemmilla tekijöillä oli opintoihin liittyvä ulkomaanvaihto, jonka aikana opinnäytetyö 

jäi taka-alalle. Aloitimme työn teon taas tammikuussa 2019 ja rajasimme tarkem-

min aihettamme. Kävimme opinnäytetyön ohjauksissa useaan kertaan ja muok-

kasimme työtämme ohjeistetulla tavalla. Teoriapohjaa työstimme aktiivisesti koko 

helmikuun ajan ja maaliskuussa saimme teoriaosuuden valmiiksi.  

 

Maaliskuun loppupuolella sekä huhtikuussa keskityimme videon suunnitteluun 

sekä editointiin. Videon valmistuttua kävimme huhtikuun alussa pyytämässä Ka-

relia ammattikorkeakoulun opiskelijoilta palautetta videostamme ja teimme pa-

lautteen perusteella työhön tarvittavia muutoksia. Huhtikuussa teimme työ-

hömme myös abstraktit, korjasimme kielivirheitä ja yleisesti tarkistimme koko 

työn ulkoasun. Alkujaan tavoitteenamme oli ehtiä huhtikuun seminaariin mutta 

aikataulullisista syistä valitsimme toukokuun seminaarin. Toukokuussa valmis-

tauduimme seminaariin ja opinnäytetyö esiteltiin toukokuun seminaarissa 17.5. 

 

 

6.3 Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys 
 

Opinnäytetyön luotettavuutta on mahdollista arvioida muun muassa tutkimuksen 

uskottavuuden, vahvistettavuuden, refleksisyyden ja siirrettävyyden avulla 

(Kylmä & Juvakka 2007, 127). Toiminnalliseen opinnäytetyöhön soveltuu hyvin 

opetusvideo. Työn tietoperustan pohjalta muidenkin on mahdollista luoda saman-

lainen tai samankaltainen video. Tämän lisäksi opinnäytetyömme videon käsikir-

joitus löytyy työstämme. Palautelomake löytyy myös työstämme liitteistä. Sen 

avulla on mahdollista kerätä tietoa vastaavanlaisista opinnäytetyö videoista.   

 

Tutkimukseen tuo uskottavuutta se, että tutkimustulokset vastaavat palautetta 

antaneiden käsityksiä palautteen annon kohteesta (Kylmä & Juvakka 2007, 128). 

Toiminnallisen opinnäytetyön eettisyyteen liittyy työn haittojen ja riskien mini-

mointi. Osallistujien tulee antaa palautetta vapaaehtoisesti, ja heidän itsemäärää-

misoikeutensa toteutuminen tulee varmistaa. Vastaajien anonymiteetti eli vastaa-

jien tunnistamattomuus tulee varmistaa. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 
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2013, 218 - 219.) Ennen videon näyttämistä esittelimme itsemme ja opinnäyte-

työn aiheemme. Kerroimme, että keräämme heidän vastauksillaan tietoa opin-

näytetyömme tuloksiin. Palautelomake on nimetön, mikä tulee lomakkeessa ilmi. 

Kerroimme vastaajille, että palautelomakkeeseen vastaaminen on täysin vapaa-

ehtoista. 

 

Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa myös tutkimuksen vahvistettavuus. Jotta 

tutkimus olisi vahvistettavissa, tulee tutkimuksen eri vaiheet olla selitettynä pää-

piirteittään. Tutkimuksessa tulisi kirjoittaa auki, miten tutkija on päässyt kyseisiin 

tuloksiin ja johtopäätöksiin. (Kylmä & Juvakka 2007, 129.) Eettisyydessä tulee 

puolestaan huomioida, että tutkimuksen tulokset on tuotettu rehellisesti, noudat-

taen huolellisuutta ja tarkkuutta. Tutkimuksessa tulee näkyä yksityiskohtaisesti ja 

tieteellisten tietojen velvoittamalla tavalla tutkimuksen suunnitelma, toteutus ja 

raportointi. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2010, 24.) Opinnäytetyömme ja vi-

deomme työskentelyn vaiheet on avattu työssämme. Videomme tulokset kirja-

simme auki rehellisesti, huolellisesti ja tarkasti. 

 

Tutkimuksen siirrettävyys liittyy myös oleellisesti tutkimuksen laadullisuuden 

määrittelyyn. Tutkimuksen tekijän tulee kertoa riittävän tarkasti muun muassa tut-

kimuksen osallistujista ja ympäristöstä, jotta lukija voi arvioida tutkimuksen siir-

rettävyyttä. (Kylmä & Juvakka 2007, 129.) Kerroimme tutkimuksen tuloksissa 

opiskelijoiden määrän ja taustan. Avasimme myös auki, millaisessa luokassa 

näytimme opiskelijoille videon.  

 

Tutkimuksen luotettavuuteen liittyy myös työn reflektiivisyys. Tutkijan tulee arvi-

oida, kuinka hän itse vaikuttaa työhönsä tutkimuksen tekijänä sekä tutkimuksen 

prosessiin. Tämän lisäksi tutkimuksen lähtökohdat tulee tulla esille tutkimusra-

portissa. (Kylmä & Juvakka 2007, 129.) Työssämme olemme kertoneet opinnäy-

tetyömme lähtökohdista. Olemme kertoneet, miksi opinnäytetyömme aihe kiin-

nostaa meitä. Olemme ottaneet myös huomioon aiempien kokemuksien mahdol-

lisuuksista vaikuttaa työmme sisältöön. Teoreettinen tieto työstä on kuitenkin 

hankittu pääasiallisesti hoitotieteellisistä tutkimuksista ja alaan liittyvästä kirjalli-

suudesta. 
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Lähteiden tulisi olla mahdollisimman tuoreita ja perustua tutkimustietoon sekä 

olla alkuperäislähteitä (Hirsijärvi ym. 2010, 113). Tutkimuksen eettisyyttä ja luo-

tettavuutta lisää se, ettei tekstiä ole plagioitu eli lainattu suoraan ilman lähdeviit-

teitä (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 218-219). Jokaisessa tekstin 

kohdassa näkyy selvästi, ketä olemme lainaneet ja lainaamamme kirjoittajat on 

merkitty opinnäytetyön lopussa olevaan lähdeluetteloon. Olemme muokanneet 

tekstiä omaan muotoonsa, emmekä kopioineet muiden kirjoituksia. Työn tietope-

rustassa ei ole myöskään omaa tekstiämme, vaan tietomme perustuu tutkittuihin 

lähteisiin. Työssämme olemme pyrkineet käyttämään mahdollisimman paljon al-

kuperäislähteitä. Käyttämämme tutkimukset ovat olleet suomalaisia ja kansain-

välisiä. Käyttämämme lähteet on pääasiallisesti julkaistu viimeisen kymmenen 

vuoden sisällä. 

 

 

6.4 Ammatillinen kasvu ja kehitys 
 

Opimme opinnäytetyötä tehdessämme paljon uutta monikulttuuristen asiakkai-

den kohtaamisesta, hoitotyöstä ja eri kulttuureista. Pääsimme myös perehtymään 

työn ansioista erilaisiin malleihin, kuten Bennetin ja Purnellin malleihin. Tulevai-

suudessa meidän molempien on mahdollista käyttää malleja hyödyksemme työ-

elämässä. 

 

Opinnäytetyö opetti meille samalla kärsivällisyyttä, aikataulutusta ja vastuun ja-

kamista. Jaoimme työn sisäisiä aihepiirejä omien mielenkiinnon kohteidemme 

mukaan, jolloin työn tekeminen oli mielekästä meille molemmille sekä mahdollisti 

toisen tekijän kriittisen tulkinnan tekstiä kohtaan. Yhteistyötaitomme kehittyivät 

entisestään työtä tehdessä ja saimme aikaiseksi molempia miellyttävän lopputu-

loksen. 

 

Opinnäytetyövideota tehdessä pääsimme molemmat käyttämään vahvuuksi-

amme ja opimme paljon uutta.  Animaation ja videon tekeminen oli meille molem-

mille melko uutta, joten opimme molemmista osa-alueista paljon työtä tehdes-

sämme.  
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Koemme, että opinnäytetyön myötä olemme valmiimpia ottamaan kenen tahansa 

asiakkaan erityispiirteitä tulevaisuudessa paremmin huomioon. Osaamme toimia 

myös paremmin tilanteessa, jossa asiakkaan terveysuskomukset ovat erilaisia. 

Saimme myös opinnäytetyön tekemisen aikana varmuutta työskennellä ja kom-

munikoida monikulttuuristen asiakkaiden kanssa.  

 

 

6.5 Opinnäytetyön hyödynnettävyys ja jatkotutkimusideat 
 

Tämä opinnäytetyön tuotoksena tehty video jätetään toimeksiantajamme käyt-

töön. Mielestämme videota voisi hyödyntää oppilaiden informoinnissa monikult-

tuurisen asiakkaan kohtaamisesta. Jatkotutkimusideoita työhön pohjautuen ovat 

ravitsemus ja tähän liittyvät monikulttuurisen asiakkaan ruokavalion erityispiirteet 

sekä vaihtoehtohoidot ja luontaistuotteet. Kaikki nämä aiheet nousivat esille työ-

tämme tehdessä, ja monikulttuuristen asiakkaiden näkökulmasta nämä aiheet 

ovat tärkeitä. Etenkin vaihtoehtohoitojen ja luontaistuotteiden suosio on nou-

sussa, ja aihe olisi erittäin ajankohtainen tulevaisuutta ajatellen. Näistä aiheista 

voisi tehdä esimerkiksi toiminnallisia opinnäytetöitä, kuten erilaisia oppaita, vide-

oita ja koulutuspäiviä alan opiskelijoille sekä ammattilaisille.  
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Käsikirjoitus opinnäytetyö-videoon: 

 

-Dia, jossa lukee työnaihe ja piirros animaatiossa esiintyvästä hoitajasta 

-Animaatio, jossa hoitaja avaa oven kulttuurin maailmaan ja jonne hoitaja astuu 
sisälle. 

 -Videolla joissakin kohdissa taustamusiikkina itsesoitettu ukulele 

-Normaali teksti luetaan ääneen ja kursivoitu teksti tulee dialle tekstipätkänä.  

-Värillinen teksti kertoo mitä videolla tapahtuu 

_______________________________________________________________ 

Suomalainen terveydenhuolto on muuttunut aiempaa monikulttuurisemmaksi, koska 
Suomeen on muuttanut paljon ulkomaalaistaustaisia ihmisiä. 

Vuonna 2017 Suomen kansalaisuuden sai ennätysmäärä eli yli 12 000 ihmistä, edelli-
seen vuoteen verrattuna kasvua oli 30 %.   

 Monikulttuurisuuden huomioiminen vaatii työntekijältä hienotunteisuutta sekä hyviä vuo-
rovaikutus-, kuuntelu- ja havainnointitaitoja.  Suhde hoitoalan työntekijään voi määrittää 
hakeeko tai hyväksyykö asiakas apua ammattilaiselta jatkossa.  

-Stillkuva, jossa hoitaja istuu maapallon päällä. Stillkuvan diateksteinä. Luetaan yllä 
oleva ääneen 

• Monikulttuurisempi terveydenhuolto 

• Vuonna 2017 Suomen kansalaisuuden sai yli 12 000 ihmistä, kasvua oli 30 % 

• Monikulttuurisuuden huomioiminen vaatii työntekijältä hienotunteisuutta sekä hy-
viä vuorovaikutus-, kuuntelu- ja havainnointitaitoja 

• Positiivinen suhde työntekijään voi määrittää hakeeko tai hyväksyykö asiakas 
apua ammattilaiselta jatkossa 

Kulttuuri 

Kulttuuri käsitteenä on monitasoinen. Siihen liittyy mm. elintavat, arvot ja uskomukset, 
jotka kulkeutuvat sukupolvelta toisella enimmäkseen kasvatuksen, kielen ja erilaisten 
symbolien välityksellä. Eri maissa on erilaisia kulttuurisia erityispiirteitä esimerkiksi ter-
veys- ja sairauskäsitteet vaihtelevat. Ihmisen muuttaessa toiseen maahan, kamppailee 
hän uuden ja vanhan kulttuurin merkitysten kanssa.  

-Dia, jossa maapallo ja luetaan yllä oleva teksti ääneen: 

• Kulttuuri käsitteenä monitasoinen 

• Liittyy mm. Elintavat, arvot ja uskomukset 

• Kulkeutuneet sukupolvelta toiselle esim. Kasvatuksen, kielen ja erilaisten sym-
bolien välityksellä 

• Eri maissa erilaisia kulttuurillisia erityispiirteitä, esim. terveyskäsite vaihtelee 

Eettisyys 

Eettisyys määrittelee pitkälti hoitotyötä ja hoitajalla on eettinen vastuu päätöksistään. 
Eettisten ohjeiden tarkoitus on suojata asiakasta ja määrittää hoitajan toimintaa. Asiak-
kaan vakaumuksella, iällä, uskonnolla, sukupuolella, elämäntilanteella, asemalla ja kult-
tuurilla ei saa olla vaikutusta siihen, saako asiakas hyvää kohtelua.  
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Osana eettisyyttä on eettinen herkkyys. Se korostuu asiakkaan tunteiden huomioimi-
sena. Jotta tämä toteutuisi, hoitajan tulee olla avoin ja yhteydessä omiin tunteisiinsa.  

Hoitajan tulee kunnioittaa asiakkaan yksityisyyttä ja ottaa huomioon hänen hoidon tar-
peensa ja kulttuuritaustansa. Hoitotyöhön osana kuuluu asiakkaan lähellä olo, kosketta-
minen sekä vartalon osien paljastaminen. Nämä asiat saattavat olla joillekin asiakkaille 
erittäin hankalia kulttuuritaustan takia. Näissä tilanteissa tulee huomioida asiakkaan suo-
jaaminen toisten katseilta ja muistaa hienotunteinen kohtelu. Myös asialliset sanavalin-
nat tukevat ihmisarvon kunnioittamista. Potilasasiakirjoihin ei tulisi merkitä asiakasta lei-
maavia asioita, kuten viitteitä etnisestä taustasta.  

-Tekstit dialla, luetaan yllä oleva teksti taustalla. 

• Eettisyys määrittelee hoitotyötä 

• Eettisten ohjeiden tarkoituksena on suojata asiakasta ja antaa työntekijöille toi-
mintavalmiudet 

• Asiakkaan vakaumuksella, iällä, uskonnolla, sukupuolella, elämäntilanteella, 
asemalla ja kulttuurilla ei saa olla vaikutusta siihen, saako asiakas hyvää kohte-
lua 

• Eettinen herkkyys korostuu asiakkaan tunteiden huomioimisena 

• Yksityisyyden kunnioittaminen: hienotunteinen kohtelu, asialliset sanavalinnat ja 
ihmisarvon kunnioittaminen 

• Potilasasiakirjoihin ei tulisi merkitä asiakasta leimaavia asioita, kuten viitteitä et-
niseen taustaan 

Monikulttuurisen asiakkaan asiakaslähtöinen kohtaaminen 

Asiakkaan yksilöllisyyden kunnioittaminen on yksi hoitotyön keskeisimpiä periaatteita. 
Hoidossa on tärkeää ottaa huomioon asiakkaan omat mielipiteet ja kokemukset, sekä 
arvostaa asiakkaan toimintakykyä ja voimavaroja. 

Asiakas ei välttämättä tuo omia eriäviä mielipiteitään työntekijän kanssa esille, koska se 
ei ole asiakkaan omassa kulttuurissa suotavaa. Jotta hoidosta saataisiin yhtenevä näke-
mys, on tärkeää saada asiakas arvioimaan aktiivisesti hänen hoidon tarvettaan, sekä 
suunnittelemaan yhdessä tilanteeseen sopivia hoitokeinoja ja vaihtoehtoja.  

Asiakkaalle annettaessa hoito-ohjeita tai erilaisia lomakkeita on tärkeää tiedostaa, että 
kaikki monikulttuuriset asiakkaat eivät osaa lukea suomeksi tai edes omalla äidinkielel-
lään.  

-Dia ja still kuva asiakkaasta ja hoitajasta pöydän äärellä. Yllä oleva luetaan taustalla. 

• Asiakkaan yksilöllisyyden kunnioittaminen yksi hoitotyön keskeisempiä periaat-
teita 

• Hoidossa on tärkeää ottaa asiakkaan omat mielipiteet ja kokemukset, sekä ar-
vostaa asiakkaan toimintakykyä ja voimavaroja 

• Asiakkaan aktiivinen osallistaminen hoitoon 

• Monikulttuurisen asiakkaan lukutaidon huomioon ottaminen 

Perhe ja sukupuoliroolit eri kulttuureissa 

Individualismisessa eli yksilökeskeisessä kulttuurissa ihminen kokee itsensä omaksi yk-
silökseen. Kollektiivisessa eli yhteisökeskeisessä kulttuurissa yksilön katsotaan olevan 
osa isompaa yhteisöä kuten sukua.  

Eri kulttuureissa perhekäsite vaihtelee. Se voi vaikuttaa siihen haluaako asiakas tulla 
hoidetuksi yksilönä vai osana perhettä.  Suomessa työntekijät kuitenkin hoitavat asia-
kasta yksilöllisesti. 
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-Still-kuva kahden eri kulttuurin perhekäsityksestä, joiden päällä lukee individualistinen 
ja kollektiivinen kulttuuri, yllä oleva teksti luetaan ääneen.  

Läheiset haluavat olla usein mukana asiakkaan hoidossa. Perheen mukana olo lisää 
perheen yhdessä vietettävää aikaa, parantaa heidän tiedon saantiaan ja antaa heille 
mahdollisuuden auttaa asiakasta. Läheisten ja työntekijän välisen yhteistyön mahdollis-
tamiseksi on hoitajan suhtauduttava asiakkaan läheisten läsnäoloon positiivisesti ja pys-
tyttävä keskustelemaan heidän kanssaan asioista avoimesti.  

-Diateksti ja lopussa animaatio, jossa hoitaja keskustelee yhteisymmärryksessä omais-
ten kanssa, yllä oleva luetaan taustalla. 

Perheen mukana olo hoidossa lisää: 

• Perheen yhdessä vietettävää aikaa 

• Parantaa heidän tiedon saantiaan 

• Antaa heille mahdollisuuden auttaa asiakasta 

 Sukupuoliroolit vaihtelevat kulttuurien kesken, minkä takia vastakkaista sukupuolta 
oleva työntekijä saattaa järkyttää ja nolostuttaa asiakasta. Suomessa asiakkaan on 
yleensä mahdollista saada samaa sukupuolta oleva hoitaja tai lääkäri, ellei kyseessä ole 
hätätilanne.  

-Animaatio, jossa sukupuolimerkit vaihtavat paikkaa ns. liikkumalla ympyrää yllä oleva 
luetaan taustalla, minkä jälkeen Stillkuva järkyttäneestä asiakkaasta. 

Sanallinen & Sanaton viestintä monikulttuurisen asiakkaan hoidossa 

Terveydenhuollossa laadukkaan palvelun tarjoamiseen liittyy olennaisesti kielellinen yh-
teisymmärrys asiakkaan ja työntekijän välillä. 

Jos yhteistä kieltä ei löydy, kommunikoinnin apuna voi käyttää lyhyitä ja yksinkertaisia 
sanoja, sekä sanatonta viestintää. Myös tulkkauspalvelun käyttö on mahdollista.  

-Animaatio, jossa asiakas on ihmeissään ja hoitaja neuvoton, mutta saa idean soittaa 
tulkkauspalveluun Yllä oleva luetaan taustalla. 

Jos asiakkaan ja työntekijän välillä on kielimuuri, tulkin hankkiminen on työntekijän vas-
tuulla. Tulkkauspalvelu lisää molempien osapuolien oikeusturvaa. Omaisen käyttämistä 
tulkkina on syytä välttää salassapitovelvollisuuden takia.  

-Still kuva hoitajasta ja asiakkaasta, jonka välillä on muuri. Luetaan yllä oleva asia 

Tulkkausta varatessa on tärkeää huomioida asiakkaan käyttämä kieli, sukupuoli, sekä 
ennestään tutun tulkin käyttämisen mahdollisuus.  

Tulkkaustilanteessa puhe tulee kohdistaa asiakkaalle, ei tulkille. Sanottava asia kannat-
taa muotoilla helposti ymmärrettävään muotoon. 

Työntekijänä tilanteessa on tärkeää puhua selkeää suomen kieltä, välttää ammattislan-
gia, murretta, sekä monimerkityksellisiä ilmaisuja, jotta väärinkäsityksiä ei pääsisi synty-
mään. Tulkkaustilanteen lopussa on hyvä toistaa kerrotut asiat, sekä varmistaa, että 
asiakas on ymmärtänyt ne.  

Dia teksti ja luetaan yllä oleva asia. 

• Tulkkausta varatessa huomio asiakkaan käyttämä kieli, sukupuoli sekä tutun tul-
kin käyttö 

• Puheen kohdistaminen asiakkaalle 

• Sanottava asia helposti ymmärrettävään muotoon 

• Puhe selkeällä suomen kielellä 

• Vältä ammattislangia, murretta ja monimerkityksellisiä ilmaisuja 
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• Toista kertomasi asiat ja varmista, että asiakas on ymmärtänyt kertomasi asiat  

Sanattomalla viestinnällä tarkoitetaan viestintää, joka tapahtuu puhumatta, kuten ilmeet, 
eleet, kehon liikkeet, kehon asennot ja äänensävy. Tähän kuuluu osaksi myös katsekon-
takti, kosketus ja henkilökohtainen tila. 

 Monikulttuurisen asiakkaan kohtaamistilanteissa on tärkeää välttää symbolien käyttä-
mistä, sillä niillä on eri merkityksiä eri kulttuureissa. Lisäksi keskusteltaessa on mahdol-
lista käyttää apuna kuva kortteja ja ihmiskehon mallinukkeja.  

Teksti dia, jossa luetellaan sanattoman viestinnän keinot. Animaatio symbolista, jonka 
päällä on punainen X ja vieressä vihreällä ympyröity kuva kuvakorteista, luetaan yllä 
olevat asiat. 

Sanattoman viestinnän keinoja: 

• Eleet 

• Ilmeet 

• Kehon liikkeet ja –asennot 

• Äänensävy 

• Katsekontakti 

• Kosketus 

• Henkilökohtainen tila 

Monikulttuurisen asiakkaan kohtaamisessa käytettäviä malleja 

 

Bennettin kulttuurisen herkkyyden kehittymisen mallin tarkoitus on auttaa työntekijää ke-
hittämään omaa kulttuurista herkkyyttään. Purnellin mallin tarkoituksena on auttaa työn-
tekijää kartoittamaan ja arvioimaan asiakkaan kulttuuriin liittyvät hoidon tarpeet. 

Esittelemme mallit esimerkin avulla. 

(tekstipätkä tulee dialle tekstinä.) 

 

Hoitajan vastaanotolle tulee monikulttuurinen asiakas. Asiakkaalla on todettu pitkäaikais-
sairaus, minkä takia hän tarvitsee kokonaisvaltaista ohjausta.  

 

Bennetin malli: 

 

Hoitajalle on suositeltu Bennettin mallia monikulttuuristen asiakkaiden kohtaamisessa.  

Hoitaja havainnoi mallin avulla omaa asennettaan ja huomaa olevansa hyväksynnän as-

kelmalla. Hoitaja hyväksyy muut kulttuurit ja tiedostaa, että hänen oma kulttuuritaustansa 

on yksi monien joukossa. Lisäksi hän ymmärtää asiakkaan kulttuuritaustan merkityksen 

ja siihen liittyvät ohjauksen erityispiirteet.  

Hoitajalla on kuitenkin vielä matkaa portaikon huipulle, sillä integroituminen vaatii pitkä-

aikaista työskentelyä eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kanssa. (Luetaan ääneen ja 

demonstroidaan mallin sekä animaatioiden avulla) 

Purnellin malli: 
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Hoitaja ottaa avukseen ohjaustilanteeseen Purnellin mallin. Hoitaja keskustelee asiak-
kaan kanssa kattavasti kaikista kahdestatoista mallin osa-alueesta, painottaen kyseisen 
sairauden hoitoon soveltuvia osa-alueita.  

Esimerkiksi ravitsemuskohdassa, hoitaja keskustelee asiakkaan ruokatottumuksista ja 
paastoamisesta. Terveystottumuksissa puolestaan keskustellaan muun muassa liikun-
nasta.  

Asiakkaan kanssa keskusteltaessa on tärkeää painottaa, että asiakas kertoo asioiden 
henkilökohtaisista merkityksistä, eikä esimerkiksi uskonnon tuomista määritelmistä. Mal-
lin avulla pyritään luomaan kokonaisvaltainen kuva asiakkaan taustasta ja hoidon tar-
peesta.  

Kuva mallista ja luetaan yllä oleva teksti 

 

Diateksti: 

Kiitos mielenkiinnosta! :) 

Video on tehty osana opinnäytetyötä keväällä 2019. Tieto voi vanhentua ja tekijät eivät 
vastaa tiedon päivittämisestä tulevaisuudessa. Käyttäjä käyttää aineistoa ja videota 
omalla vastuulla.  
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PALAUTELOMAKE 

Monikulttuurisen asiakkaan kohtaaminen hoitotyössä – opetusmateriaalia 

hoitoalaa opiskeleville  

Hyvä vastaaja, olet katsonut opinnäytetyömme opetusvideon. Haluaisimme 

nyt kuulla palautettasi videosta. Ympyröi mielipidettäsi vastaava kohta. Mi-

käli ympyröit kysymyksestä kohdan Jonkin verran tai Ei, pyydämme perus-

telemaan valintaasi kysymyksen alapuolelle muutamalla virkkeellä. Mikäli 

koet, että haluat vielä antaa vapaamuotoista palautetta jostain, mikä jäi ky-

symyksissä 1-3 mainitsematta, voit sen tehdä kohtaan 4.  

Kysely toteutetaan anonyymisti.  

 

1. Saitko uutta tietoa monikulttuurisen asiakkaan kohtaamisesta? 

Kyllä / Jonkin verran / Ei 

 

2. Oliko video selkeä? 

Kyllä / Jonkin verran / Ei 

 

 

3. Oliko videon ulkoasu miellyttävä? 

Kyllä / Jonkin verran / Ei 

 

4. Muu palaute:  

 

Kiitos palautteestasi! 

 


