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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää syöpäpotilaiden toiveita lääkehoitopoliklinikan 
hoitoympäristön suhteen. Opinnäytetyössä on myös selvitetty vaikuttaako syöpälääkehoidon 
kesto potilaan yksityisyyden tai sosiaalisuuden tarpeeseen. Opinnäytetyön aihe oli 
työelämälähtöinen ja se tehtiin Tyks:n syöpätautien klinikan lääkehoitopoliklinikalle tulevien 
muutostöiden suunnittelun tarpeisiin. 

Opinnäytetyön viitekehykseksi valittiin Katie Erikssonin karitatiivinen hoitotyön teoria, joka ohjasi 
tiedonhakua ja tulosten pohdintaa. Kysely tehtiin anonyymillä kyselylomakkeella, jonka 
syöpälääkehoidossa käyvät potilaat täyttivät hoidon aikana. Kyselylomakkeita jaettiin 90 ja 
vastausprosentti oli 100%. Kyselylomakkeet käytiin yksitellen läpi ja tehtiin yhteenveto 
vastauksista. Monivalintakysymysten tulokset vietiin exel-ohjelmaan, jolla tehtiin taulukot ja 
laskettiin prosenttiosuudet. Avoimet kysymykset käsiteltiin erikseen. 

Tutkimustuloksissa tuli esiin sosiaalisen hoitoympäristön arvostus. 57% kaikista vastaajista halusi 
olla mieluiten syöpälääkehoidon aikana hoitohuoneessa, jossa on useita muita. Yksityisyyden 
tarve lisääntyi potilasryhmässä, jonka syöpälääkehoito oli kestänyt yli 18 kk, mutta sitä oli myös 
0-3 kk syöpälääkehoidossa käyneiden ryhmässä. Esille tuli myös toive saada keskustella nykyistä 
yksityisemmin hoitajan kanssa. 

Mieluisin lepopaikka syöpälääkehoidon aikana oli sänky. Hoidon aikana toivottiin 
välipalamahdollisuutta. Mieluisimpia virikkeitä olivat television katselu ja musiikin tai äänikirjojen 
kuuntelu. 
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The purpose of this thesis was to find out the wishes of cancer patients regarding the treatment 
environment of the drug treatment clinic.  There was also investigated whether the duration of 
cancer treatment affects the patient's need for privacy or sociality. The subject of the research 
was work-life oriented. The research was created for planning the future changes at the oncologic 
outpatient clinic of Turku University Hospital.  

Katie Eriksson’s caritative caring theory was chosen as the reference framework for the research 
and it guided the information retrieval and reflection of the results. The survey was done with an 
anonymous questionnaire which  patients filled out during the cancer treatment. 

90 questionnaires were given to patients and the response rate was 100%.  The questionnaires 
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have a more private conversation with a nurse.  The preferred place to be during  the treatment 
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1 JOHDANTO 

Aihe tälle opinnäytetyölle löytyi Tyks:n syöpätautien poliklinikan sisällä toimivan lääke-

hoitopoliklinikan muutostöiden suunnittelun yhteydessä. Lääkehoitopoliklinikka on jo 

useiden vuosien ajan kärsinyt tilanahtaudesta. Tila T-sairaalan 1. kerroksessa on suun-

niteltu noin 20 vuotta sitten täysin erilaiselle potilasmäärälle kuin mitä tänä päivänä on. 

Syöpäpotilaiden hoitomahdollisuudet ovat vuosien mittaan parantuneet uusien solunsal-

paajien ja biologisten vasta-aineiden myötä. Viimeisimpänä ovat tulleet immuno-onkolo-

giset hoidot sellaisiin tauteihin, joihin aikaisemmin ei ollut hoitomahdollisuuksia. Myös 

potilasmäärät ovat lisääntyneet syöpään sairastuneiden määrän lisääntyessä vuosi vuo-

delta. Usean vuoden ajan on syöpätautien poliklinikka etsinyt korvaavia/lisätiloja, jotta 

mahdollisimman moni potilas saisi tarvitsemansa hoidon asianmukaisessa hoitoympä-

ristössä.  

Keväällä 2019 Syöpätautien klinikka sai tietää, että viereisen urologian poliklinikan tilat 

vapautuvat syöpätautien poliklinikan käyttöön. Tämä mahdollistaa lääkehoitopoliklinikan 

tilojen laajentamisen nykyisen syöpätautien poliklinikan vastaanottotiloihin. Syöpätautien 

poliklinikka perusti suunnittelutyöryhmän, jonka tehtävänä on saada uudet tilat mahdol-

lisimman toimiviksi ja syöpäpotilaan lääkehoitoa tukeviksi. Samalla mietittiin käyttäjän eli 

syöpäpotilaan, joka saa lääkehoitoa, tarpeita ja toiveita uusien tilojen suhteen.  

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mitä lääkehoitoa saava syöpäpotilas 

odottaa fyysiseltä hoitoympäristöltään hoidon aikana. Tässä työssämme selvitämme 

mitä käsite hoitoympäristö merkitsee. Potilaiden mielipiteitä kysymme kyselykaavak-

keella, jonka jaamme heille hoidon aikana täytettäväksi. 

Molemmilla opinnäytetyön tekijöillä on pitkä työkokemus vakavasti sairaiden ihmisten 

hoitamisesta. Valitsimme opinnäytetyön viitekehykseksi Katie Erikssonin karitatiivisen 

hoitoteorian. Katie Eriksson (s. 1943) kuuluu Pohjoismaisiin hoitotutkimuksen uranuur-

tajiin (Grönroos ym, 1994, 501). Käsittelemme teoriaosassa myös Varsinais-Suomen 

hoitotyön strategista toimintaohjelmaa, jonka asettama päätavoite on ”Asiakkaalle pa-

rasta hoitotyöllä!” (vsshp 2019b). Opinnäytetyöllämme haluamme olla edistämässä tätä 

tavoitetta. 

. 
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2 LÄÄKEHOITOPOLIKLINIKKA HOITOYMPÄRISTÖNÄ 

Opinnäytetyön hoitoympäristönä olevassa syöpätautien poliklinikan lääkehoitopoliklini-

kalla hoidetaan syöpäpotilaita, jotka saavat suonensisäistä lääkehoitoa sairauteensa. 

Tila sijaitsee T-sairaalan B-osan 1. kerroksessa, poliklinikan takaosassa, palo-ovin ero-

tetulla alueella. Tilassa työskentelee 14 sairaanhoitajaa ja paikkoja potilaille on yhteensä 

29 kpl, joista 13 vuodepaikkaa ja 16 istumapaikkaa. Istumapaikat ovat erilaisia hoito-

tuoleja, joista osan saa makuuasentoon ja osaa ei pysty säätämään lainkaan. Päivittäin 

hoidossa käy 25-40 potilasta, jotka viipyvät tilassa 1-8 tuntia riippuen saamastaan lää-

kehoidosta. Eristyspotilaita varten on erillinen huone syöpätautien poliklinikan tiloissa 

erillään lääkehoitopoliklinikasta. 

Tila on suunniteltu alun perin 2000-luvun alussa kolmelle hoitajalle ja n. 15 potilaalle. T-

sairaala valmistui v. 2003, jolloin syöpätautien poliklinikkakin muutti sinne U-sairaalan 

alakerrasta. Työskentely tapahtui alussa tehtäväkeskeisesti ja muutettiin v. 2007 yksilö-

vastuisen hoitotyön mallin mukaiseksi, jolloin hoitajien määrä lisääntyi kolmesta yhdek-

sään. Tässä vaiheessa hoitajia saatiin lisää tiloihin muuttamalla työskentelyä siten, ettei 

lääkärin vastaanotolla enää ollut mukana hoitajaa. 

Alun perin hoitajia varten oli tehty erillinen kiinteä työskentelytila hoitotilan keskelle. Työs-

kentelytilassa oli kolme työtasoa, joissa aluksi työskenteli yksi hoitaja/taso. Vuonna 2007 

hoitajia työskenteli kolme/taso ja tällä hetkellä tilanne on sama, mutta yksi erillinen huone 

on jouduttu ottamaan hoitajien työskentelytilaksi, koska kiinteään työskentelytilaan ei 

mahdu enempää hoitajia. 

Lääkehoitopoliklinikalla hoidetaan kiinteää kasvainta sairastavia syöpäpotilaita, hemato-

logiset potilaat ja keuhkosyöpää sairastavat potilaat hoidetaan muualla. Suurimmat po-

tilasryhmät ovat rintasyöpää, suolistosyöpää ja gynekologista syöpää sairastavat poti-

laat. Lisäksi pienempiä potilasryhmiä ovat aivokasvain-, eturauhassyöpä- ja melanoma-

potilaat. Näiden lisäksi ovat vielä pään- ja kaulanalueen syöpää sairastavat ja mahalau-

kun syöpää sairastavat potilaat, joita on vähemmän kuin edellä mainittuja. 

Hoitotila on suuren potilasmäärän vuoksi ahdas ja hälyinen, puheensorina, puhelinten 

soittoäänet ja infuusiopumppujen äänet aiheuttavat hälyä. Lääkehoidot annetaan in-

fuusiopumppujen kautta ja nämä laitteet ovat kiinnitettyinä tiputustelineisiin, jotka vievät 
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myös tilaa. Potilaille tarjotaan kahvia, teetä, mehua ja vettä sairaalan puolesta sekä päh-

kinöitä ja hedelmäsosepurkkeja pieneen nälkään. 
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3 KATIE ERIKSSONIN KARITATIIVINEN HOITOTEORIA 

Katie Eriksson (s. 1943) kuuluu Pohjoismaisiin hoitotutkimuksen uranuurtajiin. Hän on 

rakentanut oman karitatiivisen hoitoteoriansa ja ollut raivaamassa tietä uudelle tieteen-

alalle. Katie Erikssonin pääasiallinen työkenttä on ollut koulutus ja tutkimus. (Grönroos 

ym, 1994, 501-502.) 

3.1 Hoitoprosessimalli ja käsitteet 

Katie Eriksson aloitti hoitoprosessimallinsa kehittämisen 1970-luvulla. Se on osoittautu-

nut käyttökelpoiseksi sekä käytännön hoitotyössä että koulutuksessa. Mallia on käytetty 

hoitotyön yleisenä lähtökohtana mm. Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa ja se 

on muodostanut Helsingin ruotsinkielisen sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitel-

man perustan jo 1970-luvulla. (Grönroos ym. 1994, 503.) Nykypäivänä HUS:n hoitotyön 

ammatillinen toimintamalli noudattaa magneettisairaala-viitekehystä (HUS 2019b). 

Erikssonin hoitoprosessimalli muodosti ensimmäisen perusrakenteen hoitotieteen kehit-

tämiseksi omana tieteenalanaan (Grönroos ym. 1994, 504). 

Eriksson on kehittänyt termejä ja käsitteitä teoriaa ja hoitotiedettä varten. Tärkeimpiä 

käsitteitä ovat hoitaminen, potilas, hoitaja, caritas, karitatiivinen hoito, kärsimys, terveys, 

hoitoyhteys, kutsu, hoitokulttuuri, hoitoprosessi ja hoitotyö. (Grönroos ym. 1994, 504-

505.) 

3.2 Perusoletukset 

Erikssonin teorian perusoletuksena on nähdä ihminen jakamattomana kokonaisuutena. 

Ihmisellä on ruumiillinen, sielullinen ja henkinen ulottuvuus. Erikssonin mukaan ihminen 

on pohjimmiltaan uskonnollinen, vaikka kaikki eivät ole tätä ulottuvuutta itsessään myön-

täneet. Ihmisen arvokkuuteen kuuluu sisäinen vapaus. Ihminen on vastuussa omasta ja 

muiden elämästä. Ihmisen ensisijainen tehtävä on palvella ja olla olemassa muita varten. 

Eriksson näkee terveyden enemmän kuin sairauden puuttumisena. Terveenä oleminen 

on eheyttä. Terveys on osa ihmisen elämää. (Grönroos ym. 1994, 505.) 
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Hoitamisen peruskategoria on kärsimys, joka motivoi kaikkea hoitoa. Hoitamisen perus-

rakenne on potilaan ja hoitajan välinen suhde. Hoitoyhteys muodostaa hoitamisen mer-

kitysyhteyden ja hoitamisen perusmotiivina on caritas-motiivi. Caritas viittaa siihen vai-

kuttimeen, joka saa hoitajat hoitamaan. Sen pohjana on pyyteetön rakkaus. Caritas-mo-

tiivi herättää myötäelämisen kautta hoitajassa halun lievittää kärsimystä auttamalla poti-

lasta. Hoitaminen on ihmiselle luontaista. Se on hoivaamista, leikkimistä ja oppimista. 

Erilaisten hoitotoimintojen ja hoitotoimenpiteiden perustana tulee olla ehdoton karitatiivi-

nen etiikka. Tämä tarkoittaa sellaista vastuuta ja halua tehdä hyvää, joka kumpuaa hoi-

tajan sisäisestä suhteesta hoitamiseen. (Grönroos ym. 1994, 505.) 

3.3 Karitatiivisen aatteen perintö 

Karitatiivinen aate eli lähimmäisenrakkaus antaa perustan hoitamisen pysyvien perusar-

vojen siirtämisessä eteenpäin. Se voi toimia ammatillisen hoitamisen eettisenä perus-

tana, eikä ole ristiriidassa tieteen, tiedon tai teknologian kanssa. (Eriksson 2004, 9-10.)  

Erikssonin teorian pohjalta tehty tutkimus auttaa hoitotyön tekijöitä tunnistamaan parem-

min työssämme kohtaamaamme kärsimystä. Tämä antaa paremmat työkalut potilaan 

kärsimyksen lievittämiseen ja poistamiseen. Skandinaavisella kielialueella Erikssonin 

työllä on vankka asema hoitotieteessä. Suomenkielisessä hoitotieteessä hoitokärsi-

mystä koskevaa keskustelua tarvitaan nykyistä enemmän. (Toivanen 2009, 258-259.) 

Tarvitsemme ihanteita, joita kohti pyrkiä. Meidän on hyvä tuntea ja kunnioittaa sitä, mitä 

edelläkävijämme ovat ajatelleet, sanoneet ja tehneet. Perinteet eivät poissulje innovatii-

visuutta ja visioita. Nämä voivat rikastuttaa toisiaan. (Matilainen 2004, 31.) 
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4 HOITAMINEN 

Hoitaminen on kuulunut alun perin ihmisen luontaisiin käyttäytymismalleihin. Se on koh-

distunut ihmiseen ja sen tavoitteena on ollut edistää terveyttä. Nykyisin hoitaminen on 

monen eri ammattikunnan työn pääsisältö. (Eriksson 1987, 9.)  Tässä opinnäytetyössä 

hoitamista lähdetään kuvaamaan Katie Erikssonin alkuperäisen hoitamisen idean kautta 

nykyaikaisiin hoitamisen käytäntöihin. Nykyaikaista hoitotyön toimintamallia tarkastel-

laan Varsinais-Suomen alueen hoitotyön strategisen toimintaohjelman näkökulmasta. 

4.1 Varsinais-Suomen alueen hoitotyön strateginen toimintaohjelma 

Varsinais-Suomen alueen hoitotyön strateginen toimintaohjelma pohjautuu kansallisiin 

sosiaali- ja terveyspoliittisiin linjauksiin, joiden tavoitteena on vähentää syrjäytymistä, pa-

rantaa hyvinvointia, terveyttä, palveluiden vaikuttavuutta, saatavuutta ja laatua, sekä vä-

hentää alueellisia eroja. Se on laadittu Varsinais-Suomen alueen hoitotyön johtajien ver-

koston kanssa. Toimintaohjelman tavoitteena on saavuttaa erinomaiset potilashoidon tu-

lokset sekä sitoutunut ja työtyytyväinen henkilökunta. (vsshp 2019b.) 

4.1.1 Hoitotyön arvot, visio, perustehtävä ja toimintaympäristö 

Varsinais-Suomen alueen hoitotyön arvoja ovat asiakaslähtöisyys ja yhdenvertaisuus, 

hyvinvoiva ja osaava henkilöstö sekä hoitotyön jatkuva parantaminen ja uudistaminen. 

Hoitotyön yhteisön visiona on olla alueellisesti vetovoimainen edelläkävijä. Haluamme 

olla kansallisesti ja kansainvälisesti yhteistyössä toimiva asiantuntijaverkosto. Toimin-

tamme Varsinais-Suomen alueella tulee olla asiakas- ja potilaslähtöistä. Sen tulee olla 

näyttöön perustuvaa ja jatkuvasti parantamiseen pyrkivää. Hoitotyön toimintamallin tär-

kein tavoite on: ”Asiakkaalle parasta hoitotyöllä!”. (vsshp 2019b.) 

Hoitotyön yhteisön perustehtävänä on tuottaa arvoa asiakkaillemme ja potilaillemme ter-

veyttä, elinvuosia ja sosiaalista hyvinvointia lisäämällä. Tätä perustehtävää varten tulee 

turvata laadukkaat hoitotyön menetelmät ja edistää alan tutkimukseen perustuvaa hoito-

työtä ja opetusta. Hoitotyön yhteisö on Varsinais-Suomen alueen sosiaali- ja terveyden-

huollon yksiköiden ylittävä, itsenäisessä asemassa toimiva asiantuntijaverkosto, joka 
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toimii osana moniammatillisia työyhteisöjä. Toimintaympäristömme on laaja. (vsshp 

2019b.) 

4.1.2  Hoitotyön strategiset päämäärät 

Toimivat rakenteet tukevat hoitohenkilökunnan asiantuntijuuden kehittymistä ja osalli-

suutta asiakkaiden ja potilaiden hoidossa sekä ohjauksessa (vsshp 2019b).  

Erinomainen ammatillinen toiminta on näyttöön perustuvaa, yhdenvertaista ja asiak-

kaan roolia vahvistavaa hoitotyön toimintaa. Tätä hyvinvoiva henkilökunta uudistaa mo-

niammatillisessa palvelukokonaisuudessa. (vsshp 2019b.)  

Uusi tieto, kehittäminen ja innovaatiot vastaa väestön tarpeisiin ja on vaikuttavaa. 

Korkeatasoinen alan opetus ja tutkimus tukevat uudistumista. (vsshp 2019b.)  

Laadukas johtaminen kehittää hoitotyötä tavoitteellisesti muutoksessa. Se on kommu-

nikoivaa ja läsnäolevaa. (vsshp 2019b.) 

Asiakkaalle parasta hoitotyöllä on hoitotyön toimintamallin keskeinen päämäärä 

(vsshp 2019b). 

4.2 Luontaisesta hoitamisesta näyttöön perustuvaan hoitotyöhön 

Katie Eriksson kuvaa luontaisen hoitamisen olevan ammatillisen hoitamisen ydin. Luon-

tainen hoitaminen on taitoa elää itse ja antaa toisten elää. Se on omien tavoitteiden aset-

tamista ja toisten tavoitteiden tukemista, kasvamista osana kokonaisuutta. (Eriksson 

1987, 48.) Luontainen hoitaminen on hoivaamista, leikkimistä ja oppimista. Sen avulla 

aikaansaadaan luottamusta, tyydytystä, kehittymistä sekä fyysisen ja henkisen hy-

vänolon tila. Hoitamisen avulla ylläpidetään, käynnistetään ja tuetaan terveysprosesseja. 

Hoitaminen luo terveyden ja eheytymisen edellytyksiä. (Eriksson 1987, 9.) 

Kaikki ihmiset ovat Erikssonin mukaan luontaisia hoitajia. Terve ihminen hoivaa, leikkii 

ja oppii omassa ympäristössään läheistensä ja ystäviensä kanssa. Itsehoito on luontai-

sen hoitamisen ja ammatillisen hoidon välimuoto. Siinä yhdistyvät luontainen hoitaminen 

ja ammattityötä tekevän antama tuki. Hoitamista voidaankin tarkastella kokonaisuutena, 

jonka muodostavat luontainen hoito, itsehoito ja toiseen kohdistuva hoito. Hoitaminen on 

kahden henkilön välinen tapahtuma, jonka tarkoitus on edistää terveyttä. (Eriksson 1987, 
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10-11.) Hoitamisen vuorovaikutussuhde synnyttää onnistuessaan eheytymisen, joka ak-

tivoi ihmisen henkiset voimat tukemaan paranemista, tai ainakin tuomaan parempaa 

oloa (Majaniemi 1995, 62). 

4.2.1 Ammatillinen hoitaminen 

Ammatillisen hoidon ensisijainen tehtävä on Erikssonin mukaan tukea luontaista hoitoa. 

Kun luontainen hoitaminen ei riitä, vajausta täydennetään ammatillisilla hoitomuodoilla. 

Ammatillisen hoitamisen lähtökohtana on kokonaisvaltainen näkemys. Siinä tarvitaan 

teknistä ymmärrystä, tieteellistä, teknologista ja taidollista osaamista. Hoitotyön kokonai-

suuden muodostaa ihminen suhteessa ympäristöönsä. Hoitamisen tulee olla kokonais-

valtaista. Ammatillisessa hoitamisessa korostuu ammatillinen erikoispätevyys. (Eriksson 

1987, 60-62.) 

Sairaalaan tullut potilas on hoitajan vastuulla. Vaikka hoitaja ei näennäisesti tekisikään 

mitään erityistä, hän kuitenkin tarkkailee potilastaan kokonaisvaltaisesti esimerkiksi kes-

kustellessaan hänen kanssaan. Hoitaja tarkkailee potilaansa vointia, jaksaako hän pu-

hua ja kuinka hän hengittää. Hän tarkkailee potilaansa ihonväriä, pulssia, ruumiinläm-

pöä, tajunnantasoa ja motoriikkaa. Hoitaja vertaa näitä aikaisempiin havaintoihinsa tai 

raportoituun tietoon. Hoitaja tekee havaintoja myös kivuliaisuudesta, tunteista, väsymyk-

sestä, mielialasta ja levollisuudesta. Siihen, mitä hoitaja havaitsee ja miten hän reagoi 

havaitsemaansa, vaikuttaa hoitajan kokemuksen lisäksi hänen asennoitumisensa hoito-

työhön. (Haho 2006, 171.) 

Terveydenhuoltoalalla koetaan riittämättömyyttä ja kiirettä. Yhteiskuntaa vaatii tuloksel-

lisuutta, ei inhimillisyyttä. Tästä voi seurata uupumusta ja näennäisesti kilttien asiakkai-

den alistamista asiantuntijuuden alle. (Mattila 2008, 123-124.) Karitatiivinen etiikka ohjaa 

hoitajaa kunnioittamaan ihmisarvoa ja rehellisyyttä. Se ohjaa luomaan potilaaseen välit-

tävän suhteen. Hoitajan asenne, käyttäytyminen, sitoutuminen, tieto ja hyvä tahto saavat 

potilaan tuntemaan itsensä tärkeäksi ja kunnioittamaan hoitajaansa. Ammatillisesti pä-

tevä hoitaja kantaa vastuun työstään. (Ljungquist 2018, 208.) Lähimmäisenrakkaus ra-

vitsee voimaantumista ja ehkäisee hoitajaa uupumasta (Mattila 2008, 126). 
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4.2.2 Näyttöön perustuva hoitotyö 

Sosiaali- ja terveysministeriö tuotti vuosina 2004-2007 hoitotyön tavoite- ja toimintaoh-

jelman, jonka tarkoitus oli vahvistaa hoitotyön henkilöstön asiantuntemusta ja hoitotyön 

vaikuttavuutta. Tavoitteena oli käynnistää näyttöön perustuva toiminnan kehittäminen 

hoitotyössä. (Perälä ym. 2008, 5.) Hoitotyön näyttöön perustuva toiminnan kehittäminen 

on laajasti hyväksytty periaate. Maailman terveysjärjestö (WHO) on jo vuosituhannen 

alussa korostanut näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä hoito- ja kätilötyössä. (Pe-

rälä ym. 2008, 13.) 

Sosiaali- ja terveydenhuolto on rakenteellisessa muutoksessa. Terveydenhuollon asiak-

kaille ja potilaille tulee turvata laadukkaat ja turvalliset palvelut riippumatta hänen asuin-

paikastaan tai hoitavasta yksiköstä. Näyttöön perustuvat, vaikuttavat hoitomenetelmät 

ovat osa hoidon laatua ja ne muodostavat perustan potilasturvallisuudelle. (Korhonen 

ym. 2018, 7.) 

Näyttöön perustuvan toiminnan vakiintumista hidastaa terveydenhuollon ammattilaisten 

epäselvä käsitys näyttöön perustuvasta toiminnasta (Korhonen ym. 2018, 7). Tervey-

denhuollon laadun on määritelty olevan parhaaseen, käytössä olevaan tietoon tai näyt-

töön perustuvaa (THL, 2019). Tästä seuraa kysymys, riittääkö organisaatiossa kehitetty 

hyvä käytäntö paikalliseksi ratkaisuksi? Toinen ongelma on toiminnan kehittäminen me-

netelmä edellä. Menetelmän ja näyttöön perustuvan toiminnan yhteyttä ei osoiteta tai 

tunnisteta. Näyttöön perustavan kehittämisen tulisi edetä kehittämisen tarve ja sisällölli-

set tavoitteet edellä. Tulevaisuudessa tarvitaan kansallisesti monistettavissa olevia ke-

hittämisohjelmia, joille näyttöön perustuva tieto antaa perustan. (Korhonen ym. 2018, 8.) 

Tarve näyttöön perustuvalle toiminnalle on terveydenhuollossa ilmeinen. Käytössä on 

edelleen vanhentuneita toimintatapoja, joka johtaa asiakkaiden ja potilaiden epätasa-

arvoiseen kohteluun. Vanhentuneiden, tehottomien ja kustannuksia lisäävien käytäntö-

jen tunnistaminen on ensimmäinen askel toiminnan näyttöön perustuvaan kehittämi-

seen. (Korhonen ym. 2018, 47.) 
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5 HOITOYMPÄRISTÖ 

Kehittämällä sairaalaympäristöä voimme lievittää potilaan kärsimystä (Eriksson 1996, 

51).  Potilaan kärsimys voi johtua sairaudesta. Se voi olla myös elämän myötä tulevaa 

elämiskärsimystä tai hoidosta johtuvaa hoitokärsimystä. Hoitokärsimystä voi aiheuttaa 

itse hoito ja tutkimukset, mutta sitä voivat aiheuttaa myös asenteet, teot ja kohtelu. Hoi-

tokärsimys voi olla myös hoidon puutteesta tai rakenteista johtuvaa. Hoitokärsimys ei ole 

täysin poistettavissa, mutta se tulisi tunnistaa, ja sitä tulisi kaikin tavoin pyrkiä poista-

maan ja lievittämään. (Toivanen 2009, 250-255.) Tullessaan sairaalaan potilaan tulee 

tuntea olevansa tervetullut ja kutsuttu. (Eriksson 1996, 51). 

Ympäristöllä on merkittävä rooli ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta (Anttila ym. 

2012, 36). Jo Florence Nightingalen aikakaudella 1800-luvulla tutkittiin hoitoympäristön 

puhtautta ja hygieniaa (Eriksson ym. 2007, 85). Nightingalen hoitofilosofiassa ympäris-

töolosuhteet ovat tärkeimmässä roolissa. Sairaanhoitajan tulee luoda ja ylläpitää tera-

peuttista ympäristöä, joka lisää potilaan mukavuutta ja tukee toipumista. (Pfettscher 

2014, 65-66.)  

Ympäristö voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen ympäristöön. Ulkoinen ympäristö tarkoit-

taa ihmisen ulkopuolista maailmaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Siihen kuuluvia 

tekijöitä ovat lämpö, valo, äänet, tuuletus, puhtaus ja ruokavalio. Ihmisten välisen kans-

sakäymisen voimia ovat perhe, koti, yhteisö ja kulttuuri. Sisäinen ympäristö tarkoittaa 

ihmisen mielen tapahtumia. (Eriksson ym. 2007, 85-86.) 

Ympäristö voidaan jakaa myös fyysiseen, sosiaaliseen ja symboliseen ympäristöön. Fyy-

sinen ympäristö tarkoittaa ihmisen elin- ja lähiympäristöä, joka voi olla esimerkiksi poti-

lashuone. Sosiaalinen ympäristö tarkoittaa ihmisen sosiaalista verkostoa. Symbolinen 

ympäristö pitää sisällään kielen, kulttuurin, sosiaaliset normit ja uskonnon. Ympäristö on 

siis monitahoinen kokonaisuus, joka on jokaiselle ihmiselle erilainen. (Eriksson ym. 

2007, 86-87.)  

5.1 Hoitoympäristön asiakaslähtöinen suunnittelu 

Hoitoympäristön kehittämisessä potilaan yksilöllisten tarpeiden, arvojen ja kokemusten 

tunnistaminen on avainasemassa. Hoitoympäristöä uudelleen rakennettaessa on 
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mahdollisuus vastata potilaan yksityisyyden tai sosiaalisen vuorovaikutuksen tarpeisiin. 

(Høybye, 2013, 445.)  

Tilasuunnittelu on tällä hetkellä yksi sairaaloiden merkittävistä kehittämiskohteista, jotta 

tutkimus- ja hoitoprosessit saataisiin toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla (Rejula 

ym. 2017, 93). Asiakaslähtöisyys on keskeistä terveydenhuollon fyysisten toimitilojen 

suunnittelussa. Terveydenhuollon fyysisen ympäristön suunnittelussa potilasasiakkaan 

rinnalla myös terveydenhuoltohenkilökunta on tilojen suunnittelun käyttäjäasiakas. Ter-

veydenhuollon toimintaympäristöä suunniteltaessa asiakaslähtöisyydessä otetaan huo-

mioon sekä potilasasiakkaan että käyttäjäasiakkaan tarpeet. (Jakola 2017, 49-50.)  

Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun suunnittelu on osallistavaa ja henkilökunta 

otetaan tiiviisti jo varhaisessa vaiheessa mukaan tilojen ja toimintojen suunnitteluun. Or-

ganisaatiokeskeisestä ajattelutavasta tulee sairaaloiden tilasuunnittelussa pyrkiä tietoi-

sesti eroon ja tuoda potilaskeskeisyyttä vahvasti esiin. (Rejula ym. 2017, 94.) Potilas-

asiakkaan kohdalla tilasuunnittelussa voidaan huomioida asiakkaan toiveet tilojen ja viih-

tyvyyden suhteen. Erityisesti sisustus ja äänimaailma ovat sellaisia suunnittelun ja kehit-

tämisen kohteita, joissa potilaan mielipide voidaan ottaa huomioon. (Jakola 2017, 40.) 

5.2 Syöpähoitoympäristö 

Syöpäpotilaiden kokemuksia fyysisestä hoitoympäristöstä on Suomessa tutkittu eräällä 

sädehoito-osastolla. Potilaat ovat nähneet sädehoito-osaston hoitoympäristön laajem-

pana kuin osaston fyysisenä nähtävät rajat ovat. Potilaat hahmottivat syöpäsairautensa 

laajempana kokemuksena, jonka yksi osa sädehoidon saaminen heille oli. (Karhu-Hä-

mäläinen, 1995, 63, 65.)  

Satakunnan keskussairaalassa on tehty kyselylomaketutkimus syöpätautien poliklinikan 

hoitohuoneen toimivuudesta potilaan näkökulmasta. Potilaat olivat pääosin tyytyväisiä 

hoitoympäristöön ja arvostivat sosiaalisuutta. Potilaat toivoivat hoitojen aikana ruokaa ja 

lämmintä juotavaa. Ahtaus koettiin häiritseväksi tekijäksi. (Tiitinen 2008, 2.) Kolmannes 

potilasta koki ahtauden häiritsevän hoitajan kanssa asioimista. Potilaat kokivat tilojen 

olevan ahtaat, lähinnä hoitajan kannalta. Tämä vaikeutti hoitajan työtä, millä oli vaiku-

tusta myös potilaisiin. Hoitohuoneen häiriötekijöitä muun muassa kovaäänistä keskuste-

lua, puhelimien ääniä ja ulkopuolisten ihmisten liikkumista, ei koettu erityisen 
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häiritseväksi. Vain 6% vastaajista ilmoitti näistä häiriintyvänsä. Kymmenen prosenttia 

vastanneista toivoi syöpähoidon ajaksi rauhallista tilaa. (Tiitinen 2008, 25-28.)  

Radiuksessa hoidossa käyneet rintasyöpäpotilaat arvostivat pieniä, yhden tai kahden 

hengen huoneita ja yksityisyyttä. Sellaisia oli sairaalaan saatu ja ne koettiin huomatta-

vana parannuksena aikaisempaan tilanteeseen. Kodikkuutta tiloihin kaivattiin enemmän. 

Hyvää mieltä lisäsivät iloiset ihmiset ja värikkäät patsaat. (Muurinen, 2009, 28.) 

Hyks:n syöpäkeskuksessa potilaiden näkemykset päiväosaston hoitohuoneen koosta ja 

samassa tilassa olevista potilasmääristä vaihtelivat. Osa potilaista toivoi ehdottomasti 

yhdenhengen huonetta. Osa taas piti nykyisistä kahden tai kolmen hengen hoitohuo-

neista, eivätkä pitäneet ajatusta yhden hengen hoitohuoneesta hyvänä. Huonokuntoi-

sille, sekä pitkiä ja raskaita hoitoja läpikäyville potilaille, potilaat toivoivat yhden hengen 

huoneita. Myös Helsingissä hoitohuoneen ahtaus koettiin ongelmaksi. (Ojanen ym. 

2015, 21-22.) Potilaat toivoivat hoitoympäristöön kodinomaisuutta, iloisia ja rauhoittavia 

värejä. Sisustuksen toivottiin olevan esteettistä ja seinille toivottiin tauluja. Luontoaiheet 

olivat mieluisia. Hoitotuoleihin oltiin tyytyväisiä. Virikkeitä toivottiin maltillisesti. Radion 

kuuntelu ja television katselu koettiin miellyttäviksi virikkeiksi. (Ojanen ym. 2015, 34.) 

Myös Satakunnan keskussairaalassa television katselu ja radion kuuntelu koettiin miel-

lyttäviksi virikkeiksi. Televisiota halusi katsoa syöpähoidon aikana  54% vastaajista ja 

radiota kuunnella 42% vastaajista (Tiitinen 2008, 26.) 

5.2.1 Yksityisyys vai sosiaalisuus 

Kokemus yksinäisyydestä ja ulkopuolella olemisesta voi aiheuttaa ihmiselle kärsimystä. 

Suuressa ihmispaljoudessakin ihminen voi kokea olevansa yksin. On myös ihmisiä, jotka 

haluavat olla yksin ja rauhassa. Ihmisiä, jotka haluavat elää totaalisen yksin, tuntematta 

itseään yksinäisiksi. Se, ettei halutessaan saa olla rauhassa, voi aiheuttaa ihmiselle kär-

simystä. (Eriksson 1996, 23.) 

Hoitoyksinäisyys tarkoittaa hoitosuhdetta, joka on potilaan mielestä toimimaton. Hoito-

suhteen perustavoite, yksilöllinen ymmärrys ja apu, jää saamatta. Tällöin potilaan ja hoi-

tavan henkilön välille ei ole muodostunut inhimillistä kohtaamista eikä yhteyttä. Potilaat 

voivat kokea itsensä yksinäisiksi myös, jos heiltä puuttuu mahdollisuus jakaa tuntemuk-

sia, kokemuksia ja tietoa hoitavan henkilökunnan kanssa. Potilaan tulisi olla hoitosuh-

teessa keskiössä, silti hän voi kokea itsensä ulkopuoliseksi. Hoitoyksinäisyys saattaa 
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hidastaa toipumista, tai aiheuttaa ainakin pahaa oloa, pelkoa ja turvattomuutta, sekä jät-

tää ahdistavia muistoja. Hoitavan ihmisen kanssa keskustelu tuodaan potilashaastatte-

luissa esiin hoitoyksinäisyyttä lievittävänä asiana. Hoitokulttuurin ja ilmapiirin lisäksi sai-

raalaympäristöllä voidaan myötävaikuttaa hoitoyksinäisyyteen. Toipumisrauhan puute 

saattaa lisätä potilaan hoitoyksinäisyyttä. Toisaalta pienikin läsnäoleva kohtaamishetki 

hoitavan henkilön kanssa saattaa voimaannuttaa potilasta niin paljon, että hän voi taas 

olla yksin. Negatiivisen hoitoyksinäisyyden lisäksi onkin olemassa myös positiivista hoi-

toyksinäisyyttä. Hoitoyksinäisyyttä voi lieventää myös potilastovereiden vertaistuki. 

(Kahre 2017, 106-111.) 

Vertaistuki on monelle syöpään sairastuneelle tärkeää. Rintasyöpään sairastuneet ker-

tovat vertaistuen auttaneen selviytymään syövästä. Vertaistuki antaa voimaa ja uskoa 

paranemiseen. Se auttaa selviämään läpi raskaiden hoitojen. Vertaistukea etsitään esi-

merkiksi erilaisista keskusteluryhmistä tai internetistä. Mutta myös sairaalassa hoidoissa 

käytäessä kohdataan toisia, syöpää sairastavia ihmisiä. Sairaalassa osa potilasta on pa-

rantumattomasti sairaita. Heidän jaksamisensa ja tuntemuksensa saattavat jäädä mieti-

tyttämään. (Muurinen 2009, 41-42.) Elämän loppuvaiheen syöpäpotilaan hoidossa hoi-

toympäristön tulee olla rauhallinen, mukava ja ihmisarvoa vahvistava. Yksityinen huone 

tulee järjestää mahdollisuuksien mukaan. (Costello 2018, 642.) 

Huomionarvoista on, että suuressa yli 1000 uutta rintasyöpäpotilasta vuodessa hoita-

vassa yliopistollisen keskussairaalan rintasyöpäyksikössä tehdyssä tutkimuksessa, ver-

taistuen merkityksellä rintasyöpään sairastuneen elämänlaatuun, ei ollut tilastollisesti 

merkitystä. Vertaistuen merkitys oli vain marginaalinen ja välitön. Kaikki tutkimuksessa 

olleet potilaat tapasivat yksikössä rintahoitajan, joka oli hyvin koulutettu vastaamaan po-

tilaan kysymyksiin. Vertaistuen merkitys saattaa olla suurempi, jos hoitajilla ei ole yhtä 

hyvää koulutusta antaa sosiaalista tukea. (Toija ym. 2018, 127-129.) 

Osa potilaista haluaa syöpähoitonsa rauhassa. Halua keskustella syövästä potilastove-

rin kanssa ei kaikilla ole. Osa taas haluaa olla syöpähoidon aikana sosiaalisia ja jutella. 

Hoitajan kanssa keskustelua rauhan puute saattaa häiritä. Yksityisten ja arkaluontoisten 

asioiden keskusteluun toivotaan viihtyisää ja rauhallista tilaa. (Ojanen ym. 2015, 21-22.) 

Elämän loppuvaiheen syöpäpotilaan kanssa keskustellessa, on läsnäolon  oltava aitoa 

ja keskustelun tulee tapahtua potilaan silmien tasolla. Näihin tilanteisiin on hyvä luoda 

hiljainen ja mukava ilmapiiri. (Costello 2018, 641.) Potilaan yli tai ohi ei tule puhua. Siitä 

voi seurata huono läsnäolon tunto. (Mäenpää 2013, 374.) 
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5.2.2 Positiiviset aistikokemukset 

Kun ihminen sairastuu syöpään, hänen identiteettinsä muuttuu. Siirrytään ajasta ennen 

syöpää sellaiseen elämänvaiheeseen, jossa hengenvaarallinen sairaus ja ajatus kuole-

masta täyttää suuren osan ajatuksista. Tanskalaisessa tutkimuksessa todettiin luonnon 

näkemisen vahvistavan syöpäpotilaan identiteettiä. Luontoa katsomalla syöpäpotilaat 

muistivat merkityksellisiä tarinoita ja kokemuksia lapsuudestaan ja nuoruudestaan, tai 

muita merkityksellisiä muistoja elämästään. Hyvät muistot vahvistavat syöpää sairasta-

vaa ihmistä. Luonnon näkeminen saa ajattelemaan jotain muuta kuin sairautta. Tutki-

mukseen osallistuneet syöpäpotilaat näkivät luonnon sairaalan ikkunan läpi. Myös maa-

lausten ja värien avulla voidaan siirtää ajatukset pois sairaudesta. Luonnonvalolla ja ti-

lojen avaruudella on myös sairaalaympäristön viihtyisyyttä lisäävä vaikutus. (Timmer-

mann ym. 2012, 120-123.) 

Musiikin kuunteleminen voi parantaa syöpäpotilaan elämänlaatua. Ateenassa tehdyn tut-

kimuksen mukaan musiikin kuuntelu sytostaattihoidon aikana vahvisti potilaan elinvoi-

maa, paransi mielialaa ja auttoi käsittelemään negatiivisia tunteita. Musiikin kuuntelu on 

vaaratonta, halpaa ja helposti toteutettavissa. Kokonaisvaltainen syöpäpotilaan elämän-

laatua parantava lähestymistapa syöpähoitoon vähentää terveydenhuollon kustannuk-

sia. (Evangelia ym. 2017, 1476.) Hoitotyön käytännöissä on hyvä huomioida se, miten 

positiiviset aistivaikutukset sairaalaympäristössä ja vuorovaikutuksessa vaikuttavat syö-

pää sairastavaan potilaaseen (Timmermann ym. 2012, 123). 
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6 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITE JA 

TEHTÄVÄ 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää mitä lääkehoidossa oleva syöpäpotilas odot-

taa fyysiseltä hoitoympäristöltään. Tyks:n syöpätautien poliklinikalla ei  aikaisemmin ole 

vastaavaa kyselyä toteutettu. Yleensä hoitoympäristöä on mietitty  hoitohenkilökunnan  

toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Potilaiden toiveet ja odotukset on tarkoitus saada kyselyn 

avulla selville. Tavoitteena on tulevan  lääkehoitopoliklinikan laajennuksen yhteydessä 

pohtia tilojen mahdollisimman järkevää käyttöä, jotta hoitoympäristö tukisi syöpäpotilaan 

hoitoa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hoitotyön strategisen toimintaohjelman pää-

tavoite on ”Asiakkaalle parasta hoitotyöllä!” (vsshp 2019). Tutkimuksellamme haluamme 

olla edistämässä tätä tavoitetta. 

Tämän opinnäytetyön tehtävänä on olla tukena tulevan laajennuksen suunnittelussa, 

jotta potilaan kokemus ja toiveet saadaan näkyviksi.  

Tutkimuskysymykset: 

1. Millaisia toiveita syöpäpotilailla on lääkehoitopoliklinikan hoitoympäristön suh-

teen? 

2. Vaikuttaako syöpälääkehoidon kesto potilaan yksityisyyden tai sosiaalisuuden 

tarpeeseen syöpälääkehoidon aikana? 
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7 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

7.1 Tutkimusmenetelmän kuvaus 

Toteutimme opinnäytetyön tutkimusosuuden kvantitatiivista menetelmää käyttäen. 

Kvantitatiivinen tutkimus on tutkimus, joka kohdentuu muuttujien mittaamiseen. Siinä 

käytetään tilastollisia menetelmiä ja tarkastellaan muuttujien välisiä yhteyksiä. (Kankku-

nen ym. 2009, 41.) Keskeisiä asioita kvantitatiivisessa tutkimuksessa ovat aikaisempien 

tutkimusten tuottamat johtopäätökset ja aiemmat teoriat, hypoteesin esittely, käsitteiden 

määrittely, tutkittavien henkilöiden valinta, aineiston keruu ja aineiston saattaminen tilas-

tollisesti käsiteltävään muotoon, sekä päätelmien tekeminen aineiston tilastolliseen ana-

lyysiin perustuen. (Hirsjärvi ym. 2000, 129.) Opinnäytetyön teoriaosassa käsittelimme 

hoitamista ja hoitoympäristöä käsitteinä, syöpähoitoympäristöä ja hoitoympäristön asia-

kaslähtöistä suunnittelua. Lähdimme rakentamaan teoriaa Katie Erikssonin karitatiivisen 

hoitotyön teorian kehykseen. Teoria lähti ohjaamaan tiedonhakua. Tiedonhaku tehtiin 

Turun ammattikorkeakoulun ja Vaski-kirjastojen Finna-tietokantoihin, Cinahl-, Medic- ja 

Google Scholar tietokantoihin. 

Toteutimme tutkimuksen survey-tutkimuksena kyselylomakkeella (Liite 2). Tutkittavat 

kohdehenkilöt muodostavat otoksen perusjoukosta. Kyselytutkimus on menetelmänä te-

hokas. Se säästää aikaa ja vaivannäköä. Kerätty aineisto analysoidaan tilastollisin me-

netelmin. (Hirsjärvi ym. 2000, 180-182.) Kyselylomakkeessa on 7 monivalintakysymystä 

ja yksi avoin kysymys.  

Ensimmäinen kysymys koskee syöpälääkehoidon kestoa. Tämä kysymys toimii muuttu-

jana. Pyritään selvittämään, vaikuttaako syöpälääkehoidon kesto yksityisyyden tai sosi-

aalisuuden tarpeeseen. 

Toisella kysymyksellä pyritään selvittämään, halutaanko syöpälääkehoidon aikana olla 

sängyssä, pienessä hoitotuolissa vai isossa hoitotuolissa. 

Kolmannella kysymyksellä pyritään selvittämään yksityisyyden tai sosiaalisuuden tar-

vetta. Halutaanko syöpälääkehoito rauhallisessa yhdenhengen huoneessa, huoneessa, 

jossa on yksi tai kaksi muuta hoidon saajaa vai isossa tilassa. 

Neljännellä kysymyksellä pyritään selvittämään nykyisten wc-tilojen riittävyyttä. 
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Viidennellä kysymyksellä pyritään selvittämään, tarvitaanko syöpälääkehoidon aikana 

välipalamahdollisuutta. 

Kuudennella kysymyksellä pyritään selvittämään, mitkä rakenteelliset häiriötekijät häirit-

sevät syöpälääkehoidon saajaa.  

Seitsemännellä kysymyksellä pyritään selvittämään minkälaisia virikkeitä syöpälääke-

hoidon ajaksi toivotaan. 

Kahdeksas kysymys on avoin kysymys, jolla pyritään saamaan vastaajilta vapaamuotoi-

sia ideoita ja toiveita lääkehoitopoliklinikan hoitoympäristön kehittämiseen syöpähoitoa 

paremmin tukevaan suuntaan. 

7.2 Kyselytutkimuksen toteutus 

Opinnäytetyömme suunnittelu aloitettiin tammikuussa 2019 kartoittamalla tutkimuksen 

tarvetta syöpätautien lääkehoitopoliklinikalla. Syöpätautien klinikalla työskentelevä tut-

kija keskusteli tutkimuksesta esimiehensä kanssa. Opinnäytetyön teko aloitettiin pereh-

tymällä hoitoympäristöön käsitteenä ja aikaisempaan tutkimustietoon hoitoympäristöstä 

ja syöpähoitoympäristöstä. Ensin opinnäytetyön viitekehykseksi suunniteltiin palvelu-

muotoilua, joka ei toimeksiantoon sopinut. Päädyttiin ohjaavan lehtorin suosituksesta 

Katie Erikssonin karitatiiviseen hoitotyön teoriaan. 

Anonyymiin kyselylomaketutkimukseen päädyttiin, koska sillä on mahdollista saada no-

pealla aikataululla iso otos. Kyselylomake laadittiin yksinkertaiseksi ja helpoksi täyttää 

syöpälääkehoidon aikana. Kysymykset mietittiin tarkkaan työelämää hyödyntäviksi. Mo-

nivalintakysymysten sisältö mietittiin niin, että tuloksia voidaan muutostöiden yhteydessä 

hyödyntää. Anonyymiin kyselylomaketutkimukseen riittää TurkuCRC:n tutkimuslupa. 

Eettisen toimikunnan lupaa ei tarvita. Tutkimuslupa saatiin kahdessa viikossa. Tutkimus-

luvan numero on T196/2019. Kysely toteutettiin elokuun aikana syöpätautien lääkehoi-

topoliklinikalla. Yksikössä työskentelevät sairaanhoitajat jakoivat kyselylomakkeet lääke-

hoitopoliklinikalle syöpälääkehoitoon tuleville potilaille, jotka täyttivät ne hoidon aikana ja 

sulkivat suljettuun kirjekuoreen.  
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7.3 Tutkimusaineiston käsittely 

Kyselylomakkeet käytiin yksitellen läpi ja tehtiin paperille yhteenveto vastauksista. Moni-

valintakysymysten tulokset vietiin exel-ohjelmaan, jolla vastaukset taulukoitiin lukumää-

rän mukaan ja tehtiin grafiikat. Niissä kysymyksissä, joissa tarkasteltiin hoitoaikamuuttu-

jan vaikutusta tulokseen, käytettiin suhteellista prosenttiosuutta, jotta saatiin paremmin 

muuttujien väliset erot näkyviin. Myös monivalintakysymyksissä kuusi ja seitsemän, joi-

hin osa vastaajista vastasi useamman kuin yhden vaihtoehdon, käytettiin suhteellista 

prosenttiosuutta.  

Avoimet kysymykset käsiteltiin yksitellen. Kaikki vastaukset kirjoitettiin ensin puhtaaksi. 

Kysymyksen kahdeksan kohdalla lajiteltiin vastaukset ensin neljään ryhmään ja sen jäl-

keen koottiin aiheittain tuloksiin. 
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8 TULOKSET 

8.1 Hoidon kesto 

Ensimmäinen kysymys koskee syöpähoidon kestoa. Se toimii muuttujana, jonka avulla 

pyritään selvittämään, vaikuttaako syöpähoidon kesto potilaan toivomuksiin hoitoympä-

ristön suhteen. Suurin määrä eli 46% vastaajista on 0-3 kk ryhmässä, 3-8 kk ryhmässä 

on  28% ja yli 18 kk ryhmässä 27% vastaajista. Vastaajia on yhteensä 90.  

Taulukko 1. Hoitoaika. 

Hoitoaika Määrä 

0-3 kk 41 

3-18 kk 25 

Yli 18 kk 24 

 

 

Kuvio 1. Hoitoaika. 

8.2 Lepopaikka 

Toisessa kysymyksessä kysytään mieluisinta lepopaikkaa syöpälääkehoidon aikana. 

Kaikissa potilasryhmissä sänkyä pidetään mieluisimpana, kolmesta vaihtoehdosta. 51% 

kaikista vastaajista pitää sänkyä mieluisimpana lepopaikkana syöpälääkehoidon aikana.  

Potilaiden hoitoaika

0-3 kk 3-18 kk Yli 18 kk
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0-3 kk hoidossa olleista sänkyä toivoo 44%, 3-18 kk hoidossa olleista 64% ja yli 18 kk 

hoidossa olleista 50%. Toiseksi eniten pidetään isosta hoitotuolista. 0-3kk hoidossa ol-

leista sitä toivoo 41%, 3-18 kk hoidossa olleista 28% ja yli 18 kk hoidossa olleista 33%. 

Pieni hoitotuoli on vähiten toivottu vaihtoehto. 0-3 kk hoidossa olleista sitä toivoo 15%, 

3-18 kk hoidossa olleista 8% ja yli 18 kk hoidossa olleista 17%. 

Taulukko 2. Mieluinen lepopaikka. 

Mieluinen lepopaikka 0-3 kk 3-18 kk Yli 18 kk 

sänky   18 16 12 

iso hoitotuoli  17 7 8 

pieni hoitotuoli  6 2 4 

 

 

Kuvio 2. Mieluinen lepopaikka. 

8.3 Huonekoko 

Kolmannella kysymyksellä pyritään selvittämään yksityisyyden tai sosiaalisuuden tar-

vetta. Halutaanko syöpälääkehoito isossa tilassa, rauhallisessa yhden hengen huo-

neessa vai huoneessa, jossa on yksi tai kaksi muuta hoidon saajaa.   Kaikissa potilas-

ryhmissä tilaa, jossa on useita muita, pidetään mieluisimpana kolmesta vaihtoehdosta. 

0-3 kk hoidossa olleista 59%, 3-18 kk hoidossa olleista 64% ja yli 18 kk hoidossa olleista 

46% haluaa olla hoidon aikana mieluummin huoneessa, jossa on useita muita. Toiseksi 
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mieluisin vaihtoehto kaikissa potilasryhmissä on huone, jossa on 1-2 muuta. 0-3 kk hoi-

dossa olleista 20%, 3-18 kk hoidossa olleista 32% ja yli 18 kk hoidossa olleista 25% 

haluaa olla hoidon aika mieluummin huoneessa, jossa on 1-2 muuta. Yhden hengen 

huonetta toivoo 0-3 kk hoidossa olleista 15%, 3-18 kk hoidossa olleista 4% ja yli 18 kk 

hoidossa olleista 21% vastaajista. Viisi vastaajaa jättää tämän kysymyksen tyhjäksi tai 

kirjoittaa vastaukseksi, ettei huoneen koolla ole väliä. Nämä vastaukset käsitellään sa-

malla tavoin kuin tyhjät vaihtoehdot. Kysymyksessä ei ole avointa vastausvaihtoehtoa. 

Taulukko 3. Mieluinen huonekoko. 

Mieluinen huonekoko 0-3 kk 3-18 kk Yli 18 kk 

Yksin 6 1 5 

1-2 muuta 8 8 6 

tilassa, jossa useita 
muita 

24 16 11 

Tyhjä 3 0 2 

 

 

Kuvio 3 . Mieluinen huonekoko. 

8.4 Wc-tilat 

Neljännellä kysymyksellä selvitetään nykyisten wc-tilojen riittävyyttä. 66% vastaajista pi-

tää nykyisiä wc-tiloja riittävinä, 30% vastaajista ei pidä nykyisiä wc-tiloja riittävinä. Neljä 

vastaajaa jättää tämän kysymyksen tyhjäksi. 
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Taulukko 4. WC-tilojen riittävyys. 

Ovatko WC tilat riittäviä Määrä 

Kyllä 59 

Ei 27 

Tyhjä 4 

 

 

Kuvio 4. WC-tilojen riittävyys. 

8.5 Välipalamahdollisuus 

Välipalamahdollisuutta toivotaan lähes yksimielisesti, 94% vastaajista pitää välipalamah-

dollisuutta syöpälääkehoidon aikana hyvänä. 

Taulukko 5. Välipalamahdollisuus. 

Välipalamahdollisuus Määrä 

Kyllä 85 

Ei 2 

Tyhjä 3 

 

Ovatko WC tilat riittäviä

Kyllä Ei Tyhjä
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Kuvio 5 . Välipalamahdollisuus. 

8.6 Häirötekijät 

Kuudennella kysymyksellä pyritään selvittämään, häiritseekö jokin seuraavista häiriöte-

kijöistä syöpälääkehoidon aikana: jatkuva puheensorina, ihmisten määrä tai erilaiset ää-

net. Suurin osa vastaajista jättää tämän kysymyksen tyhjäksi tai kirjoittaa vastaukseksi, 

että ei häiritse. Nämä vastaukset käsitellään samalla tavoin, kun tyhjät vaihtoehdot. Ky-

symyksessä ei ole avointa vastausvaihtoehtoa, eikä vaihtoehtoa mikään ei häiritse. Osa 

vastaajista on valinnut useamman, kuin yhden vastausvaihtoehdon. Tulokset taulukoi-

daan muuttujan mukaan. Häiritsevyyttä kuvaavia vastauksia tulee niin vähän, että pro-

senttiosuudet lasketaan laskemalla kaikkien häiriötekijöiden kohdalla eri muuttujien väli-

nen summa ja siitä suhteellinen prosenttiosuus. Grafiikka kuvaa hyvin sitä, miten vähäi-

nen määrä häiritsevyyttä kuvaavia vastauksia saadaan. Eniten häiritsee ihmisten määrä. 

Tämän ilmoittaa häiritseväksi 13% vastaajista. Erilaiset äänet häiritsevät 11% vastaajista 

ja jatkuva puheensorina häiritsee 10% vastaajista. 

Taulukko 6. Häiriötekijät. 

Häiritseekö jokin 0-3 kk 3-18 kk Yli 18 kk 

jatkuva puheensorina  6 0 3 

ihmisten määrä  7 2 3 

erilaiset äänet 2 5 3 

Tyhjä 28 18 16 

Välipalamahdollisuus

Kyllä Ei Tyhjä
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Kuvio 6. Häiriötekijät. 

8.7 Virikkeet 

Seitsemännellä kysymyksellä pyritään selvittämään minkälaisia virikkeitä syöpähoidon 

aikana toivotaan. Kysymyksessä on kolme valmista vastausvaihtoehtoa: television kat-

selu, musiikin/äänikirjojen kuuntelu ja taiteen katselu, sekä yksi avoin vastausvaihtoehto. 

Osa vastaajista on valinnut useamman kuin yhden vaihtoehdon. Erilaisia vastauksia saa-

daan yhteensä 104, jonka vuoksi käytetään suhteellista prosenttiosuutta. Television kat-

selu on toivotuin virike, 43% vastaajista haluaa katsella televisiota syöpälääkehoidon ai-

kana. 39% vastaajista haluaa kuunnella musiikkia/äänikirjoja. Taidetta haluaa katsella 

12% vastaajista. Avoimeen kysymykseen saadaan vastaus 21% vastaajista. Yhdeksän 

vastaajaa haluaa lukea. Neljä vastaajaa haluaa katsella omaa tablettia. Lisäksi tuli yksit-

täisiä vastauksia, joissa toivotaan parempaa nettiyhteyttä, mahdollisuutta surffata ne-

tissä, kuunnella puheensorinaa, nukkua, rupatella ja tutustua muihin.   

Taulukko 7. Toivotut virikkeet. 

Toivotut virikkeet Määrä 

tv 39 

kuunnella musiikkia/ääni-
kirjoja 

35 

katsella taidetta 11 

Jotain muuta 19 
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Kuvio 7. Toivotut virikkeet. 

8.8 Muut ideat 

Kahdeksanteen avoimeen kysymykseen saadaan 34 vastausta. 62% vastaajista jättää 

avoimen kysymyksen tyhjäksi.  

13 vastausta käsittelee hoitohuoneen häiriötekijöitä, kuten valojen säätöä, ääniä, tilan-

ahtautta, tuolien epämukavuutta, kahvin makua, kylmyyttä ja liian vähäisiä wc-tiloja. Saa-

tiin myös palaute inva-WC:n puuttumisesta. 

”Tippalaskureiden piippauksen sijasta selvästi näkyvä valo.” 

”Hoitotuoleja voisi uusia, osa epämukavia ja hankalia, etenkin pienemmissä tuoleissa 

epämukavaa.” 

”Liian kova ilmanvaihto, kylmää.” 

”Hoitajille väljemmät tilat.” 

10 vastausta käsittelee yksityisyyttä. Yksityisyyttä toivotaan enemmän. 

”Hoidon alussa yksinäinen, sermeillä erotettu tila, koska tautia ja hoitoa käydään tark-

kaan läpi.” 

”Hoito rauhallisessa ja yksityisemmässä tilassa, jotta muut eivät kuulisi ja voisi keskus-

tella rauhassa oman hoitajan kanssa.” 
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”Potilaat kuulevat hoitopuheluita, epämiellyttävää.” 

Neljässä vastauksessa tuodaan esiin kiitollisuus ja tyytyväisyys hoitajia kohtaan. 

”Ei tarvita muuta, kunhan henkilökunta pysyy yhtä mukavana.” 

”Huumorin kukka on kaunein kukka.” 

Seitsemän vastausta käsittelee muita viihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä, kuten ystävän 

mukaan ottamista, eläimiä, viihtyvyyden parantamista, toivetta lehtitelineestä ja ilmai-

sesta parkkipaikasta. 

”Oma taso tavaroille.” 

”Viihtyisyyttä yhtenäisillä kalusteilla.” 
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9 POHDINTA 

Tämä opinnäytetyö on molemmille telijöille ensimäinen korkeakoulutasoinen opinnäyte-

työ. Opistoasteen tutkinnon suorittamisesta on molemmilla kulunut aikaa yli 20-vuotta. 

Koulutus, jonka aikana tämän työmme teimme, on vajaan vuoden pituinen. Aikataulu 

työn tekemiseen oli tiukka. Valitsimme ohjaavan lehtorin suosituksesta opinnäytetyön 

viitekehykseksi Erikssonin karitattiivisen hoitotyön teorian. Teoria vei meidät lähemmäs 

sitä aikaa, jolloin olemme itse valmistuneet sairaanhoitajiksi. Ja niitä arvoja, jotka ohjaa-

vat omaa saitaanhoitajan työtämme. Saimme itsellemme tutun näkökulman lähestyä ai-

hettamme. Tämä viitekehys helpotti työn tekoa ja tiedonhakua. Erikssonin teoria lähti 

ohjaamaan tiedonhakua kohti nykyaikaisia hoitotyön arvoja, asiakaslähtöisyyttä ja näyt-

töön perustuvaa hoitotyötä. Teoria vei meidät myös hoitokärsimyksen ja hoitoyksinäisyy-

den äärelle. Karitatiivinen hoitotyön teoria toi työhön sellaista syvyyttä, mikä olisi jäänyt 

nykyaikaisemmalla palvelumuotoilulla saavuttamatta. 

9.1 Tulosten pohdinta 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää syöpäpotilaiden toiveita lääkehoitopoliklinikan 

hoitoympäristön suhteen. Selvitimme myös myös, vaikuttaako syöpähoidon kesto syö-

päpotilaan yksityisyyden tai sosiaalisuuden tarpeeseen syöpälääkehoidon aikana. Opin-

näytetyön tuloksia on tarkoitus käyttää hyväksi suunniteltaessa tulevaa lääkehoitopolikli-

nikan laajennusta. Kyselylomaketutkimus tehtiin 90 potilaalle. Suurin määrä eli 46% vas-

taajia on 0-3 kk ryhmässä, 3-8 kk ryhmässä on  28% ja yli 18 kk ryhmässä 27% vastaa-

jista. 

Kysymykseen mieluisammasta lepopaikasta syöpälääkehoidon aikana, nousi kaikissa 

vastaajaryhmissä mieluisimmaksi vaihtoehdoksi sänky, toiseksi mieluisin vaihtoehto on 

iso hoitotuoli. Pieni hoitotuoli on kaikissa vastaajaryhmissä vähiten mieluisa vaihtoehto. 

Pieni hoitotuoli koettiin myös avoimessa vastauksessa epämiellyttävänä vaihtoehtona. 

Uutta tilaa suunniteltaessa täytyy varmasti lisätä sänkyjen suhteellista määrää hoito-

tuoleihin verrattaessa. 
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9.1.1 Yksityisyys vai sosiaalisuus 

Hoitoympäristön kehittämisessä potilaan yksilöllisten tarpeiden, arvojen ja kokemusten 

tunnistaminen on avainasemassa. Hoitoympäristöä uudelleen rakennettaessa on mah-

dollisuus vastata potilaan yksityisyyden tai sosiaalisen vuorovaikutuksen tarpeisiin. 

(Høybye, 2013, 445.) Mieluisimmaksi huonekooksi nousi kaikissa vastaajaryhmissä 

huone, jossa on useita muita. Tämä huonekoko koettiin vähiten mieluisaksi yli 18 kk hoi-

dossa käyneiden ryhmässä, jossa vastaajista 46% koki tämän huonekoon mieluisim-

maksi. Tämä tulos on samankaltainen Satakunnan keskussairaalassa tehdyn kyselytut-

kimuksen kanssa. Satakunnassa potilaat olivat pääosin tyytyväisiä hoitoympäristöön ja 

arvostivat sosiaalisuutta (Tiitinen 2008, 2). Toiseksi mieluisin huonekoko kaikissa ryh-

missä on huone, jossa on 1-2 muuta hoidon saajaa. Tämän kokoisen hoitohuoneen koki 

myös osa vastaajista Hyks:n syöpäkeskuksessa tehdyssä tutkimuksessa mieluisaksi. He 

eivät pitäneet ajatusta yhden hengen hoitohuoneesta hyvänä. Huonokuntoisille, sekä 

pitkiä ja raskaita hoitoja läpikäyville potilaille, potilaat toivoivat Helsingissä yhden hengen 

huoneita. (Ojanen ym. 2015, 21-22.)  

Osa vastaajista pitää tässäkin tutkimuksessa yhden hengen huonetta mieluisampana 

vaihtoehtona. Näitä vastaajia on eniten yli 18 kk hoidossa käyneiden joukossa, 21%. 0-

3 kk hoidossa käyneistä 15% pitää yhden hengen huonetta mieluisimpana vaihtoehtona. 

3-18 kk hoidossa käyneiden keskuudessa yhden hengen huoneen mieluisuus on selvästi 

vähäisin, vain 4% vastaajista toivoo yhden hengen huonetta tässä potilasryhmässä. Sa-

takunnan keskussairaalassa tehdyssä tutkimuksessa kymmenen prosenttia vastan-

neista toivoi syöpähoidon ajaksi rauhallista tilaa (Tiitinen 2008, 25). Tutkimuksen tulos 

on tältäkin osin samankaltainen Sarakunnan keskussairaalassa saadun tuloksen 

kanssa. Hyks:n syöpäkeskuksessakin osa potilaista haluaa syöpähoitonsa rauhassa. 

Kaikilla ei ole halua keskustella syövästä potilastoverin kanssa. Hoitajan kanssa keskus-

telua rauhan puute saattaa häiritä. Yksityisten ja arkaluontoisten asioiden keskusteluun 

toivotaan Helsingissä viihtyisää ja rauhallista tilaa. (Ojanen ym. 2015, 21-22.)  

Yksityisyys tai hoitajan kanssa keskusteluun tarvittava rauhallisempi tila tuodaan esiin 

kymmenessä avoimessa vastauksessa. Toisaalta neljässä avoimissa vastauksissa 

myös kiitellään mukavaa henkilökuntaa. Erikssonin luontaisen hoitamisen tulkinnassa, 

hoitamisen vuorovaikutussuhde synnyttää onnistuessaan eheytymisen, joka aktivoi ih-

misen henkiset voimat tukemaan paranemista, tai ainakin tuomaan parempaa oloa (Ma-

janiemi 1995, 62). Toive yksityisestä tilasta hoitajan kanssa keskusteluun, on hyvä ottaa 
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huomioon lääkehoitopoliklinikan laajennuksen suunnittelussa. Vaikka syöpäpotilaat ovat 

vastanneet suurelta osin, että pitävät sosiaalista hoitoympäristöä mieluisimpana vaihto-

ehtona, tulee hoitoympäristön suunnittelussa ottaa huomioon hoitajan ja syöpäpotilaan 

vuorovaikutusta nykyistä paremmin tukevat rakenteet. Hoitoyksinäisyyttä käsittelevässä 

väitöskirjatutkimuksessa todetaan, että toimimaton hoitosuhde voi aiheuttaa potilaalle 

hoitoyksinäisyyttä, jota taas saattaa lievittää potilastoverin vertaistuki. Sairaalaympäris-

töllä voidaan myötävaikuttaa hoitoyksinäisyyteen. Toipumisrauhan puute saattaa lisätä 

potilaan hoitoyksinäisyyttä. Toisaalta pienikin läsnäoleva kohtaamishetki hoitavan hen-

kilön kanssa saattaa voimaannuttaa potilasta niin paljon, että hän voi taas olla yksin. 

Negatiivisen hoitoyksinäisyyden lisäksi onkin olemassa myös positiivista hoitoyksinäi-

syyttä. (Kahre 2017, 106-111.) Se, ettei halutessaan saa olla rauhassa, voi aiheuttaa 

ihmiselle kärsimystä. (Eriksson 1996, 23). Voisiko nykyisen hoitotilan tuomat haasteet 

hoitamisen vuorovaikutussuhteeseen lisätä vastaajien syöpälääkehoidon aikaista ver-

taistuen tarvetta? 

Kysymykseen syöpälääkehoidon keston vaikutuksesta syöpäpotilaan yksityisyyden tai 

sosiaalisuuden tarpeeseen saimme selvän vastauksen. Yksityisyyden tarve lisääntyy yli 

18 kk syöpälääkehoidossa käyneiden keskuudessa. Sitä on myös 0-3 kk hoidossa käy-

neiden keskuudessa. Avoimessa vastauksessa tuodaan hyvin esiin yksityisyyden suojan 

tarve hoidon aloituksen yhteydessä. Tällöin sairautta ja hoitoa käydään tarkkaan läpi. 

Uuteen tilaan tulee suunnitella riittävästi rauhallisia hoitohuoneita, joissa on mahdollista 

keskustella aroista ja luottamuksellisista asioista hoitajan kanssa. Tilassa tulee olla mah-

dollisuus myös seurustella muiden potilaiden kanssa, jolloin tarvitaan myös suurempia 

huoneita. Potilailla tulee olla mahdollisuus valita itselleen sopiva tila. 

9.1.2 Fyysinen hoitoympäristö 

Kysymykseen nykyisten wc-tilojen riittävyydestä 66% vastasi niiden olevan riittävät. Wc-

tiloja on kuitenkin vähän, vain yksi miesten ja yksi naisten wc. 30% vastaajista ei pitänyt 

nykyisiä wc-tiloja riittävinä ja avoimiin vastauksiin saatiin kaksi palautetta wc-tilojen riit-

tämättömyydestä ja yksi palaute kokonaan puuttuvasta inva-wc:stä. Tulevassa laajen-

nuksessa on mahdollista saada kaksi wc-tilaa lisää. Inva-wc.tä ei ole tiloihin mahdollista 

rakentaa, mutta sellainen löytyy poliklinikan tiloista jo nyt, ehkä sen löytämistä pitää hel-

pottaa opastein.  
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Välipalamahdollisuutta toivottiin lähes yksimielisesti, 94% vastaajista piti välipalamah-

dollisuutta syöpälääkehoidon aikana hyvänä. Nykyisen kaltaiseen välipalamahdollisuu-

teen (pähkinöitä, hedelmäsoseita) toivotaan enemmän vaihtoehtoja.  

Kysymyksessä hoitotilan häiriötekijöistä epäonnistuimme. Meiltä puuttui kokonaan vaih-

toehto, jossa mikään ei häiritse ja avoin vaihtoehto. Saimme kysymykseen vain vähän 

vastauksia, mutta häiriötekijöitä nousi lisää esiin avoimessa kysymyksessä. Ihmisten 

määrä nousi eniten häiritseväksi häiriötekijäksi 13% suhteellisella osuudella, ennen tip-

palaskureiden ja puhelinten ääniä 11% ja puheensorinaa 10%. Tässä kysymyksessä osa 

vastaajista häiriintyi useammasta kuin yhdestä asiasta. Tyhjien vastausten osuus oli 

66%. Näistä vastaajista osa oli kirjoittanut, ettei heitä häiritse mikään. Avoimissa vas-

tauksissa tuli esiin myös valojen säätömahdollisuus, liian kylmä ilmastointi ja tilanahtaus. 

Toisaalta vähäinen häiriötekijöiden häiritsevyys on saman suuntainen Satakunnan kes-

kussairaalassa tehdyn kyselyn kanssa, jossa hoitohuoneen häiriötekijöitä kuten kovaää-

nistä keskustelua, puhelimien ääniä ja ulkopuolisten ihmisten liikkumista ei koettu erityi-

sen häiritseväksi. Vain 6% vastaajista ilmoitti näistä häiriintyvänsä. (Tiitinen 2008, 27.)  

9.1.3 Toivotut virikkeet 

Toivotuin virike syöpälääkehoidon aikana on television katselu 43% osuudella. Tämä on 

linjassa Satakunnassa ja Hyks:n syöpätautien klinikalla tehtyjen tutkimusten kanssa. Mo-

lemmissa tutkimuksissa television katselu koettiin miellyttäväksi virikkeeksi syöpähoidon 

aikana. (Ojanen ym. 2015, 34 ja Tiitinen 2008, 26.)  

Musiikin tai äänikirjojen kuuntelu nousee toiseksi mieluisimmaksi virikkeeksi vastaajien 

keskuudessa. Ateenassa tehdyn tutkimuksen mukaan musiikin kuuntelu sytostaattihoi-

don aikana vahvisti potilaan elinvoimaa, paransi mielialaa ja auttoi käsittelemään nega-

tiivisia tunteita (Evangelia ym. 2017, 1476). Lukeminen nousi esiin avoimissa vastauk-

sissa. Sytostaattihoidon aikana ei kuitenkaan ole mahdollista hygieniasyistä lukea yhtei-

siä paperisia kirjoja tai lehtiä. Taidetta toivoi 12% vastaajista. Luonnon katselemisella, 

sekä maalausten ja värien avulla voidaan siirtää ajatukset pois sairaudesta (Timmer-

mann ym. 2012, 123). Avoimessa kysymyksessä tuotiin esiin myös toivomus tilojen viih-

tyvyyden lisäämisestä.  

Uusia tiloja suunniteltaessa pitää miettiä televisioiden lisäämistä tai suurten näyttöjen 

hankkimista. Suuret näytöt mahdollistaisivat vaihtelevien kuvien esittämisen ja toimisivat 
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myös tilanjakajina. Suuria näyttöjä voisi käyttää myös infotauluina. Potilaiden toivomien 

lehtien hankkiminen lääkehoitotilaan ei luultavasti ole mahdollista hygieniasyistä. Musii-

kin kuunteluun voisi miettiä kuulokkeiden hankkimista, jolloin tilan melutaso ei nousisi.  

Tilojen viihtyisyyttä pitää miettiä valaistuksen ja värimaailman kautta. Valaistusta olisi 

hyvä pystyä säätelemään ja rauhoittavat, yhtenäiset värit ja kalusteet toisivat tilaan viih-

tyisyyttä, jota jokunen potilaskin toivoi. 

9.2 Luotettavuus 

Tutkimus toteutettiin anonyymisti. Tutkimuslomakkeita jakoivat kaikki lääkehoitopoliklini-

kan hoitajat ja potilaat saivat laittaa vastauksensa kirjekuoreen, joka oli mahdollista sul-

kea. Potilaat saivat rauhassa vastata kysymyksiin samalla, kun olivat lääkehoidossa. Lo-

makkeita jaettiin kaikille elokuussa 2019 hoidossa käyneille potilaille. Kysymyksiin vas-

tasi kaikissa eri neljässä hoitoryhmässä olevat potilaat, jolloin kaikki syöpätaudit, joita 

poliklinikalla hoidetaan, olivat edustettuina. Vastauksia saatiin riittävä määrä, 90 kpl ja 

vastaajia oli aloittajista kauan hoidossa käyneisiin. Vastaukset kerättiin suljetuissa kirje-

kuorissa tutkijan niitä varten toimittamaan laatikkoon. Kaikki tutkimukseen osallistuneet 

palauttivat lomakkeen, vastausprosentiksi saatiin 100%. Tutkimustulos on hyvin saman-

suuntainen, mikä Satakunnan keskussairaalassa 2008, samantyyppisessä kyselyssä 

saatiin. 

9.3 Eettisyys 

Hoitotieteellistä tutkimusta ohjaa hoitotieteellisen tutkimuksen eettiset ohjeet. Tutkijan 

tulee kunnioittaa tutkittavan suostumusta osallistua tutkimukseen, minimoida mahdolliset 

tutkimuksesta aiheutuvat haitat, ymmärtää tutkittavien persoonallisia eroja, varmistaa 

tutkittavien samanarvoisuus, raportoida mahdolliset tieteelliset virheet ja säilyttää kom-

petenssinsa tutkimusaiheeseen ja tutkimusmetodologiaan, muihin ammattilaisiin ja yh-

teisöllisiin seikkoihin, jotka vaikuttavat hoitotyön tutkimukseen ja yhteiseen hyvään. 

(Kankkunen ym. 2009, 176.) 

Opinnäytetyön aiheen valinta oli työelämälähtöinen. Opinnäytetyö tehtiin Tyks:n syöpä-

tautien klinikalle, klinikan tarpeista käsin. Tutkimus tehtiin kyselylomakkeella, jonka tut-

kittava täytti anonyymisti. Tutkimustulokset käsiteltiin anonyymisti. Tutkimuksessa 
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käytettiin hyvän tutkimuseettisen käytännön mukaisia lähteitä, jotka lisäävät työn luotet-

tavuutta. Tutkimuslupaa haettiin TurkuCRC:stä. Tulokset esiteltiin Läntisen syöpäkes-

kuksen FICAN West:n asiakasraadille. 

 

 

 



40 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Paula Halonen, Merja Vaara 

LÄHTEET 

Anttila, K, Kaila-Mattila, T, Kan, S, Puska, E-L, Vihunen, R. 2012. Hoitamalla hyvää oloa. Helsinki: 
Sanoma Pro Oy. 

Costello, M. 2018. Watson’s Caritas Processes® as a Framework for Spiritual End of Life Care 
for Oncology Patients. International Journal of Caring Science. 11(2), 639-644. Viitattu 27.5.2019: 

http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.turkuamk.fi/ehost/detail/de-
tail?vid=7&sid=f728bf13-2294-4655-8fbb-14ffc1a509bf%40sdc-v-sess-

mgr05&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=131851601&db=ccm 

Eriksson, K. 1987. Hoitamisen idea. Suomentanut Sumelius, B. Helsinki: Sairaanhoitajien koulu-
tussäätiö. 

Eriksson, K. 1996. Kärsivä ihminen. Suomentanut Nabbi, E. Vaasa: Åbo Akademi.  

Eriksson, K. 2004. Lähimmäisenrakkauden idea – Lähimmäisenrakkaus hoitotieteellisen tutki-
muksen kohteena. Teoksessa Kankare, H, Hautala-Jylhä, P-L, Munnukka, T. (toim.). Lähim-
mäisenrakkauden puolustus – uusvanha näkökulma hoitotyöhön. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö 
Tammi. 

Eriksson, K, Isola, A, Kyngäs, H, Leino-Kilpi, H, Lindström, U, Paavilainen, E, Pietilä, A-M, Salan-
terä, S, Vehviläinen-Julkunen, K, Åstedt-Kurki, P. 2007. Hoitotiede. Helsinki: WSOY Oppimateri-
aalit Oy. 

Evangelia, D, Petros, A, Olympia, K, Athina, G. 2017. The Effects of Music on Cancer Patients 
Submitted to Chemotherapy Treatment. International Journal of Caring Sciences. 10(3), 1465-

1477. Viitattu 27.5.2019: http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.turkuamk.fi/ehost/detail/de-
tail?vid=3&sid=f728bf13-2294-4655-8fbb-14ffc1a509bf%40sdc-v-sess-
mgr05&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=127731940&db=ccm 

Grönroos, J, Lindholm, L, Lindström, U Å. 1994. Katie Eriksson Karitatiivinen hoitoteoria. Teok-
sessa Marriner-Tomey, A. (toim.). Hoitotyön teoreetikot ja heidän työnsä. Suomentanut Viitanen, 
R. Helsinki: Sairaanhoitajien koulutussäätiö. 

Haho, A. 2006. Hoitamisen olemus – hoitamisen historiasta, teoriasta ja tulkinnasta hoitamista 
kuvaaviin teoreettisiin väittämiin. Väitöskirja. Lääketieteellinen tiedekunta, Hoitotieteen ja terveys-
hallintotieteen laitos, Humanistinen tiedekunta, Historian laitos. Oulu: Oulun yliopisto. Viitattu 

9.5.2019: http://jultika.oulu.fi/files/isbn9514282590.pdf 

Hirsijärvi, S, Remes, P & Sajavaara, P. 2000. Tutki ja kirjoita. 6., uudistettu painos. Helsinki: Kus-
tannusosakeyhtiö Tammi. 

HUS 2019a. Viitattu 4.5.2019: https://www.hus.fi/Sivut/default.aspx 

HUS 2019b. Hoitotyötä potilaan parhaaksi. Viitattu 4.5.2019: https://www.hus.fi/hus-tietoa/hoi-
totyo/Documents/Hoitoty%c3%b6t%c3%a4%20potilaan%20parhaaksi%20netti.pdf 

Høybye, M. T. 2013. Healing environments in cancer treatment and care. Relations of space and 
practice in hematological cancer treatment. Acta Oncologica. 52(2), 440-446. Viitattu  17.4.2019: 

https://www-tandfonline-com.ezproxy.tur-
kuamk.fi/doi/pdf/10.3109/0284186X.2012.741323?needAccess=true 

Jakola, J. 2017. Asiantuntijoiden näkemyksiä asiakaslähtöisyydestä terveydenhuollon fyysisen 
toimintaympäristön suunnittelussa. Pro gradu-työ. LKT, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen 

http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.turkuamk.fi/ehost/detail/detail?vid=7&sid=f728bf13-2294-4655-8fbb-14ffc1a509bf%40sdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=131851601&db=ccm
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.turkuamk.fi/ehost/detail/detail?vid=7&sid=f728bf13-2294-4655-8fbb-14ffc1a509bf%40sdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=131851601&db=ccm
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.turkuamk.fi/ehost/detail/detail?vid=7&sid=f728bf13-2294-4655-8fbb-14ffc1a509bf%40sdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=131851601&db=ccm
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.turkuamk.fi/ehost/detail/detail?vid=7&sid=f728bf13-2294-4655-8fbb-14ffc1a509bf%40sdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=131851601&db=ccm
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.turkuamk.fi/ehost/detail/detail?vid=7&sid=f728bf13-2294-4655-8fbb-14ffc1a509bf%40sdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=131851601&db=ccm
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.turkuamk.fi/ehost/detail/detail?vid=7&sid=f728bf13-2294-4655-8fbb-14ffc1a509bf%40sdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=131851601&db=ccm
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.turkuamk.fi/ehost/detail/detail?vid=3&sid=f728bf13-2294-4655-8fbb-14ffc1a509bf%40sdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=127731940&db=ccm
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.turkuamk.fi/ehost/detail/detail?vid=3&sid=f728bf13-2294-4655-8fbb-14ffc1a509bf%40sdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=127731940&db=ccm
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.turkuamk.fi/ehost/detail/detail?vid=3&sid=f728bf13-2294-4655-8fbb-14ffc1a509bf%40sdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=127731940&db=ccm
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.turkuamk.fi/ehost/detail/detail?vid=3&sid=f728bf13-2294-4655-8fbb-14ffc1a509bf%40sdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=127731940&db=ccm
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.turkuamk.fi/ehost/detail/detail?vid=3&sid=f728bf13-2294-4655-8fbb-14ffc1a509bf%40sdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=127731940&db=ccm
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.turkuamk.fi/ehost/detail/detail?vid=3&sid=f728bf13-2294-4655-8fbb-14ffc1a509bf%40sdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=127731940&db=ccm
http://jultika.oulu.fi/files/isbn9514282590.pdf
http://jultika.oulu.fi/files/isbn9514282590.pdf
https://www.hus.fi/Sivut/default.aspx
https://www.hus.fi/Sivut/default.aspx
https://www.hus.fi/hus-tietoa/hoitotyo/Documents/Hoitoty%c3%b6t%c3%a4%20potilaan%20parhaaksi%20netti.pdf
https://www.hus.fi/hus-tietoa/hoitotyo/Documents/Hoitoty%c3%b6t%c3%a4%20potilaan%20parhaaksi%20netti.pdf
https://www.hus.fi/hus-tietoa/hoitotyo/Documents/Hoitoty%c3%b6t%c3%a4%20potilaan%20parhaaksi%20netti.pdf
https://www.hus.fi/hus-tietoa/hoitotyo/Documents/Hoitoty%c3%b6t%c3%a4%20potilaan%20parhaaksi%20netti.pdf
https://www-tandfonline-com.ezproxy.turkuamk.fi/doi/pdf/10.3109/0284186X.2012.741323?needAccess=true
https://www-tandfonline-com.ezproxy.turkuamk.fi/doi/pdf/10.3109/0284186X.2012.741323?needAccess=true
https://www-tandfonline-com.ezproxy.turkuamk.fi/doi/pdf/10.3109/0284186X.2012.741323?needAccess=true
https://www-tandfonline-com.ezproxy.turkuamk.fi/doi/pdf/10.3109/0284186X.2012.741323?needAccess=true


41 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Paula Halonen, Merja Vaara 

tutkimusyksikkö. Terveyshallintotiede. Oulu: Oulun yliopisto. Viitattu 17.4.2019: http://jul-
tika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201709062848.pdf 

Kahre, L. 2017. Potilaan hoitoyksinäisyys – Käsitteellinen malli potilaan yksinäisyydestä hoitosuh-
teessa ja hoitoyksinäisyyteen yhteydessä olevista tekijöistä. Akateeminen väitöskirja. Yhteiskun-

tatieteiden tiedekunta. Tampere: Tampereen yliopisto. Viitattu 21.5.2019: http://tam-
pub.uta.fi/bitstream/handle/10024/100487/978-952-03-0329-7.pdf?sequence=1&isAllo-
wed=y 

Kankkunen, P, Vehviläinen, K. 2009. Tutkimus hoitotieteessä. Helsinki: WSOYpro Oy. 

Karhu-Hämäläinen, A. 1995. Sädehoito-osaston hoitoympäristö potilaan kokemana. Turun yli-
opisto, Hoitotieteen laitos. Helsinki: Helsingin yliopistollinen keskussairaala – Tutkimusjulkaisuja. 

Korhonen, A, Jylhä, V, Korhonen, T, Holopainen, A. 2018. Näyttöön perustuva toiminta – tar-
peesta tuloksiin. Hotus. Helsinki: Skhole Oy.  

Ljungquist, M. 2018. Vårdande gärningar och vanor för en caritativ hållning i den vårdande akten. 
Doktorsavhandling. Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Åbo: Åbo Akademi. Viitattu 

14.5.2019: http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/155512/ljungquist_marie.pdf?se-
quence=2&isAllowed=y 

Majaniemi, R. 1995. Ihmisyys ja hoitaminen – Katie Erikssonin luontaisen hoitamisen – käsitteen 
tulkinta ja kuvaus. Pro gradu-tutkielma. Hoitotieteen laitos. Tampere: Tampereen yliopisto.  

Matilainen, D. 2004. Rakkauden ethos – uusvanha hoidollinen etiikka hoitamisen perusvoimana 
ja ytimenä. Teoksessa Kankare, H, Hautala-Jylhä, P-L, Munnukka, T. (toim.). Lähimmäisenrak-
kauden puolustus – uusvanha näkökulma hoitotyöhön. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi. 

Mattila, H. 2008. Voimaantumisen ydin – sosiaali- ja terveysalalla toimivien ihmisten mahdolli-
suuksia voimaantua työssään. Väitöskirja. Hoitotieteen laitos. Kuopio: Kuopion yliopisto. Viitattu 

14.5.2019: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-951-27-1061-4/urn_isbn_978-
951-27-1061-4.pdf 

Muurinen, K. 2009. Rintasyöpäpotilaiden kokemuksia elämästä syövän kanssa liitännäishoitojen 
aikana. Pro gradu -tutkielma. Lääketieteellinen tiedekunta. Hoitotieteen laitos. Tampere: Tampe-

reen yliopisto. Viitattu 21.5.2019: https://tampub.uta.fi/bitstream/han-

dle/10024/80545/gradu03519.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Mäenpää, H. 2013. Huono läsnäolon tunto ja muita kommunikaation koukeroita. Duodecim: Lää-

ketieteellinen aikakauskirja. 129(4):374-5. Viitattu 22.5.2019: https://www.duodecim-

lehti.fi/lehti/2013/4/duo10815 

Ojanen, K, Mäki, S. 2015. Syöpäpotilaiden toiveet hoitoympäristöstä päiväsairaalassa. Opinnäy-
tetyö. Hoitotyön koulutusohjelma. Helsinki: Metropolia ammattikorkeakoulu. Viitattu 22.5.2019: 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/101266/Opinnayte-
tyo%20Saara%20Maki%20ja%20Kati%20Ojalainen.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Perälä, M-L, Toljamo, M, Vallimies-Patomäki, M, Pelkonen, M. 2008. Tavoitteena näyttöön pe-
rustuva hoitotyö – Kansallisen hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelman (2004-2007) arviointi. Sta-

kesin raportteja 28/2008. Helsinki: Stakes. Viitattu 9.5.2019: http://www.jul-

kari.fi/bitstream/handle/10024/76655/R28-2008-VERKKO.pdf?sequence=1 

Pfettscher, S. A.  2014. Florence Nightingale – Modern Nursing. Teoksessa Alligood, M. R. (toim.) 
Nursing Theorists and their work. 8. painos. St. Louis, Missouri: Elsevier. 

Rejula, J, Ruohomäki, V, Lahtinen, M, Aalto, L, Rejula, E, Rejula, K. 2017. Terveydenhuollon 
työprosessien, palvelujen ja tilojen kehittäminen Lean-ajattelun avulla (TeLean) – 

http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201709062848.pdf
http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201709062848.pdf
http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201709062848.pdf
http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201709062848.pdf
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/100487/978-952-03-0329-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/100487/978-952-03-0329-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/100487/978-952-03-0329-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/100487/978-952-03-0329-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/100487/978-952-03-0329-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/100487/978-952-03-0329-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/155512/ljungquist_marie.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/155512/ljungquist_marie.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/155512/ljungquist_marie.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/155512/ljungquist_marie.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-951-27-1061-4/urn_isbn_978-951-27-1061-4.pdf
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-951-27-1061-4/urn_isbn_978-951-27-1061-4.pdf
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/80545/gradu03519.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/80545/gradu03519.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/80545/gradu03519.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/80545/gradu03519.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2013/4/duo10815
https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2013/4/duo10815
https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2013/4/duo10815
https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2013/4/duo10815
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/101266/Opinnaytetyo%20Saara%20Maki%20ja%20Kati%20Ojalainen.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/101266/Opinnaytetyo%20Saara%20Maki%20ja%20Kati%20Ojalainen.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/101266/Opinnaytetyo%20Saara%20Maki%20ja%20Kati%20Ojalainen.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/101266/Opinnaytetyo%20Saara%20Maki%20ja%20Kati%20Ojalainen.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/76655/R28-2008-VERKKO.pdf?sequence=1
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/76655/R28-2008-VERKKO.pdf?sequence=1
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/76655/R28-2008-VERKKO.pdf?sequence=1
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/76655/R28-2008-VERKKO.pdf?sequence=1


42 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Paula Halonen, Merja Vaara 

Tutkimushankkeen loppuraportti. Helsinki: Työterveyslaitos. Viitattu 11.8.2019: 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/231200/114102-loppuraportti-Te-
Lean%20loppuraportti_final_pdf.pdf?sequence=1 

THL 2019. Sote-uudistus. Laatu. Viitattu 9.5.2019: https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/palvelu-
jen-tuottaminen/laatu 

Tiitinen, T. 2008. Hoitoympäristön merkitys potilaalle syöpätautien poliklinikalla. AMK-opinnäytet-
työ. Sosiaali- ja terveysala, Pori. Hoitotyön koulutusohjelma. Pori: Satakunnan ammattikorkea-

koulu. Viitattu 17.4.2019: https://www.theseus.fi/bitstream/han-
dle/10024/509/2008_samk_sote_tiitinen_tanja.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

Timmermann, C, Uhrenfeldt, L, Birkelund, R. 2012. Cancer patients and positive sensory impres-
sions in the hospital environment – a qualitative interview study. European Journal of Cancer 

Care22 (2013), 117-124. Viitattu 26.5.2019: https://onlinelibrary.wi-
ley.com/doi/pdf/10.1111/ecc.12007. 

Toija, A, Kettunen, T, Leidenius, M, Vainiola, T, Roine, R. 2018. Effectiveness of peer support on 
health-related quality of life in recentlydiagnosed breast cancer patients: a randomized controlled 

trial. Supportive Care in Cancer (2019) 27, 123–130. Viitattu 22.5.2019: https://link.sprin-

ger.com/content/pdf/10.1007%2Fs00520-018-4499-0.pdf 

Toivanen, K, 2009. Käsite- ja argumentaatioanalyysi Katie Erikssonin kärsimystä koskevasta ajat-

telusta. Väitöskirja. Hoitotieteen laitos. Kuopio: Kuopion yliopisto. Viitattu 1.9.2019: http://epub-
lications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-951-27-1074-4/urn_isbn_978-951-27-1074-4.pdf 

Vsshp 2019a. Viitattu 4.5.2019: http://www.vsshp.fi/fi/Sivut/default.aspx 

Vsshp 2019b. Hoitotyön strateginen toimintaohjelma. Viitattu 6.5.2019: 

http://www.vsshp.fi/fi/ammattilaisille/hoitotyo/Documents/vsshp_Hoitotyostrate-
gia_esite_13_1.pdfsshp 

 

 

 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/231200/114102-loppuraportti-TeLean%20loppuraportti_final_pdf.pdf?sequence=1
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/231200/114102-loppuraportti-TeLean%20loppuraportti_final_pdf.pdf?sequence=1
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/231200/114102-loppuraportti-TeLean%20loppuraportti_final_pdf.pdf?sequence=1
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/231200/114102-loppuraportti-TeLean%20loppuraportti_final_pdf.pdf?sequence=1
https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/palvelujen-tuottaminen/laatu
https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/palvelujen-tuottaminen/laatu
https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/palvelujen-tuottaminen/laatu
https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/palvelujen-tuottaminen/laatu
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/509/2008_samk_sote_tiitinen_tanja.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/509/2008_samk_sote_tiitinen_tanja.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/509/2008_samk_sote_tiitinen_tanja.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/509/2008_samk_sote_tiitinen_tanja.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/ecc.12007
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/ecc.12007
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/ecc.12007
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/ecc.12007
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00520-018-4499-0.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00520-018-4499-0.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00520-018-4499-0.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00520-018-4499-0.pdf
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-951-27-1074-4/urn_isbn_978-951-27-1074-4.pdf
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-951-27-1074-4/urn_isbn_978-951-27-1074-4.pdf
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-951-27-1074-4/urn_isbn_978-951-27-1074-4.pdf
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-951-27-1074-4/urn_isbn_978-951-27-1074-4.pdf
http://www.vsshp.fi/fi/Sivut/default.aspx
http://www.vsshp.fi/fi/ammattilaisille/hoitotyo/Documents/vsshp_Hoitotyostrategia_esite_13_1.pdfsshp
http://www.vsshp.fi/fi/ammattilaisille/hoitotyo/Documents/vsshp_Hoitotyostrategia_esite_13_1.pdfsshp
http://www.vsshp.fi/fi/ammattilaisille/hoitotyo/Documents/vsshp_Hoitotyostrategia_esite_13_1.pdfsshp
http://www.vsshp.fi/fi/ammattilaisille/hoitotyo/Documents/vsshp_Hoitotyostrategia_esite_13_1.pdfsshp


Liite 1  

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Paula Halonen, Merja Vaara 

Saatekirje 

Hyvä lääkehoitopoliklinikan asiakas!  

  

Lääkehoitopoliklinikkaa tullaan tulevaisuudessa laajentamaan nykyisiin syöpätautien po-

liklinikan vastaanottotiloihin. Teemme Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä kyse-

lyä, jonka tarkoituksena on selvittää lääkehoitopoliklinikan asiakkaiden toiveita hoitoym-

päristöstään. Tavoitteena on pohtia tulevan laajennuksen yhteydessä tilojen käyttöä niin, 

että hoitoympäristö tukisi annettua syöpähoitoa mahdollisimman hyvin. Haluamme opin-

näytetyöllämme tuoda esille asiakkaiden kokemukset ja toiveet liittyen tulevaan laajen-

nukseen.   

  

Voitte vastata kyselyyn nimettömästi. Saatte kyselykaavakkeen hoitajaltanne ja voitte 

täyttää ja palauttaa sen suljetussa kirjekuoressa hoitonne jälkeen. Kyselyyn vastaami-

nen vie muutaman minuutin.  

  

Kiitos vastauksestanne!  

  

  

  

Paula Halonen       Merja Vaara  

erikoissairaanhoitaja/AMK-opiskelija    sairaanhoitaja/AMK-opiskelija  

paula.halonen@edu.turkuamk.fi    merja.vaara@edu.turkuamk.fi 
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Kyselylomake 

Kysely lääkehoitopoliklinikan tilojen toimivuudesta ja odotuksista uusien tilojen suhteen  

  

1. Oletko aloittanut hoidot  

• 0-3 kuukauden sisällä  

• 3-18 kuukauden sisällä  

• yli 18 kuukautta sitten  

  

2. Oletko hoidon aikana mieluummin  

• sängyssä  

• isossa hoitotuolissa  

• pienessä hoitotuolissa  

  

3. Oletko hoidon aikana mieluummin  

• omassa huoneessa yksin  

• huoneessa, jossa on 1-2 muuta  

• tilassa, jossa on useita muitakin  

  

4. Ovatko nykyiset wc-tilat (yksi miesten ja yksi naisten wc) riittävät?  

• kyllä  

• ei  

  

5. Olisiko hoitotiloissa hyvä olla välipalamahdollisuus (hedelmiä, voileipiä, jogurt-

teja)?  

• kyllä  

• ei  

• jotain muuta, mitä? _______________________________________________  
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6. Häiritseekö sinua hoitotilassa jokin seuraavista?  

• jatkuva puheensorina  

• ihmisten määrä  

• erilaiset soittoäänet (puhelin, tippalaskuri)  

  

7. Haluaisitko hoidon aikana  

• katsella tv:tä  

• kuunnella kuulokkeilla musiikkia/äänikirjoja  

• katsella seinillä olevaa taidetta  

• jotain muuta, mitä? _______________________________________________  

  

8. Olisiko sinulla jotain muuta  ideaa/ toivetta hoitoympäristön suhteen?  

  

  

Kiitos! 

 


