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The programme Arkeen Voimaa is based on peer activities, with practicing the 
use of self-care skills, as well as finding solutions that the participants can use as 
tips for further health and well-being. In Finland it is called Arkeen Voimaa.  
 
The purpose was to determine what kind of guidance and support participants 
get from the programme Arkeen Voimaa. The aim was to produce information to 
increase well-being and to decrease and to develop health care systems. The 
data were collected through an interwiew of 11 participants of the programme 
Arkeen Voimaa. The Data were analysed using for content analysis. 
 
The results showed that self-care and problem-solving skills learned in the group 
and the social support had the strongest impact on everyday coping. People with 
chronic diseases also learned to enjoy life despite their difficulties. 
 
This study confirmed the importance of this program being part of the health care 
delivery. The importance of peer and experience expert stands out strongly. 
Awareness of this program must be raised to make the program available to eve-
ryone. Further research topics could be exploring thoughts of healthcare profes-
sionals in developing services. How to reduce the loneliness by increasing inclu-
sion and coping could be explored also.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Hyvinvointi ja terveys lisääntyvät suomalaisessa yhteiskunnassa, samaan aikaan 

eriarvoisuus kuitenkin lisääntyy. Sosiaalinen eriarvoisuus näkyy muun muassa 

suurina terveyseroina. Usein huono terveys myös johtaa syrjäytymiseen ja osat-

tomuuteen. Heikoimpien terveyden parantaminen lisää yhteiskunnan yhtenäi-

syyttä ja on myös tärkeä osa ihmisoikeuksia. (Sihto 2016.) Köyhyydestä on nous-

sut 2000-luvulla merkittävä eriarvoisuutta lisäävä tekijä, joka vaikuttaa merkittä-

västi myös hyvinvointiin. Vähävaraisuus vaikuttaa muihinkin resursseihin kuten 

terveyteen, asumisoloihin ja sosiaalisiin suhteisiin. (Vaalavuo & Moisio 2014, 98, 

102.) 

 

Pitkäaikaissairaudet, kuten diabetes, sydän- ja verisuonitaudit ja mielenterveys-

ongelmat, lisääntyvät koko ajan. Joka neljännellä 18-79-vuotiaalla suomalaisella 

on jokin pitkäaikaissairaus (Kaakinen 2013, 15). Heistä lähes kaikki ovat sitä 

mieltä, että vertaistuki auttaa selviytymään paremmin omassa arjessa. Vertais-

ohjaajien vetämissä itsehoitoryhmissä ryhmäläiset saavat lisää itsetuntoa, sosi-

aalista tukea ja oppivat oman arjen selviytymiskeinoja. Ryhmän avulla voidaan 

vaikuttaa myös syrjäytymiseen ja osattomuuteen. (Turner, Anderson, Wallace & 

Bourne 2015, 213.)  

 

Arkeen Voimaa toimintamalli on Kuntaliiton Suomeen tuoma pitkäaikaissairaille 

ja/tai arjen haasteiden kanssa kamppaileville tarkoitettu ryhmämuotoinen hyvin-

vointioppimisen opintopiiri, Chronic Disease Self-Management Program 

(CDSMP).  Suomessa toimintamallista käytetään Arkeen Voimaa nimeä. Ryhmä 

perustuu vertaistukeen, minäpystyvyyden vahvistamiseen ja ratkaisukeskeisten 

toimintamallien opettelemiseen vertaisohjaajien ja ryhmän tuella. (Arkeen Voi-

maa-projekti 2015, 4.) 

 

Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Arkeen Voimaa -ryhmätoiminnan vaikutuksia 

ryhmäläisten arkipärjäämiseen ja itsensä hoitamiseen. Kiinnostus tähän aihee-

seen lähti tutkijan omasta kokemuksesta Arkeen Voimaa ryhmän ohjaajana ja 

toiminnan aluekoordinaattorina toimintamallia käyttävässä Pirkanmaa kunnassa.  
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2 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT 

 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa osallistujien kokemuksia Ar-

keen Voimaa ryhmässä saamastaan ohjauksesta ja tuesta arjessa selviytymi-

seen. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla pyritään lisäämään kuntalaisten 

hyvinvointia ja vähentämään syrjäytymistä. Lisäksi tavoitteena on hyödyntää tie-

toa sosiaali- ja terveyspalveluita kehitettäessä. 

 

Tämän opinnäytetyön tutkimustehtävinä on kuvata: 

 

1. Miten Arkeen Voimaa -ryhmään osallistunut on kokenut saamansa oh-

jauksen ja tuen? 

2. Miten Arkeen Voimaa toimintamalli on tukenut ryhmäläisen arkipärjää-

mistä? 
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3 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

Tutkimuksen tekeminen käynnistyi aiheeseen liittyvillä kirjallisuushauilla loka-

kuussa 2018. Hakuja tehtiin kansallisista ja kansainvälisistä tietokannoista, joita 

olivat Medic ja Cinahl. Lisäksi tehtiin manuaalista hakua. Hakusanoina käytettiin 

Chronic disease self-management program, pitkäaikaissairaus, tuki, ohjaus, voi-

maantuminen, osallisuus ja yksinäisyys. Näillä hauilla löytyi kokotekstinä ja kri-

teerit täyttävinä tutkimuksia viisi ja manuaalisella haulla kolme. Arkeen Voimaa -

toimintamallista Suomessa löytyi ylemmän ammattikorkeakoulun tutkimuksia, 

joista kaksi on otettu mukaan. 

 

Syyskuussa 2019 tehtiin vielä hakuja Google Scholar tietokannasta hakusanoilla 

loneliness, coping, peer support ja self-management. Tällä haulla löytyi vielä 

kuusi tutkimusta, jotka otettiin työhön mukaan. Yhteensä mukaan otettiin siis 16 

tutkimusta. Tutkimukset on koottu taulukkoon, joka luettavissa liitteissä (liite 1). 

Kirjallisuushakua tehtiin koko opinnäytetyön tekemisen ajan. Teoriaosuus sai lo-

pullisen muotonsa haastattelujen teon lomassa.  

 

 

3.1 Paljon palveluita käyttävät kuntalaiset  

 

Sairauksista, joilla on iso merkitys koko yhteiskunnan terveydelle, käytetään ni-

mitystä kansantaudit tai pitkäaikaissairaudet. Ne ovat yleisiä sairauksia väes-

tössä ja lisäksi myös yleisimpiä kuoleman aiheuttajia. Nämä taudit vaikuttavat 

ihmisten arkeen ja niiden hoito vie paljon terveydenhuollon resursseja. Suo-

messa näihin sairauksiin kuuluvat sydän- ja verisuonitaudit, diabetes, astma ja 

allergia, pitkäaikaiset keuhkosairaudet, syöpäsairaudet, muistisairaudet, tuki- ja 

liikuntaelimistön sairaudet ja mielenterveyden ongelmat. (Kansantaudit n.d.) Nel-

jäsosalla 18-79-vuotiaista suomalaisista on jokin pitkäaikaissairaus. Pitkäaikais-

sairaudet ovat suurin syy työkyvyttömyyteen ja ne lisäävät ennenaikaisen kuole-

man riskiä. (Kaakinen 2013, 15; Martelin, Murto, Pentala & Linnanmäki 2014, 62, 

67.) 
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Vuonna 2013 tehdyssä tutkimuksessa Oulun kaupungin väestön sosiaali- ja ter-

veyspalveluiden vuosittaisista kustannuksista todettiin, että 10 % kuntalaisista ai-

heutti 81 % kustannuksista. Näistä kustannuksista 38 % tuli terveyspalveluita 

käyttäviltä. Palveluissa arvostetaan nimenomaan saatavuutta ja hyvää hoidon 

laatua. Näille niin sanotuille kalliille kuntalaisille on tärkeää pysyvät hoitosuhteet 

ja moniammatillinen yhteistyö. Nykyinen järjestelmä vastaa huonosti näihin tar-

peisiin. (Leskelä ym. 2013, 3163, 3166.)  

 

Suomalaisten terveys on parantunut viime vuosina, mutta pitkäaikaissairaudet 

silti lisääntyvät. Tämän lisäksi arvioidaan, että 70% terveydentilaan vaikuttavista 

asioista johtuvat ihmisten omista valinnoista, joten tarvitaan paljon ohjausta ja 

neuvontaa, että ihmisillä riittää voimavaroja vaikuttaa näihin asioihin. (Koivu-

niemi, Holmberg-Marttila, Hirsso & Mattelmäki 2014, 7–8.) Pitkäaikaissairauksien 

lisääntyminen on suuri taakka ihmiselle ja hänen perheelleen. Itsehoitoon tuke-

minen kasvattaa uskoa ihmisen omiin kykyihin hoitaa itseään ja sitä kautta hän 

pystyy paremmin tekemään yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. 

(Johnston ym. 2012, 2; Allegrante, Wells & Peterson 2019, 127.) Itsehoito voi-

daan määritellä ihmisen pitkäaikaissairauden aktiivisena päivittäisenä hallintana 

ja yhdessä ammattilaisten kanssa toteutettuna asiakaskeskeisenä hoitona (Al-

legrante, Wells & Peterson 2019, 129).  

 

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan terveys on ihmisen taitoa tulla toi-

meen omien sairauksiensa kanssa terveydenhuollon ammattilaisten tuella ja yh-

teistyöllä. Terveys syntyy ohjaamalla ihmistä pärjäämään omassa arjessa, ei niin-

kään ammattilaisten tuottamien hoitoprosessien kautta. Tämän ajattelumallin 

avulla ihmisten luottamus arjessa pärjäämiseen ja omasta terveydestä huolehti-

miseen lisääntyy. (Koivuniemi ym. 2014, 8–10.) Arvona terveys on noussut suo-

malaisilla tärkeimmäksi, jopa 43% määrittää sen tärkeimmäksi arvokseen. Ter-

veyden edistämisen tärkeimpänä periaatteena pitäisikin olla ihmisen voimavaro-

jen vahvistaminen kunnioittamalla jokaista yksilönä. Terveydenhuollon ammatti-

laisten tehtävänä on jakaa oikeaa, tutkittua tietoa, jonka avulla ihmiset voivat 

tehdä terveyttä edistäviä valintoja. (Pietilä, Länsimies-Antikainen, Vähäkangas & 

Pirttilä 2012, 17, 19, 23.)  
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, toteuttaa neljän vuoden välein HYPA (Suo-

malaisten hyvinvointipalvelut) -tutkimusta, jossa tutkitaan 18 vuotta täyttäneiden 

koettua elämänlaatua ja sen vaihtelua (Vaarama, Mukkila & Hannikainen-Ingman 

2014, 23–24). Elämänlaatuun vaikuttavat muutokset sosiaalisessa elämässä, ter-

veydessä, työssä ja yksilöllisissä arvoissa (Toija ym. 2018, 123). HYPA-tutkimuk-

sen mukaan arviot elämälaadusta heikkenivät iän myötä, tyytyväisyys omaa ter-

veyteen ja koettu terveys myös heikkeni. Lisäksi työikäisissä työttömyys ja työky-

vyttämyyseläke vähensivät elämänlaatua. Yksinäisyys lisääntyi myös iän myötä 

ja työttömyys kaksinkertaisti riskin. (Vaarama, Mukkila & Hannikainen-Ingman 

2014, 29–30.) 

 

 

3.2 Ohjaus ja tuki arjessa pärjäämiseen 

 

Ihminen on moniulotteinen kokonaisuus, joten hänen elämäänsä ja tarpeitaan pi-

tää tarkastella monesta suunnasta. Arjessa pärjäämiseen vaikuttaa ihmisen it-

sensä lisäksi myös ympäristö, kaikkiin asioihin ei itse pysty edes vaikuttamaan. 

On siis tärkeää tarkastella ihmisen elämäntilannetta kokonaisvaltaisesti. Elämän-

laatu tarkoittaa ihmiselle merkityksellisten asioiden tasapainoa. Hän siis itse mää-

rittelee, mikä hänelle on hyväksi. Ammatillisessa ohjaustyössä tämä on tärkeää 

muistaa, jotta kohtaaminen säilyisi arvokkaana. Potilaan tuen ja palveluiden tarve 

on välillä ristiriidassa käytössä olevien resurssien kanssa, jolloin terveydenhuol-

lon ammattilaiset joutuvat tasapainottelemaan näiden välillä. (Helminen & Su-

kula-Ruusunen 2017, 47–49.) 

 

Elämänlaadun parantaminen on myös yksi tärkeä terveyden edistämisen työkalu.  

Tavoitteena on ihmisen itsenäinen arkipärjääminen ja sitä kautta myös hoidon-

tarpeen väheneminen. (Pietilä, Halkoaho & Matveinen 2012, 234.) Kun arjen hal-

linta häviää, ihminen usein alkaa voida huonosti ja lähtee hakemaan ja vaatimaan 

lisää hoitoa ja palveluita. Sairaus hallitsee elämää ja erilaisista hoitotoimenpi-

teistä tulee herkästi itseisarvo omalle onnistumiselle ja elämässä menestymi-

selle. Sairaudesta paraneminen tai kuntoutuminen ei enää olekaan perimmäinen 

tavoite. Nykyisissä terveyspalveluissa ei aina oteta huomioon, että hoitamisen ja 

kuntouttamisen rinnalla pitäisi kulkea myös arjessa pärjääminen. Ihmisillä on 
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vahva halu hoitaa itseään eikä vain olla hoidon kohteena. (Koivuniemi ym. 2014, 

13.) 

 

Riittävän laajan kuvan saaminen ihmisen hyvinvoinnista, terveydestä ja toiminta-

kyvystä on usein vaikeaa. Moniammatillinen yhteistyö antaa mahdollisuuden ih-

misen moninaisen tilanteen huomioimiseen, varsinkin silloin kun ihmisellä on pal-

jon ongelmia. Hyvän hoidon perustana on näyttöön perustuvan tiedon lisäksi, riit-

tävä tieto ihmisen elämäntilanteesta, toimintakyvystä, arvoista ja kokemuksista. 

(Helminen & Sukula-Ruusunen 2017, 50; Allegrante, Wells & Peterson 2019, 

127.) 

 

Ohjaus on työmenetelmä, jossa vuorovaikutussuhteessa pyritään vaikuttamaan 

ohjattavaan. Kyseessä on ammatillisen keskustelun ja elämänsuunnittelun vä-

line. Tarkoituksena on tukea ohjattavaa löytämään omat voimavaransa ja hyö-

dyntämään niitä paremmin. Samalla osallisuuden tunnetta vahvistetaan ja kan-

nustetaan ihmistä ottamaan vastuuta terveydestään ja itsensä hoitamisesta. 

(Sayed & Helminen 2017, 61, 63.) 

 

Psykososiaalisessa ohjauksessa keskitytään ihmisen selviytymiseen arjessa ja 

oman toiminnan aktivoimiseen sellaisissa asioissa, joita ei voi muuttaa (Sayed & 

Helminen 2017, 67). Pitkäaikaissairaiden hoidossa on jo pitkään pyritty siirtä-

mään hoidon painopistettä omahoitoon. Tehokkainta hoitoa saadaan aikaiseksi 

silloin, kun hoitotyön ammattilainen kohtaa aktiivisen ja valmistautuneen ihmisen 

tasavertaisena. (Bodenheimer, Lorig, Holman & Grumbach 2002, 2469).  Mielen-

kiinnon lisääntyminen omaa terveyttä kohtaan on suuri voimavara. Tavoitteena 

on omahoidon tukemisen avulla hoitaa sairautta tehokkaasti, pienentää riskiteki-

jöitä ja hoitaa ihmisiä myös mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tämä vaatii 

ammattihenkilöstön asenteiden ja työtapojen muuttumista. Omahoidon tukemi-

sen perusarvoja on itsenäisyyden kunnioittaminen. Ammattihenkilön tehtävänä 

on tukea motivaatiota, voimaantumista ja minäpystyvyyden tunnetta. Sairastumi-

nen pitkäaikaisesti on sopeutumista uusiin asioihin, jotka on huomioitava arvioi-

taessa ihmisen kykyä hoitaa itseään. (Routasalo, Airaksinen, Mäntyranta & Pit-

kälä 2010, 1917; Routasalo & Pitkälä 2009, 10.)  
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Arjessa pärjääminen on koko ihmisen eliniän mittainen prosessi. Siinä onnistu-

minen vaatii tarpeiden tyydyttämistä, kuulluksi tulemista, ymmärtämistä ja huo-

mioon ottamista. Terveydenhuollossa ei aina tunnisteta ihmisten erilaisia tarpeita, 

vaan kaikkia hoidetaan samalla tavalla diagnoosin mukaan. Silloin hyväkään 

hoito ei kulje mukana kotiin eikä arkeen. Painopistettä hoidossa pitää muuttaa 

niin, että se auttaa ihmistä elämään omien toiveidensa mukaan. Hyvinvointia yl-

läpitävä ohjaus ja neuvonta on osallistavaa ja antaa vapauden tehdä itseään kos-

kevia valintoja ammattilaisten avulla ja tuella. (Koivuniemi ym. 2014, 42, 89, 91.) 

 

Kaakisen väitöskirjassa todetaan, että pitkäaikaissairaiden ja terveydenhuolto-

henkilöstön käsitykset ohjauksesta olivat hyvin erilaiset. Usein ohjauksen sisältö 

ei vastannut ihmisen omia tarpeita. Ongelmia koettiin myös vuorovaikutuksessa 

ja ilmapiirissä. Pitkäaikaissairaat kokivat, että ohjausta ja tietoa ei sovellettu yk-

silöllisesti heidän omaan elämäntilanteeseen sopivaksi. He kokivat myös, että he 

saivat sosiaalista ja henkistä tukea liian vähän. Useat sairaudet aiheuttavat ah-

distusta, yksinäisyyttä ja mielialan laskua, lisäksi moni kokee pelkoa tulevaisuu-

desta. Häpeä ja itsesyytökset voivat myös vaikeuttaa oman sairauden hoitoa ja 

hallintaa. Hoitohenkilöstö usein ohittaa nämä tunteet, ettei niitä tarvitsisi kohdata. 

(Kaakinen 2013, 53–54.) Pitkäaikaissairaat haluaisivat osallistua enemmän 

omaan hoitoonsa ja kaipaavat enemmän tukea ja rohkaisua heitä hoitavilta am-

mattilaisilta. Lisäksi tukea kaivataan toisilta samassa tilanteessa olevilta. (Turner 

ym. 2015, 213.)  

 

Suomeen 2000-luvun lopulla saapunut terveyshyötymalli (Chronic Care Model) 

pyrkii uudistamaan terveyspalveluita. Se keskittyy pitkäaikaissairaisiin, heidän 

hoitoonsa ja toisaalta myös sairauksien ennaltaehkäisyyn. Mallin keskeinen viesti 

on asiakaskeskeisyys. Tavoitteena on voimaantunut ihminen, joka yhdessä hoi-

totiiminsä kanssa pystyy tekemään hyviä, omaa terveyttä koskevia päätöksiä. 

Yhtenä tärkeänä osa-alueena on omahoidon tuki. Potilas on omahoidon paras 

asiantuntija, jonka tukena toimii terveydenhuollon ammattilaiset.  (Koivuniemi ym. 

2014, 77–79, 81; Muurinen & Mäntyranta 2008, 4.) Mallin tarkoituksena on pa-

rantaa hoidon laatua ja hillitä myös kustannuksia, asiakas pyritään saamaan ak-

tiiviseksi ja omatoimiseksi osallistujaksi. Lisäksi ohjelman tarkoituksena on pa-

rantaa henkilöstön saatavuutta ja pysyvyyttä sekä kehittämistä. (Muurinen & 

Mäntyranta 2008, 4.) 
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3.3 Vertaistuki ja osallisuus 

 

Pitkäaikaissairaiden palvelut voidaan jakaa kolmeen osaan: terveydenhuollon 

ammattilaisten tuottamat palvelut, vertaistuki samassa tilanteessa olevilta ja esi-

merkiksi potilasyhdistysten kautta toimiva vapaaehtoistyö. Ammattilaiset toimivat 

velvollisuudesta, vapaaehtoistyö auttamisen halusta ja vertaiset omasta halusta 

ihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi. Nämä kaikki voivat toimia yhdessä ja erik-

seen. Vertaistuki on keskinäistä asiantuntijuutta samasta asiasta. Silloin ihmiset 

ovat tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia keskenään ja toisilleen voimavarana. (Mik-

konen & Saarinen 2018, 13, 15, 26.) Sairastumisen myötä pitkäaikaissairaat 

usein kaipaavat vertaistukea. Vertaistukiryhmissä jaetaan tukea vastavuoroisesti 

ja tärkeää on hyväksytyksi tuleminen ja yhteenkuuluvuuden tunne. Vertaistuki-

ryhmiin hakeudutaan usein ammattihenkilöstön suosituksesta potilasjärjestöjen 

kautta. (Mikkonen 2009, 29-30; Toija ym. 2018, 123.)  

 

Vertaistukiryhmätoiminnassa jokainen yksittäinen ihminen on tärkeä omana itse-

nään, jokaisen elämä ja kokemukset ovat arvokkaita sellaisenaan. Erilaiset ko-

kemukset ovat ryhmän rikkaus. (Mikkonen & Saarinen 2018, 51, 57.) Muun mu-

assa Englannissa tehdyissä tutkimuksissa vertaistukiryhmistä huomattiin paran-

nusta ryhmäläisten itsehoitokyvyissä, mieliala nousi, kivun tunteet vähenivät ja 

elämähallinta lisääntyi. Lisäksi ryhmätoiminta todettiin kustannustehokkaaksi. 

(Turner ym. 2015, 213.) Potilaat kertovat kuitenkin usein, että tietoa esimerkiksi 

sopeutumisvalmennuskursseista tai vertaistukiryhmistä saa huonosti tai ei lain-

kaan. Potilaiden kokemuksen mukaan ammattihenkilöstöllä on liian vähän tietoa 

eri pitkäaikaissairauksien vertaistukimahdollisuuksista. (Mikkonen 2009, 45, 106, 

109, 115.) Nykyään tietoa on kyllä löydettävissä monesta eri paikasta esimerkiksi 

verkosta, mutta ongelmana on se, ettei juuri sairastuneella ole voimavaroja tie-

don etsimiseen. Terveydenhuollon ammattilaiset eivät myöskään ehkä osaa an-

taa tietoa riittävän täsmällisesti eivätkä ole perehtyneet asiaan riittävästi, jotta 

vertaistuen tärkeys kirkastuisi potilaalle. (Mikkonen & Saarinen 2018, 169.) On 

tärkeää lisätä tietoisuutta vertaistuen merkityksestä toipumiselle ja toimintaan ak-

tivoitumiselle (Wang ym. 2018). 

 

Potilasjärjestöjen toiminta on parhaimmillaan syrjäytymistä vähentävää toimin-

taa. Järjestöt tuntevat yleensä parhaiten ihmisen perusarjen ja avun tarpeen. 
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Tässä toiminnassa korostuu ihmisten välinen tuki ja auttaminen. Potilaan on kui-

tenkin vaikea välillä löytää oikeat hoitopolut ja sosiaali- ja terveydenhuollon am-

mattilaisten hahmottaa potilaan elämäntilanne kokonaisuutena. (Laine, Hyväri & 

Vuokila-Oikkonen 2010, 18–19; Mikkola & Saarinen 2018, 179.) Jatkossa tarvi-

taan yhä enemmän yhteisöjen ja vertaisten tietoja ja kokemuksia vertaistuen saa-

tavuuden parantamiseksi (Koivuniemi ym. 2014, 169). Kaksi kolmasosaa suoma-

laisista pitää sosiaali- ja terveysjärjestöjen tarjoamia palveluita tärkeänä omassa 

elämässään. Avun ja tuen lisäksi tärkeänä koetaan mahdollisuus osallistumiseen 

ja vaikuttamiseen itselleen tärkeissä asioissa. (Soste.fi, 2018.) 

 

Osallisuus tarkoittaa ihmisen omia tarpeita ja mahdollisuutta toteuttaa itseään. 

Omassa elämässä resurssien on oltava sellaiset, että omat tarpeet täyttyvät. 

Osallisuutta lisää palveluiden ja ympäristön selkeys ja se, että ihmiset otetaan 

mukaan niiden suunnitteluun ja päätösten tekoon. Mielekäs tekeminen ja itseoh-

jautuvuus, onnistumisen kokemukset ja positiivinen ajattelu lisäävät osallisuuden 

kokemusta. (Koivisto, Isola & Lyytikäinen 2018, 8.) Sen myötä ihmisten aktiivi-

suus, elämänlaatu ja itsehoitotaidot parantuvat ja psyykkinen mielipaha vähenee. 

(Turner ym. 2015, 216). Kuulluksi ja arvostetuksi tuleminen ja yhdessä tekeminen 

koetaan tärkeäksi. Osallisuutta pohdittaessa täytyy kiinnittää huomiota yksittäis-

ten ihmisten voimavarojen lisäksi järjestelmään ja saatavilla oleviin palveluihin. 

Eriarvoisuutta voidaan vähentää ja osallisuutta lisätä kohtaamalla ihmiset arki-

sissa tilanteissa. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi järjestämällä erilaisia tapah-

tumia ja maksutonta toimintaan, jolloin yhdenvertainen kohtaaminen toteutuu. 

(Koivisto, Isola & Lyytikäinen 2018, 8, 17.)  

 

 

3.4 Voimaantuminen 

 

Voimaantuminen on ilmiö, joka viime vuosina on muokannut terveyspalveluiden 

tarjontaa. Se tarkoittaa sitä, että ihminen päättää itse omaan sairauteensa liitty-

vistä asioista ja elämästään terveydenhuollon ammattilaisten avulla ja tuella. 

Jotta ihminen pystyy tekemään näitä päätöksiä, hänen täytyy saada hyvää ja ym-

märrettävää tietoa. Voimaantuminen alkaa ihmisestä itsestään ja vaati turvallisen 

ympäristön, jossa voi kokea itsensä tasa-arvoiseksi ja hyväksytyksi. Silloin ihmi-

nen pystyy tunnistamaan omat voimavaransa, joiden avulla paranee tai sopeutuu 
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tilanteeseensa. Potilaiden voimaantuminen voi tuntua terveydenhuoltohenkilös-

töstä heidän valta-aseman heikkenemisenä. Toimivassa asiakassuhteessa mo-

lemmat vastapuolet kuitenkin arvostavat toistensa asiantuntijuutta. (Tuorila 2013, 

666-667, 669; Routasalo & Pitkälä 2009, 13–14.) Ylhäältä annetut ohjeet eivät 

yleensä lisää potilaan terveyttä ja hyvinvointia, vaan oleellista on hänen oman 

motivaationsa löytyminen (Koivuniemi ym. 2014, 173). Voimaantuminen ei kui-

tenkaan ole pysyvää, eikä sitä voi saada toiselta. Luottamus, vapaus ja toisaalta 

myös vastuu omista asioista auttavat voimaantumisen saavuttamiseen. (Routa-

salo & Pitkälä 2009, 14.) 

 

Terveydenhuollon tehtävänä on tukea ihmistä sopeutumaan sairauden aiheutta-

miin muutoksiin itsessä ja omassa elämässään. Tavoitteena on saada ihminen 

saavuttamaan oman terveyden ja sairauden hoidon asiantuntijuus. Samalla hän 

pystyy ottamaan vastuun omasta itsestään ja elämästään. Voimaantumiseen liit-

tyy myös kiinteästi ihmisen kyky muokata ajatustapojaan ja asenteitaan. Voi-

maantunut ihminen tunnistaa omat ongelmansa ja voimavaransa. (Koivuniemi 

ym. 2014, 168.) Vertaistuki- ja itsehoitoryhmät myös voimaannuttavat ihmisiä, jol-

loin he todennäköisemmin osallistuvat päätöksentekoon yhteistyössä terveyden-

huollon ammattilaisten kanssa ja parantavat terveyskäyttäytymistään. (Turner 

ym. 2015, 217.) Voimaantuminen edistää aktiivisuutta arjessa ja sitoutumista 

omaan hoitoon, mutta sillä voi olla myös negatiivisia vaikutuksia. Se saattaa lisätä 

oman vastuun painoa ihmiselle itselleen tai hänen läheisilleen. Voimaantuminen 

ei myöskään tapahdu aina tasa-arvoisesti, osallisuutta voi heikentää mielenter-

veyden ja elämänhallinnan ongelmat tai alhainen sosiaalinen asema. (Koivuniemi 

ym. 2014, 168, 172–174.)  

 

 

3.5 Yksinäisyys ja syrjäytyminen 

 

Yksinäisyys määritellään sellaiseksi tilanteeksi, jolloin ihmisellä ei ole ketään tai 

riittävästi läheisiä ihmisiä, ystäviä tai sukulaisia, ympärillään. Tämä johtaa hel-

posti syrjäytymiseen ja tylsistymiseen. Tärkeiden ihmissuhteiden määrä ei ole 

vakio, vaan riippuu yksilöllisistä tarpeista, toiselle riittää muutama hyvä ystävä ja 

toinen halua jakaa asioitansa mahdollisimman monen kanssa. Ihmissuhteiden 

puute voi ilmentyä hädän ja pelon tunteina. (Nevalainen 2009, 10; Wang ym. 
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2018.) Yksinäisyys voi olla myös toivottu asia, sillä moni kokee tarvetta saada 

välillä olla yksin omien ajatustensa kanssa. Se voi myös johtua huonojen ihmis-

suhteiden kokemuksista, jolloin on helpompaa valita yksinolo. Moni viihtyy luon-

nostaankin yksin. Useimmiten yksinäisyys on kuitenkin jotain, jota ei ole haluttu. 

Yksinäisyyteen liittyy monia negatiivisia tunteita, kuten surua ja vihaa. Sen lisäksi 

ihminen voi tuntea syyllisyyttä omasta yksinäisyydestään ja koittaa löytää syytä 

siihen omien tekojensa takaa. (Nevalainen 2009, 13, 19, 21–22.) 

 

Syyt yksinäisyyteen voivat olla monenlaiset. Taustalla voi olla oma persoonalli-

suus, ujous ja arkuus, jotka estävät ja hidastavat muihin ihmisiin tutustumista. 

Ihmisen omat asenteet ja vahvat mielipiteet voivat myös karkottaa muita ihmisiä. 

Monet sairaudet lisäävät ihmisen yksinäisyyttä ja yksinäisyyden itsessään on to-

dettu aiheuttavan fyysisiä ja psyykkisiä sairauksia. (Nevalainen 2009, 30.) Yksi-

näisyyden tunteet ovat yleisempiä psyykkisesti sairaiden ihmisten keskuudessa 

(Wang ym. 2018). Sairastuminen vaikuttaa ihmisen voimavaroihin, eikä hän siksi 

välttämättä jaksa pitää yhteyttä läheisiinsä. Ympärillä olevien läheisten asenne 

pitkäaikaissairauteen voi olla negatiivinen, sairaus pelottaa, ja tällöin on vaikea 

kohdata sairas läheinen. Toisaalta sairastunut voi kokea häpeää omasta sai-

raudestaan ja siitä puhuminen läheisille on vaikeaa. (Nevalainen 2009, 32, 36.)  

 

Yksinäisyys voi vaikuttaa elämänlaatuun ja sairastumiseen, yksinäinen ihminen 

kokee myös todennäköisemmin toimintakykynsä heikoksi. Lisäksi yksinäisyys voi 

lisätä dementian riskiä ikäihmisillä ja aiheuttaa ennenaikaista kuolemaa. Yksinäi-

set käyttävät enemmän terveyspalveluita ja voivat joutua ennenaikaisesti laitos-

hoitoon. Yksinäisyys passivoittaa ja ihminen välttelee sosiaalisia tilanteita. (Jans-

son & Lahtela 2017, 242–243; Gerst-Emerson & Jayawardhana 2015, 1013.) 

Kohtaamiset terveydenhuollon ammattilaisten kanssa toimivat usein vanhem-

mille ihmisille sosiaalisina kontakteina sairauden hoitamisen lisäksi. Yksinäiset ja 

eristäytyneet ihmiset voivat hakeutua terveydenhuoltoon vain päästäkseen vuo-

rovaikutukseen ihmisten kanssa. (Gerst-Emerson & Jayawardhana 2015, 1018.)  

 

Myös hoitosuhteessa ihminen voi kokea yksinäisyyttä. Karhe (2017) on tutkinut 

tätä niin sanottua hoitoyksinäisyyttä väitöskirjassaan. Tyypillisiä kokemuksia oli-

vat, että potilaat kokivat tulleensa jätetyiksi, eikä heitä nähty ja kuultu. Lisäksi 

terveydenhuollon ammattihenkilöstön kohtelu koettiin epäystävällisenä ja usein 
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esiin nousi myös kiire ja ajan puute. Yksinäisyyden tunnetta lisäsi myös huono 

vuorovaikutus ja potilaan huomiotta jättäminen päätöksenteossa. Potilas tarvit-

see riittävästi tietoa ja rohkaisua uskaltaakseen kertoa omista sairauksistaan 

sekä siihen liittyvistä tunteistaan sekä kokeakseen saaneensa hyvää hoitoa. Kei-

noja tähän ovat aktiivinen kuuntelu ja potilaan todesta ottaminen. Potilas voi ko-

kea myös sosiaalista yksinäisyyttä, jolloin ainoan ihmissuhdeverkoston muodos-

taa häntä hoitava ammattihenkilöstö. Sairastumisen myötä potilaat voivat alkaa 

välttelemään sosiaalisia tilanteita ja helposti syrjäytyvät. (Karhe 2017, 21–22, 56–

57, 59.) 

 

Yksinäisyyden kanssa käsi kädessä kulkee syrjäytyminen. Kun monisairas yksi-

näinen ihminen syrjäytyy, hän jättäytyy pois sosiaalisista suhteista, työstä ja yh-

teisöllisyydestä, joko omasta halustaan tai itsestä riippumattomista syistä. Syr-

jäytyminen voi tapahtua pikkuhiljaa tai nopeasti. Huono yhteiskunnallinen asema 

muuttuu vähitellen pysyväksi. Jo aiemmin mainittu sairaudesta aiheutuva häpeä 

on vahva tunne, joka voi itsessään vaikuttaa ihmissuhteisiin enemmän kuin itse 

sairaus. Sairautta salataan ja silloin myös helposti eristäydytään perheestä ja 

muusta yhteiskunnasta. Tätä kautta yksinäisyys lisääntyy ja syrjäytyminen alkaa. 

(Laine ym. 2010, 11–13.) 

 

Syrjäytymistä ja yksinäisyyttä voidaan lähestyä myös ennaltaehkäisyn näkökul-

masta. Pyritään tunnistamaan syrjäytymistä aiheuttavia tekijöitä ja kehitetään kei-

noja, joiden avulla helposti syrjäytyviä ihmisiä voitaisiin auttaa. Monet ihmisten 

arkipärjäämistä ja vuorovaikutusta lisäävät toiminnat voivat tukea ihmisten osal-

lisuutta ja sitä kautta vähentää syrjäytymistä. (Laine ym. 2010, 17–18.) Ohjaa-

malla yksinäisiä ihmisiä esimerkiksi järjestötoimintaan, erilaisiin ryhmiin ja ver-

taistukitoimintaan, voidaan tehdä ennaltaehkäisyä. (Gerst-Emerson & Jayaward-

hana 2015, 1018.) Myös yksinäisyyden puheeksi ottaminen auttaa ongelman tie-

dostamisessa ja hyväksymisessä. Asian tiedostaminen on ensimmäinen vaihe 

ongelman voittamisessa. (Nevalainen 2009, 58.) Yksinäisyyttä ja syrjäytymistä 

voidaan ehkäistä myös rinnalla kulkemalla eli ihminen tulee kuulluksi ja nähdyksi. 

Tämä onnistuu luottamalla aidosti ihmisen voimavaroihin ja omaan asiantuntijuu-

teen. (Jansson & Lahtela 2017, 248.) 

 

 



18 

 

3.6 Arkeen Voimaa toimintamalli 

 

Arkeen Voimaa toimintamalli (Chronic Disease Self-Management Program 

CDSMP) on kehitetty 1990-luvun puolivälissä Stanfordin yliopiston potilasopetus-

tutkimuskeskuksessa. Mallin kehittäminen oli osa suurta tutkimushanketta, jonka 

tarkoituksena oli selvittää ryhmämuotoisen itsehoitomallin toimivuutta pitkäaikais-

sairaiden ihmisten tukena. CDSMP toimintamallia testattiin 1000 henkilöllä, jotka 

valittiin satunnaisotannalla testiryhmään ja verrokkiryhmään. Seurantatutkimus 

kesti 3 vuotta. Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että ryhmään osallistuneet on-

nistuivat parantamaan toimintakykyään, kokemusta terveyden tilastaan ja itse-

hoitotaitojaan. He saivat lisää luottamusta terveydenhuollon ammattilaisten 

kanssa toimimisessa ja olivat sosiaalisesti aktiivisempia. Standfordin yliopisto 

vastaa Arkeen Voimaa toimintamallista, sen laadusta, laadun valvonnasta ja ke-

hittämistarpeista. (Arkeen voimaa-projekti 2015, 4.)  

 

Suomessa Arkeen Voimaa toimintamalli on otettu käyttöön vuonna 2012 Kunta-

liiton toimesta (Arkeen Voimaa-projekti 2015, 4). Kaikki Suomen kunnat ja kau-

pungit ovat Kuntaliiton jäseniä. Kuntaliiton tehtävänä on olla kuntien edunvalvoja 

ja apuna kehittämisessä, lisäksi Kuntaliitolla on asiantuntija- ja tietopalveluita 

kunnille. (Suomen kuntaliitto n.d.) Kolmevuotisen projektin tarkoituksena oli mal-

lin käyttöönottaminen ja testaaminen (Arkeen voimaa-projekti 2015, 6).  Projekti 

päättyi vuonna 2014, jonka jälkeen Kuntaliitto jatkaa edelleen toiminnan omista-

jana. Tavoitteena on kehittää toimintaa ja levittää sitä uusille alueille. Tällä het-

kellä toimintamallia pyritään levittämään vahvasti Pirkanmaalla. Arkeen Voimaa 

toiminnalla on vahva jalansija tulevaisuuden soteuudistuksessa. (Arkeen voimaa-

projekti 2015, 23.) Vuonna 2018 Suomessa pidettiin yhteensä 32 kurssia ja ryh-

miin osallistui 249 henkilöä. Aktiivisia ohjaajia oli 49, ja heistä jokainen oli ohjan-

nut vähintään yhden kokonaisen ryhmän (kuusi kertaa) vuoden aikana. (Arkeen 

Voimaa toimintakertomus 2018.) 

 

Kuntaliitto vastaa hallinnoinnista ja ohjaajien kouluttamisesta, ja on niin sanottu 

Arkeen Voimaa toimintamallin ”kotipesä”. Toimijatasona on tällä hetkellä mukana 

11 kuntaa tai kuntayhtymää, jotka muodostavat johtoryhmän ja hallinnoivat bud-

jettia. Pirkanmaalla toimintamalli leviää vahvasti, tällä hetkellä mukana on kuusi 

kuntaa: Kangasala, Sastamala, Tampere, Ylöjärvi ja 2019 maaliskuussa mukaan 



19 

 

tulleet Pirkkalan ja Vesilahden yhteistoiminta-alue. Kunta tasolla, esimerkiksi 

Kangasalla, toiminnasta vastaa sosiaali- ja terveyspalvelut. Aluetyöntekijänä toi-

mii aluekoordinaattori, joka markkinoi toimintaa ja tekee yhteistyötä eri toimijoi-

den kanssa. Aluekoordinaattori myös vastaa ryhmäläisten rekrytoinnista ja tär-

keimpänä tehtävänään tukee vertaisohjaajia ja kulkee heidän vierellään. Itse ryh-

miä vetää vertaisohjaaja, joka on ryhmän käynyt, koulutettu kuntalainen. (Arkeen 

voimaa projekti 2015,10.) 

 

Arkeen Voimaa toimintamallin vaikuttavuutta on tutkittu Yhdysvalloissa runsaasti. 

Johnston ym. (2012) tutkimuksessa todettiin, että ryhmän käyneet lisäsivät eniten 

fyysistä aktiivisuuttaan. Monet löysivät uusia tapoja liikkua ryhmästä saatujen ide-

oiden perusteella. Yksinäisyys ja eristäytyminen vähenivät uusien kontaktien 

myötä ja useat uskalsivat myös olla enemmän yhteydessä perheeseensä ja ys-

täviin. Ryhmän jälkeen monen asenne omaa sairautta kohtaan parani ja sen 

myötä paranivat myös itsehoitotaidot. (Johnston ym. 2012, 3–4.) Turner ym. te-

kivät vuonna 2018 vertailevaa tutkimusta Arkeen Voimaa -ryhmän vaikutuksesta 

diabetesta sairastaviin henkilöihin. Suurimmat vaikutukset nähtiin verenpaineen 

rasva-arvojen paranemisessa ja mielialassa. Lisäksi diabeetikot osallistuivat ryh-

män jälkeen paremmin seurantoihin, kuten silmänpohjatarkastuksiin ja seuranta-

käynneille. Kustannuksien väheneminen ei sinänsä näkynyt terveydenhuollon 

käyntimäärien vähenemisenä, vaan potilaiden omahoidon ja seurannan parane-

misen kautta. Toisaalta päivystykselliset käynnit vähenivät. Nämä tulokset olivat 

nähtävissä vielä vuoden kuluttua ryhmän päättymisestä. (Turner ym. 2018, 6, 

11.) Samanlaisia tuloksia on saatu myös muista vastaavista itsehoitoryhmistä, 

joita järjestetään Yhdysvalloissa eri pitkäaikaissairaille. Myös niiden ryhmien jäl-

keen osallistuneet aktivoituivat omaan hoitoonsa, kokivat elämänlaadun parantu-

neen ja itsehoitotaitojen kasvaneen. (Turner ym. 2015, 216–217; Allegrante, 

Wells & Peterson 2019, 131.) 

 

Toimintamallin tehokkuutta on tutkittu USA:ssa myös mielenterveyspotilaiden ja 

omaishoitajien keskuudessa. Vertailua tehtiin ammattilaisten vetämien tukiryh-

mien ja vertaisohjaajien vetämien ryhmien välillä. Tutkimuksessa todettiin, että 

riippumatta siitä, kuka ryhmää vetää ryhmän vaikutukset olivat samankaltaisia. 

Myös mielenterveyspotilaat pystyivät parantamaan terveyskäyttäytymistään ja si-
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toutumista omaan hoitoonsa. (Lorig, Ritter, Pifer & Werner 2012, 100.) Omais-

hoitajat osallistuivat myös 6 viikon CDSMP-ohjelmaan. Tuloksissa näkyi heti mie-

lialan paraneminen ja rasituksen vähentyminen. Lisäksi tunne omaishoitajuuden 

taakasta, väheni, samoin stressi. Ryhmän avulla kivunsieto ja nukkuminen para-

nivat ja itsehoitotaidot lisääntyivät. Tämä tulokset vaikuttivat vielä 12 kuukauden 

kuluttua ryhmän päättymisestä. (Lorig, Ritter, Laurent & Yank 2017, 1228.) 

 

Arkeen Voimaa toimintamallin vaikuttavuutta on tutkittu myös Suomessa ylem-

mässä ammattikorkeakoulussa. Sonja From (2017) tutki omassa opinnäytetyös-

sään pitkäaikaissairaiden aktivoitumista työelämään tai muuhun mielekkääseen 

toimintaan ryhmän ansiosta. Tuloksissa todettiin ryhmän aktivoivan pienin pää-

töksin kohti myös isompia elämänmuutoksia kuten työhön paluuta, opiskelun 

aloittamista tai vapaaehtoistyötä. Taustalla oli ryhmässä saatu vertaistuki, sairau-

denkehän katkaiseminen voimaantumisen myötä ja positiiviset onnistumisen ko-

kemukset. (From 2017, 50.) 

 

Mari Kitula (2018) tutki opinnäytetyössään Arkeen Voimaa -ohjelmaa osana ter-

veyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä vapaaehtoistyötä perusterveydenhuol-

lon työntekijöiden näkökulmasta. Suurin osa työntekijöistä koki Arkeen Voimaa 

ohjelman hyödylliseksi, mutta tiedottamisessa ja yhteistyössä nähtiin kehittämi-

sen varaa. Vertaistuki koettiin ryhmän suurimmaksi anniksi ja ohjelma vaikutti po-

sitiivisesti osallistujien itsehoitotaitoihin. (Kitula 2018, 51–52.) 

 

 

3.7 Yhteenveto teoreettisista lähtökohdista 

 

Pitkäaikaissairaat joutuvat usein käyttämään paljon palveluita ja tarvitsevat tukea 

ja ohjausta terveydenhuollon ammattilaisilta sairauksiensa kanssa pärjäämiseen. 

Näiden ihmisten aktivoiminen itsehoitoon auttaa heidän pärjäämistään arjessa. 

Lisäksi pitkäaikaissairaat haluavat tulla nähdyksi ja kuulluksi. Hoidossa on tär-

keää, että ihmiset saavat asettaa omat tavoitteet omien voimavarojensa mukaan. 

Terveydenhuollon ammattilaisten tuen lisäksi tärkeäksi nousee myös vertaistuki 

samanlaisessa tilanteessa olevien toisten ihmisten kanssa. Moni kokee olevansa 

yksin arjen haasteiden kanssa. Ryhmässä vertaistuen saaminen on helppoa, 
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siellä voi jakaa omia tuntemuksiaan ja saada toisilta tukea ja ymmärrystä. Itse-

hoitotaitojen karttuessa ihminen voimaantuu, löytää omat vahvuutensa ja jaksaa 

paremmin arjen haasteiden keskellä. 

 

Voimaantumisen myötä osallisuuden kokemus lisääntyy. Mielekäs tekeminen ja 

yhteenkuuluvuuden tunne lisäävät elämänlaatua ja hyvinvointia. Osallisuuden li-

sääntymisellä on suoraan verrannollinen vaikutus myös ihmisen yksinäisyyteen. 

Yksinäisyys lisää sairauden tunnetta ja aiheuttaa syrjäytymistä. Arkeen Voimaa -

ryhmätoiminta on suunniteltu nimenomaan pitkäaikaissairaiden voimaantumi-

seen, osallisuuden lisäämiseen ja sitä kautta yksinäisyyden ja syrjäytymisen vä-

hentämiseen. Vertaistuen ja ryhmään kuuluvuuden avulla ryhmäläiset saavat työ-

kaluja arjessa pärjäämiseen omista sairauksista ja ongelmista huolimatta. 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄ, AINEISTON KERUU JA ANALYSOINTI 

 

 

4.1 Tutkimusmenetelmä 

 

Laadullisessa tutkimuksessa viitekehykseksi selvitetään, mitä aiheesta tiedetään 

aiemman tutkimuksen valossa. Näitä tietoja peilataan yksilön käsitykseen ai-

heesta, miten hän kokee asian. Tarkoitus on ymmärtää ja selittää aihetta tai il-

miötä. (Tuomi & Sarajärvi 2011, 19–20, 28.) Laadullisen tutkimuksen kriteereitä 

ovat siis aiheen perustelu aikaisempien tutkimusten ja teorioiden lähtökohdista, 

empiirinen eli kokemusperäinen aineisto ja tutkijan omat ajatukset ja johtopää-

tökset (Saarinen-Kauppinen & Puustniekka 2009, 6; Janhonen & Nikkonen 2001, 

15). Laadullinen tutkimus keskittyy tutkittavien omiin kokemuksiin tutkittavasta ai-

heesta. Tarkoituksena on ymmärtää, kuvata ja tulkita sosiaalisia ilmiöitä yhden 

ihmisen näkökulmasta. Laadullista tutkimusta käytetään, kun halutaan tutkia 

käyttäytymistä, kokemuksia ja tunteita. (Holloway & Wheeler 2009, 3.) Aineiston 

koolla ei ole niin suuri merkitys, koska aineistoa käytetään tulkinnan apuväli-

neenä ei niinkään yleistyksien tekemiseen (Vilkka 2015, 150). Hoitotieteessä laa-

dullinen tutkimustapa antaa kokonaisvaltaista tietoa ihmisten toiminnasta ja ar-

voista ilman, että tutkija tiukasti määrittelee tutkimuksen suuntaa (Janhonen & 

Nikkonen 2001, 10). Tässä työssä tutkimusmenetelmänä on käytetty laadullista 

tutkimusta. Tämä menetelmä valittiin siksi, että tutkimuksen tarkoituksena oli tut-

kia ihmisten kokemuksia tutkittavasta asiasta. 

 

 

4.2 Aineiston keruu 

 

Haastattelemalla ihmisiä annetaan heille mahdollisuus kertoa oma tarinansa ja 

mielipiteensä tutkittavasta aiheesta. Tutkittavalla on silloin tärkeä ja aktiivinen 

rooli. Näin saatu tieto syventää ja selventää tutkittavaa aihetta. Jos aihealueet 

ovat vaikeita ja arkoja, haastattelemalla tutkittavan on helpompi käsitellä niitä. 

(Hirsjärvi & Hurme 2010, 35–26; Vilkka 2015, 18.) Haastattelutapoja on erilaisia, 

ne voidaan toteuttaa esimerkiksi lomakehaastatteluna, teemahaastatteluna tai 

avoimena haastatteluna. Yleisin tutkimushaastattelutapa on teemahaastattelu. 
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Se on kyselyn ja avoimen haastattelun välimuoto. Haastattelun aihepiirit on mää-

ritelty valmiiksi, mutta kysymyksien muotoa ja järjestystä ei. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2009, 208; Hirsjärvi & Hurme 2010, 45, 48; Holloway & Wheeler 2009, 

88.) Teemat muodostuvat perehtymällä aiheesta tehtyyn aiempaan tutkimustie-

toon. Teemojen ympärille voidaan muodostaa apukysymyksiä, joita käytetään 

tarvittaessa tarkentaman aihetta. (Hirsjärvi & Hurme 2010, 66.) Teemojen käsit-

telyn järjestys haastattelun aikana ei ole tärkeä, vaan ne voidaan käydä läpi luon-

tevasti vastaajaa kuunnellen. Oleellista on kuitenkin, että tutkija varmistaa, että 

haastateltava pysyy aiheessa ja teemoissa. Haastattelun aikana tutkija voi myös 

varmistaa, että tutkittava on ymmärtänyt kysymykset ja käsitteet oikein. Ennen 

virallisia tutkimushaastatteluita on hyvä tehdä koehaastattelu, jonka avulla voi 

testata kysymyksien ymmärrettävyyttä kohderyhmässä. Koehaastattelun avulla 

tutkija voi myös harjoitella haastattelemista ja äänityksessä käytettävää tekniik-

kaa etukäteen. (Vilkka 2015, 124–127, 130, 133.) 

 

Tässä työssä aineiston keruumenetelmänä on käytetty teemahaastattelua. Tut-

kimuksen teemahaastattelun sisältö (liite 2) nousee raportin kappaleessa kolme 

esitellystä teoreettisesta viitekehyksestä. Haastattelu on jaettu kahteen päätee-

maan tutkimustehtävien kautta: 1. ryhmään osallistuneen kokemukset saamas-

taan ohjauksesta ja tuesta, 2. Arkeen Voimaa -toimintamalli ryhmäläisen tukena 

arjessa selviytymisessä. Teemoiksi nousivat: 

 

1. nähdyksi ja kuulluksi tuleminen, muutokset omien voimavarojen mukaan, 

osallisuuden lisääntyminen ja itsehoitotyökalut.  

 

2. koettu terveys, elämänlaatu, yksinäisyys ja arjessa pärjäämien.  

 

Osallistujat olivat Arkeen Voimaa ryhmän käyneitä kuntalaisia Pirkanmaalla. Va-

paaehtoiset osallistujat valittiin vuosien 2016-2018 välillä Arkeen Voimaa ryhmän 

käyneistä kuntalaisista Tampereelta, Kangasalta, Sastamalasta ja Ylöjärveltä. 

Pirkkalasta tai Vesilahdelta ei ollut haastateltavia, koska näissä kunnissa toiminta 

on käynnistynyt vasta maaliskuussa 2019, eikä haastatteluita tehtäessä ryhmä-

toiminta ollut vielä alkanut. Kultakin kunnalta anottiin tutkimuslupa. Haastatelta-

vien valinnassa oli apuna kunkin kunnan aluekoordinaattori, joka antoi tutkijalle 
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2-5 haastateltavien yhteystiedot. Tutkija oli haastateltaviin yhteydessä puheli-

mitse kertoakseen tutkimuksesta ja sopiakseen haastatteluajan ja -paikan. Jokai-

sesta kunnasta pyrittiin saamaan 2-4 haastateltavaa. Mukaan otettiin myös tutki-

jan kotikunta Kangasala. Osallistujia tutkimukseen saatiin joka kunnasta, he oli-

vat eri-ikäisiä ja myös miehiä saatiin haastateltavaksi. Haastatteluihin osallistu-

minen oli vapaaehtoista ja jokainen haastateltava allekirjoitti suostumuslomak-

keen (liite 3). Haastattelut hävitettiin tutkimuksen valmistuttua ja materiaalia kä-

siteltiin niin, ettei yksittäisiä haastateltavia ollut tunnistettavissa. Haastatteluun 

osallistuvalla oli myös mahdollisuus kieltää haastattelunsa käyttö missä tahansa 

tutkimuksen vaiheessa. 

 

Haastattelut suoritettiin huhtikuun 2019 aikana, joko kyseisen kunnan kirjaston 

tiloissa tai haastateltavan kotona. Yksi haastattelu tehtiin tutkijan autossa, koska 

haastateltava ei halunnut yllättäen haastattelua tehtävän kotonaan. Yhteensä 

haastateltiin 11 henkilöä, joista kahden haastattelut tehtiin koehaastatteluna. 

Nämä päätettiin kuitenkin ottaa mukaan lopulliseen aineistoon materiaalin käy-

tettävyyden vuoksi. Alun perin tavoitteena oli haastatella 12 henkilöä, mutta yksi 

haastattelu peruuntui haastateltavasta johtuvista syistä, eikä uutta haastatteluai-

kaa enää saatu sovittua. Miehiä oli kolme ja naisia kahdeksan, ikäjakauma 52-73 

vuotta. Haastatteluiden kesto oli 16-41 min, yhteensä 5 tuntia ja 7 minuuttia.  

 

Jotta tutkimusta voi tehdä, on tutkimusmateriaali saatettava oikeanlaiseen muo-

toon. Laadullisessa tutkimuksessa aineisto on yleensä joko kuvina tai kirjoitettuna 

tekstinä. Haastattelujen aukikirjoittamista sanotaan litteroinniksi. Se vie tutkijalta 

paljon aikaa, mutta samalla oma aineisto tulee tutuksi. Litterointia voidaan tehdä 

osittain, valikoiden tai sanasta sanaan riippuen tutkimuksen tavoitteesta. Litte-

roinnin tulee kuitenkin vastata haastateltavien sanomisia eli puhetta ei saa muut-

taa tai muokata. (Vilkka 2015, 137-138.) Haastatteluiden äänittämisessä käytet-

tiin sanelukonetta ja puhelinta. Haastattelut litteroitiin tietokoneelle, jonka jälkeen 

äänitysmateriaalit hävitettiin. Litteroitua tekstiä tuli yhteensä 47 sivua, fonttikoko 

oli 11 ja riviväli yksi.  
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4.3 Analysointi 

 

Teemahaastattelun tuloksia voidaan tulkita määrällisesti ja laadullisesti. Esimer-

kiksi voidaan laskea määriä, kuinka monta kertaa tietyt aihepiirit nousevat esiin. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 208; Hirsjärvi & Hurme 2010, 48; Holloway 

& Wheeler 2009, 88). Analyysiä tehdään tutkimustehtävä mielessä pitäen, vasta-

ten tutkimustehtävän kysymyksiin. Tuloksena on tarkoitus saada käsitteellinen 

ymmärrys tutkittavien kokemuksista. Tulkinta ja päättely on sisällönanalyysin pe-

ruskiviä. Prosessissa tutkija muodostaa yleiskäsitteiden avulla näkemyksen tut-

kimusaiheestaan. Tätä verrataan aiempaan teoriaan ja omien johtopäätöksien 

avulle tehdään uutta teoriaa. (Tuomi & Sarajärvi 2011,112.)  

 

Analyysia voidaan tehdä teorialähtöisesti tai aineistolähtöisesti (Vilkka 2015, 

163). Aineistolähtöisessä analyysissä ensin tunnistetaan asiat, joista ollaan kiin-

nostuneita, sen jälkeen suorat lainaukset pelkistetään yksittäisiksi ilmaisuiksi. Tä-

män jälkeen samankaltaiset pelkistykset ryhmitellään ja luokat nimetään. Niin sa-

notut alaluokat voidaan vielä yhdistää ja nimetä samanlaiset luokat yläluokiksi. 

Yläluokista muodostetaan vielä pääluokka, jos se on mahdollista. (Tuomi & Sa-

rajärvi 2011, 95–96, 101.) Luokittelun jälkeen analysointia jatketaan vertaamalla 

omia tuloksia teoreettiseen viitekehykseen (Vilkka 2015, 170). Tämä analysointi 

on aikaa vievää ja tutkijan on hyvä palata alkuperäiseen materiaaliin usein var-

mistuakseen aiheessa pysymisen. Suoria lainauksia käytettäessä varmistetaan, 

ettei tutkijan omat mielipiteet vaikuta analysointiin. (Holloway & Wheeler 2009, 

281,287.) Tässä työssä haastattelujen tuloksia analysoitiin aineistolähtöisellä si-

sällönanalyysillä monipuolisen aineiston vuoksi. 

 

Tutkimusaineiston analysoinnissa on hyvä pitää mielessä tutkimuksen alussa 

määritellyt tutkimustehtävät. Näin tehtäessä osa materiaalista voidaan joutua 

poissulkemaan. (Vilkka 2015, 153.) Materiaalin analysointi aloitettiin lukemalla lit-

teroituja haastatteluja läpi useaan kertaan ja poimimalla tutkimustehtäviin vas-

taavia lauseita erilleen. Tämän jälkeen lauseet jaoteltiin värien avulla samantyyp-

pisiin kategorioihin. Tutkimustehtävien mielessä pitäminen oli aluksi vaikeaa ja 

kategoriointia jouduttiin tekemään useaan kertaan uudelleen. Tässä kohtaa tut-

kija olisi myös kaivannut toista lukijaa. Osa materiaalista täytyi myös jättää pois 

tutkimuksesta, koska se ei kuvaillut rajattuja tutkimustehtävää. 
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Suorat lainaukset siirrettiin taulukkoon ja viereiseen sarakkeeseen tehtiin pelkis-

tykset. Seuraavaksi pelkistykset jaoteltiin omiksi alaluokiksi, joista muodostui ylä-

luokat ja lopulta pääluokat. Tätä jaottelua tehtiin useaan kertaan, jotta saatiin ai-

kaiseksi looginen kokonaisuus ja päällekkäisyydet pois. Materiaalista tuli yh-

teensä 185 pelkistystä, joista alaluokkia muodostui 24. Alaluokista muodostui 

kuusi yläluokkaa ja näistä kaksi pääluokkaa. Alla olevissa taulukoista löytyy esi-

merkit analysoinnista. Taulukossa esitellään, miten suorista lainauksista muo-

dostuu pelkistys ja alaluokka, ja miten alaluokista muodostuu yläluokat ja pääluo-

kat. (Taulukot 1–4.) 

 

 

TAULUKKO 1. Esimerkki 1: suorien lainauksien muodostuminen pelkistyksiksi ja 

alaluokiksi. 

 

 

TAULUKKO 2. Esimerkki 1: alaluokan muodostuminen ylä- ja pääluokaksi. 
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TAULUKKO 3. Esimerkki 2: suorien lainauksien muodostuminen pelkistyksiksi ja 

alaluokiksi. 

 

 

TAULUKKO 4. Esimerkki 2: alaluokan muodostuminen ylä- ja pääluokaksi. 
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5 TULOKSET 

 

 

Tässä kappaleessa esitellään tutkimuksessa esiin nousseita tuloksia. Pääluokiksi 

muodostuivat vuorovaikutus ja elämänhallinta. Yläluokiksi muodostuivat: sosiaa-

linen tuki, tasa-arvoinen hoitosuhde, ohjaus ja neuvonta sekä arjen työkalut, ver-

taistuki ja elämänhalu. Pääluokat ja yläluokat on vielä esitelty alla olevassa kuvi-

ossa (Kuvio 1). Jatkossa pääluokka on lihavoitu ja yläluokat kursivoitu selvyyden 

vuoksi. 

 

 

KUVIO 1. Tutkimuksen pää- ja yläluokat. 

 

 

5.1 Arkeen Voimaa -ryhmään osallistuneiden kokemukset saamastaan 

ohjauksesta ja tuesta 

 

Arkeen voimaa -ryhmään osallistuneiden kokemuksista saamastaan tuesta ja oh-

jauksesta pääluokaksi muodostui vuorovaikutus. Tämän yläluokkina ovat: sosi-

aalinen tuki, tasa-arvoinen hoitosuhde sekä ohjaus ja neuvonta. Sosiaalinen tuki 

jakaantuu seuraaviin alaluokkiin: perhe ja ystävät, ei lähipiiriä, salailu ja ei tuen 

tarvetta. Tasa-arvoinen hoitosuhde jakaantuu seuraaviin alaluokkiin: arvostava 

kohtaaminen, ongelmat kuulluksi tulemisessa ja vaihtuva henkilöstö. Ohjaus ja 

neuvonta taas jakaantuu seuraaviin alaluokkiin: konkreettiset ohjeet, kuuntelu ja 
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keskustelu sekä yksilöllisyys. Alla olevassa kuviossa esitellään vielä luokkien 

muodostuminen. (Kuvio 2). 

 

 

KUVIO 2. Arkeen Voimaa -ryhmään osallistuneiden kokemukset saamastaan tu-

esta ja ohjauksesta. 

 

 

5.1.1 Sosiaalinen tuki 

 

Sosiaalinen tuki näkyi usealla haastatellulla vahvana perheen ja ystävien tukiver-

kostona. He kertoivat saavansa tarvittaessa apua lähipiiriltään esimerkiksi arkias-

kareissa, kuten kodin siivoamisessa, kaupassa käynnissä ja laskujen maksami-

sessa. Perhe ja ystävät oli monelle tukiverkosto myös henkisesti eikä pelkästään 

fyysiseen avun tarpeeseen. 

 
”Mulla on muutama semmonen ystävä, kaveri, että mun ei tarvii, ku soittaa, niin 
lähtee auto heti.” 
 

Lähipiirin osallistuminen ryhmäläisen tukemiseen vaihteli suuresti. Osalla lähipii-

rin tukea ei ollut lainkaan tai tuen tarvetta ei otettu vakavasti. Lisäksi lähipiiri saat-

toi puuttua kokonaan.  

 
”Kukaan ei meinannut miuta uskoa, että mitä mie näitä selitän, kun kukaan ei 
usko kumminkaan.” 
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Yllättävän moni kuitenkin arvioi, ettei ollut avun tarvetta tällä hetkellä. Tyypillistä 

oli myös se, että avun tarvetta oli, mutta siitä ei haluttu kertoa lähipiirille ja asiaa 

jopa salailtiin läheisiltä. Tuen tarpeen myöntäminen koettiin vaikeana ja oman 

vajavaisuuden myöntämisenä. 

”No saan, jos tarvitsen, mutta mää oon aika huono niinku pyytään.” 
 
”Että mä en niinku semmosta apua oo tarvinnu.” 
 

 

5.1.2 Tasa-arvoinen hoitosuhde 

 

Ryhmäläiset kokivat henkilöstöltä saamansa tuen yleensä hyvänä. Hoitosuhteet 

olivat monella pitkiä ja toimivia. Lisäksi he kokivat tulleensa kuulluksi ja yleensä 

yhteistyö oli osallistavaa ja tasa-arvoista. 

 

”Meillä on aika pitkä se hoitosuhde. Me on tultu sillai juttuun, sitten siä on aivan 
ihania sairaanhoitajia, joitten kanssa mä oon tehny yhteistyötä kans sitten.” 
 

Monet kuitenkin kokivat myös isoja ongelmia hoitosuhteessaan ja kuuluksi tule-

misessa. Isona ongelmana koettiin ongelmat vuorovaikutussuhteessa lääkäriin. 

Lääkäri ei myöskään usein ottanut todesta vaivoja, vaan niitä vähäteltiin eikä hoi-

topäätöksiä perusteltu niin, että potilaskin olisi asian ymmärtänyt. 

 

”Meillä on vähän sen lääkärin kanssa sukset ristissä.” 

”Ei siis vastattu niihin niinku, selitetty, miksei jotain tutkimusta tehdä tai laiteta 
eteenpäin, et se on ollut poikki ja pinoon homma.” 
 

Henkilökunnan suuri vaihtuvuus koettiin myös isona ongelmana hoitosuhteen 

luomisessa ja ylläpitämisessä. Uusiin ihmisiin tutustuminen kestää kauan ja mo-

nella on myös pitkä sairaushistoria, johon uuden hoitohenkilöstön on perehdyt-

tävä. 

 

”Tässä minun tapauksessani mul on nyt neljäs omalääkäri. Se on aika paljon, 
koska jokaiseen täytyy tutustua ja kun on pitkä sairashistoria niin se ei, se vähän 
haastaa kyllä.” 
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5.1.3 Ohjaus ja neuvonta 

 

Neuvonnassa kaivattiin selkeitä ja konkreettisia ohjeita. Haastateltavista lähes 

jokainen kaipasi hoitohenkilöstöltä ohjausta omahoitoon. Neuvontaa ja tietoa kai-

vattiin perussairauksien itsehoitoon, lääkitysasioihin ja elintapojen vaikutuksesta 

omaan sairauteen. Nämä myös koettiin tärkeiksi asioiksi. Moni tarvitsi tukea ja 

rohkaisua omien asioiden eteenpäin viemiseksi ja arjessa pärjäämiseen. Lisäksi 

kaivattiin selkeitä ohjeita normaaliin arkeen. 

 

”Jotenkin itsensä hoitamisessa on kanssa aika paljon niitä asioita, mitä pitäs ym-
märtää.” 
 
”Mutta toi niinku toi ulkoileminen on.  Mä yritin lähteä, mutta se on mulla vähän, 
että mulla on omantunnon tuskia ihan siitä, että mä kyllä tunnistan, mä tiedän, 
että kaikki mitä te annatte, se on minulle.” 
 

Hoitohenkilöstöltä kaivattiin myös kuuntelu- ja keskusteluapua. Kaikilta ei löytynyt 

omasta lähipiiristä välttämättä aikuista keskustelukumppania, jonka kanssa jakaa 

omia murheitaan. Lisäksi ammattilaiset koettiin hyväksi tueksi, kun omat murheet 

olivat liian suuria. Tärkeäksi koettiin myös se, että kuunteluapu olisi melko nope-

asti saatavilla.  

”Tulee niitä toivottomuuden päiviä ja semmosia, siihen ehkä tarvis sellasta, sem-
mosen ihmisen, joka olis aina sit siinä, että sille vois soittaa tai sen kans vois 
puhua ja sillä olis sitten, jos ei heti aikaa niin vaikka seuraavana päivän.”  
 

Ohjeiden ja neuvojen noudattaminen oli haastateltavilla vaihtelevaa ja siihen vai-

kuttivat monet tekijät. Moni koki ohjeiden noudattamisen helppona, mutta oma 

saamattomuus esti niiden noudattamista. 

 

”Ihan oma itse estää noudattamasta ohjeita, että pitäs vaan niinku enemmän pa-
nostaa siihen omaan itseen, pitää sitä vielä tärkeämpänä. ” 
 

Ohjauksen tehokkuuteen vaikutti paljon omat voimavarat. Jos voimavarat olivat 

hyvät, haastateltavat kertoivat ohjeiden noudattamisen olevan hyvin helppoa. Jos 

taas omassa jaksamisessa oli ongelmaan, myös ohjeiden noudattaminen oli vai-

keampaa. 
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”Ei helppo, mutta pyrkimys on, kyllä minä niinkun ajattelen, että vaikka se olis 
haastavaakin, niin yritän kuitenkin siihen niinkun panostaa, että mää jaksasin ja 
toimisin niitten ohjeitten mukaan.” 
 

Lisäksi ohjeiden noudattamista vaikeutti se, ettei ohjaus aina ollut yksilöllisistä. 

Ohjeiden merkitystä ei selitetty, eikä myöskään otettu selvää, mitä potilas oli jo 

kokeillut vaivoihinsa. Osa ohjeista myös koettiin aivan mahdottomina. 

 

”Mut sit taas toisia ei ja ehkä sit siinä mielessä ei niitä toisia jossei kukaan oo 
lääkäri tai hoitaja miulle selittänyt miksi tai fysioterapeutti oo selittänyt, että miksi 
pitäisi tehdä näin.” 
 

 

5.2 Arkeen Voimaa toimintamallin vaikutus ryhmäläisten arkipärjäämi-

seen 

 

Arkeen Voimaa toimintamallin vaikutukseen ryhmäläisten arkipärjäämiseen pää-

luokaksi muodostui elämänhallinta. Tämän yläluokkina ovat: arjen työkalut, ver-

taistuki, kanssakäyminen ja elämänhalu. Arjen työkaluihin alaluokkina tulivat: 

rentoutuminen, itsensä ajattelu, terveelliset elintavat, oman toiminnan suunnit-

telu, aktivoituminen, itsetunnon kohoaminen ja ongelmanratkaisutaidot. Vertais-

tuen alaluokiksi muodostuivat: vastavuoroinen kommunikointi, ihmisten kohtaa-

minen ja arvostus, ryhmähenki ja vertaisohjaajaksi kouluttautuminen. Elämänha-

lun alaluokkina ovat: tyytyväisyys, lohduttomuus ja osallistuminen. Alla olevassa 

kuviossa vielä esitellään luokkien muodostuminen. (Kuvio 3). 

 

 

KUVIO 3. Arkeen Voimaa toimintamallin vaikutukset ryhmäläisten arkipärjäämi-

seen. 
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5.2.1 Arjen työkalut 

 

Arjen työkaluista hyvin tärkeäksi ja harjoittelua vaativaksi asiaksi nostettiin esiin 

rentoutumisen tärkeys. Tähän käytettiin erilaisia hengitystekniikoita, mielen tyh-

jennystä ja ajatusten viemistä muihin asioihin. Rentoutumista harjoiteltiin ajatus-

ten keskittämisellä ja rauhoittumisella. Ajatusten keskittämistä muuhun käytettiin 

myös kivun hallinnan opettelussa. 

 

”Se rentoutuminen on mulle jäänyt, se oli hirveen tärkee.” 
 
”Siä oli kaikkee niitä harjotuksia hengitysjuttuja ja just näitä, että millä saa niinku 
kipu vähän niinku poies ja hengitysharjoitukset ne niinku jäin parhaiten mieleen.” 
 

Tärkeäksi työkaluksi monella haastateltavalla nousi omasta jaksamisesta huo-

lehtiminen. Ryhmän aikana opeteltiin stressin poistoa, oman ajan ottamista ja it-

sestä huolehtimista. Ystävien merkitys omalle jaksamiselle nousi myös esiin.  

 

”Mä niinku osaan itseeni ajatella enempi nyt. Mitä mää en osannut silloin ottaa, 
että minun pitää hoitaa itteeni nyt.” 
 

Terveelliset elintavat eli hyvä ravitsemus ja säännöllinen liikunta jäi monelle mie-

leen. Ravitsemusta käsiteltiin käytännönläheisesti. Harjoitustehtävinä olleet ruo-

kapäiväkirja ja eri ruoka-aineiden tuoteselosteet koettiin myös hyvinä. Liikunnan 

aloittamisesta, säännöllisyydestä ja kohtuullisuudesta keskusteltiin paljon.  Lii-

kuntaan ja ravitsemukseen liittyvät toimintasuunnitelmat olivat hyvin yleisiä. Lii-

kuntaa pyrittiin harrastamaan säännöllisesti tai kokeiltiin jotain uutta liikuntamuo-

toa. Myös se, että aloitti liikunnan pienissä erissä, oli tärkeää. Ravitsemuksessa 

joku päätti lisätä kasviksien ja hedelmien syömistä tai vähentää herkkuja.  

 

”Tutustutaan näihin ruoka-aineitten tuoteselosteisiin, kaikkee mitä ikinä sinä syöt-
kään. Että katotaan näitä, mitä ne sisältää, koska sehän on hurja tietomäärä mikä 
näissä on, mutta ei ikinä tuu kateltua.” 
 
”Sitten no siellä käytiin läpi hyvin laajasti tää, oli liikunta-alalta vinkkejä, miten 
lähdetään alkuun.” 
 

Muistiinpanojen tekeminen koettiin tärkeänä ja yleensä ajatusten ylös kirjoittami-

nen. Kirjoittamalla ajatuksen jäsentyivät paremmin ja muistiinpanoihin voi aina 
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palata uudelleen. Tavallinen arki oli monelle vaikeaa ja haastavaa, ja siihen arki-

rutiinien uudelleen opettelu auttoi. Ryhmän aikana haastateltavat kertoivat moti-

voituneensa tiedon etsimiseen ja aktivoituneensa arjessa muutenkin. 

 

”Justiin tämmösiä muistiinpanoja ja ei sitten ja jos vaan mahdollista, ettei 15 hom-
maa yhtä aikaa.” 
 

Aikatauluttamisen avulla harjoiteltiin yksinkertaisesti arjen suunnittelua ja miten 

saada yllättävät lisämenot sopimaan omaan aikatauluun. Ryhmä toi monelle pa-

rannusta arkirytmiin. Elämä oli ennen ryhmään jäsentymättömämpää, ryhmä toi 

rytmiä ja sitä kautta järjestystä myös muuhun elämään. 

 

”Jäsentymättömämpää se elämä tavallaan, se kurssi niinku toi sitä ryhtiä siihen 
elämään, mentiin eri osa-alueita, sillee sen vois sanoo.” 
 

Ennen ryhmää haastateltavat kertoivat, että liikkeelle lähtö kotoa oli erityisen vai-

keaa. Ryhmä auttoi ja pakotti lähtemään ulos säännöllisesti ja vieraiden ihmisten 

tapaaminen ja uusien asioiden kokeileminen helpottui. Uusien asioiden opettelu 

koettiin positiivisena ja tärkeää oli myös ryhmän kannustus. Itsensä haastaminen 

oli mielekästä ja onnistumisten jakaminen toisille tärkeää ja motivoivaa. Muuta-

mat ryhmäläiset eivät kokeneet toimintasuunnitelmilla olleen mitään vaikutusta 

omaan arkeen, koska olivat liian masentuneita. Iso vaikutus oli myös aktivoitumi-

sessa ja asioiden loppuun viemisessä. Yleensäkin oman toiminnan suunnittelu 

pienin askelin oli monelle helpotus. 

 
”Kyllä se ihan suoraan tuli täältä se aktivointi.” 
 
”Kun ei oo mitään niin se on haastavampaa se elämä saada niinku ittensä liik-
keelle.” 
 

Itsetunnon kasvu ja itsensä hyväksyminen oli usealle ryhmäläiselle iso ahaa-elä-

mys. Moni vähätteli itseään, tai koki alemmuutta, mutta toisaalta myös omien on-

gelmien hyväksyminen oli osa itsensä hyväksymistä. 

 

”Se on varmaan sitä parasta just se et se itsetunnon kohoominen, et mäkin oon 
jotain” 
 
”Ja sit se, et vielä enemmän on pitänyt ruveta hyväksymään ittessään nää asiat, 
et jos mie en tänään mahda niile mitään, niin ehkä mie huomenna mahdan.” 
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Ryhmässä opittiin ongelmanratkaisutaitoja, toisia kuuntelemalla huomattiin, että 

asioihin voi vaikuttaa omalla käytöksellään ja toimillaan. Useimmiten asiat lähtivät 

selviämään ja ryhmässä jaetut ideat kantoivat vielä pitkään ryhmän jälkeenkin. 

Ryhmä antoi rohkeutta jatkaa omaa elämää eteenpäin ja uskoa siihen, että vai-

keuksista huolimatta voi jaksaa. Ongelmanratkaisutaidot kehittyivät myös ryhmän 

aikana ja lisäsivät luottamusta omaan jaksamiseen. 

 

”Kyllä siitä ihan tuntui, että lähtee elämä uudestaan käyntiin, se anto niin kun taas 
rohkeutta niinkun elää tätä elämää niinku eteenpäin.” 
 
”Luottaminen siihen, että nää lähtee kyllä täst taas sujumaan, muistelen niinku 
sitä ryhmää justiinsa. Että kuka mitäkin sano, ja mitenkäs ne ponnistikaan, otan 
sitä kirjaa käteen ja luen vihkosta.” 
 

 
5.2.2 Vertaistuki 

 

Erittäin tärkeänä ryhmän antamana tukena oli asioiden jakaminen ryhmäläisten 

kanssa. Omien ja toisten mielipiteiden ja elämänkokemusten jakaminen oli ryh-

män parasta antia. Ryhmä antoi myös sellaista tukea, jota ei omalta lähipiiriltä 

saanut. Toisaalta oli myös sellaisia kokemuksia, ettei ryhmässä lähentynyt ke-

nenkään kanssa kovin hyvin. Vertaistuki ja yleensäkin samankaltaisuuden koke-

mukset nousivat ylivoimaisesti isoimpana asiana esiin ryhmässä saadusta tu-

esta. Lähes jokainen haastateltava kertoi näistä asioista. Uusien, tuntemattomien 

ihmisten kohtaaminen oli monelle myös erittäin positiivinen ja tukea antava koke-

mus. 

 

”Kun se oli ryhmä, niin se oli mukava kuulla niiden toisten mielipiteitä ja elämän-
kokemuksia.” 
 
”Kyllä se lähinnä oli tän arkeen voiman ryhmän apu oli sitä semmosta vertaistu-
kea ja henkistä samankaltaisuuden kokemista, samankaltaisuutta muiden 
kanssa.” 
 

Ryhmässä jokainen sai olla oma itsensä ja jokaista arvostettiin omana itsenään, 

tämä oli monella uusi ja tärkeä kokemus. Lisäksi ryhmä antoi tukea itsensä hy-

väksymiseen. Monet kokivat olevansa tyytyväisiä ja kiitollisia omasta elämäs-

tään. Sairauksista ja ongelmista huolimatta osattiin ottaa elämästä kaikki irti ja 

ajatella positiivisesti.  
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”Sit se sellanen se tsemppaaminen, että hyväksyy ittensä sellasena, kun on, eikä 
yritä itteään muuttaa, pääsen helpommalla, kun hyväksyn sen.” 
 
”Mun täytyy sanoo, et mää oon iloinen jokaisesta aamusta, kun mä saan herätä.” 
 

Ryhmä tuotti paljon iloa ja positiivisuutta osallistujille ja ryhmän aikana ujot ja 

aratkin ihmiset vapautuivat hyvän ilmapiirin ansiosta. Pieni ryhmäkoko myös ko-

ettiin hyvänä. Ryhmässä uusien asioiden opettelu oli mieltä nostattavaa, yleinen 

positiivinen ilmapiiri ja asenne siirtyivät monen ryhmäläisen omaankin arkeen. 

Ryhmäkeskusteluiden ja harjoitusten myötä koettiin myös kommunikointitaitojen 

parantuneen. 

 

”Arkeen voima ryhmässä oli se, että jäi erityisesti mieleen kun, siitä oli niinku oi-
keen ilo.” 
 
”Oon yrittänyt ajatella positiivisemmin, että se tuli niinku siellä jotenkin enempi, 
ettei aina tarvi mennä pohjamutien kautta.”  
 

Muutamat haastatelluista olivat aktiivisia myös vapaaehtoistyön saralla ja ryhmä 

myös toimi aktivoivana tekijänä tähän suuntaan. Tyypillisiä tapoja tehdä vapaa-

ehtoistyötä olivat erilaiset harrastustoimintaan liittyvät talkoot. Mielenterveystyön 

ja seurakunnan toiminnassa oltiin mukana. Muutamat olivat lähteneet myös Ar-

keen Voimaa -ryhmän ohjaajakoulutukseen tai harkitsi siihen lähtemistä.  

 

”No joo oon suunnitellut, jos mä kerran käyn se koulutuksen niin kyllä mä sitten 
varmaan. Se voi tehdä mulle ittelle hyvää ja sitten voi ehkä auttaa jotain.” 
 

 

5.2.3 Elämänhalu 

 

Terveys oli monella huono useiden eri sairauksien ja vaivojen vuoksi. Tämä myös 

vaikutti elämänhaluun huomattavasti. Haastateltavilla oli suuria pelkoja terveyden 

menettämisestä ja miten tulevaisuudessa sitten pärjäisi. Huono terveys rajoitti 

elämää ja esti tekemästä haluamiaan asioita. Toisaalta elämän rajoittuneisuus 

sairaudesta johtuen, tarpeettomuuden tunne ja esimerkiksi omaishoitajuus vai-

kuttivat oman itsensä arvostamiseen. 
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”Enhän mä oon ollu tyytyväinen sen jälkeen, kun avioliitto meni sillai, ku se meni. 
Kyllä mulla on aikamoinen tota, kun huono olo on ollut pitkän aikaa eikä se oo 
kovin hyväks noussu.” 
 

Useat kuitenkin nauttivat elämästään, vaikka terveys ei ollutkaan niin hyvä ja 

muutamat olivat mielestään hyvinkin terveitä. Hyvän terveyden kokemukseen 

vaikutti vahvasti positiivinen asenne. Arkeen Voimaa - ryhmä lisäsi tyytyväisyyttä 

elämään.  

 

”Kyllä mä oikeestaan oon aika tyytyväinen, vaikka kyllä sekin se arkeen voimaa 
se sitä lisäs.” 
 

Muutamat haastateltavat kertoivat, etteivät kokeneet yksinäisyyttä ja jopa nautti-

vat saadessaan olla yksin. Suurella osalla oli kuitenkin erittäin vahva kokemus 

yksinäisyydestä. Ystävän kaipuu oli suuri, ihmisten seuraan lähteminen vaikeutui, 

mitä isompi yksinäisyyden tunne oli. Elämän tuntui merkityksettömältä, päivät sa-

manlaisia ja suuri tarpeettomuuden tunne olivat kuvailuja yksinäisyyden tun-

teesta. Lohduttomuus oli vahvana tunteena.  

 
”Ei se miulle niinkun paha oo, mie tykkään olla itteni seurassa.” 
 
”Mie oon aika yksinäinen, Et se just joku sellanen kaipuu, että ei vaan puhuis 
puhelimes jonkun kanssa, vaan et sais olla ihan ihmisen kanssa ja jutella kaiken-
laisista asioista.” 
 
”Minä tunnen merkityksettömyyttä, tarpeettomuutta, nämä on niinku aika, miks, 
ei vaan koe semmosia tähellisiä asioita arjessa mitä vois. Ja sitten tosiaan kaikki 
päivät on samanlaisia, ei oo mitään poikkeamia.” 
 

Yksinäisyyden tunteen voittamiseen löydettiin kuitenkin paljon erilaisia keinoja. 

Läheiset, ystävät ja oma perhe auttoivat yksinäisyyteen. Arkeen Voimaa -ryhmä 

auttoi monella yksinäisyyteen. Lemmikkieläimet olivat apuna myös ja ammattilai-

sen apukin helpotti sitä. Yksinäisyyden painaessa päälle, moni turvautui tuttujen 

harrastusten apuun ja yleensä johonkin tekemiseen. Tällöin ajatukset sai pois 

yksinäisyyden tunteesta. 

 

”Kyllähän mä sitten vähän oon yksinäinen ja varmaan vähän itkenkin ja sem-
mosta ja sitten mä rupeen enempi nyt taas puolisolle puhumaan.” 
 
”Kyllähän se ryhmä sillä hetkellä vaikutti yksinäisyyden tunteeseen aikaskin pal-
jon, kun sinä kävit siellä ja kuuntelit ja näit, että on muitakin ihmisiä, että muillakin 
ihmisillä on vaikeuksia, että minä vaan tässä surkeudessani pyöri.” 
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Osallisuuden tunteeseen vaikutti taloudellinen tilanne ja koettu köyhyys. Selvitäk-

seen huonossa taloudellisessa tilanteessa, moni joutui luopumaan erilaisista asi-

oista. Matkustelut jäivät, samoin vaatteiden osto ja lehtien tilaaminen. Ystävien 

tapaamistakin joutui rajoittamaan rahatilanteen vuoksi. Rahan käytön täytyi olla 

järkevää ja piti opetalla säästämään. Toisaalta rahan vähyys opetti myös mieli-

kuvituksen käyttöä.  Harrastuksiksi valikoitui sellaiset asiat, joita voi tehdä kotona. 

Tekemistä löytyi myös paljon ilmaiseksi, kuten ilmaiskonsertit, kirjaston palvelut 

jne. Haastateltavat kertoivat myös, etteivät kaipaa sellaisia asioita, joihin rahaa 

tarvitaan, oikealla asenteella oppi arvostamaan muita asioita elämässä, kuten ys-

tävät ja läheiset.  

 

”Kaiken maailman haaveistaan tässä on pitkin koko elämänsä vissiin luopunut 
näistä, että jotka on tarvinnut rahaa, mutta ne ei nyt oo ollu semmosia, jotka olis 
kaatanut sitä omaa maailmaa.” 
 
”Sitten must on niinku hyvä, että mie tykkään noista harrastuksista, joita mie voin 
tehdä kotona.” 
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6 POHDINTA 

 

 

6.1 Eettisyys 

 

Se, että tutkimus tehdään tutkimuseettisesti oikein, on tieteen tekemisen perus-

ajatus. Tekijän on oltava aidosti kiinnostunut valitsemastaan aiheesta ja tunnolli-

sesti ja rehellisesti esitettävä tutkimuksensa tuloksia. Lisäksi tutkimusta täytyy 

tehdä tutkittavia ja toisia tutkijoita kunnioittaen. (Kankkunen & Vehviläinen-Julku-

nen 2013, 211–212.) Hyvä tieteellinen käytäntö tarkoittaa eettisten tiedonkeruu-

menetelmien ja tutkimusmenetelmien käyttämistä. Tekijä käyttää oman alan tun-

nustettuja aineistoja ja lähteitä analysoinnissa. (Vilkka 2015, 41–42.)  

 

Hyvän tutkimuskäytännön mukaisesti tutkimusluvat haettiin jokaisesta tutkimus-

kunnasta ja luvan liitteenä oli tutkimussunnitelma ja tutkimuksen alustava aika-

taulu. Tutkittavaan aiheeseen on perehdytty monipuolisesti ja aikaisempia tutki-

mustuloksia on pyritty tuomaan esille työssä asianmukaisin lähdemerkinnöin. 

Tiedonhakua tehtiin koko prosessin ajan, mutta tutkijan kokemattomuus näkyy 

siinä, miten hakuja on tehty. Käytetyt tutkimusmenetelmät, aineiston keruu ja 

analysointi on pyritty kuvaamaan mahdollisimman tarkasti ja rehellisesti koko 

opinnäytetyön tekemisen ajan. Valmis opinnäytetyö esiteltiin opinnäyteseminaa-

rissa ja työn valmistumisesta ilmoitettiin haastatteluun osallistuneille. Valmis työ 

toimitettiin sähköisenä jokaiseen Pirkanmaalla Arkeen Voimaa toimintaa toteut-

tavaan kuntaan. Lisäksi työ esiteltiin Kuntaliitossa Arkeen Voimaa johtoryhmälle. 

 

Ihmisten kokemuksia tutkittaessa tutkijan on huomioitava tutkittavien ihmisarvo 

ja itsemääräämisoikeus. Lisäksi tutkimusta on tehtävä niin, ettei siitä aiheudu tut-

kittaville haittaa tai vahinkoa. (Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2019, 7–

8.) Nämä asiat huomioitiin haastateltavien valintaa tehtäessä. Haastateltavat rek-

rytoitiin yhteistyössä Arkeen Voimaa -aluekoordinaattoreiden kanssa ja haasta-

teltavat osallistuivat tutkimukseen vapaaehtoisesti ja heillä oli mahdollisuus perua 

osallistumisensa missä tahansa opinnäytetyön vaiheessa. Tutkija on itse ollut 

Kangasalan Arkeen Voimaa toiminnan aluekoordinaattorina ja ryhmien ohjaajina. 

Eettistä pohdintaa käytiin tähän asiaan liittyen. Haastateltavien valinnassa huo-
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mioitiin kuitenkin se, että tämä on ainoa yhteys, eikä tutkija ole muuten hoitosuh-

teessa haastateltaviin. Jokainen osallistuja allekirjoitti suostumuslomakkeen ja oli 

tietoinen siitä, mitä osallistuminen vaati. Haastateltavat saivat vapaasti kertoa ko-

kemuksistaan ja kaikkien kertomukset olivat yhtä tärkeitä. Ilmapiiri haastatte-

luissa oli rauhallinen ja antoi mahdollisuuden kertoa arkaluontoisiakin asioita. 

Koko prosessin ajan huomioitiin haastateltavien nimettömyys, tuloksia esiteltä-

essä tämä myös huomioitiin. Nimettömyys oli myös mainittu suostumuslomak-

keessa.  

 

Hyvä tutkimusetiikka määrittelee myös, miten aineistoa käsitellään ja säilytetään 

tutkimuksen aikana. Aineiston asianmukainen säilytys takaa tutkittavien nimettö-

myyden ja ettei aineisto joudu missään vaiheessa vääriin käsiin. (Vilkka 2015, 

47.) Haastattelujen äänityksen jälkeen litterointi tehtiin tutkijan tietokoneelle ja lit-

teroinnin jälkeen äänitiedostot hävitettiin. Tietokone oli salattu salasanalla ja sitä 

säilytettiin lukollisessa kaapissa. Kaikki aineisto hävitettiin opinnäytetyön valmis-

tuttua. Aineiston säilytys mainittiin myös suostumuslomakkeessa. Haastatelta-

vien taustatiedoista kerättiin vain ikä ja sukupuoli, suoria lainauksia käytettäessä 

huomiotiin, ettei lainauksesta voi tunnistaa, kenestä on kyse. 

 

 

6.2 Luotettavuus 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa on syytä kiinnittää huomioita 

uskottavuuteen, siirrettävyyteen, riippuvuuteen ja vahvistettavuuteen. Jotta tutki-

mus on uskottava, tulokset täytyy kuvailla selkeästi ja eritellä myös vahvuudet ja 

heikkoudet. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 198; Vilkka 2015, 196.) 

Luotettavuuden kriteerinä on myös se, että tutkijan käsitykset vastaavat tutkitta-

van ajatuksia. Arviointia täytyy tehdä koko prosessin ajan, joka askelmalla aina 

teoriasta johtopäätöksiin asti. (Vilkka 2015, 196–197.) Tutkija voi herkästi lähteä 

tuomaan esiin omia ideoitaan aiheesta ja tästä syystä onkin tärkeää kuunnella 

tutkittavia ja antaa heidän kertoa omat kokemuksensa (Holloway & Wheeler 

2009, 299). Tutkimusprosessi on esitettävä niin, että lukijan on mahdollista 

päästä samaan lopputulokseen (Vilkka 2015, 198). 
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Tässä tutkimuksessa tutkija on parhaan kykynsä mukaan pyrkinyt esittelemään 

tutkittavaa asiaa aiempiin tutkimuksiin perustuen mahdollisimman monipuolisesti 

ja luotettavia tutkimuksia käyttäen. Tutkimustehtävät täsmentyivät teoriatiedon 

myötä ja haastattelun teemat muodostuivat suoraan teorian pohjalta, mikä lisää 

tutkimuksen luotettavuutta. Luotettavuutta vähentää se, että teoriatiedon hake-

misessa on käytetty vain kahta eri tietokantaa sekä manuaalista hakua.  Aikataulu 

opinnäytetyölle oli luotu realistisesti. Luotettavuutta voi vähentää tutkijan koke-

mattomuus.  

 

Tuloksien siirrettävyydellä tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin tulokset ovat siirrettä-

vissä toiseen ympäristöön. Tätä voidaan todentaa tutkimustehtävien tarkalla 

määrittelyllä sekä aineiston ja analyysin tarkalla kuvauksella. Analysoinnin tu-

kena kannattaa käyttää taulukointeja ja liitteitä. (Kankkunen & Vehviläinen-Julku-

nen 2013, 198.) Laadullisessa tutkimuksessa on tyypillistä käyttää suoria lainauk-

sia, jotta lukija näkee analysoinnin vaiheita (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 

2013, 198). Analyysin eri vaiheita on pyritty kuvaamaan mahdollisimman tarkasti 

sanallisesti ja esimerkkitaulukon avulla. Taulukossa on nähtävillä, miten tutkija 

on päätynyt suorasta lainauksesta, pelkistysten kautta pääluokkaan. Haastatel-

tavien suoria lainauksia on käytetty lisäämään tutkimuksen luotettavuutta. 

 

Tämän tutkimuksen tulosten siirrettävyydestä toiseen ympäristöön kertoo tulos-

ten samankaltaisuus aiempiin tutkimuksiin samanlaisista aiheista. Haastatelta-

vaksi saatiin kattavasti eri-ikäisiä ja eri sukupuolta olevia ryhmäläisiä kaikista Pir-

kanmaan Arkeen Voimaa kunnista. Haastateltavat tulivat erilaisista lähtökohdista 

ja arjen haasteet olivat jokaisella erilaiset. Näin otos ryhmäläisistä oli monipuoli-

nen, mikä lisää tutkimuksen luotettavuutta ja siirrettävyyttä. Teemahaastattelu-

menetelmän harjoittelemiseksi ja näin luotettavuuden lisäämiseksi tehtiin kaksi 

koehaastattelua, joiden materiaali päätettiin ottaa mukaan aineistoon, niiden an-

taman hyvän materiaalin vuoksi. Haastattelupaikat olivat rauhallisia, useimmiten 

haastattelu tapahtui haastateltavan kotona, jolloin ilmapiiri muodostui hyvin levol-

liseksi. Haastatteluita tehtiin korkeintaan kaksi päivässä, jotta tunnelma säilyi hy-

vänä ja tutkija pystyi keskittymään haastateltavaan riittävän hyvin. Tarvittaessa 

tehtiin tarkentavia kysymyksiä ja haastateltava sain edetä omaan tahtiinsa asioi-

den pohdinnassa.  
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Riippuvuutta ja vahvistettavuutta lisää se, että tutkija saa säännöllisesti palautetta 

toisilta tutkijoilta. Näin vältetään epäselvyyksiä ja väärinymmärryksiä ja ulkopuo-

linen henkilö arvioi prosessia koko ajan. (Holloway & Wheeler 2009,305.) Koko 

opinnäytetyön prosessin ajan tutkija on saanut ohjausta ohjaavalta opettajalta ja 

työn vertaisarvijoijat ovat lukeneet työtä ja kommentoineet prosessin kulkua. Li-

säksi työn toimeksiantaja Kuntaliitto, on säännöllisesti lukenut ja arvioinut työtä. 

Opinnäytetyö on ennen julkaisemista toimitettu ohjaavalle opettajalle sekä rin-

nakkais- ja vertaisarvijoijille. Työelämän yhteistyökumppani on myös arvioinut 

työn kirjallisesti. 

 

 

6.3 Tulosten tarkastelu 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Arkeen Voimaa -ryhmään osallistunei-

den kokemuksia ryhmässä saamastaan ohjauksesta ja tuesta arjessa selviytymi-

seen. Näitä asioita kartoitettiin sekä ennen ryhmää, ryhmän aikana ja sen jälkeen. 

Tavoitteena oli myös tuottaa tietoa, jonka avulla pyritään kehittämään sosiaali- ja 

terveyspalveluita tukemaan paremmin kuntalaisten hyvinvointia. Tulokset anta-

vat Arkeen Voimaa -toiminnan vaikutuksista merkittävää tietoa, vaikka otos onkin 

pieni. Arkipärjäämiseen vahvimmin vaikuttivat ryhmässä opitut itsehoitotaidot ja 

arjen työkalut sekä ryhmän antama sosiaalinen tuki. Näiden avulla ryhmään osal-

listuneet osasivat paremmin auttaa itse itseään, eivätkä tarvinneet välttämättä 

enää niin paljon terveydenhuollon palveluita. Pitkäaikaissairaat ja arjen haastei-

den kanssa taistelevat oppivat myös nauttimaan elämästä vaikeuksista ja sai-

rauksista huolimatta.  

 

 

6.3.1 Vuorovaikutus 

 

Ryhmään osallistuneet olivat yleensä paljon terveyspalveluita käyttäviä ja tulok-

sista nousikin esiin vuorovaikutuksen tärkeys niin ammattilaisten kuin muiden sa-

massa elämäntilanteessa olevien kanssa. Tasa-arvoisuus hoitosuhteessa sekä 

ohjauksen ja neuvonnan yksilöllisyys ja oikea-aikaisuus olivat tärkeitä vuorovai-

kutukseen vaikuttavia tekijöitä. Näitä tuloksia vahvistavat muun muassa Lorig ym. 
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(2014 ja 2019) ja Turner R. ym. (2018) ja Turner A. ym. (2015) tehdyissä tutki-

muksissa itsehoitoryhmien vaikutuksista USA:ssa.  Heidän tuloksissa näkyivät 

myös ohjauksen ja neuvonnan tärkeys, ihmisten tasa-arvoisen kohtelun merkitys 

ja kuulluksi tuleminen. Samaan lopputulokseen tulivat myös Sihvola, Lahtinen, 

Kaakinen ja Kääriäinen (2019) omassa tutkimuksessaan ohjauksen laadusta sy-

dänhoitajan vastaanotolla potilaiden arvioimana. Hekin toteavat, että ohjauksen 

täytyy olla yksilöllistä ja huomioida potilaan elämäntilanteen ja omaiset. 

 

Tässä tutkimuksessa kuitenkin nousi esiin isommin ongelmat läheisten tuen saa-

misessa. Moni koki, ettei saa ymmärrystä omalta lähipiiriltään. Ongelmia saatet-

tiin vähätellä sekä potilaan itsensä että omaisten toimesta. Ongelmien esiin tuo-

minen läheisille oli vaikeaa. Tähän voitaisiin saada parannusta ottamalla läheiset 

paremmin mukaan hoitoon ja konkreettisesti terveydenhuollon ammattilaisen 

vastaanotolle. Aloite ja kannustus mukaan tuloon pitäisi tulla omalta lääkäriltä ja 

hoitajalta. Ystävän tai läheisen mukanaolo auttaisi annettujen tiedon ja ohjeiden 

ymmärtämistä ja antaisi rohkeutta kysyä potilasta koskevista asioista ammattilai-

selta. Lisäksi läheiset oppisivat ymmärtämään sairasta läheistään paremmin. 

Kolmannen sektorin merkitys jäi myös tässä tutkimuksessa vähäiseksi. Mikkonen 

(2009) tuo vahvasti esiin potilasjärjestöjen merkitystä sosiaalisen tuen antajana. 

Seurakuntaa tai järjestöjä ei mainittu tuen antajina tässä tutkimuksessa. Näiden 

palveluita kyllä käytettiin hyvinvoinnin lisääjinä, mutta ei niinkään mielletty tuen 

antajina.  

 

Sekä Kaakinen (2013) että Karhe (2017) korostivat omissa väitöskirjoissaan po-

tilaiden kokemusta kuulluksi tulemisesta hyvän ohjauksen, hoitosuhteen ja tuen 

perustana. Näissä tutkimuksissa potilaat kokivat jääneensä näistä paitsi ja tul-

leensa usein kohdelluksi huonosti. Tässä tutkimuksessa nousi samankaltaisia 

asioita esiin. Erityisesti lääkärien kanssa yhteistyön tekeminen ja kohtaaminen 

koettiin ongelmallisena. Lääkäri ei aina ottanut potilasta todesta, vaan vähätteli 

tämän tarpeita. Sihvola ym. (2019) toteaa myös omassa tutkimuksessaan sosi-

aalisen tuen olevan usein puutteellista. Potilaat kaipaavat myös emotionaalista 

tukea ja vaikeidenkin asioiden puheeksi ottamista. 
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 Henkilökunnan vaihtuvuus koettiin ongelmana. Tätä samaa viestiä kuulee lähes 

päivittäin myös työkentältä. Pitkäaikaissairaalle tärkeäksi muodostuu tuttu henki-

löstö, joka tuntee potilaan historian ja ongelmat. Uudella lääkärillä/hoitajalla me-

nee aikaa potilaaseen ja tämän sairaushistoriaan tutustumisessa ja potilas voi 

kokea, ettei saa tarvitsemaansa hoitoa. Tuloksissa näkyi kuitenkin se, että osa 

kokee tulleensa kuulluksi ja saaneensa asianmukaista ja tarvitsemaansa tukea 

ja ohjausta.  

 

Haastateltavat nostivat esiin annettujen ohjeiden ja tavoitteiden järkevyyden ja 

yksilöllisyyden. Samaan tulokseen tuli esimerkiksi Bodenheimer ym. (2002) tut-

kimuksessa pitkäaikaissairaiden tukemisesta perusterveydenhuollossa. Yleispä-

tevät ohjeet tai mahdottomat tavoitteet eivät auta ihmistä parantamaan terveyt-

tään ja elämänlaatuaan. Sihvola ym. (2019) nostaa esiin sen, että ohjauksessa 

ei selvitetä potilaan tietämystä ohjattavasta asiasta eikä myöskään kannusteta 

miettimään omaa elämäntilannettaan. Yksilölliset, omia ongelmanratkaisutaitoja 

vahvistavat ohjeet, koetaan parempina ja elämänhallintaa lisäävinä. Kirjallisten 

ohjeiden tekemiseen pitäisi ottaa mukaan myös asiakkaita esimerkiksi tehdä yh-

teistyötä asiakasraadin tai eri potilasjärjestöjen kanssa. Potilasjärjestöillä on 

yleensä paras tieto oman jäsenistönsä arjesta ja tarpeista. Ohjeet pitäisi olla muo-

kattavissa jokaiselle yksilöllisiksi, voimavarojen ja kykyjen mukaisesti. Yllättävää 

oli, että edelleen ihmiset kokivat tarvitsevansa ohjeita perusasioissa, kuten tietoa 

itse sairaudesta ja sen hoitamisesta. Tämä ei nouse esiin niin selkeästi aiem-

masta kirjallisuudesta, joka korostaa kuuntelua ja yksilöllistä ohjausta.  

 

Terveyden kokemus on jokaiselle yksilöllinen ja jokaisen pitäisi oppia elämään 

mahdollisimman hyvää elämää omien lähtökohtien ja sairauksien kanssa. Tätä 

korostetaan jo WHO:n terveyden määritelmässäkin. Terveyden hyvä kokemus 

nousi vahvasti esiin Pietilän ym. (2012) toimittamassa teoksessa terveyden edis-

tämisestä kuin myös haastateltaviltakin. Ne, jotka kertoivat kokevansa tervey-

tensä hyvänä, osasivat suhteuttaa ongelmat ja sairaudet omaan elämäntilantee-

seensa. Heillä oli myös paljon arkielämän työkaluja sekä sosiaalista tukea, joiden 

avulla he pystyivät parantamaan elämänlaatuaan. Terveydenhuollon ammatti-

laisten ohjauksessa kiinnitetään usein liian vähän huomiota ohjattavan hyvinvoin-

nin tunteeseen ja mielialaan. Näin toteaa Sihvola ym. (2019) tutkimuksessaan. 
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Kaikkiin asioihin ei voi vaikuttaa, mutta voi oppia elämään silti hyvää elämää sai-

rauksista huolimatta. Se vaatii kuitenkin asenteenmuutoksen niin itse ihmisessä 

kuin häntä hoitavissa ammattilaisissakin. Ryhmän myötä haastatellut kertoivat 

oppineensa asennoitumaan positiivisemmin itseensä ja saivat voimavaroja aktii-

visempaan elämään. Myös Turner ym. (2015) toteaa voimaantuneet ihmisen 

osallistuvat todennäköisemmin päätöksentekoon omissa asioissaan ja paranta-

van terveyskäyttäytymistään. Routasalo ja Pitkälä (2009) toteavat voimaantumi-

sen aiheuttavan helposti terveydenhuollon ammattilaisille asenneongelmia. Poti-

las tulee vastaanotolle oman elämänsä asiantuntijana ja hoitohenkilöstön täytyy 

osata kohdata hänet tasa-arvoisesti ja arvostavasti.  

 

 

6.3.2 Elämänhallinta 

 

Tutkimuksen toisena tärkeänä tuloksena oli elämänhallinnan paraneminen. 

Haastatellut kertoivat isoimpina asioina Arkeen Voimaa -ryhmän vaikutuksista ar-

kipärjäämiseen ja elämänhallintaan, oman toiminnan suunnittelun tärkeyden, ryh-

mässä jaetut kokemukset ja tunne siitä, että jokainen on tärkeä ja merkitykselli-

nen omana itsenään. Oman toiminnan suunnittelun opettelu lisäsi selkeästi mi-

näpystyvyyttä ja vahvisti itseluottamusta omasta selviytymisestä. Ryhmä myös 

lisäsi osallisuuden tunnetta ja vähensi yksinäisyyttä. USA:ssa, kuten Johnston 

ym. (2012) ja Turner ym. (2018), Arkeen Voimaa toimintamallista tehdyissä tutki-

muksissa todettiin myös itsehoitotaitojen parantuneen ja fyysisen aktiivisuuden 

lisääntyneen. Näin toteavat myös Sakakibara ym. (2019) tutkimuksessaan ver-

taistuen ja itsehoidon merkityksestä sydänsairaille. Hekin toteavat vertaistukiryh-

män parantavan itsehoitoa, elämänlaatua sekä oman sairauden kanssa pärjää-

mistä.  

 

Ryhmä myös vaikutti mielialaan ja asennoitumisen omaan sairauteen. Tässä tut-

kimuksessa nimenomaan oman toiminnan suunnittelu nousi tärkeimpänä työka-

luna esiin. Tämä työkalu koettiin käyttökelpoisena monella eri osa-alueella kuten 

terveellisten ruokailutottumusten opettelussa tai rentoutumisen ja oman itsensä 

ajattelussa. Oman toiminnan suunnittelun myötä moni kokeili itselleen uusia asi-

oita ja sai niistä iloa elämään. 
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Vertaistuen merkitys on tämänkin tutkimuksen tärkeimpiä tuloksia. Jokainen 

haastateltu määritteli ryhmän suurimmaksi anniksi ryhmästä saadun tuen. 

Ryhmä aktivoi ihmisiä omassa arjessaan ja moni kertoi uskaltautuneensa lähteä 

liikkeelle monien vuosien jälkeen. Kokemus siitä, että jokainen on yhtä tärkeä ja 

voi omana itsenään tukea toisia, oli voimaannuttavaa. Erilaisten ihmisten kohtaa-

minen ja heidän kertomat kokemukset koettiin ryhmän rikkautena. Ryhmä antoi 

sosiaalista tukea sellaisille, jotka eivät saaneet omalta lähipiiriltään tukea. Muu-

tamat myös lähtivät Arkeen Voimaa - toimintaan mukaan ryhmänohjaajakoulu-

tuksen kautta. Samaan johtopäätökseen vertaistuen merkityksestä tulivat myös 

Mikkonen (2009) väitöskirjassaan vertaistuesta ja Kitula (2018) YAMK opinnäy-

tetyössään Arkeen Voimaa -toiminnasta. 

 

Ammattilaisten tietoisuus erilaisista vertaistuen vaihtoehdoista oli haastateltavien 

mielestä huonoa. Arkeen Voimaa ryhmistä tiedotettiin kunnissa huonosti eikä 

henkilökunta osannut ohjata asiakkaitaan toimintaan. Tätä harmiteltiin ja toivot-

tiin, että toimintaa mainostettaisiin paremmin, jotta useammat ihmiset pääsisivät 

toimintaan mukaan. Vaikka Arkeen Voimaa -toiminta on ollut osassa kunnissa jo 

useita vuosia käytössä, sen haasteet ovat edelleen markkinoinnissa ja ammatti-

laisten tietoisuuden lisäämisessä. Samaa ongelmaa on näkyvissä myös muussa 

vertaistukitoiminnassa, kuten Mikkonenkin (2009) toteaa. Tieto on pirstaleisena 

monessa eri kanavassa ja itsekin omassa työssä toteaa oikean tiedon löytymisen 

ja jakamisen haasteen.  

 

Terveysasemille kaivattaisiin kuuntelijoita ja opastajia, koulutettuja kokemusoh-

jaajia, joilta tietoa eri vertaistuen mahdollisuuksista voisi saada. Osassa sairaa-

loista tähän on jo herätty ja esimerkiksi Tampereella Sydänsairaalan tiloissa si-

jaitsee myös Sydänyhdistyksen toimipiste, jolloin hoitohenkilöstön on helppo oh-

jata potilaat kolmannen sektorin toiminnan piiriin (Sydänsairaala n.d.). Pirkan-

maan sairaanhoitopiirin alueella myös kokemusasiantuntijoiden määrä lisääntyy 

(Tays n.d.). Palukka, Tiilikka ja Auvinen (2019) toteavat tutkimuksessaan koke-

musasiantuntijan merkityksestä osallisuuden lisääjänä, että kokemusasiantunti-

jat antavat potilaan näkemystä ja lisäävät ammattilaisten ymmärrystä hoidetta-

vasta asiasta. Kokemusasiantuntijat nähdään uuden näkökulman avaajina, esi-

kuvina ja välittäjinä potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä. 
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Yksinäisyys ja tyytyväisyys elämään ovat suoraan verrannollisia keskenään. 

Haastateltavat, jotka kokivat olevansa yksinäisiä, kokivat myös olevansa sai-

raampia. Näin toteavat myös Gerst-Emerson & Jayawardhana (2015) omassa 

tutkimuksessaan yksinäisyyden vaikutuksista terveyteen. Niillä, joilla on vähäinen 

sosiaalinen tukiverkosto, jäävät helposti kotiin ja elämän merkityksettömyys ko-

rostuu. Ainoat sosiaaliset kontaktit ovat terveydenhuollon ammattilaisia. Jos tä-

hän vielä lisätään kiire ja palvelujen huono saatavuus, syrjäytyminen voi olla koh-

talokasta. Vaihtuvuus henkilökunnassa ja asiakaskontaktien muuttuminen verk-

kopalveluiksi vähentävät verkostoa entisestään. Ihmiset tarvitsevat ja kaipaavat 

edelleen ihmiskontakteja. Kaikkea ei voida säästöjen ja tehokkuuden nimissä siir-

tää koneiden ja puhelinsovellusten tehtäväksi. Arkeen Voimaa -ryhmätoiminta 

vastaa tähän yksinäisyyden ja osattomuuden tunteeseen ryhmän aikana. Se an-

taa sosiaalista tukea ja opettaa arjessa pärjäämistä yksinkertaisilla työkaluilla. 

Haastateltavat nostivat työkaluista tärkeimpinä esiin oman jaksamisen paranta-

misen, arjessa pärjäämisen ja henkilökohtaisen aktivoitumisen.  

 

Arkeen Voimaa -toiminta auttaa ryhmäläisten yksinäisyyden kokemukseen ja syr-

jäytymiseen vahvasti ryhmän aikana. Silti ongelmaksi muodostuu se, mitä tapah-

tuu ryhmän päättymisen jälkeen. Kuten jo Gerst-Emerson & Jayawardhana 

(2015) toteaa, yksinäiset ja syrjäytyvät pitäisi ohjata esimerkiksi järjestötoimin-

taan ja muihin ryhmiin. Ryhmän avulla voimaantuneet ihmiset jaksavat etsiä it-

selleen sopivaa toimintaa kunnan, seurakunnan ja järjestöjen sekä yhdistysten 

erilaisista toiminnoista paremmin. Edelleen haastettava asettaa tiedon löytymi-

nen. Oleellisessa asemassa ovat myös terveydenhuollon ammattilaiset, jotka 

kohtaavat näitä ihmisiä päivittäin. Heillä pitäisi olla tietoa ja taitoa ottaa yksinäi-

syys ja syrjäytyminen puheeksi ja yrittää ennaltaehkäistä ongelmia sitä kautta.  

 

 

6.4 Johtopäätökset, kehittämisehdotukset ja jatkotutkimushaasteet 

 

Tämä tutkimus, pienestä otoksesta huolimatta, osoittaa Suomen perusterveyden-

huollon palveluiden kehittämistarpeita vahvasti. Terveyskeskusjärjestelmää pi-

täisi kehittää edelleen hyvinvointikeskuksien suuntaan, joissa saman katon alla 

olisi laajasti eri hyvinvoinnin palveluita. Esimerkiksi terveyspalveluiden lisäksi pi-



48 

 

täisi samasta paikasta löytyä sosiaalipalvelut, seurakunnan ja järjestöjen toimin-

tapisteet sekä Kela. Vertaiset ja kokemusasiantuntijat olisivat paikalla kuuntele-

massa asiakkaita ja neuvomassa ja ohjaamassa eteenpäin. Tämäkin tutkimus 

todistaa, että usein kuuluksi ja nähdyksi tuleminen jo riittää auttamaan. 

 

Arkeen Voimaa -ryhmä toimii hyvin ihmisen kokonaisvaltaisesti huomioon otta-

vana toimintana. Tuloksena on voimaantuneita, itseään hoitavia kansalaisia. Toi-

mintamalli on myös kustannustehokas ja vapauttaa terveydenhuollon ammatti-

laisten resursseja muuhun työhön. Toiminnan heikkoutena on hitaasti leviävä tie-

toisuus mallin toimivuudesta ja saatavuudesta. Jokaisen Arkeen Voimaa toimin-

taa tuottavan kunnan tulisi pohtia, miten markkinointia ja tietoisuutta voitaisiin li-

sätä, että toiminta tulisi yhä useampien saataville. Tulevaisuudessa tarvitsemme 

yhä enemmän vertaisia, kokemusasiantuntijoita ja kolmatta sektoria edistämään 

hyvinvointia ja vähentämään syrjäytymistä.  

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä löytyy paljon jatkotutkimusehdotuk-

sia. Voitaisiin kartoittaa terveydenhuollon ammattilaisten tarpeita ja ajatuksia pal-

veluiden kehittämisestä asiakaslähtöisemmäksi. Lisäksi voitaisiin lähteä teke-

mään tutkimusta siitä, miten voitaisiin vähentää kuntalaisten yksinäisyyttä ja li-

sätä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, jotta arkipärjääminen lisääntyisi. 
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LIITTEET 

Liite 1. Taulukko käytetyistä tutkimuksista. 
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Liite 2. Teemahaastattelun runko. 

TEEMAHAASTATTELU                           1/2 

 

Haastattelun alussa haastateltavilta kysytään taustatietona, miten ohjautui Ar-
keen Voimaa ryhmään, sukupuoli ja ikä. Muut tiedot eivät ole oleellisia tutkimuk-
sen kannalta.  
 
Teemahaastattelun sisältö nousee teoreettisesta viitekehyksestä ja haastattelu 
on jaettu kahteen pääteemaan: 
 

1. Arkeen Voimaa -ryhmään osallistuneen kokemukset saamastaan ohjauk-
sesta ja tuesta. 
 
a. nähdyksi ja kuulluksi tuleminen 

1. Kun olet terveydenhuollon asiakkaana, koetko, että sinun toi-
veitasi kuunnellaan omien asioidesi suunnittelussa? 

2. Saatko omalta lähipiiriltäsi tukea sairautesi hoitoon ja arjessa pär-
jäämiseen? 

3. Millaista tukea sait Arkeen Voimaa ryhmästä? 

 
b. muutokset omien voimavarojen mukaan 

1. Kun saat ohjeita ja neuvontaa oman sairautesi hoitamiseen, onko 
niitä helppo noudattaa omassa arjessa? 

2. Millaisia toimintasuunnitelmia teit Arkeen Voimaa ryhmässä?/ Mi-
ten toimintasuunnitelma auttoi sinua muutosten tekemisessä? 

3. Millaista ohjausta ja neuvontaa tarvitset pärjätäksesi arjessa? 
 

c. itsehoitotyökalut 
1. Minkälaisia itsehoidon työkaluja Arkeen Voimaa ryhmässä opetel-

tiin käyttämään? 
2. Mikä/mitkä työkalut on jäänyt omaan arkeen käyttöön? 

 
d. osallisuuden lisääntyminen 

1. Oliko Arkeen Voimaa ryhmän aikana jotain aiheita tai työkaluja, 
joita olet vienyt oman lähipiirisi käyttöön? 

2. Mitä eri palveluita käytät hyvinvointisi parantamiseksi? 
3. Millä muulla tavoin lisäät hyvinvointiasi? 
4. Teetkö jonkinlaista vapaaehtoistyötä omassa kunnassasi? 

 
2. Arkeen Voimaa toimintamalli ryhmäläisen tukena arjessa selviytymistä.  

 
a. koettu terveys 

1. Minkälaiseksi koet terveytesi tällä hetkellä? 
2. Mitkä asiat elämässäsi tuntuivat vaikeilta ennen osallistumistasi 

Arkeen Voimaa ryhmää? 
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3. Koitko, että Arkeen Voimaa ryhmästä oli apua jokapäiväisessä 

elämässä toimimiseen? Miten siitä oli apua? 
 

b. elämänlaatu 
1. Miten tyytyväinen olet elämääsi nyt? 
2. Mitkä asiat arkielämässäsi on paremmin tai tuntuvat helpommilta 

kuin ennen Arkeen Voimaa ryhmään osallistumistasi? 
3. Mikä mielestäsi oli parasta, mitä ryhmästä sait, jos ajattelet elä-

määsi tällä hetkellä? 
 

c. yksinäisyys 
1. Onko sinulla ystäviä tai kavereista, joiden kanssa vietät aikaasi? 
2. Jos sinulle ei ole, niin miltä se tuntuu? 
3. Minkälainen tukiverkosto sinulla on arjessasi? 
4. Miten Arkeen Voimaa ryhmään osallistuminen vaikutti yksinäisyy-

den kokemukseesi? 
5. Minkälaiset asiat auttavat sinua, jos koet itsesi yksinäiseksi? 

 
d. arjessa pärjääminen 

1. Koetko, että Arkeen Voimaa ryhmästä oli apua jokapäiväisessä 
elämässä toimimiseen? Miten siitä oli apua? 

2. Miten se näkyi arjen toiminnoissasi arjen rutiineissa? 
3. Miten tulet taloudellisesti toimeen? 
4. Mistä olet mahdollisesti joutunut luopumaan taloudellisen tilan-

teesi vuoksi? 
5. Jos olet joutunut taloudellisen tilanteesi vuoksi luopumaan josta-

kin, oletko löytänyt tilalle jotain ja jos olet niin, mitä? 
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Liite 3. Suostumuslomake tutkimukseen.  

             1/2 

ARKEEN VOIMAA RYHMÄLÄISTEN KOKEMUKSIA RYHMÄSTÄ SAAMASTAAN OH-
JAUKSESTA JA TUESTA 
 
TIEDOTE HAASTATELTAVALLE JA SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMI-
SESTA 
 
 Yhteystiedot: 
 
Vastuulliset tutkijat:  
Susanna Lehtimäki   Riitta Nikkola 
YAMK-kliininen asiantuntija,  ohjaava opettaja, TAMK 
opiskelija TAMK   riitta.nikkola@tuni.fi  
susanna.v.lehtimaki@tuni.fi  
 
Riikka Korhonen 
koordinaattori, Kuntaliitto, Arkeen Voimaa -toimintamalli 
riikka.korhonen@kuntaliitto.fi 
 
Tampereen ammattikorkeakoulu 
Kuntokatu 3 
33520 Tampere  
 
Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja merkitys: 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa Arkeen Voimaa ryhmään osallistuneiden ko-
kemuksia ryhmässä saamastaan tuesta ja ohjauksesta. Tavoitteena on tuottaa tietoa, 
jota voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveyspalveluita kehitettäessä.  
 
Tutkimusaineiston käyttötarkoitus, käsittely ja säilyttäminen: 
 
Aineistoa käytetään ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön tutkimusma-
teriaalina. Materiaaleja säilytetään tutkijan omassa kannettavassa tietokoneessa, joka 
turvattu salasanalla. Konetta säilytetään lukittavassa kaapissa. Materiaalit säilytetään 
31.12.2019, kunnes opinnäytetyö on valmis, arvioitu ja tallennettu Theseus opinnäyte-
työtietokantaan.  
  
 
Menettelyt, joiden kohteeksi tutkittavat joutuvat: 
Haastateltavat saadaan Pirkanmaan Arkeen Voimaa kuntien aluekoordinaattorin kautta. 
Tutkija kutsuu itse henkilökohtaisesti tutkittavat haastatteluun. Tutkittavat osallistuvat 
teemahaastatteluun, joka äänitetään ja litteroidaan tekstiksi jälkeenpäin tutkijan toi-
mesta. Tutkittavista kerätään tunnistetietoina sukupuoli, miten ohjautunut Arkeen Voi-
maa ryhmään ja missä kunnassa asuu. Tiedot esitetään niin, ettei tutkittava ole tunnis-
tettavissa lopullisesta työstä. 
 
Miten ja mihin tutkimustuloksia aiotaan käyttää: 
 
Tutkimuksen tulokset julkaistaan Theseus opinnäytetietokannassa, opinnäytetyöstä jul-
kaistaan myös lyhyt artikkeli Kuntaliiton lehdessä ja Stanfordin yliopistossa, USA:ssa. 
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Haastateltavien oikeudet: 
 
Osallistuminen tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. Haastateltavilla on tutkimuksen 
aikana oikeus kieltäytyä tutkimuksesta ja keskeyttää tutkimukseen osallistuminen missä 
vaiheessa tahansa ilman, että siitä aiheutuu heille mitään seuraamuksia. Tutkimuksen 
järjestelyt ja tulosten raportointi ovat luottamuksellisia. Tutkimuksesta saatavat tutkitta-
vien henkilökohtaiset tiedot tulevat ainoastaan tutkijan käyttöön ja tulokset julkaistaan 
tutkimusraporteissa siten, ettei yksittäistä tutkittavaa voi tunnistaa. Tutkittavilla on oikeus 
saada lisätietoa tutkimuksesta tutkijalta missä vaiheessa tahansa. 
 
Tutkittavan suostumus tutkimukseen osallistumisesta: 
 
Olen perehtynyt tämän tutkimuksen tarkoitukseen ja sisältöön, kerättävän tutkimusai-
neiston käyttöön, tutkittaville aiheutuviin mahdollisiin haittoihin sekä tutkittavien oikeuk-
siin. Suostun osallistumaan tutkimukseen annettujen ohjeiden mukaisesti. Voin halutes-
sani peruuttaa tai keskeyttää osallistumiseni tai kieltäytyä tutkimukseen osallistumisesta 
missä vaiheessa tahansa. Tutkimustuloksiani ja kerättyä aineistoa saa käyttää ja hyö-
dyntää sellaisessa muodossa, jossa yksittäistä tutkittavaa ei voi tunnistaa. Suostumuk-
sen yhteydessä annan luvan tutkijalle käyttää tietojani (nimi, puh. nro) opinnäytetyön 
osallistujien rekisterissä, joka hävitetään opinnäytetyön valmistuttua 31.12.2019. 
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