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1  JOHDANTO  

Opinnäytetyössämme kouluikäisellä lapsella tarkoitetaan lasta, joka on 7- 12-vuotias. Kou-

luiässä lapsessa tapahtuu paljon muutoksia fyysisessä, psyykkisessä ja sosiaalisessa osa-

alueessa. Kouluikäinen lapsi tarvitsee paljon kannustusta ja tukea vanhemmiltaan kun hän 

sairastuu tai epäillään sairastuneen.  

Opinnäytetyömme tarkoituksena on kuvata vanhempien kokemuksia saamastaan ohjauksesta 

ja tuesta heidän kouluikäisen lapsen joutuessa sairaalaan tutkimuksiin. Tavoitteemme on 

tuottaa tietoja lastenosastolle työskenteleville sairaanhoitajille, minkä pohjalta heidän on 

mahdollista kehittää vanhemmille antamaansa tukea ja ohjausta lapsen sairastuessa. 

Opinnäytetyön aiheen valitsimme, koska on tärkeää selvittää miten vanhemmat kokevat 

saamansa ohjauksen osallistuessaan kouluikäisen lapsensa mukana tutkimuksiin. Ohjauksen 

merkityksestä ja tärkeydestä keskustellaan tällä hetkellä paljon.. Monesti vanhemmat voivat 

olla hyvin epäluuloisia ja pelokkaita tutkimuksista, joita heidän kouluikäisille lapsilleen teh-

dään, ja vanhempien käytös voi myös lopulta heijastua lasten käytökseen. Vanhemmat osaa-

vat rauhoitella lapsiaan edessä olevasta tutkimuksesta, jos heillä olisi siitä itsellään jo enem-

män tietoa, jonka pohjalta he voisivat keskustella lastensa kanssa. Opinnäytetyössä käsitte-

lemme vanhemmuutta, jolla tarkoitetaan kouluikäisen lapsen huoltajaa, kannustajaa, rakkau-

den antajaa ja tukijaa. Vanhemmat huolehtivat myös kouluikäisen perustarpeista ja ohjaavat 

kouluikäistä lasta itsenäistymisessä.  

Tutkimuksemme perustuu Kainuun keskussairaalan osasto 1 ja lastentautien poliklinikan asi-

akkaisiin ja heidän vanhempiinsa. Kainuun keskussairaalassa toimii lasten ja nuorten osasto1 

ja lastentautien poliklinikka, joissa lapsille ja nuorille tehdään erilaisia toimenpiteitä ja tutki-

muksia. Yleisimpiä hoidettavia sairauksia, joita lapsilla ja nuorilla hoidetaan, ovat esimerkiksi 

astma, allergiat ja diabetes. Yleisimmin tehtäviä tutkimuksia ja toimenpiteitä ovat: kanylointi, 

verikokeet, MRI-tutkimukset, ultraäänitutkimukset, EEG-tutkimus ja skopiat eli tähystykset.  

Osasto 1 on Kainuun keskussairaalassa lasten ja nuorten osasto, joka jaetaan kahteen osaan 

eli ns. puhtaaseen ja infektio-osastoon. Osastolla toteutetaan yksilövastuista ja perhekeskeistä 

hoitotyötä. Vanhemmilla on mahdollisuus olla hoitamassa lastaan ympärivuorokauden yh-

dessä hoitohenkilökunnan kanssa. Hoitajat ohjaavat ja tukevat perhettä selviytymään myös 
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itsenäisesti sairaalahoidon jälkeen. Osastolla 1 lapset ovat yhdestä päivästä muutamaan päi-

vään riippuen tarvitsemastaan hoidosta. Vanhemmilla on lupa osallistua lastensa hoitoon 

osastolla oloaikana ja se on myös toivottavaa, jotta lapsi kokisi olonsa turvallisemmaksi. 

(Kainuun maakunta-kuntayhtymän kotisivu. Lastentautien osasto 1. Saatavilla: 

http://maakunta.kainuu.fi/osasto_1) 

Osasto 1 on 15-paikkainen vuodeosasto. Potilaiden ikä jakautuu 0-16 vuoden ikäisiin lapsiin 

ja nuoriin, sekä osin myös 18-vuotiaita nuoria, hoidossa otetaan huomioon heidän kehitys-

vaiheensa ja sairautensa tila. Lastentautien osastolla potilaat hoidetaan lähetteellä ja päivys-

tyksenä tulevia neurologisia, kirurgisia ja pediatrisia lapsipotilaita, jotka sairastavat esimerkiksi 

astmaa, allergiaa ja diabetesta. Infektioita sairastavien lasten osastolla on omat eristyshuo-

neet. (Kainuun maakunta-kuntayhtymä. Lastentautien osasto.) 
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2  VANHEMMUUS JA KOULUIKÄINEN LAPSI 

Vanhemmuus on ihmisen elämänkaaressa yksi keskeisimpiä tehtäviä. Tärkeitä taitoja siinä 

ovat kasvattaminen, ihmisenä oleminen ja rajojen asettaminen. Siihen kuuluvat lapsen ja 

nuoren tukeminen sekä auttaminen. Vanhemmalle haasteellista on olla lapsen käytettävissä 

tarvittaessa ja kuitenkin vähittäin valmis luopumaan sidoksesta häneen eli antaa lapsen it-

senäistyä ja tukea lasta siinä. Vanhempien tehtäviin kuuluu taito antaa lapselle vastuuta, mut-

ta samalla toimia myös tolkkuna ja järkenä. (Jarasto & Sinervo 1998, 80). 

Perhe on hyvin monimuotoinen ja dynaamisesti toimiva yhteisö, sen jäsenet muuttuvat ja 

kehittyvät jatkuvasti. Perhettä voidaan kuvata myös suomalaisen yhteiskunnan perusyksikök-

si. Tämä vaikuttaa perheeseen ja sen arkipäivään. Lapsiperheeksi määritellään perhe, jossa 

asuu vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi. Elämä kouluikäisen lapsen kanssa on monessa suh-

teessa erilaista kuin pienten lasten perheessä. Koulun alkaminen merkitsee kodille suurta 

muutosta. Sen mukana lapselle tulee uusia auktoriteetteja vanhempien rinnalle, lapsen päivää 

rytmittävät lukujärjestys ja koulutehtävät. Perhekin joutuu sovittamaan elämänsä koulun ai-

kataulujen mukaiseksi. Koululainen on yleensä aktiivinen ja yhteistyöhaluinen perheenjäsen. 

Hän haluaa keskustella ja pohtia monia asioita. Lapsen kehitykselle oleellista on, että van-

hemmat arvostavat lapsensa työtä, mielipiteitä ja pyrkimystä oppia uusia tietoja ja taitoja. (Ja-

rasto ym. 1998, 76. Eirola 2003, 18). 

Lapsen riippuvuus vanhemmista jo pelkän hengissä säilymisen takia luo sen sosiaalisen vuo-

rovaikutusperustan, jossa ihmisen kehitys tapahtuu. Lapsilähtöisen kasvatuksen perustana on 

vanhempien hyvä keskinäinen suhde, lapsen hyvä suhde isään ja äidin huolehtivainen suhtau-

tuminen lapseen. Huolenpito sisältää emotionaalisen tuen antamisen, lapsen toimintojen val-

vonnan sekä tarpeellisten rajojen asettamisen. Lapsilähtöinen kasvatus on merkittävä voima-

varatekijä lapsen elämässä. (Rönkä & Kinnunen 2002, 16-17). 

Lapsen tuntemuksia ja kokemuksia hänen sairastuessaan on tutkittu niin kansainvälisesti ja 

kansallisesti. Kun lapsi sairastuu, koskee se lapsen lisäksi myös vanhempia. Lastenhoidon 

yksi keskeisiä periaatteita on perhekeskeisyys. Lasta hoidettaessa vanhempien tuki on erityi-

sen tärkeää, jotta yhteistyö myös lapsen kanssa onnistuu. Hyvä yhteistyö ja onnistunut laadu-

kas hoitotyö edellyttää, että vanhemmat saavat ohjausta, tukea, opetusta ja neuvontaa niissä 

asioissa, joita he tarvitsevat oman lapsen ohjauksen tueksi.  
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2.1  Vanhemmuus 

Vanhemmuudella tarkoitetaan huoltajaa, rakkauden antajaa, elämän opettajaa, ihmissuhde-

osaajaa ja rajojen asettajaa. Huoltajalla tarkoitetaan ihmistä, joka on ruuan antaja, puhtaudes-

ta huolehtija, ympäristöstä huolehtija sekä sairaudenhoitajaa. Rakkauden antajalla tarkoite-

taan ihmistä, joka on hellyydenantaja, lohduttaja, suojelija sekä hyvän huomaaja. Elämän 

opettajalla tarkoitetaan ihmistä, joka on arkielämän taitoja, oikean ja väärän opettaja, mallin 

antaja ja arvojen välittäjä sekä sosiaalisten taitojen opettaja. Ihmissuhdeosaajalla tarkoitetaan 

ihmistä, joka on kuuntelija, kannustaja, tunteiden hyväksyjä, itsenäisyyden tukija sekä per-

heen ja lapsen ihmissuhteiden vaalija. Rajojen asettajalla tarkoitetaan ihmistä, joka on fyysi-

sen koskemattomuuden takaaja, turvallisuuden luoja, ein-sanoja sekä omien rajojensa asetta-

ja. (Helminen & Iso-Heiniemi 1999, Liite). 

Opinnäytetyössämme vanhemmuudella tarkoitetaan turvanantajaa, kasvattajaa, lohduttajaa, 

kannustajaa ja lapsesta huolehtijaa. Vanhemmat kannustavat ja tukevat lastaan tutkimukseen 

osallistumisessa. Vanhemmuudella tarkoitetaan myös kouluikäisen lapsen itsenäistymisen 

ohjaajaa. Vanhempien on hyvä oppia osoittamaan kouluikäiselle lapselle jo luottamusta ja 

tämän takia kouluikäiselle lapselle voi jo antaa pieniä kodinhoitoon liittyviä tehtäviä, jotka 

ohjaavat lasta tulevaa itsenäistymistä varten. Vanhemmat ovat kouluikäisen lapsen tiedonha-

lun tyydyttäjiä, antamalla kouluikäiselle lapselle vastauksia moniin kouluikäisen lapsen mieltä 

askarruttaviin kysymyksiin.  

2.2  Kouluikäinen lapsi 

Kouluikäiseksi lasta kutsutaan 7-12-vuotiaana. Luonteen omaista kouluikäiselle lapselle on 

toiminnallisuus, uteliaisuus ja tiedonhalu. Kouluikäinen on motorisesti orientoitunut ja hän 

oppii uusia taitoja helposti. Kouluikäisen hienomotoriikka kehittyy vähitellen aikuista vastaa-

valle tasolle. (Ivanoff, Kitinoja, Rahko, Risku & Vuori 2001, 94). Kouluikäisen lapsen fyysi-

sen kehityksen merkkejä ovat lapsen ruumiinrakenteen muuttuminen eli raajojen venyminen, 

ja lapsenomaisen pyöreyden häviäminen. Motoriikan kehittyessä lapsi hallitsee ruumiinliik-

keitään paremmin ja kestää fyysisesti koulunkäynnin aiheuttaman rasituksen. Erityisesti kä-

denkäytön kehittyneisyys on tärkeä. (Kantero ym. 2000, 74–75). 
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Kouluiässä lapsi on jo oppinut ymmärtämään jonkin verran selityksiä ja käsitteitä. Hän pohtii 

sairautensa syitä ja haluaa tietää siitä totuuden. Kouluikäiselle on tärkeää olla rehellinen tai 

muuten hän voi menettää luottamuksensa aikuisia kohtaan. Kouluikäinen pelkää monia asi-

oita, jos hän ei saa niistä riittävästi tietoa. Kouluikäinen saattaa hakea itsenäisesti tietoa kir-

joista. Tällöin on vaarana se, että hän ymmärtää sairauttaan koskevat asiat väärin, joten hän 

tarvitsee aikuisen apua ymmärtääkseen saamansa tiedon. Hoitosuunnitelmaa tehdessä kou-

luikäinen voi sanoa oman mielipiteensä. Kouluikäinen tarvitsee myös sairaalassa ollessaan 

toimintaa, ja tämä täytyy huomioida hoitotyön suunnitelmaa laadittaessa. Jos kouluikäinen 

joutuu olemaan sairaalassa pitkään, hän voi jatkaa koulunkäyntiään sairaalakoulussa. Oma 

hoitajan tulee selvittää kouluikäiselle ja vanhemmille kaikki sairaalassa kouluikäiselle tehtävät 

toimenpiteet. (Ivanoff ym. 2001, 101–102). 

2.3  Vanhempien ja lapsen välinen vuorovaikutus 

Kouluiällä eräs tärkeimmistä asioista on lapsen ja vanhempien välisen suhteen vahvistumi-

nen. Nuoruusiän myrskyissä sen kestävyys ja laatu on nuoren ja koko perheen kannalta hyvin 

tärkeä tekijä. Puhumme äidistä ja isästä sisällyttäen näihin ne aikuiset, jotka lapsi mieltää äi-

diksi ja isäksi. Vanhemmuus on vanhemmuutta, vaikka se ei olisi biologista. Joskus kou-

luikäinen lapsi kaipaa hetkiä, jolloin saisi olla äidin tai isän kanssa aivan kahdestaan. Lapsi 

vielä arvostaa vanhempiaan. Lapsuus kuluu nopeasti ja vanhemmat itsekin ihmettelevät muu-

taman vuoden kuluttua, mihin aika oikein hupeni. (Jarasto ym. 1998, 78). 

Lapsi ei odota, että aikuiset jatkuvasti leikkivät tai askartelevat hänen kanssaan. Kouluikäinen 

ilahtuu, jos vanhemmat ottavat hänet mukaansa omiin harrastuksiinsa. Lapsi on mainio seu-

ralainen, varsikin ennen murrosikä hän on hyvä kaveri, innostuva ja erittäin onnellinen, kun 

pääsee kahden äidin tai isän kanssa jonnekin. Tutustuminen vanhempien työpaikkaan ja työ-

tehtäviin opettaa lapsille tärkeitä asioita. Vanhempien työmaailmaan kurkistaminen on antoi-

saa, koska aikuisten elämä jää usein lapsille vieraaksi. (Jarasto ym. 1998, 79). 

Pelkosen Marjaanan ja Hakulisen Tuovin (2002) tutkimuksessa Voimavaroja vahvistava malli 

hoitotyössä korostuu, että voimavaranäkökulma soveltuu perhehoitotyöhön, koska siinä ko-

rostetaan perheen itsemääräämistä, sen vahvuuksia ja kykyä hyödyntää näitä vahvuuksia elä-

mänkulussaan. Perhehoitotyössä tarvitaan voimavaranäkökulman tutkimista, teoreettista sel-

kiintymistä ja teorian muodostusta. (Pelkonen & Hakulinen 2002, 203). 
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Perheen voimavarojen vahvistamisen tärkein ominaispiirre on yhteistyö, jossa asetetaan yh-

teisiä tavoitteita neuvotellen asiakkaan kanssa. Tässä keskeistä on asiakkaan valinnanvapau-

den kunnioittaminen ja tietoisuuden lisääminen. Kyseeseen tulevat yksilön, ryhmän tai yhtei-

sön voimavarojen vahvistaminen, voimavaroja vahvistetaan aktiivisesti kuuntelemalla ja tar-

joamalla tukea sekä merkityksellistä tietoa asiakkaalle. (Pelkonen ym. 2002, 204). 

Lapsuudessa luodaan lasten kasvulle ja kehitykselle perusta, jonka tukipilareita vanhemmat 

ovat. Lasten lähin kehitysympäristö on ensimmäisten vuosien aikana koti, jossa aikuiset ja 

lapset ovat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa keskenään. (Eirola 2003, 21). On jokaisen per-

heen oma ratkaisu, miten he perheenä tämän ajan käyttävät. Pääasia on, että perheessä puhel-

laan ja ollaan yhdessä. Lyhyemmätkin yhteiset hetket ovat lapselle arvokkaita. Vanhemmat ja 

oma perhe ovat lapselle ne kaikkein tärkeimmät. Perhekeskeisten ja yhteisöllisten toiminta-

mallien kehittämisessä on tärkeää perheen jäsenten yksilöllisten tekijöiden huomioonottami-

nen ja perheiden vaikuttamismahdollisuuksien sekä vertaistuen lisääminen. Perheen ihmis-

suhteet vaikuttavat lapsen koko elämään ja sen laatuun. Ne edustavat yleensä ainakin jossain 

määrin pysyvyyttä ja turvaa sekä tukea elämän muuten alituisesti vaihtuvissa olosuhteissa. 

(Jarasto ym. 1998, 76–77. Eirola 2003, 39). 

Lapsen kasvaessa vanhemmat tukevat ja kannustavat lasta omatoimiseen ja vastuulliseen 

osallistumiseen. Vanhemmat voivat puntaroida, kuinka paljon vastuuta missäkin iässä lapsel-

le annetaan, tuntevathan he oman lapsensa parhaiten. Ajatellaanpa vaikka noin kymmenen-

vuotiaita, jotka mielikuvituksen ja ajattelun avartuessa yllättäen pelkäävät pimeää tai jäämistä 

mahdollisten pikkusisarusten kanssa kotiin. Nämä lapset eivät kerro totuutta, vaan kiukutte-

levat, vastustelevat tai pelottelevat pienempänsä henkihieveriin, jotta välttyisivät noilta pa-

hoilta tilanteilta, tämä ei ole tottelemattomuutta. Pääasia on, että lapset tottuvat yhteisvastuu-

seen ja arvostavat arkisia välttämättömiä puuhia. Tällöin he oppivat toinen toisensa huomi-

oon ottamista ja kokevat itsensä tarpeellisiksi ja päteviksi. (Jarasto ym. 1998, 79). 

Kouluikäisen lapsen perheessä rajat ovat tärkeitä, näistä vastuussa ovat vanhemmat. Vaikka 

lapsi ajoittain kapinoikin ja testaa vanhempiaan, turvallisten rajojen puitteissa toimiessaan 

lapsi kokee itsekin mielensä luottavaisemmaksi ja levollisemmaksi.  Näin lapsi uskaltaa pa-

remmin tutustua itseensä, taitoihinsa sekä kykyihinsä, kuten myös ympäröivään maailmaan. 

Usein kiistellään ja puhutaan siitä, pitäisikö lapsilla olla rajoja ja kuinka paljon sekä millaisia 

niiden tulisi olla. (Jarasto ym. 1998, 81). 
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Lapsi haluaa kokeilla hyvin monenlaisia asioita, jotka kaikki eivät suinkaan ole hänelle pelkäs-

tään hyväksi. Tässä tarvitaan aikuisia kulkemaan kouluikäisen rinnalla, joskus neuvomassa ja 

ohjaamassa, joskus taas tiukasti kieltämässä. Tärkeitä rajoja ovat edelleen oma ja toisten tur-

vallisuus, hengissä säilymisrajat, yhdessä viihtymistä helpottavat rajat ja rajat, jotka turvaavat 

sekä fyysisen että henkisen loukkaamattomuuden. Tärkeintä lapsen elämässä on välittäminen, 

ei haittaa, vaikka räjähtää ja riitelee, kunhan vain pohjana ovat juuri välittäminen, kiintymys ja 

huolenpito. Huolenpitoa lapsi kaipaa, ehkä ei aina kosketuksena, tai syliin ottamisena, vaan 

kiinnostuksena, muistamisena ja turvallisen tilan antamisena. (Jarasto ym. 1998, 81). 

Elämänkokemus ja karttunut tietomäärä auttavat vanhempia ohjaamaan lasta ja nuorta. Van-

hemmilla on joskus halu miellyttää lapsiaan ja heittäytyä heidän kaverikseen, mutta lapset 

tarvitsevat heitä kuitenkin ennen kaikkea aikuisina, turvallisina ihmisinä. Vanhemmat joutu-

vat jatkuvasti yhä uusiin haasteisiin kasvavan lapsen ja nuoren kanssa. Valmiita, joka tilantee-

seen sopivia ratkaisuja ei ole. Vanhemmuus kysyy joustavuutta ja kykyä muutokseen. Lapsen 

kanssa eläminen johtaa yleensä myös vanhemman syvenevään itsetuntemukseen. Perhe on 

yhteiskuntamme tärkein rooleja välittävä tekijä. Se luo, opettaa ja vahvistaa perusrooleja, ku-

ten sukupuoli-, vanhemman-, lapsen- ja aviopuolison rooleja. Isä ja äiti ovat malleina lapselle 

ja nuorelle siitä, miten mies ja nainen elävät yhdessä ja miten he toimivat vanhempina. (Jaras-

to ym. 1998, 82–83). 

2.4  Lapsen sairastumisen vaikutus vanhempien ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen 

Vanhempien rooli lastenosastolla on olla lapsen tukena ja seurana, jotta lapsi tuntee olonsa 

turvalliseksi. Vanhempien pääasiallisena tehtävänä sairaalassa on olla lapsensa vanhempina. 

Vanhempien ei tarvitse osallistua lapsen lääketieteelliseen hoitoon, mutta he voivat osallistua 

lapsensa perushoitoon sairaanhoitajien ja lastenhoitajien ohjauksessa.  Vanhemmat saavat 

olla mukana saattamassa lastaan tutkimuksiin ja hoitoihin sovittujen aikataulujen mukaisesti. 

(Lapin sairaanhoitopiiri, lasten sairaanhoito.)  

Sairaalajakson aikana vanhempien on tärkeää oppia lapsen perussairaus ja siihen liittyvien 

oireiden tunnistaminen myös kotona. Hoitajien tehtävänä on vanhempien tukeminen heidän 

voimavarojen tunnistamisessa ja asiantuntijuudessa oman lapsensa hoitamiseen. (Lapin sai-

raanhoitopiiri, lasten sairaanhoito)  
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3  OHJAUS HOITOTYÖSSÄ 

Nummenmaan (1993, 82) mukaan ohjauksella tarkoitetaan vuorovaikutteista sekä kasvatta-

vaa kahden tai useamman henkilön välistä suhdetta, jonka tarkoituksena on edistää vasta-

alkajan kehitystä. Ohjaus määritellään usein ohjaavan ja ohjattavan väliseksi vuorovaikutuk-

seksi, jossa keskeistä on oppiminen kokemuksen ja vuorovaikutuksen kautta. (Väisänen 

2003.) 

Alussa on hyvä antaa ohjausta ja tukea päivittäin, on hyvä, että vanhemmille on saatavilla 

joku jonka kanssa jutella silloin, kun he tarvitsevat tukea ja ohjausta. (Meretmaa 2002, 21). 

Nummenmaan mukaan (1993, 77) ohjauksen tavoitteet ja tehtävät sekä ohjaajan rooli voivat 

vaihdella ohjattavan tarpeiden ja kehitysvaiheiden mukaan. Ohjaukseen voi vaikuttaa myös 

paikka ja tilanne missä ohjausta annetaan. Ohjaajan ohjausorientaatiolla on myös merkitystä, 

toisin sanoen sillä millainen näkemys hänellä on ohjauksen päämääristä ja miten hän jäsentää 

ohjauksen kohteen. Ohjauksen tehtävänä voi olla sosiaalistaminen, opettaminen, valmennus, 

ohjaus, neuvojen antaminen, kannustaminen, innostaminen, haastaminen ja tutkimaan saat-

taminen, roolimallien antaminen, tukeminen ja auttaminen. (Väisänen. 2003). 

Ohjauksen tunnistamisen ja tiedostamisen tekee ongelmalliseksi se, että hoitotyössä ohjauk-

sesta käytetään moninaisia käsitteitä ja usein epäselvästi. Ohjauksen synonyymeja ovat esi-

merkiksi koulutus, kasvatus ja valmennus. Ohjaus määritellään muun muassa ohjauksen an-

tamiseksi, kuten käytännöllisen opastuksen antamiseksi tai hoitajan ohjauksen alaisena toi-

mimiseksi. Ohjauksella voidaan lisäksi tarkoittaa esimerkiksi asiakkaan johtamista tai johdat-

tamista johonkin tai hänen toimintaansa vaikuttamista. (Kyngäs, Kääriäinen, Poskiparta, Jo-

hansson, Hirvonen & Renfors 2007, 25). 

3.1  Hyvän ohjauksen tunnuspiirteitä hoitotyössä 

Nykykäsityksen mukaan ohjaus puolestaan pyrkii edistämään asiakkaan kykyä ja aloitteelli-

suutta parantaa elämäänsä haluamallaan tavalla. Asiakas on ohjauksessa aktiivinen pulman 

ratkaisija. Hoitaja tukee asiakasta päätöksenteossa ja pidättäytyy valmiiden ratkaisujen esittä-

miseltä. Ohjaus on rakenteeltaan muita keskusteluja suunnitelmallisempaa, mutta se sisältää 

myös tiedon antamista, ellei asiakas ole itse kykenevä tilannetta ratkaisemaan. Ohjaussuhde 
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on tasa-arvoinen. Tuloksellinen ohjaus voi vaatia useita ohjauskertoja. (Kyngäs, ym. 2007, 

25). 

 

 

Kuvio1. Asiakkaan ja hoitajan taustatekijät – ohjauksen lähtökohta (Kääriäinen ja 

Kyngäs 2005.) (Kyngäs, ym. 2007). 

Ohjauksessa lähdetään aina jostakin tilanteesta, tunteista tai tavoitteista ja päädytään johon-

kin toiseen tilanteeseen, joka on lähtötilanteeseen nähden erilainen. Syntyvä tilanne on aina 

sidoksissa hoitajan ja asiakkaan taustatekijöihin, jotka ovat lähtökohtana ohjauksessa (kuvio 

1). Asiakas voi olla esimerkiksi yksilö, perhe tai yhteisö. Yksilö voi olla lapsi, ikääntynyt, va-

kavasti sairas tai somaattisesti terve ihminen, joka tarvitsee elintapaohjausta. Asiakkaan erilai-

suus ja siitä johtuvat erilaiset tietoon ja tukeen liittyvät tarpeet asettavat suuria haasteita hoi-

tajalle. Lapsen ohjaaminen on erilaista kuin murrosikäisen tai ikääntyneen asiakkaan. (Kyngäs 

ym. 2007, 26). 

Sopivien ohjausmenetelmien valinta vaatii tietämystä siitä, miten asiakas asioita omaksuu eli 

millainen hänen oppimistyylinsä on. Asiakkaan oppimistyylin tunnistaminen vaatii taustateki-

jöiden tuntemusta ja niistä keskustelemista asiakkaan kanssa. Asiakas voi oppia asioita kielel-

lisesti, visuaalisesti, tekemällä, musiikin tai rytmin avulla, asiakokonaisuuksien tai yksityiskoh-

tien avulla tai muiden asiakkaiden kanssa yhteistyössä. (Kyngäs, ym. 2007, 34). 
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Vanhempien osallistuminen lapsensa hoitoon ei välttämättä aina suju ongelmitta, sillä van-

hempien ja hoitajien käsitykset hyvästä hoidosta saattavat erota toisistaan. Tässä tilanteessa 

vanhemmat saattavat jäädä vaille tarvitsemaansa tukea ja ohjausta, hoitajat eivät koe van-

hempia hoidon yhteistyökumppaneina, vaan saattavat nähdä vanhemmat oman työnsä arvos-

telijoina. Jos vanhemmat eivät saa eivät saa riittävästi tietoa ja ohjausta, he alkavat kokea 

epävarmuutta omasta roolistaan, joka puolestaan vaikeuttaa heidän osallistumista lapsensa 

hoitoon. (Lampinen, Tarkka & Åstedt-Kurki 2000, 197).  

 

 

Taulukko 1. Esimerkkejä asiakkaan ja hoitajan taustatekijöistä 

Fyysisiin tekijöihin kuuluvat ikä, sukupuoli, sairauden tyyppi ja terveydentila, jotka vaikutta-

vat ohjaustarpeeseen (Taulukko1). Lapsen ohjauksessa on usein mukana joku aikuinen, joko 

perheen jäsen tai muu lapsen huoltaja. Ennen ohjauksen aloittamista on aina arvioitava lap-

sen iän mukaan, minkä verran ja millaisissa asioissa ohjausta toteutetaan suoraan lapselle. Jos 

lapsi pystyy jo ymmärtämään ohjattavaa asiaa, on huolehdittava siitä, ettei hän jää ohjaukses-

sa ulkopuoliseksi. On tärkeää pohtia, millaisia asioita ohjauksessa on hyvä ensisijaisesti käsi-

tellä ja mitä voidaan jättää myöhemmin ohjattavaksi. Ohjauksessa onkin osattava asettaa asi-

akkaan ohjaustarpeet tärkeysjärjestykseen ja mietittävä, millaisia asioita hän on kulloinkin 

valmis oppimaan.  (Kyngäs, ym. 2007, 29-30). 

Ohjauksessa huomioitavia psyykkisiä tekijöitä ovat erityisesti käsitys omasta terveydentilasta, 

terveysuskomukset, kokemukset, mieltymykset, odotukset, tarpeet, oppimistyylit, oppimis-

TAUSTATEKIJÄT

Fyysiset tekijät ikä, sukupuoli, sairauden tyyppi, 
terveyden tila 

Psyykkiset tekijät terveysuskomukset, kokemuk-
set, mieltymykset, odotukset, 
tarpeet, oppimistyylit, oppimis-
valmiudet, motivaatio 

Sosiaaliset tekijät kulttuuritausta, etninen tausta, 
sosiaalisuus, uskonnollisuus, 
eettisyys 

Ympäristö tekijät hoitotyön kulttuuri, fyysinen 
ympäristö, psyykkinen ympäris-
tö, sosiaalinen ympäristö 
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valmiudet sekä motivaatio. Ohjauksessa on tärkeää, että hoitaja rakentaa ohjauksen sellaisek-

si, jotta se täyttää motivoivan ohjauksen tunnusmerkit asiakkaalle. Myös hoitajan omalla mo-

tivaatiolla ja asennoitumisella ohjaukseen on merkitystä ohjauksen onnistumisessa. Asiakkaat 

toivovat hoitajalta aloitteellisuutta ja herkkyyttä tiedon ja ohjeiden antamisessa, koska tiedon 

puute eri vaihtoehdoista vaikeuttaa päätöksentekoa. (Kyngäs ym. 2007, 32). 

Sopivien ohjausmenetelmien valinta vaatii tietämystä siitä, miten asiakas asioita omaksuu eli 

millainen hänen oppimistyylinsä on. Asiakkaan oppimistyylin tunnistaminen vaatii taustateki-

jöiden tuntemusta ja niistä keskustelemista asiakkaan kanssa. Asiakas voi oppia asioita kielel-

lisesti, visuaalisesti, tekemällä, musiikin tai rytmin avulla, asiakokonaisuuksien tai yksityiskoh-

tien avulla tai muiden asiakkaiden kanssa yhteistyössä. (Kyngäs ym. 2007, 34). 

Ympäristötekijät voivat vaikuttaa ohjaustilanteeseen joko tukemalla tai heikentämällä sitä. 

Tällaisia tekijöitä hoitoympäristössä ovat hoitotyön kulttuuri, fyysinen ympäristö ja ihmis-

suhdeympäristö. Ohjauksessa merkittävintä on huone tai tila missä ohjaus tapahtuu, siellä ei 

saa olla mitään ohjausta häiritseviä tekijöitä. (Kyngäs ym. 2007, 36). 

Ohjauksen onnistumiseksi on tärkeää tunnistaa, mitä asiakas jo tietää, mitä hänen täytyy ja 

mitä hän haluaa tietää sekä mikä on hänelle hyvää omaksumistapa. Ohjaustilanteen etenemi-

nen perustuu hoitajan ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen, joka tekee ohjaustilanteesta 

ja ohjaussuhteesta ainutkertaisen. Ohjauksen tavoitteena on rohkaista asiakasta tutkimaan ja 

tutustumaan käyttäytymistä ja käyttäytymismuutoksia koskeviin käsityksiin, uskomuksiin ja 

asenteisiin, joten motivointi on tärkeää. (Kyngäs ym. 2007, 47–49). 

3.2  Vanhempien ohjaukseen käytettäviä menetelmiä 

Sopivien ohjausmenetelmien valinta vaatii tietämystä siitä, miten asiakas omaksuu asioita ja 

mikä on ohjauksen päämäärä. Hoitajan tehtävänä on auttaa tunnistamaan, mikä omaksumis-

tapa on asiakkaalle ominaisin. (Kyngäs ym. 2007, 73). Ohjausmenetelminä yleisimmin käytet-

tyjä ovat yksilöohjaus, ryhmäohjaus ja audiovisuaalinen ohjaus, joista hoitaja valitsee tilantee-

seen sopivimman ohjausmuodon. 

Ohjaus annetaan useimmiten suullisesti, koska vuorovaikutus pidetään ohjauksen kulmaki-

venä. Suullista ohjausta toteutetaan joko yksilö- tai ryhmäohjauksessa ja sitä voidaan tukea 
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erilaisin oheismateriaalein. Yksilöohjaus on oppimisen kannalta usein tehokkain menetelmä, 

mutta vaatii hoitajalta aikaa. Ohjaus on jokaisen asiakkaan kohdalla yksilöllistä ja sen ymmär-

täminen tulee varmistaa ohjauksen aikana. Ohjauksessa annettujen erilaisten hoito- ja elinta-

paohjeiden lisäksi kysyminen on olennainen osa ohjaamista. Ohjaus on tehokkaimmillaan, 

kun se toteutetaan yksilöllisesti ja asiakkaan taustatekijät, kuten arvot ja näkemykset huomi-

oidaan. Ohjausta saatetaan toteuttaa myös tilanteessa, jossa asiakas ei ole vielä valmis vas-

taanottamaan ohjausta, eli pian sairastumisen jälkeen. (Kyngäs ym. 2007, 74–86). 

Ryhmäohjaus on yksilöohjauksen rinnalla yksi eniten käytetyistä ohjausmenetelmistä tervey-

denhuollossa. Ryhmäohjausta annetaan yleensä erikokoisissa ja eri tarkoitusta varten koo-

tuissa ryhmissä. Ryhmässä tavoitteet vaihtelevat ryhmien ja ryhmäläisten omien tavoitteiden 

mukaan. Ryhmäohjauksen avulla on toisinaan mahdollista saavuttaa parempia tuloksia kuin 

yksilöohjauksella, huomioi vertaistuki. (Kyngäs ym. 2007, 104–109). 

Tietoa ja tukea tarjotaan yksilö- ja ryhmäohjauksen lisäksi erilaisten teknisten laitteiden, ku-

ten videoiden, äänikasettien, tietokoneohjelmien ja puhelimien välityksellä. Audiovisuaalisen 

ohjauksen avulla pystytään selvittämään väärinymmärryksiä. Tämän tarkoituksena on virkis-

tää muistia tiedosta keskustelemisen yhteydessä. Lisäksi se helpottaa tiedon välittämistä 

omaisille. Audiovisuaalista ohjausta pidetään vähemmän vaikuttavana menetelmänä kuin 

muita menetelmiä. (Kyngäs ym. 2007, 116–118). 

Kirjallisen ohjausmateriaalin käyttö on erityisen tarpeellista tilanteissa, joissa suullisen ohja-

uksen toteutusaika on vähentynyt. Kirjallisella ohjausmateriaalilla tarkoitetaan erilaisia kirjalli-

sia ohjeita ja – oppaita. Ne voivat olla lyhyitä sivun mittaisia ohjeita tai lehtisiä tai useam-

pisivuisia pieniä kirjasia tai oppaita. Asiakkaalle voidaan välittää jo ennalta tietoa tulevista 

hoitoon liittyvistä asioista kirjallisen ohjausmateriaalin avulla. (Kyngäs ym. 2007, 124). 
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4  OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITE JA TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

Tutkimusmenetelmänä käytämme avointa kyselylomaketta (LIITE1), jossa on muutama 

apukysymys vanhemmille, minkä pohjalta he voivat kertoa omista kokemuksista. Millaista 

ohjausta ja opetusta he ovat saaneet lapsen joutuessa tutkimuksiin Kainuun keskussairaalan 

lastentautien osasto 1:lle tai lastentautien poliklinikalle. Opinnäytetyömme on kvalitatiivinen 

eli laadullinen tutkimus. 

4.1  Tarkoitus ja tavoite 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata vanhempien kokemuksia saamastaan ohjauksesta 

heidän kouluikäisille lapsilleen tehtävistä tutkimuksista sairaalassa. Tavoitteenamme on tuot-

taa lastenosastolla työskenteleville sairaanhoitajille tietoa, minkä pohjalta heidän on mahdol-

lista kehittää vanhemmille antamaansa tukea ja ohjausta lapsen sairastuessa. 

4.2  Tutkimustehtävät 

Tutkimustyön kohdejoukkona ovat kouluikäisten lasten vanhemmat, kun heidän lapsensa on 

joutunut Kainuun keskussairaalaan lastenosastolle hoidettavaksi ja/tai tutkimuksiin. Opin-

näytetyömme tutkimustehtäviksi muodostuivat: 

1. Millaista ohjausta ja opetusta vanhemmat ovat saaneet lapsen ollessa hoidettavana 

ja/tai tutkimuksissa lasten osastolla? 

2. Miten vanhemmat ovat kokeneet saamansa ohjauksen lasten osastolla? 
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5  OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa asetetaan harvoin hypoteeseja, koska sen tarkoituksena on 

juuri löytää uusia alueita joita ei teoriasta välttämättä pysty johtamaan. Kvalitatiivinen tutki-

mus on yleensä induktiivista, uusia havaintoja keräilevää. (Yli-Luoma 2001, 34). Opinnäyte-

työssämme nämä uudet havainnot tarkoittavat vanhemmilta saatuja vastauksia ja niiden pe-

rusteella tehtyä analyysia. Tutkimuksemme perusteella saamme tietoa siitä, kuinka vanhem-

mat ovat kokeneet sairaalassa saamansa ohjauksen ja opetuksen tuodessaan kouluikäistä lasta 

tutkimuksiin. Näiden tietojen perusteella sairaalassa työskentelevät sairaanhoitajat voivat ke-

hittää antamaansa ohjausta ja opetusta. 

Tutkimuksen aineisto kerättiin käyttämällä avointa kyselylomaketta (LIITE2), jossa oli muu-

tama apukysymys vanhemmille, minkä pohjalta he saivat kertoa omista kokemuksista. Mil-

laista ohjausta ja opetusta he olivat saaneet lapsen joutuessa tutkimuksiin Kainuun keskussai-

raalan lastentautien osasto1:lle tai lastentautien poliklinikalle. Opinnäytetyömme on kvalita-

tiivinen eli laadullinen tutkimus. Kyselylomakkeen vanhemmat saivat Kainuun keskussairaa-

lassa lastentautien osasto1, heidän lapselleen tehdyn tutkimuksen jälkeen, missä he saivat ker-

toa kokemuksistaan. 

Opinnäytetyössämme oli tarkoitus kysyä viideltä vanhemmalta kokemuksia heidän 7-12-

vuotiaan lapsensa tutkimuksiin osallistumisesta. Vanhempien valinta tapahtui sattumanvarai-

sesti, hoitajien antaman ohjauksen jälkeen. Kainuun keskussairaalan lastentautien osasto1 

hoitajat antoivat avoimen kirjeen vanhemmille heidän lapsensa tutkimuksen jälkeen. Me 

saimme nämä avoimet kirjeet Kainuun keskussairaalasta lastentautien osasto1:ltä sovittuna 

ajankohtana. 

Opinnäytetyössä käytimme laadullista aineiston analysointia. Purimme saamamme vastaukset 

auki ja teimme niistä yhteenvedon, jossa saimme selville, miten vanhemmat olivat kokeneet 

saamansa ohjauksen ja opetuksen. Saamistamme vastauksista teimme yhteenvedon, tulkin-

nan ja arvioinnin. 

Aiheesta on tehty useita samantyyppisiä tutkimuksia, esimerkiksi Lampinen Marja, Tarkka 

Marja-Terttu ja Åstedt-Kurki Päivi ovat tutkineet Hoitajien antamaa tukea leikki-ikäisen 

vanhemmille sairaalassa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää minkälaista tukea 

hoitajat antavat lapsen vanhemmille lapsen ollessa sairaalassa ja minkälaiset mahdollisuudet 
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heillä omasta mielestään oli leikki-ikäisen lapsen vanhempien tukemiseen sairaalassa. Tutki-

mus on toteutettu kyselytutkimuksena HYKS lasten ja nuorten sairaalan Lastenklinikalla. 

(Lampinen ym. 2000 195). 

Tutkimuksen perusteella hoitajat pitivät vanhempien tukemista tärkeänä osana työtään. Suu-

rin osa hoitajista rohkaisi ja tuki lapsen vanhempia ja pyrki huomioimaan heidän toiveensa 

lapsen hoidossa. Osa hoitajista oli sitä mieltä, että heillä ei ollut riittävästi aikaa vanhempien 

tukemiseen. (Lampinen ym. 2000, 195). 

Toisena tutkimusesimerkkinä mainitsemme Backman Kaisa, Jurvelin Tiina & Kyngäs Helvi 

tutkimuksen aiheesta Pitkäaikaisesti sairaiden lasten vanhempien selviytymisvaatimukset. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata pitkäaikaissairaiden lasten vanhempien selviy-

tymisvaatimuksia. Tutkimuksen aineisto kerättiin 22 pitkäaikaissairaiden lasten vanhempien 

selviytymistä käsittelevästä tieteellisestä tutkimusartikkelista. (Backman, Jurvelin & Kyngäs 

2005, 35). 

Tutkimuksessa selvisi, että pitkäaikaissairaiden lasten vanhempien selviytymisvaatimuksia 

olivat sairauden aiheuttamat tunnereaktiot, sairauden hoitaminen, konkreettisen avun tarve, 

lapsen kehitys, sairauden kulku, perheen ja perheenjäsenten asema ja samanaikaiset muutok-

set ja stressitekijät. Sairauden aiheuttamia tunnereaktioita olivat muun muassa pelko, huoli ja 

syyllisyys. (Backman ym. 2005, 35).  
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6  AINEISTON ANALYYSI 

Tutkimuksen toteutimme kyselylomakkeella, jonka vanhemmat saivat Kainuun keskussairaa-

lassa lastentautien osasto 1. Hoitajat ovat antaneet kyselylomakkeen vanhemmille antamansa 

ohjauksen jälkeen, ja vanhemmat ovat saaneet rauhassa vastata kysymyksiin, siitä miten koki-

vat saamansa ohjauksen. Tarkoituksenamme oli selvittää viiden vanhemman kokemuksia 

saamastaan ohjauksesta, mutta saimme vastauksen vain neljältä vanhemmalta.  

Päädyimme rajaamaan tutkimuksen vain viiden vanhemman kokemuksiin ohjauksesta, jotta 

vastausten analysointi ei olisi liian vaikeaa ja monimutkaista sekä tietosuoja säilyy, eli van-

hempien henkilöllisyys ei tule ilmi missään vaiheessa. Kysymyksiin vastaavien vanhempien 

valintaan emme ole vaikuttaneet, vaan osasto 1 hoitajat ovat antaneet kyselylomakkeet van-

hemmille satunnaisesti annettuaan heille ohjausta. Tutkimukseen vastasi 9-12 -vuotiaiden 

lasten vanhempia. Ohjaustilanteessa läsnä oli yleisesti ollut äiti lapsen ja hoitajan lisäksi, isä 

oli ollut paikalla yhdessä ohjaustilanteessa. Ohjausta oli antanut sairaanhoitaja jokaisessa ti-

lanteessa.  

Laadullisen aineiston analyysi vaatii tutkijalta kykyä abstraktiseen eli käsitteelliseen ajatteluun. 

Tutkijalta edellytetään kykyä luovuuteen ja valmiutta tarkastella asioita useasta eri näkökul-

masta. Laadullisessa tutkimuksessa aineistoa tulkitaan kehittämällä alaluokituksia ja niille ylä-

luokituksia Analyysi etenee konkreettisista havainnoista alaluokitusten kautta abstraktisem-

malle, käsitteelliselle tasolle. Aineistolähtöisessä analyysissä vastaus tutkimustehtävään saa-

daan käsitteitä yhdistämällä. (Hartikainen 2005, 24). 

Hirsjärven ja Hurmeen (2000) mukaan analyysin perustana on aineiston kuvaileminen, ja täl-

lä tarkoitetaan henkilöiden, tapahtumien tai kohteiden ominaisuuksien ja piirteiden kartoit-

tamista. Varsinainen analyysi on tiivistämistä, luokittelua sekä tulkintaa. Aineiston merkitystä 

voidaan tiivistää lyhyempään sanalliseen muotoon, sekä voidaan myös pyrkiä tulkitsemaan, 

jolloin pyritään löytämään piirteitä, joita ei suoranaisesti lausuttuna tekstistä löydy. (Hartikai-

nen 2005, 24). 

Aineiston analyysin aloitimme perehtymällä vanhemmilta saamiimme vastauksiin ja niiden 

sisältöön. Aineistoa purimme käymällä läpi jokaisen kysymyksen erikseen ja etsimällä niistä 

käsitteitä. Vastauksista yritimme etsiä mahdollisia yhteneväisyyksiä sekä huomioita miten 

vanhemmat kokivat saamansa ohjauksen. Aineiston analyysia olemme tehneet purkamalla 
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vanhemmilta saamiamme vastauksia, joista olemme sitten auki kirjoittaneet kaikki vastaukset. 

Vastausten auki purkamisen tarkoituksena on ollut selkeyttää ja tuoda esille vanhempien 

mielipiteet ja kokemukset asiasta.  

Vanhempien vastauksista etsimme samankaltaisuutta ja teimme niistä pelkistetyin ilmauksin 

selkeän kaavion. Samaa tarkoittavat asiat käsitteet ryhmittelimme yhdistelemällä niitä ala-

luokiksi ja nimesimme ne sitten sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Tässä luokitteluyksikkönä oli 

tutkittavan asian ominaisuus (LIITE7). 

Opinnäytetyömme tulokset analysoimme laadullisella aineiston analyysilla. Tulokset purimme 

siten, että poimimme vastauksista suoria lainauksia, joista sitten teimme pelkistettyjä ilmauk-

sia. Pelkistettyjen ilmausten pohjalta muodostimme alakategoriat ja yläkategoriat, lopuksi 

saimme yhdistävän kategorian. Pelkistetyt ilmaukset saimme vanhempien vastausten pohjalta 

keräämistämme alkuperäisilmauksista jotka esiintyivät yleisesti. 

Tutkimustuloksissa yhdistävänä kategoriana muodostui ohjauksen kokemus. Ohjauksen ko-

kemuksen yläkategorioina saimme ohjauksen perustan ja ohjauksen kokonaisuuden. Alakate-

gorioiksi muodostuivat ohjauksen luonne, ohjaus tilanne, ohjauksen sisältö ja ohjausmene-

telmä.  

Ohjauksen perustan alakategorioiksi muodostuivat ohjauksen luonne ja ohjaustilanne. Tässä 

pelkistettyinä ilmauksina tulivat rauhallisuus, asiallisuus, tunnelma, hyvä, oma huone, aika ja 

asiantuntemus.  Ohjauksen kokonaisuuden alakategorioiksi muodostuivat ohjauksen sisältö 

ja ohjausmenetelmä. Tässä pelkistettyinä ilmauksina tulivat jatkohoito, sairaus, tutkimukset, 

toimenpide, tulevaisuus, suullisesti ja henkilökohtaisesti.  
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7  OPINNÄYTETYÖN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Opinnäytetyöntulokset saimme vanhempien vastaamista kyselylomakkeista, jotka vanhem-

mat täyttivät osasto 1:llä saamansa ohjaustilanteen jälkeen. Kyselylomakkeet vanhemmat sai-

vat osastolla työskenteleviltä hoitajilta. Meillä ei ole tietoa vanhemmista, jotka vastasivat ky-

selyyn, eikä valinta perusteista, joilla hoitajat olivat nämä vastanneet vanhemmat valinneet.  

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli saada vastaukset tutkimustehtävinä olleisiin kysymyk-

siin. Millaista ohjausta ja opetusta vanhemmat ovat saaneet lapsen ollessa hoidettavana ja/tai 

tutkimuksissa lasten osastolla? Miten vanhemmat ovat kokeneet saamansa ohjauksen lasten 

osastolla? Vanhempien vastauksista tuli hyvin selvät asiat, jotka vastasivat tutkimustehtävinä 

olleisiin kysymyksiin.  

Saamiemme vastausten perusteella pystymme päättelemään, että yleisesti vanhemmat ovat 

olleet tyytyväisiä saamaansa ohjaukseen. Vastauksia emme kuitenkaan pysty yleistämään kos-

kemaan kaikkia vanhempia, sillä tutkimuksemme vastausmäärä oli pieni. Vanhemmilta saa-

missa vastauksissa korostuu rauhallisuus, asiantuntemus, suullinen ohjaus ja lisäohjaus. Tu-

losten auki purkamisessa selkeytämme tarkemmin vanhempien vastauksissa korostuneita 

asioita. 

7.1  Rauhallisuus ohjaustilanteessa 

Rauhallisuus on tärkeää ohjausta annettaessa, sillä se luo turvaa ohjattavalle sekä hänen lähei-

silleen. Rauhallisessa ohjaustilanteessa ohjattavalla ja hänen läheisillään on mahdollisuus pa-

remmin myös keskustella ja kysellä ohjausta antavan hoitajan kanssa ohjattavasta asiasta. Oh-

jaustilannetta suunniteltaessa hoitajan täytyy tarkkaan suunnitella tila missä hän ohjauksen 

antaa, ettei siellä ole mitään häiritseviä tekijöitä, jotka voivat vaikeuttaa ohjattavan keskitty-

mistä ohjaukseen. Rauhallisessa ohjaustilanteessa on myös tärkeää, ettei kukaan ulkopuolinen 

tule häiritsemään kesken ohjauksen, sillä myös turha kulkeminen ohjaustilassa häiritsee mer-

kitsevästi ohjauksen onnistumista.  

Ohjauksen rauhallisuudessa on tämän tutkimuksen perusteella tärkeää muistaa, että ohjaus 

tapahtuu omassa huoneessa. Tässä tilassa ei saa olla ylimääräisiä häiriötekijöitä, jotka voivat 
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viedä huomion ohjauksesta muualle. Hoitajan täytyy varata riittävästi aikaa antaessaan ohja-

usta ja olla valmis vastaamaan potilaan tai vanhempien lisäkysymyksiin. Hoitajan täytyy toi-

mia ohjaustilanteessa asiallisesti ja keskittyä pelkästään antamaansa ohjaukseen. 

Ohjaustilanteen vanhemmat olivat kokeneet rauhalliseksi ja hoitaja oli osannut esittää asiansa 

hyvin. Hoitajan tietämys ja asiantuntemus esittämästään asiasta on ollut vanhempien mielestä 

hyvä. Vanhempien vastauksissa korostui selkeästi rauhallisuus ja asiantuntemus.  

”Asia selvitettiin erittäin selkeästi, jotta maalaisälylläkin sen ymmärsi. Erittäin ammattitaitoises-
ti.” 

”Rauhaisa tila missä oltiin. Kaikilla oli aikaa meille riittävästi. Tunnelma oli myös hyvä.” 

Tulosten perusteella pystymme tekemään johtopäätökset, joista ilmenee, että vanhemmat 

ovat kokeneet saamansa ohjauksen rauhalliseksi ja hoitaja on ollut ohjaajana asiantuntija. 

Ohjaustilanteet ovat olleet rauhallisessa tilassa, omissa potilashuoneissa, joissa lapset ovat 

olleet sairaalassa oloaikana, eikä ohjaustilanteissa ole ollut ylimääräisiä häiriötekijöitä. Hoitajat 

olivat osanneet kertoa ohjaamansa asian selkeästi vanhemmille, eivätkä olleet käyttäneet oh-

jauksessa lääketieteellistä kieltä. Lisäksi ohjaustilanteessa oli ollut riittävästi aikaa, jos van-

hemmille olisi herännyt lisäkysymyksiä ohjaukseen liittyen. Ohjaustilanteessa tunnelma oli 

ollut vanhempien mielestä hyvä.  

7.2  Hoitajan asiantuntemus 

Hoitajan asiantuntemus ohjaustilanteessa näkyy siinä, että hän tietää mistä puhuu ja osaa ker-

toa tilanteessa kaiken tarpeellisen. On tärkeää, että hoitaja kertoo sillä hetkellä tarvittavan 

tiedon, eikä kerro sellaista asiaa mitä vanhempien ei tarvitse tietää. Ohjaustilanteessa hoitajal-

la on tärkeää olla vankka teoriatieto asiasta, josta hän ohjausta antaa. Hoitajan ei kannatta 

näyttää omaa epävarmuutta ja heikkoa tietouttaan ohjattavasta asiasta. Vanhempien on hel-

pompi luottaa hoitajaan, jos he havaitsevat hoitajan tietävän ohjattavasta asiasta.   

Tutkimuksen perusteella on tärkeää miettiä ohjauksen sisältöä ja mitä on tärkeää kertoa, mis-

säkin vaiheessa, jotta vanhemmat saisivat juuri sillä hetkellä sen tärkeimmän tiedon. Ohjauk-

sen sisältöä on tärkeää miettiä valmiiksi ennen ohjauksen antamista, ja hoitajan on hyvä lait-

taa muistiin ne asiat, joista hän sillä hetkellä ohjausta antaa. Ohjauksen sisällössä on tärkeää 
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muistaa, että mitään ylimääräistä ei kannata kertoa, sillä ylimääräinen tieto voi vain sotkea tai 

lisätä epävarmuutta vanhempien keskuudessa. 

Ohjauksen sisältö erosi osaksi vanhempien kohdalla. Ohjauksen sisältö oli yleisesti käsittänyt 

edessä olevaa tutkimusta, jatkohoitoa sekä mahdollista lääkitystä. Lisäksi ohjauksessa oli tul-

lut esille sairauden nykytilanne. 

 ”Lähinnä tulevasta operaatiosta ja sen jälkitoimenpiteistä ja miten se vaikuttaa myöhemmin.” 

 ”Mahdollisista sairauden syistä, tulevista tutkimuksista ja niiden aikatauluista, lääkityksistä.” 

Tulosten perusteella pystymme tekemään johtopäätökset, joista ilmenee, että hoitaja on ollut 

ohjaustilanteessa selvillä asiasta, mistä hän antaa ohjausta eikä ole kertonut kuin sillä hetkellä 

tärkeimmän asian. Vastauksista ilmeni, että ohjauksen sisällön hoitajat olivat osanneet suun-

nitella hyvin ja he eivät olleet kertoneet vanhemmille mitään ylimääräistä, joka olisi voinut 

aiheuttaa epävarmuutta. Vanhemmilta saamista vastauksista selvisi, että he olivat saaneet oh-

jausta yksilöllisesti ja heille on kerrottu tärkein asia mitä heidän tarvitsee tietää.  

7.3  Suullinen ohjaus 

Tutkimuksessa suullisella ohjauksella tarkoitetaan, että hoitaja kertoo vanhemmille ohjatta-

vasta asiasta ja hänellä voi olla mukana joitain havainnointi materiaalia. Suullisen ohjauksen 

hyviä puolia on, että ohjauksen aikana syntyy vuorovaikutusta hoitajan ja vanhempien välillä. 

Vanhemmilla on mahdollisuus ohjauksen aikana keskeyttää hoitaja ja varmistaa, jos ei ole 

ymmärtänyt asiaa täydellisesti. Hoitajan on tärkeää puhua ohjaustilanteessa selkeästi ja käyt-

tää ohjaustilanteessa sellaisia ilmauksia, jotka vanhemmatkin ymmärtävät, eli ohjauksessa ei 

saa käyttää lääketieteellisiä ilmauksia. 

Suullisessa ohjauksessa on hyvä käyttää oheismateriaalia ohjauksen tukena, jotta hoitaja pys-

tyy paremmin havainnollistamaan ohjauksensa. Ohjauksen havainnollistaminen on tärkeää, 

jotta ohjattavalla sekä hänen läheisensä saavat selkeämmän kuvan ohjattavasta asiasta ja he 

voivat ymmärtää asian paremmin. Ohjauksessa havainnollistamisvälineenä voi käyttää erilai-

sia lehtisiä, tutkimuksissa käytettäviä välineitä sekä mahdollisesti näyttää tutkimukseen liitty-

vää videomateriaalia ohjauksen yhteydessä. 
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Vastauksista ilmeni, että yleisesti ohjauksen muotona on ollut suullinen ohjaus. Jokaisesta 

vastauksesta ilmeni, että ohjaustilanne on ollut henkilökohtainen. Lisäksi yhdessä vastaukses-

sa ilmeni, että miten sairauden hoito tulee tapahtua kotona. 

”Suullisesti käytiin läpi kaikki ja hoitaja näytti myös kädellään kaikki, kaikki toimenpide koh-
teet ja mahdolliset jälkivaikutukset.” 

Tulosten perusteella pystymme tekemään johtopäätökset, joista ilmenee, että tutkimuksessa 

vanhemmat olivat saaneet suullista ohjausta. Suullinen ohjaus oli koettu hyväksi ja toimivaksi 

ohjausmuodoksi. Hoitaja oli näyttänyt ohjauksen yhteydessä konkreettisesti tutkimuksen 

paikan ja mitä tutkimuksen yhteydessä tehdään. Ohjauksen aikana hoitaja oli myös kertonut 

mahdollisista jälkivaikutuksista, joita voi ilmetä tutkimuksen jälkeen. Suullinen ohjaus oli ta-

pahtunut jokaisen vastaajan kohdalla henkilökohtaisesti, jota vanhemmat olivat pitäneet hy-

vänä asiana.  

7.4  Lisäohjauksen tarve 

Lisäohjauksella tarkoitetaan uudelleen tapahtuvaa ohjausta lisäkerronnalla alkuperäiseen oh-

jaukseen sisältyen. Lisäohjauksessa käsitellään ohjattavaa asiaa syvällisemmin sekä asiaan pe-

rehdytään paremmin. Hoitajan on tärkeää tiedustella vanhemmilta, onko heillä tarvetta lisä-

ohjaukseen ja tarvittaessa hoitajan täytyy järjestää vanhemmille lisäohjausta. Lisäohjausta 

suunniteltaessa hoitajan on hyvä suunnitella mitä asioita hänen olisi hyvä kertoa ja miten hän 

mahdollisesti havainnollistaisi ohjauksensa. Lisäohjausta olisi hyvä olla antamassa sama hoi-

taja, joka on antanut vanhemmille ohjausta jo aikaisemmin, mutta aina tämä ei ole mahdollis-

ta. Jos lisäohjausta joutuu antamaan joku toinen hoitaja, niin hänen olisi hyvä saada tietää 

mistä asioista vanhempien kanssa on keskusteltu aikaisemman ohjauksen yhteydessä. Jotta 

hoitaja ei puhuisi ohjauksen aikana mahdollisesti täysin vastakkaista tietoa, kuin aikaisemmin 

on puhuttu. 

Vastauksista ilmeni, että vanhemmat olivat saaneet ohjauksen aikana kaiken tarvitsemansa 

tiedon, eivätkö kaivanneet mistään asiasta lisää tietoa. Lisäohjausta ei kukaan vastanneista 

vanhemmista kaivannut saamansa ohjauksen lisäksi, vaan vanhemmat kokivat saavansa tar-

peeksi tietoa kyseisestä ohjauksesta. Vastauksista pystyi päättelemään, että vanhemmat olivat 

yleisesti todella tyytyväisiä saamaansa ohjaukseen. Yhdessä vastauksessa esiin tuli erityisesti 
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kiitos osasto 1 hoitajille vanhempien kohtaamisesta ja huomioimisesta lapsen sairaalahoidon 

aikana. 

”Ei tule ainakaan mieleen mikä olisi jäänyt avoimeksi (kaikki tarpeellinen tuli tietoon).” 

Tulosten perusteella pystymme tekemään johtopäätökset, joista ilmenee, että tutkimuksen 

tuloksista ilmeni että vanhemmat olivat saaneet ohjauksen aikana tarvitsemansa tiedon, ei-

vätkä kaivanneet sillä hetkellä lisäohjausta. Tuloksissa näkyi selkeästi, että vanhemmat olivat 

tyytyväisiä ja he olivat kokeneet ohjaustilanteet miellyttäviksi. Lopuksi suora lainaus yhdestä 

saamastamme vastauksesta miten ohjaus on koettu. 

”Jos kaikille ja kaikkialla hoitajat toimisi niin kuin meidän kohdalla on toimittu ei pitäisi olla 
kenelläkään mitään valittamista! Lastenosaston hoitajat ovat ainakin osanneet asiansa.” 
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8  LUOTETTAVUUS, EETTISYYS JA JATKOTUTKIMUSAIHEET 

Nikkosen, Janhosen ja Juntusen (2001) mukaan laadullisessa tutkimuksessa arviointi kohdis-

tuu tutkimusaineiston keräämiseen, aineiston analysointiin ja tutkimuksen raportointiin. Laa-

dullisen tutkimuksen arvioinnin kriteereitä ovat uskottavuus, todeksi vahvistettavuus ja satu-

raatio eli kyllästeisyys. Uskottavuus viittaa siihen, miten ”totuus” on muotoutunut tutkijan ja 

tiedonantajien kesken. Tulosten todeksi vahvistettavuus viittaa tutkimustulosten perustumi-

seen aineistoon eikä pelkästään tutkijan käsityksiin. Saturaatiolla tarkoitetaan, että tutkija on 

saanut kaiken todellisen ja oleellisen tiedon ilmiöstä. (Hartikainen 2005, 46). 

Tiedon hankintaan ja julkistamiseen liittyvät tutkimuseettiset periaatteet ovat yleisesti hyväk-

syttyjä ja niistä vallitsee laaja yksimielisyys; sen sijaan sosiaalieettisten ongelmien käsittely on 

aiheuttanut kiistaa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2000, 25). 

8.1  Luotettavuus 

Niemisen (1997) mukaan luotettavan tuloksen saamiseksi tutkijan on tärkeää perehtyä hyvin 

etukäteen tutkittavaan aiheeseen. Laadullisen tutkimuksen perusvaatimuksena on, että tutki-

jalla on riittävästi aikaa tutkimuksen tekemiseen. Tutkimusta tehdessä on tärkeää kiinnittää 

huomioita, jotta tutkimuskysymykset eivät ole liian suppeita tai kapea-alaisia, sillä ne saattavat 

vaikeuttaa tutkittavan oman näkemyksen esiintuloa. Myös on kiinnitettävä huomioita, jotta 

haastatteluteemat eivät ole laadittu liian väljästi, sillä silloin tutkimusaineistoa kertyy valtavat 

määrät. (Hartikainen 2005, 46). 

Validius on yksi luotettavuuden käsite, jolla arvioidaan tutkimusta. Validius tarkoittaa mitta-

rin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä mitä on tarkoitus tutkia. Aina mittarit ja 

menetelmät eivät kuitenkaan anna todellista vastausta, siitä mitä tutkija on ajatellut tutkivan-

sa. Näin voi käydä esimerkiksi kyselylomakkeiden kysymysten kanssa, kun vastaajat voivat 

käsittää monet kysymykset toisin kuin tutkija on ajatellut. Jos tutkija käsittelee saamiaan vas-

tauksia oman alkuperäisen ajattelumallinsa mukaisesti, ei tuloksia voida pitää tosina ja päte-

vinä. Validiutta voidaan arvioida eri näkökulmista, jolloin puhutaan ennustevalidiudesta, tut-

kimusasetelmavalidiudesta ja rakennevalidiudesta. (Hirsjärvi ym. 2000, 213-214). 
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Opinnäytetyömme tulosten luotettavuutta heikentää, ettei kyselyä esitestattu ja siten pystytty 

korjaamaan tutkimuksen tuloksiin vaikuttavia heikkouksia. Kyselyn vastaukset ovat luotetta-

via, eikä kyselyn tuloksiin tutkijat eivät ole pystyneet vaikuttamaan mitenkään. Yleisesti kyse-

lyn vastauksia ei pystytä yleistämään, sillä vastauksia oli niin vähän. Luotettavuutta lisää myös 

se, että vanhemmat olivat vastanneet rehellisesti kysymyksiin ja vastaukset olivat selkeästi 

tulkittavissa.  

Opinnäytetyön tutkimuksessa vanhempien vastauksia pystytään pitämään luotettavina, poh-

dintaa luotettavuudesta herättää se, että ovatko vanhemmat käsittäneet kysymykset tutkijoi-

den tarkoittamalla tavalla. Vanhemmat ovat voineet kysymyksiä lukiessa ymmärtää kysymyk-

sen laadun toisin, kuin tutkijat ovat alun perin tarkoittaneet ja siksi vanhemmat eivät välttä-

mättä ole osanneet vastata kysymyksiin tutkijoiden odottamalla tavalla. Vaikka tutkijat saivat 

hyvin vastaukset kysymyksiin, vastausten tulkintaa heikensi kuitenkin se, että saadut vastauk-

set olivat suppeita.  

8.2  Eettisyys 

Laadullisessa tutkimuksessa tärkeitä eettisiä periaatteita ovat tutkittavan vapaaehtoisuus ja 

henkilöllisyyden suojaaminen sekä luottamuksellisuus. Tutkimuksessa yleensä tutkittavien 

määrä on pieni, jolloin tutkittavalle pystytään takaamaan anonymiteetti ja varmistamaan, ettei 

yksittäisiä tutkittavia tietoja voida käyttää heidän vahingokseen. Laadullisessa tutkimuksessa 

tutkittavat eivät välttämättä itse hyödy tutkimuksesta, mutta parhaillaan tutkimus voi edistää 

heidän tietoisuutta tutkittavasta asiasta. (Hartikainen 2005, 48). Laadullisessa tutkimuksessa 

eettisyys on hyvin tärkeä osa tutkimusta ja eettiset kysymykset tulee huomioida koko tutki-

musprosessin ajan. Tutkimustulosten julkaisemisessa on oltava rehellinen, ja eettisyys liittyy 

myös tulosten luotettavuuteen. Eettisissä kysymyksissä on huomioitava se, kuinka pitkällä 

tutkijalla on oikeus mennä ihmisen yksityiselämässä. Luottamuksellisuutta ja turvallisuutta 

tulee korostaa tutkittavalle heti tutkimuksen alkuvaiheessa. Tutkittavalle kerrotaan tutkimuk-

sen vapaaehtoisuudesta sekä mahdollisuudesta keskeyttää tutkimus missä vaiheessa haluaa. 

(Vehviläinen-Julkunen 1993, 2 ja 23-25). 

Tutkimusta tehdessä täytyy huomioida, että tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden koh-

telu on selvitystä vaativa tehtävä. Tutkimusta tehtäessä on erityisesti muistettava tutkimuk-

seen osallistuvien henkilöiden suostumus ja millaista tietoa heille annetaan sekä millaisia ris-
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kejä heidän osallistumiseensa sisältyy. Tutkimuksen aineiston keräämisessä otetaan huomi-

oon muun muassa anonyymiuden takaaminen, erilaiset korvauskysymykset, luottamukselli-

suus ja aineiston tallentaminen asianmukaisesti. (Hirsjärvi 2000, 26-27). 

Opinnäytetyössämme eettisyys on huomioituna, sillä tutkijat eivät tiedä kyselyyn vastannei-

den vanhempien henkilöllisyyttä eivätkä ole pystyneet vaikuttamaan saamiinsa vastauksiin. 

Eettisyyteen kuuluu myös, että tutkijat ovat hankkineet tarvittavat luvat tutkimuksen suorit-

tamista varten ja tutkimusluvat ovat kunnossa. Hoitajat ovat antaneet kyselyn vanhemmille 

antamansa ohjauksen jälkeen ja ovat samalla korostaneet, että vastaaminen on täysin vapaa-

ehtoista.  

Kyselyn vastaukset tutkijat saivat suljetuissa kirjekuorissa ja niitä ei ole ennen lukenut kukaan 

muu missään vaiheessa. Tutkijat ovat säilyttäneet saamansa vastaukset asianmukaisesti ja ku-

kaan ulkopuolinen ei ole päässyt niitä lukemaan. Saamansa vastaukset tutkijat tulevat hävit-

tämään asianmukaisesti opinnäytetyön valmistuttua.  

8.3  Jatkotutkimusaiheet 

Hyvänä jatkotutkimuksena voisi olla esimerkiksi selvitys siitä, millaisia kokemuksia hoitajilla 

on antamistaan ohjaustilanteista. On tärkeää selvittää, miten hoitajat kokevat itse antamansa 

ohjauksen ja ovatko he havainneet, että olisivat voineet toimia toisin. Lisäksi tällä tutkimuk-

sella pystyttäisiin selvittämään, olivatko hoitajat kokenet ohjaustilanteen ahdistavana vai miel-

lyttävänä.  Jos hoitajat ovat havainneet, että olisivat voineet toimia toisin, ovatko he kenties 

myöhemmin toimineet eri tavalla ohjaustilanteessa ja samoin kuin aikaisemmin.  

 Toisena hyvänä aiheena voisi selvittää miten lapsia tai nuoria itseään ohjataan tutkimukseen 

ja miten he kokevat saamansa ohjauksen joutuessaan tutkimuksiin. Tämän tutkimuksen tar-

koituksena olisi selvittää lasten omia kokemuksia saamastaan ohjauksesta joutuessaan tutki-

muksiin sairaalaan. Lisäksi tutkimuksessa selviäisi miten ohjaus oli toteutettu, oliko ohjauk-

sessa käytetty miten paljon havainnollistamisvälineitä.  
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9  POHDINTA 

Opinnäytetyön aiheen saatuamme pohdimme paljon, kuinka aloitamme työn tekemisen ja 

mikä olisi paras toteutustapa. Päätettyämme miten toteutamme tutkimuksen työstämisen, 

etsimme aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, jonka pohjalta saimme kirjoitettua teoriatietoa ai-

heesta. Löysimme tutkimukseen hyvin teoriatietoa monesta eri lähteestä, joiden pohjalta oli 

helppo kirjoittaa omaan tutkimukseemme teoriaa. Saatuamme teoriatiedon valmiiksi oli tut-

kimuksemme aineiston analyysin tekeminen selkeää ja helppoa.  

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kuvata vanhempien kokemuksia heidän kouluikäisen 

lapsen tutkimuksiin osallistumisesta sairaalassa. Tavoitteenamme oli tuottaa lastenosastolle 

työskenteleville sairaanhoitajille tietoa, minkä pohjalta heidän on mahdollista kehittää van-

hemmille antamaansa tukea ja ohjausta lasten sairastuessa.  

Tutkimuksessamme käytimme avointa kyselylomaketta, jolla tiedustelimme vanhempien ko-

kemuksia saamastaan ohjauksesta. Tavoitteenamme oli saada vastaukset viideltä vanhemmal-

ta, miten he kokivat saamansa ohjauksen. Vastaukset saimme neljältä vanhemmalta. Näistä 

vanhempien vastauksista kävi hyvin ilmi, se miten he olivat kokeneet saamansa ohjauksen. 

Lisäksi vanhemmat antoivat hyvää palautetta hoitajille, joilta he olivat saaneet ohjausta. Vas-

tauksista tuli hyvin selville, että vanhemmat olivat tyytyväisiä saamaansa ohjaukseen ja siihen, 

että ympäristö sekä ohjaustilanne oli rauhallinen sekä henkilökohtainen.  

Saatuamme kyselyn vastaukset havaitsimme puutteena sen, että kyselylomakkeesta puuttui 

kysymys ohjauksen aiheesta.  Sillä vaikka saimme hyvin vastaukset kysymyksiimme, nyt jäi 

epäselväksi mihin asiaan ohjaus liittyi. Vaikka vastauksista osaksi tulikin ilmi ohjauksen aihe, 

mutta ohjauksen tarkempi sisältö jäi epäselväksi. 

Tutkimuksesta saadut tulokset olivat hyvin rajalliset, sillä vanhemmilta saadut vastaukset oli-

vat hyvin suppeita. Vanhemmilta saadut vastaukset olivat kyllä selkeitä ja niistä ilmeni selke-

ästi miten he olivat kokeneet saamansa ohjauksen. Tulokset oli helppo analysoida laadullisel-

la aineiston analyysilla. Tuloksista nousi selkeästi esille hoitajan rauhallisuus ohjaustilanteessa, 

asiantuntemus, suullinen ohjaus ja lisäohjaus.  

Mieleemme tuli ajatus, että tässä hoitajien mahdollisen työtaistelun aikana olisi mielenkiin-

toista tehdä uudestaan kysely vanhemmille. Tämän uuden kyselyn tarkoituksena olisi selvit-
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tää, miten mahdollinen työtaistelu vaikuttaisi annetun ohjauksen laatuun. Mahdollinen työ-

taistelu voi vaikuttaa ohjauksen laatuun hoitohenkilökunnan motivaatioon ja ohjauksen re-

surssien kannalta vähäisen hoitohenkilöstön seurauksena. Hoitajien antama ohjaus ei välttä-

mättä ole niin laadullista ja perusteellista kuin normaalityöolosuhteissa.  

Pohdimme myös tällaista, että jos vain meillä olisi ollut paremmin aikaa sekä resursseja, niin 

olisimme voineet tehdä kyselyn ensimmäisen kerran jo keväällä 2007 ja toisen kerran al-

kusyksystä 2007. Tässä tapauksessa meillä olisi ollut mahdollisuus verrata vanhempien ko-

kemuksia saamastaan ohjauksesta. Tämän ensimmäisen kyselyn jälkeen meillä olisi ollut 

myös mahdollisuus tehdä kyselylomakkeeseen tarvittaessa korjauksia. 

Opinnäytetyötä tehdessä saimme itsellemme tietoa hyvästä ohjauksen toteutuksesta ja millai-

sia erilaisia ohjaustekniikoita on käytettävissä hoitotyössä. Opinnäytetyötä tehdessä pystyim-

me hyödyntämään omaa ammatillista osaamistamme ja aikaisempia opintojamme työn teo-

riatiedon osuutta koostaessa. Opinnäytetyön tuloksia pystymme hyödyntämään tulevaisuu-

dessa myös omassa työssämme hoitoalalla, käyttäen tukena saamiamme tutkimustuloksia oh-

jauksesta. Opinnäytetyömme tulokset antoivat meille erilaisen näkökulman hoitajan antamas-

ta ohjauksesta, mitä ei ole itse aikaisemmin havainneeksi. Tutkimuksen pohjalta pystyi saa-

maan toisenlaista tietoa ohjauksen laadusta, kuin pelkän asiakastyytyväisyyden pohjalta.  

Sairaanhoitajana voimme hyödyntää vanhempien kokemuksia saamastaan ohjauksesta potilas 

hoitotyössä, kehittää ohjausta sekä omaa ammatillista osaamistamme ja asiantuntemustam-

me. Sairaanhoitajan ammatissa on tärkeää jatkuvasti muistaa kehittää itseään koulutuksilla 

sekä havainnoimalla omaa työskentelyään ja etsimällä uusinta tutkimustietoa. Hoitajan työssä 

toiminen edellyttää eettistä ja ammatillista päätöksentekoa, tämä on tärkeää muistaa myös 

antaessamme ohjausta potilaalle sekä hänen omaisilleen. 

Sairaanhoitajan ammatissa asiantuntijuus muodostuu monesta osa-alueesta joista muutamat 

korostuvat työssämme enemmän. Työssämme korostuvat erityisesti terveyden edistäminen, 

hoitotyönpäätöksen teko, ohjaus ja opetus, yhteistyö sekä kehittämistyö. Työssämme suu-

rimpana näkyy ohjaus ja opetus, jotta sairaanhoitajana osaamme ohjata erilaisia potilasryh-

miä. Toisena korostuvana piirteenä on yhteistyö eri ammattiryhmien sekä omaisten kanssa. 

Työssämme omaisilla tarkoitetaan lasten vanhempia, joilta olemme tiedustelleet kokemuksia 

saamastaan ohjauksesta.  
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LIITE 1/1 

HYVÄT VANHEMMAT 

 
Olemme kaksi sairaanhoitajaopiskelijaa Kajaanin ammattikorkeakoulusta ja teemme Kainuun 

keskussairaalan osasto1:lle opinnäytetyötä aiheesta ”Vanhempien kokemuksia kou-

luikäisten lasten tutkimuksiin osallistumisesta sairaalassa”. Kirjeeseen vastaaminen 

tapahtuu nimettömänä ja on täysin vapaaehtoista. Aineiston tulemme käsittelemään luotta-

muksella. Voitte vastata kirjeessä oleviin kysymyksiin kouluikäiselle lapsellenne tehdyn tut-

kimuksen jälkeen. Me saamme vastauksenne osastolta 1.  

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena on kuvata vanhempien kokemuksia heidän kouluikäisen 

lapsen tutkimuksiin osallistumisesta sairaalassa. Tavoitteenamme on tuottaa lastenosastolle 

työskenteleville sairaanhoitajille tietoa, minkä pohjalta heidän on mahdollista kehittää van-

hemmille antamaansa tukea ja ohjausta lasten joutuessa tutkimuksiin ja/ tai lapsen sairastues-

sa.  

 

Seuraavassa liitteessä on avoin kirje, jonka avulla haluamme selvittää, miten olette kokeneet 

saamanne ohjauksen.  

Ystävällisin terveisin sairaanhoidon opiskelijat  

Hanna Kärnä (sth4sbhannak@kajak.fi) puh. 040 8278 899 

Marjatta Rissanen (sth4sbmarjattar@kajak.fi) puh. 044 5537 104 
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AVOIN KIRJE 

Lapsen ikä______/sukupuoli________ 

Kyselyyn vastasi äiti/isä(alleviivaa) 

Ohjauksen antoi: sairaanhoitaja/lastenhoitaja/joku muu (alleviivaa) 

 

MITEN OLETTE KOKENEET SAAMANNE OHJAUKSEN? 

Ohjauksella tarkoitetaan vuorovaikutteista tai kasvattavaa kahden tai useamman henkilön 

välistä suhdetta. Ohjaus määritellään ohjaavan ja ohjattavan väliseksi vuorovaikutukseksi. 

Ohjauksen tavoitteet ja tehtävät sekä ohjaajan rooli voivat vaihdella tarpeiden tai kehitysvai-

heen mukaan. Ohjaukseen voi vaikuttaa myös paikka ja tilanne missä ohjausta annetaan.  

 

Kuvailkaa tilannetta, missä saitte ohjausta: Millainen oli ohjauksessa käytetty tila: fyysi-

nen ympäristö, ohjaukseen käytetty aika, tunnelma: oli kiire, rauhallisuus? 

 

 

 

 

 

Kuvailkaa: Millainen oli hoitajan tietämys kertomastaan asiasta? Miten hyvin hoitaja 

osasi ilmaista antamansa tiedon?   

 

 

 

 

 

Kuvailkaa ohjauksen sisältöä: Millaisista asioista ohjaustilanteessa keskusteltiin: esimerkik-

si sairautta, hoitoa tai jatkohoitoa koskeneista asioista? 
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Kuvailkaa: Millaisia menetelmiä käytettiin ohjauksen aikana: esimerkiksi suullista, kir-

jallista, henkilökohtaista ohjausta, ryhmäohjausta, videoita, harjoittelitteko mahdollisesti jota-

kin hoitotoimenpidettä? 

 

 

 

 

 

Kuvailkaa: millaisista asioista olisitte toivoneet lisäohjausta? 

 

 

 

 

Mitä muuta haluaisitte vielä kertoa saamastanne ohjauksesta? 
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