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The purpose of this thesis was to create a guidebook for nursing staff for 
encountering mental and spiritual distress in mental health work. The aim was to 
help the nursing staff to deal with the spiritual distress of clients and encourage 
staff to speak about the issue. The aim of the guidebook was to help to speak 
about spiritual distress and to give the nursing staff confidence to deal with the 
issue. The outcome was created in co-operation with nursing staff of Attendo 
Lehtorannankoti. 
 
 
The thesis was development-oriented. The outcome was created using a semi-
structured thematic group interview. On the basis of the responses to the 
interview, a first version of the guidebook was prepared and submitted to the 
nursing staff for comments. Based on the feedback received, the final version of 
the guidebook was edited for use. 
 
The outcome of the thesis was an easy-to-read guidebook for everyday work for 
nursing staff. 
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 JOHDANTO 

 

 

Mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon tärkeimpiin lähtökohtiin kuuluu asiak-

kaan yksilöllisten tarpeiden huomioiminen. Asiakkaan elämästä keskusteltaessa 

ei voida sivuuttaa myöskään maailmankatsomukseen tai uskonnollisuuteen liitty-

viä seikkoja. Uskonnollisista asioista puhuessaan asiakas jakaa samalla jotain 

oleellista itsestään ja oman elämänsä historiasta. Näitä kokemuksia kuuntele-

malla voidaan saada esille jopa syitä, jotka selittävät asiakkaan psyykkistä sai-

rastumista. (Viljamaa 2009, 98.) Jo laissa on määritelty, että potilaalla on oikeus 

ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä kunnioittavaan hoitoon (L 785/1992). Yk-

silölliseen huomioimiseen kuuluu myös asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaami-

nen. Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen on jakamaton kokonaisuus, 

jonka kaikki osat ovat tärkeitä. Samalla kun hoidetaan fyysisiä vaivoja, hoidetaan 

myös sosiaalisia suhteita sekä henkistä ja hengellistä hyvinvointia. (Hanhirova & 

Aalto 2009, 11.)  

 

Opinnäytetyöni on tuotteistamisprosessin mukaisesti luotu hoitohenkilökunnalle 

suunnattu opas, jonka tavoite on auttaa kohtaamaan hengellinen hätä mielenter-

veystyössä. Opas on tarkoitettu Attendo Lehtorannankodin hoitohenkilökunnan 

käyttöön, mutta se soveltuu käytettäväksi myös Attendon muissa yksiköissä, 

sekä erilaisissa työpaikoissa, joissa hoitohenkilökunta kohtaa asiakkailla ilmene-

vää hengellistä hätää.  

 

Opinnäytetyöni aihe on noussut suoraan työelämän tarpeesta. Omat havaintoni 

hengellisen hädän määrästä erityisesti psyykkisesti sairailla asiakasryhmillä syn-

nyttivät alun perin ajatuksen helppolukuisen oppaan laadinnasta. Kokemusteni 

pohjalta voin vetää johtopäätöksen, että hengellinen hätä on haastavaa tunnistaa 

ja usein vaikea ottaa puheeksi, vaikka avuntarve olisikin tunnistettu. Työelämäyh-

teistyön kautta sain vahvistuksen siitä, että suunnittelemani kaltaiselle oppaalle 

on tarvetta. Sen lisäksi, että työni aihe on itselleni tärkeä, tukee se myös hyvin 

sairaanhoitaja-diakonissaopintojani huomioiden sekä terveydenhuollon että kir-

kollisen alan ammatillisen osaamisen. 
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Opinnäytetyöni tavoitteena on madaltaa kynnystä ottaa hengellinen hätä pu-

heeksi asiakastyössä ja antaa hoitohenkilökunnalle varmuutta asian kohtaami-

seen. Lisäksi tavoitteena on parantaa hoitohenkilökunnan ja asiakkaiden välistä 

vuorovaikutusta ja syventää hoitosuhdetta. Asiakas kokee tulleensa kohdatuksi 

aiempaa kokonaisvaltaisemmin ja hoitohenkilökunta sitoutuu työhönsä parem-

min omaksuttuaan oppaan vinkit osaksi työskentelyään. 
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 MIELENTERVEYSTYÖ 

 

 

2.1 Mielenterveys ja psyykkinen sairastuminen 

 

Psykiatrisen hoitotyön osaaminen perustuu hoitajan tietoon siitä, mitä mielenter-

veys käsitteenä pitää sisällään. Se on paitsi voimavara, myös perusta ihmisen 

hyvinvoinnille. Mielenterveyteen vaikuttavat yksilöllisten tekijöiden ja kokemusten 

lisäksi sosiaalinen tuki, yhteiskunnalliset rakenteet sekä kulttuuriset seikat. Mie-

lenterveyden tasapainon järkkyessä on vaarana sairastua mielenterveyshäiriöön. 

(Kuhanen 2017, 18.)  

 

Mielenterveysongelmat ovat arjen selviytymiseen ja psyykkiseen tasapainoon 

vaikuttavia prosesseja, joihin liittyy esimerkiksi stressiä tai mielenterveyshäiriöi-

den lievimpiä muotoja, kuten lievää masennusta tai ahdistuneisuutta. Pitkittyes-

sään mielenterveysongelmat voivat johtaa vakaviin mielenterveyshäiriöihin, jotka 

laskevat yksilön toimintakykyä merkittävästi. (Iija 2009, 16.) Se, miten ihminen 

reagoi psyykettä horjuttaviin tapahtumiin, vaihtelee yksilökohtaisesti. Yksilöiden 

omien selviytymiskeinojen välillä on suuria eroja, eikä ennalta voida välttämättä 

ennustaa, miten tietty yksilö reagoi esimerkiksi lähiomaisen kuolemaan. 

 

Yksi mielenterveystyössä käytetyistä näkökulmista on haavoittuvuus-stressimalli. 

Siinä yhdistyvät näkemykset sairastumiselta suojaavista ja sille altistavista teki-

jöistä. Mallissa oletuksena on, että yksilöllä on mielenterveyden häiriölle altistavia 

tekijöitä, kuten tietynlainen psyykkinen tapa reagoida stressiin. Usein taustalla 

oletetaan olevan myös lapsuudenaikaisia, mahdollisesti traumaattisia, tapahtu-

mia. Näiden altistavien tekijöiden, riittämättömien suojamekanismien ja elämän-

tilannetta kuormittavan stressin yhteisvaikutus voi myötävaikuttaa psyykkiseen 

sairastumiseen. Suojaaviksi tekijöiksi taas miellettään yleisesti hyvät tunnesää-

telytaidot sekä ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaidot. (Kuhanen 2017, 26.)  

 

Mielenterveyden häiriöihin kuuluvat muun muassa masennus (eri asteisena), 

kaksisuuntainen mielialahäiriö, persoonallisuushäiriöt, psykoosit (skitsofrenian 

tai muiden syiden aiheuttamat), syömishäiriöt ja ahdistuneisuushäiriöt (Holmberg 
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2016). Jokaisessa häiriössä oirekuva voi olla vaihteleva, joten tämän vuoksi asia-

kaslähtöisyyden merkitys hoidossa korostuu. Se mikä aiheuttaa toisilla oireiden 

pahenemista, ei välttämättä toiselle aiheuta ongelmia. Oireet vaihtelevat sekä 

asiakkaiden välillä, mutta myös asiakkaan oman tilanteen mukaan. Toisinaan sai-

raudessa voi olla vaikeampia vaiheita, toisinaan taas vointi näyttäytyy pitkään ta-

saisena. 

 

Mielenterveystyön yhtenä haasteena ovat myös itsetuhoiset potilaat. Itsetuhoi-

suutta voi esiintyä monien eri psyykkisten sairauksien yhteydessä ja se voi ilmetä 

ajatusten, suunnitelmien tai tekojen tasolla. Monilla psyykkisesti sairastuneilla 

henkinen tuska voi olla niin suuri, että he pohtivat onko kuolema ainoa tapa 

päästä kärsimyksestä eroon. (Viljamaa 2009, 114.) Itsetuhoisuus voi vaikeim-

missa mielenterveyden häiriöissä kytkeytyä myös vallalla oleviin harhoihin, esi-

merkiksi harhauskomuksena siitä, että asiakkaan kuolema on Jumalan toive. 

Joskus psyykkisesti sairastuneet kysyvät myös hoitohenkilökunnalta, joutuuko it-

semurhan tehnyt kadotukseen ja osa saattaa jopa kysyä lupaa itsetuhoisten aja-

tustensa toteuttamiseen. Itsetuhoisiin ajatuksiin on aina suhtauduttava vakavasti. 

(Viljamaa 2009, 114.) Niiden puheeksi ottamista tai lisätiedon kysymistä ei pidä 

arastella. 

 

 

2.2 Mielenterveystyön menetelmiä 

 

Mielenterveystyön lähtökohtana on aina asiakas ja hänen yksilöllinen kohtaami-

sensa. Valtioneuvoston perustama valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen 

neuvottelukunta on laatinut eettiset ohjeet, jotka ohjaavat psykiatrista hoitotyötä 

ja mielenterveystyötä. Näissä ohjeissa keskeistä on muun muassa ihmisarvon 

kunnioittaminen, asiakkaan edun korostaminen ja arvostava vuorovaikutus. (Val-

takunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE 2011.) 

Vaikka eettiset ohjeet on julkaistu vuonna 2011, on asiakaslähtöisyyteen kiinni-

tetty huomiota aiemminkin. Latvalan (1998) väitöskirjan mukaan jo ennen vuosi-

tuhannen vaihdetta yhteiskunnassa on tapahtunut arvo- ja asennemuutosta, 

jonka seurauksena myös psykiatrinen hoitotyö on muuttunut asiakaslähtöisem-

mäksi (Latvala 1998, 23). Asiakaslähtöisyyttä ja hoitotyöhön liittyviä asenteita 
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onkin tutkittu paljon. Wahlbeck ja Aromaa (2011) ovat tehneet systemaattisen 

kirjallisuuskatsauksen mielenterveyshäiriöihin liittyvästä stigmasta ja myös he 

tuovat esille, että yleinen ilmapiiri on muuttunut myönteisemmäksi ja ihmiset ym-

märtävät, että yksilö voi elää täyttä elämää mielenterveysongelmista riippumatta 

(Wahlbeck & Aromaa 2011, 104).  

 

Hyvään kohtaamiseen kuuluu dialogisuus ja asiakkaan arvostava kohtaaminen. 

Dialogisessa eli vuorovaikutuksellisessa hoitosuhteessa korostuu vastavuoroi-

suus. Hoitaja on asiantuntija teoreettisen osaamisen ja kokemuksen kautta, 

mutta potilas on asiantuntija omaan elämäntilanteeseensa ja sairauteensa liit-

tyen. (Kuhanen & Kanerva 2017, 147.) Avoin dialogi edellyttää luottamuksellista 

suhdetta, jossa kumpikin osapuoli kunnioittaa toisen näkemyksiä ja mielipiteitä 

(Haarakangas 2008, 167). Myös Latvalan (1998) mukaan asiakkaan aktiivinen 

osallistuminen on edellytys potilaslähtöisen hoitotyön toteutumiselle. Hän koros-

taa, että sairauden tuomista rajoitteista huolimatta, on tärkeää, että asiakkaan 

itsenäistä selviytymistä hänen jokapäiväisessä arjessaan tuetaan. (Latvala 

1998). Sairaanhoitajan tulee työssään osata myös arvioida ja tehdä päätöksiä, 

sekä hyödyntää monipuolisesti ohjaus-, havainnointi-, kommunikointi- ja vuoro-

vaikutustaitoja. Asiakkaiden ongelmat ja tarpeet muuttuvat ja nämä muutokset 

määrittävät myös hoitotyötä, johon hoitohenkilökunnan tulee osata vastata. (Lauri 

2007, 29.) Mielenterveystyöhön kuuluvaan hoitosuhteeseen kuuluu kuuntelevan 

keskusteluyhteyden lisäksi myös ohjaamista. Ohjaus on toimintatapa, jonka ta-

voitteena on parantaa potilaan elämänlaatua, edistää terveyttä ja edesauttaa hoi-

toon sitoutumista ja itsenäistä selviytymistä. Ohjaukseen ei kuulu valmiiden pää-

tösten tai vastausten antaminen. Ohjaajana hoitajan rooli on toimia tukijana ja 

asiantuntijana asiakkaan itse ottaessa vastuuta asioistaan. (Kuhanen & Kanerva 

2017, 157.) 

 

Haasteena erityisesti mielenterveystyössä ja vuorovaikutussuhteessa on riski 

myötätuntouupumukseen. Hoitotyötä tehdessä tärkein työväline on hoitajan oma 

persoona, joten omaan jaksamiseen panostaminen on erityisen tärkeää. Autta-

mistyön tekeminen voi olla uuvuttavaa ja mikäli työntekijä ei palaudu työstään, on 

riskinä sairastuminen työuupumukseen, jonka yksi osatekijä on myötätuntouupu-

mus. Myötätuntouupumusta ja työuupumusta voidaan ehkäistä paitsi järkevällä 
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työvuorosuunnittelulla, myös esimerkiksi ammatillisella työnohjauksella.  (Ka-

nerva 2017; Holmberg 2016.) Myös uusien työtapojen ja menetelmien oppiminen 

voi vähentää työntekijän henkistä kuormitusta ja näin ollen edesauttaa työssä 

jaksamista. 

 

 

2.3 Hengellisyys ja hengellinen hätä hoitotyössä 

 

Hengellisyys ei ole käsitteenä yksiselitteinen. Se ei tarkoita vain ihmisen pohdin-

taa siitä, uskooko hän Jumalaan vai ei, vaan hengellisyyden ulottuvuus yltää elä-

män ja olemassaolon tarkoituksen miettimiseen. Hengellisyyttä ovat paitsi selke-

ästi uskontoon liittyvät seikat, myös elämään, kuolemaan, ihmissuhteisiin ja ju-

malasuhteeseen liittyvät kysymykset (Hanhirova & Aalto 2009, 14). Hengellisyys 

mielletään yleisesti uskon käytännön harjoittamiseksi ja sen ajatellaan näkyvän 

ihmisen elämäntavassa ja tavassa tulkita elämän tarkoitusta. Hoitotieteessä hen-

gellisyys liittyy toivoon ja mahdollisuuksien tunnistamiseen, sekä luottamuksena 

tulevaisuuteen. Hengellisyyteen kuuluu halu ymmärtää itseä suuremman ole-

massaolo. (Hanhirova & Aalto 2009, 12.) Lyhdyn (2019) artikkelissa sairaanhoi-

taja-diakonissa Liss Eriksson-Tapio kertoo kokemuksiaan siitä, että hengellisyy-

den merkitystä hoitotyössä ei aina ymmärretä ja se jää usein muiden elämän osa-

alueiden varjoon. Eriksson-Tapion kokemuksen mukaan hengellisyys tuo turval-

lisuuden tunnetta, lohduttaa ja toimii lääkkeettömänä hoitomuotona. (Lyhty 2019, 

42–45.) Eriksson-Tapion (2017) omassa opinnäytetyössä nousi esille ihmisten 

toive tulla kohdatuksi empaattisesti ja omana itsenään (Eriksson-Tapio 2017, 8). 

 

Myös Koenig (2007) tuo esille, että monille potilaille hengellisyys ja uskonnolli-

suus ovat tärkeitä asioita, jotka he haluaisivat sisällyttää omaan hoitoonsa. Usein 

uskonto ja elämän merkityksen löytäminen tuovat apua myös toipumisessa ja 

omaan tilanteeseen sopeutumisessa. Toisaalta uskonto ja hengellisyys voivat 

vaikeiden mielenterveyden häiriöiden yhteydessä esiintyä myös ongelmallisena 

seikkana, muun muassa skitsofreniaan linkittyvinä harhakokemuksina. (Koenig 

2007.)  
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Asiakkaan hengelliset tarpeet voivat tulla ilmi missä vaiheessa hoitoa tahansa. 

Toiset pohtivat elämänsä merkitystä ja suuremman voiman vaikutuksia sairastu-

misen alussa, toiset vasta pahimman kriisivaiheen mentyä ohi. Uskonnollisuus 

voi näyttäytyä terveenä voimavarana tai toipumista horjuttavana tekijänä. Hoito-

työssä merkityksellistä on keskittyä voimavaroihin ja miettiä, miten asiakas tulee 

toimeen uskonsa kanssa, sen sijaan että mietittäisiin mikä hänen uskossaan on 

tervettä tai sairasta. Erityisen tärkeää on, että hoitaja ei todista potilaalle omasta 

uskostaan. (Viljamaa 2009.) Hoitajan oma vakaumus ei saa vaikuttaa negatiivi-

sesti asiakkaan kohtaamiseen tai hoitoon. 

 

Asiakkaan psyykkinen sairaus voi vaikuttaa siihen, miten hengellinen hätä ilme-

nee. Esimerkiksi psykoottisen asiakkaan ja masentuneen asiakkaan mielenmai-

sema voi olla hyvinkin erilainen. Viljamaa (2009) tuo esille Järvisen (1991) ku-

vauksen siitä, että psykoosi on täydellinen mielen kaaos, jossa ihminen yrittää 

järjestää kaaosta järjestyneempään tilaan esimerkiksi uskonnon avulla. Psykoo-

sille tyypilliset aistiharhat ovat asiakkaan aitoja kokemuksia ja hänelle todellisia. 

Niiden voidaan ajatella olevan pakoa liian vaikeasta todellisuudesta. Psykootti-

sen asiakkaan kohdatessa on tärkeää tietää, että hoitajan ei tarvitse käyttää sa-

maa, mahdollisesti outoa ja irrationaalista kieltä kuin asiakas. Hoitaja voi sen si-

jaan pyytää asiakasta selittämään asia toisin sanoin tai kysyä: ”Ymmärsinkö oi-

kein, että tarkoitat…?” (Viljamaa 2009, 111–112.) Masentuneen asiakkaan koh-

dalla avainasemassa voi olla lohduttomuus. Masentunut kokee usein, että Ju-

mala on hylännyt hänet, eikä masentunut löydä Raamatustakaan muita kuin loh-

duttomia tekstejä hylätyksi tulemisesta, tuomiosta ja yksin jäämisestä. Masentu-

neella voi olla myös olettamus siitä, että hoitajakin hylkää hänet.  Myös syyllisyys 

on hyvin tyypillistä masentuneille. Syyllisyyttä voidaan tuntea siitä, että masentu-

nut kokee olevansa toisille vaivaksi, mutta vaikeissa tapauksissa masentunut voi 

kokea olevansa syypää myös esimerkiksi luonnonkatastrofiin. (Viljamaa 2009, 

113–114.) 

 

Haasteellista hengellisen hädän kohtaaminen on erityisesti niiden asiakkaiden 

kohdalla, jotka ovat eläneet voimakkaasti uskonnollisessa yhteisössä, jossa usko 

on nähty ainoastaan voimavarana ja psyykkinen sairastuminen uskon heikkou-

tena. Tällaisista lähtökohdista tuleva asiakas voi kokea olevansa syntinen tai 
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”vääränlainen uskovainen”, koska on sairastunut. Viljamaa (2009) on ryhmitellyt 

uskonnolliset psykiatriset asiakkaat neljään luokkaan Irja Kilpeläisen (1968) ryh-

mittelyn pohjalta. Ensimmäisenä ryhmänä hän mainitsee asiakkaat, joiden elä-

mässä uskonto on ollut terveyttä edistävänä, voimauttavana elementtinä. Tällai-

nen usko tuo asiakkaalle toivoa ja turvallisuutta, eikä ole mikään irrallinen osa 

ihmisen elämässä. Toiseen ryhmään Viljamaa luokittelee asiakkaat, joilla on ollut 

häiriintyneellä tavalla uskonnollinen kasvuympäristö. Tällaisilla potilailla on usein 

kokemus elämää rajoittavasta, voimakkaan moralisoivasta uskonnollisuudesta, 

johon kytkeytyy jopa väkivaltaa, aggressiota ja Jumalan käyttämistä pelottelukei-

nona. (Viljamaa 2009, 104–106.) 

 

Kolmanteen ryhmään Viljamaan (2009) luokittelussa kuuluvat asiakkaat, joilla ei 

ole ollut uskonnollista kasvuympäristöä ennen sairastumista. Viljamaan näke-

myksen mukaan tällaiset asiakkaat ovat usein ennen sairastumistaan pyrkineet 

hakemaan uskonnollisuudesta jotain turvaa ja sitten pettyneet, kun usko ei es-

tänytkään sairastumasta. Yhtenä mahdollisuutena Viljamaa näkee myös tilan-

teen, jossa sairastunut kokee, että Jumala on valinnut hänet johonkin profeetalli-

seen tehtävään. Usein myös uskonnolliset symbolit ja sanat kuten taivas ja hel-

vetti saavat voimakkaan merkityksen. Neljänneksi ryhmäksi Viljamaa on nimen-

nyt psykoottiset asiakkaat, jotka ovat omaksuneet jonkun tietyn Raamatun hen-

kilön voimakkaasti osaksi itseään ja elämäänsä. Tyypillisesti tällaisia hahmoja 

ovat Jeesus, neitsyt Maria tai esimerkiksi Juudas. Tällaisen voimakkaan henkilö-

hahmon omaksuminen osaksi omaa persoonaa, voi olla asiakkaalle hyvin erilai-

nen kokemus kuin hoitajalle. Hoitaja voi päästä asiakkaan sisäiseen maailmaan 

esimerkiksi kysymällä, millainen Juudas hän kokee olevansa. (Viljamaa 2009, 

106–110.) 

 

Asiakkaan uskonnollisen vakaumuksen kunnioittaminen ei tarkoita sitä, että hoi-

tajan pitäisi harjoittaa uskontoa yhdessä asiakkaan kanssa. Hoitajan ei tarvitse 

esimerkiksi rukoilla asiakkaan kanssa, mikäli se on vastoin hoitajan omaa va-

kaumusta. Sen sijaan asiakasta voi rohkaista rukoiluun, mikäli tietää sen olevan 

hänelle tärkeää. Mikäli hoitajan vakaumus sallii, voi asiakkaan kanssa toki ru-

koilla yhdessäkin. (Kiviniemi ym. 2007, 136–137.) 
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2.4 AVAUS-malli 

 

Hengellisten tarpeiden arvioinnissa voidaan hyödyntää myös Ikali Karvisen 

(2010) kehittämää, suomalaiseen hoitotyöhön suunniteltua AVAUS-mallia. Mallin 

nimi ”AVAUS” muodostuu kokonaisuuksista ja sen avulla on tarkoitus kartoittaa 

asiakkaan avun tarpeita sekä voimavaroja. Ensimmäinen A tarkoittaa arvoja ja 

vakaumusta. Asiakkaalta voidaan kysyä esimerkiksi, millaiset arvot hänellä on tai 

kokeeko hän olevansa uskonnollinen. V tarkoittaa voimavaroja. Tällöin voidaan 

kysyä esimerkiksi, mitkä asiat tuovat lohtua vaikeissa tilanteissa tai mihin asiakas 

turvautuu silloin, kun tuntee kipua. Seuraava A tarkoittaa arviota henkisistä ja 

hengellisistä tarpeista. Tällöin asiakasta voidaan pyytää kuvaamaan sitä, miten 

vakaumus näkyy hänen arjessaan. (Natri 2017.) Esimerkiksi iltarukous voi olla 

asiakkaalle tärkeä osa arkea ja hengellisyyttä. U tarkoittaa ulkopuolista tukea, 

kuten asiakkaalle tärkeitä tahoja tai henkilöitä esimerkiksi saman uskontokunnan 

sisältä. Viimeinen S tarkoittaa spiritualiteettia tukevan hoitotyön toimenpiteitä, ku-

ten uskonnosta tai vakaumuksesta johtuvien seikkojen huomioimista. Tällaisia 

ovat esimerkiksi erikoisruokavaliot tai tietyistä hoitotoimenpiteistä kieltäytyminen. 

(Natri 2017.) Mallin mukaan toimiessa saadaan kartoitettua asiakkaan hengelli-

sen tuen tarve ja voidaan suunnitella, miten siihen lähdetään vastaamaan. 

 

Karvinen (2013) itse kuvaa Viesti-lehden artikkelissaan AVAUS-mallia erään-

laiseksi teemahaastattelun rungoksi. Karvisen tavoitteena on, että mallia ei käy-

tettäisi pelkästään kartoitustarkoitukseen, vaan mallin avulla esille saadut yksilöl-

liset tarpeet pyrittäisiin myös mahdollisuuksien mukaan oikeasti täyttämään. 

(Karvinen 2013.) Karvisen tavoite on oikein ymmärrettävä. Eihän ole mitään jär-

keä tehdä tutkimusta tai pyytää palautetta, jos tuloksilla ja saaduilla vastauksilla 

ei haeta mahdollisuutta kehittymiseen. 

 

AVAUS-mallia on hyödynnetty esimerkiksi saattohoitopotilaiden hoidossa. Muun 

muassa Kettunen ja Lappalainen (2015) ovat tehneet opinnäytetyön aiheesta jär-

jestämällä osastotunnin AVAUS-mallin käytöstä kahteen eri saattohoitoa toteut-

tavaan yksikköön (Kettunen & Lappalainen 2015). Malli soveltuu käytettäväksi 

saattohoidon lisäksi myös muissa hoitotyöhön ympäristöissä ja se toimii eri-ikäis-

ten asiakkaiden kanssa. AVAUS-malli tuleekin esille myös useissa muissa 
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opinnäytetöissä, esimerkiksi Korpinen ja Jokela (2016) ovat hyödyntäneet mallia 

laatiessaan opasta psykiatrian klinikan konsultoiville sairaanhoitajille ja Vähä-

Savo-Väänänen (2015) puolestaan on laatinut oppaan täysin AVAUS-malliin 

pohjautuen (Korpinen & Jokela 2016; Vähä-Savo-Väänänen 2015). 
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 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda Attendo Lehtorannankodin hoitohenkilö-

kunnalle suunnattu helppolukuinen opas hengellisen hädän kohtaamisesta mie-

lenterveystyössä. 

 

Opinnäyteyön tavoitteena oli, että hoitohenkilökunta oppisi kohtaamaan asiak-

kailla ilmenevää hengellistä hätää ja rohkaistuisi oppaan avulla ottamaan hengel-

lisen hädän puheeksi asiakkaiden kanssa. Oppaan tavoitteena oli madaltaa kyn-

nystä ottaa hengellinen hätä puheeksi asiakastyössä ja antaa hoitohenkilökun-

nalle varmuutta asian kohtaamiseen. Opinnäytetyö parantaa hoitohenkilökunnan 

ja asiakkaiden välistä vuorovaikutusta ja syventää hoitosuhdetta. Asiakas kokee 

tulleensa kohdatuksi aiempaa kokonaisvaltaisemmin ja hoitohenkilökunta sitou-

tuu työhönsä paremmin omaksuttuaan oppaan vinkit osaksi työskentelyään. 

 

 

Kehittämiskysymyksinä työssä olivat: 

1. Millaista tukea hoitohenkilökunta kokee tarvitsevansa hengellisen hädän 

kohtaamisessa? 

2. Minkälainen oppaan sisältö auttaa hengellisen hädän kohtaamisessa? 
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 OPPAAN TUOTTEISTAMINEN 

 

 

4.1 Toimintaympäristö 

 

Attendo Lehtorannankoti on mielenterveyskuntoutujille suunnattu palvelukoti Ou-

lun Puolivälinkankaalla. Palvelukodissa on 14 tehostetun asumisen paikkaa, 24 

palveluasumisen paikkaa sekä tukiasuntoja. Jokaisella asiakkaalla on nimetty 

omaohjaaja, sekä varaomaohjaaja. Kuntoutus pohjautuu asiakkaalle laadittuun 

asiakaslähtöiseen kuntoutussuunnitelmaan, jossa on huomioitu yksilölliset tuen 

tarpeet, voimavarat ja henkilökohtaiset tavoitteet. Kuntoutussuunnitelma laadi-

taan yhteistyössä hoitohenkilökunnan, asiakkaan ja asiakkaan lähiverkoston 

kanssa. Suunnitelman lähtökohtana on kuntoutuksen eteneminen kohti itsenäi-

sempää elämää. (Attendo. Attendo Lehtorannankoti 2020.) 

 

Lehtorannankodissa asukkailla on omat huoneistot, jotka he saavat kalustaa 

omilla huonekaluillaan. Palveluasumisen huoneistoissa on myös ruoanlaittomah-

dollisuus. Omien huoneistojen lisäksi asukkailla on käytössään myös yhteistilat. 

Arki Lehtorannankodissa on aktiivista ja toiminnassa panostetaan kuntouttavaan 

ja aktivoivaan toimintaan mm. erilaisten itsenäisyyttä tukevien ryhmien avulla. 

(Attendo. Attendo Lehtorannankoti 2020.) 

 

 

4.2 Valitut menetelmät 

 

Opinnäytetyöni on hoitotyötä kehittävä, joten opasta varten kartoitin ensin työelä-

män tarpeet. Vaikka opinnäytetyöni ei ole tutkimus, hyödynsin osittain samoja 

aineistonkeruumenetelmiä kuin kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa. 

Kvalitatiivinen tutkimusasenne sopii kehittämispainotteiseen opinnäytetyöhön sil-

loin, kun tavoitteena on kohderyhmän toiveisiin pohjautuva tuote (Vilkka & Airak-

sinen 2003, 63). Sosiaali- ja terveysalan tuotteissa ensisijaisena käyttäjänä ei ole 

välttämättä asiakas. Asiakas voi saada tuotteen tuoman hyödyn välillisesti esi-

merkiksi henkilökunnan kautta. (Jämsä & Manninen 2000, 44.) Kohderyhmäksi 

valitsin Lehtorannankodin hoitohenkilökunnan, sillä he olivat käyttäjäryhmä, jolle 
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valmis tuote on suunnattu. Tällainen valikoiva otanta, jossa opinnäytetyöntekijä 

itse valikoi tietyt osallistujat (tässä tapauksessa yksikön hoitohenkilökunta), on 

yksi kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmistä (Kankkunen & Vehviläinen-Julku-

nen 2013, 110–112.) Lopullisen tuotteen käytöstä hyötyvät välillisesti henkilökun-

nan kautta myös Lehtorannankodin asukkaat. 

 

Opinnäytetyöni on kehittämispainotteinen ja sen lopputuloksena on helppolukui-

nen opaslehtinen sekä kirjallinen opinnäytetyön raportti. Toiminnallisen opinnäy-

tetyön tekemistä ei voida pitää yhtään sen helpompana kuin tutkimuksellisen 

opinnäytetyön tekemistäkään. Tutkiva asenne on sisällytettävä myös toiminnalli-

seen opinnäytetyöhön. Tietoperustan ja teoreettisen viitekehyksen tulee pohjau-

tua alan kirjallisuuteen. (Vilkka & Airaksinen 2003, 154.) Aineiston keruumenetel-

mänä hyödynsin puolistrukturoitua eli teemallista ryhmähaastattelua. Teema-

haastattelu on avoimen haastattelun ja strukturoidun haastattelun välimuoto, 

jossa aihepiiri on tiedossa, mutta kysymysten esitysjärjestys tai tarkka muoto voi 

vaihdella (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 125). Ennen haastattelun 

toteutusta tapasin palvelutalon johtajan ja sovimme sopivimman ajankohdan 

haastattelulle. Toimitin saatekirjeen tiedoksi henkilökunnalle ja hyväksytin haas-

tattelurungon sekä ohjaavalla opettajalla että palvelukodin johtajalla ja vastaa-

valla sairaanhoitajalla ennen haastattelun toteutusta. Saatekirjettä ei aina miel-

letä osaksi tutkimusta, mutta sen tehtävä on vakuuttaa saaja tutkimuksen tärkey-

destä ja motivoida hänet osallistumaan (Vilkka 2015, 189). Haastattelussa kyse-

lin Lehtorannankodin henkilökunnalta, millaista sisältöä ja tietoa he oppaaseen 

kaipaavat. Haastattelua ei nauhoitettu tai taltioitu myöskään videoimalla eikä lit-

teroitu, vaan tein haastattelun aikana itselleni muistiinpanot.  

 

Varsinaista tilastotietoa en opinnäytetyössäni hyödyntänyt. Mielenkiintoisia ai-

heeseen liittyviä tilastofaktoja olisivat voineet olla esimerkiksi se, että kuinka moni 

hoitohenkilökuntaan kuuluvista on kohdannut hengellistä hätä tai kuinka moni ko-

kee, että aihepiiri on vaikea ottaa puheeksi. Ongelmalliseksi tilastoinnin olisi teh-

nyt se, että hengellinen hätä tai hengellisyys eivät ole mitattavissa olevia käsit-

teitä, vaan niiden määritelmä voi vaihdella yksilötasolla paljonkin. Aiheeseen liit-

tyvänä mitattavana määreenä olisi voitu käyttää esimerkiksi tilastoja, jotka on laa-

dittu spesifien kysymysten pohjalta, kuten ”Oletko hyödyntänyt Raamattua 
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asiakaskohtaamisissa?” Tämän pohjalta olisi voitu laatia kaavio siitä, montako 

kyllä ja ei -vastausta saadaan esimerkiksi kymmeneltä hoitajalta. Aiheen huomi-

oiden pilkuntarkat tilastot pienine virhemarginaaleineen eivät kuitenkaan ole 

oleellisia, vaan oleellisempaa on aihepiirin kokonaisvaltainen käsittäminen ja sen 

merkityksen hyödyntäminen psykiatrisessa hoitotyössä. Tilastotiedoilla ei siis ol-

lut merkitystä oppaan laadinnassa. 

 

 

4.3 Sisällön valinta 

 

Haastattelusta saatujen vastausten pohjalta laadin oppaasta ensimmäisen ver-

sion, jonka käytin kommenttikierroksella yksikössä ennen lopullisen oppaan pai-

nattamista. Sisällön toivottiin olevan selkeä ja helppolukuinen. Haastattelun ai-

kana pohdimme myös oppaaseen tulevan teoriatiedon osuutta. Osa haastatel-

luista koki tärkeäksi sen, että keskeisimpiä termejä on avattu oppaaseen, osa toi 

esille, että teoriatietoa löytyy varmasti myös netistä, mikäli siihen haluaa enem-

män perehtyä. Keskeisenä toiveena oppaalle oli sen käytännönläheisyys. 

 

Haastattelussa nousi esille myös se, että hengellisyyden puheeksi ottaminen hoi-

totyössä voi olla haaste työntekijän omasta taustasta ja vakaumuksesta johtuen. 

Lisäksi haastateltavat toivat esille pelon siitä, etteivät vahingossa vaikuta asiak-

kaaseen omilla arvoillaan ja näkemyksillään. Tämä onkin yksi keskeisimpiä syitä, 

miksi hengellisyys voidaan kokea vaikeaksi puheenaiheeksi. Haastattelutilan-

teessa käytiin läpi sitä, että kyseinen pelko on aiheellinen ja erittäin tärkeää huo-

mioida. Jo riskin tunnistaminen auttaa minimoimaan vääränlaisen toiminnan to-

teutumista. 

 

Karvisen (2013) AVAUS-malli ei ollut haastateltaville entuudestaan tuttu, joten 

sen sisällyttäminen oppaaseen koettiin hyväksi ideaksi. Samoin hengellisyyden 

puheeksi ottoa helpottavat apukysymykset saivat kannatusta. Oppaaseen toivot-

tiin myös yhteystietoja muihin auttaviin tahoihin. 

 

Sisältöä suunniteltaessa toin esille myös sen, että opas on suunnattu ennen kaik-

kea hoitohenkilökunnalle ja esimerkiksi omaisille suunnattu opas voisi olla 
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termistöltään ja sisällöltään hieman erilainen. Myös Jämsä ja Manninen (2000, 

56) tuovat esille, että informatiivisiksi tarkoitetuissa painotuotteessa asiasisältöön 

vaikuttaa se, kenelle opas on suunnattu. 

 

Ensimmäisestä versiosta saatu palaute oli positiivista. Palautteen perusteella 

opas koettiin selkeäksi ja helppolukuiseksi. Lähteiden määrä koettiin pieneen op-

paaseen liian isoksi, joten sitä muokattiin ja lähdemerkintöihin jätettiin vain oleel-

lisin. Myös spiritualiteetti sanana koettiin vieraaksi, mutta koska se sisältyi oleel-

lisesti AVAUS-malliin, ei sitä voinut jättää pois, vaan sen sijaan sana avattiin tar-

kemmin oppaassa olevassa termistössä. Ulkoasua kiiteltiin ja lopulliseen versi-

oon lisättiin vielä oppilaitoksen logo. 

 

 

4.4 Tulokset 

 

Sovimme palvelutalon johtajan kanssa, että haastattelu toteutetaan tilanteessa, 

jolloin paikalla on mahdollisimman monta hoitohenkilökuntaan kuuluvaa. So-

vimme tilanteeksi päivän, jolloin henkilökunnalla on yhteinen työryhmän kokous. 

Tavoitteena oli, että haastatteluun osallistuisi noin kymmenen työntekijää. Osal-

listujamäärä yllätti positiivisesti, sillä haastattelutilanteeseen osallistui yhteensä 

kaksitoista työntekijää, palvelutalon johtaja ja opinnäytetyötä ohjannut vastaava 

sairaanhoitaja mukaan lukien. Riskinä koin haastattelun alussa sen, että osallis-

tujia oli paljon ja pelkäsin, että kaikki halukkaat eivät tule kuulluksi. Huoleni osoit-

tautui kuitenkin turhaksi ja keskustelun edetessä yhä useampi haastateltava 

käytti puheenvuoroja ja toi esille omia näkemyksiään. 

 

Laadullisella tutkimusmenetelmällä tehdyn haastattelun tulisi lisätä haastattelijan 

lisäksi myös haastateltavien ymmärrystä ja tietämystä asiasta ja siten vaikuttaa 

myönteisesti aihetta koskeviin toiminta- ja ajattelumalleihin (Vilkka 2015, 125). 

Haastattelun aikana nousivatkin puheenaiheeksi muun muassa seksuaalisuuden 

ilmentyminen ja hengellisen historian mahdollinen vaikutus siihen. Tällaisten, sel-

keästi haastateltavien työnkuvaan liittyvien, yhtymäkohtien löytyminen lisäsi tie-

tämystä hengellisyyden huomioimisen tärkeydestä. Oivallusten ansiosta myös il-

mapiiri vapautui haastattelun aikana ja keskustelusta tuli sujuvaa ja 
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vuorovaikutuksellista. Haastattelun aikana tulivat käsitellyksi myös opinnäyte-

työni kehittämiskysymykset. 

 

Haastattelussa esille nousseiden toiveiden pohjalta helppolukuisen oppaan tuot-

teistaminen oli vaivatonta ja teoriatieto oli helppo yhdistää esitettyihin toiveisiin. 

Ensimmäinen versio sai sisällöstään hyvän palautteen ja korjausehdotukset oli-

vat lähinnä pieniä muutoksia, joten oppaan lopullinen versio oli helppoa viimeis-

tellä. Opas toimitettiin työelämän edustajalle painokelpoisena pdf-muodossa ja 

kuva oppaasta liitettiin myös osaksi opinnäytetyön raporttia. 
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 POHDINTA 

 

 

Hengellinen hätä on työelämässä varsin heikosti tunnistettu ja usein vielä hei-

kommin siihen on osattu vastata. Tämän vuoksi yllätyin opinnäytetyöprosessini 

aikana siitä, kuinka paljon hengellistä hätää käsitteleviä opinnäytetöitä oli tehty. 

Huomasin myös, että useissa opinnäytetöissä oli käytetty samoja lähteitä kuin 

omassa opinnäytetyössäni. Tämä toi minulle varmuutta siitä, että olin osannut 

valita oma opinnäytetyöni kannalta oleellisia lähteitä. 

 

Attendo Lehtorannankodissa vastaanotto opinnäytetyölleni oli avoin ja myöntei-

nen. Yksikön työntekijöillä oli selkeästi jo tietoa hengellisyydestä ja heidän kerto-

mansa perusteella hengellinen hätä näkyi heidän työssään. Työtä helpottava 

opas oli opinnäytetyönä siis varsin ajankohtainen ja työelämälähtöinen.  

 

Jatkoa ajatellen olisi mielenkiintoista selvittää esimerkiksi vuoden kuluttua, pää-

tyikö opas todella käyttöön ja onko henkilökunta kokenut siitä olevan apua hen-

gellisyyden kohtaamisessa. Myös omaisille suunnattu opas vastaavasta aiheesta 

voisi olla tarpeellinen. 

 

 

5.1 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Eettisesti hyväksyttävä ja luotettava tieteellinen tutkimus saadaan aikaan vain 

suorittamalla se hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla (Tutkimuseet-

tinen neuvottelukunta 2012). Opinnäytetyöprosessissa toimin eettisesti ja hyvän 

tieteellisen käytännön mukaisesti. Tutkimusetiikka tarkoittaa yleisesti sovittuja 

pelisääntöjä suhteessa tutkimuskohteeseen, kollegoihin, rahoittajiin, toimeksian-

tajiin ja yleisöön. Hyvä tieteellinen käytäntö puolestaan tarkoittaa sitä, että tutkija 

noudattaa eettisesti kestäviä tutkimusmenetelmiä ja tiedonhankintamenetelmiä. 

Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu myös se, että tutkija toimii vilpittömästi ja 

rehellisesti. (Vilkka 2015, 41-42.) Opinnäyteyössäni huomioin muun muassa 

haastatteluun osallistuvien anonyymiyden. Haastattelutilanteessa tekemäni 

muistiinpanot olivat vain omaan käyttööni ja ne tuhottiin asianmukaisesti 
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huolehtien siitä, etteivät ne päätyneet missään vaiheessa ulkopuolisten käsiin. 

En kerännyt haastattelutilanteessa mitään taustatietoja kuten ikää, nimeä tai kou-

lutustaustaa, koska ne olivat työni kannalta epäoleellisia tietoja. 

 

Yleisesti tutkimuksia pidetään luotettavina silloin, kun mittaustulokset voidaan 

toistaa (Vilkka 2015, 194). Ongelmaksi kvalitatiivisessa tutkimuksessa ja kehittä-

mispainoisessa opinnäytetyössä nousee se, että mitattavia tutkimustuloksia ei 

ole. Tämän tyyppisessä työssä luotettavuuden kriteeri on lopulta tutkija ja hänen 

oma rehellisyytensä ja tekemänsä valinnat (Vilkka 2015, 196). Riippumatta tutki-

mustyypistä tuloksissa voi olla aina virheen tai häiriön mahdollisuus.  

 

Ryhmähaastattelussa riskinä on se, että kaikki kutsutut eivät tulekaan paikalle ja 

haastateltavien määrä jää liian vajaaksi. Saataviin vastauksiin voi vaikuttaa myös 

ryhmädynamiikka. Mikäli ryhmässä on yksi tai useampi herkästi dominoiva per-

soona, voivat muut osallistujat vetäytyä taka-alalle, eivätkä välttämättä tuo aja-

tuksiaan esille. Tästä syystä haastattelijan onkin kiinnitettävä huomiota puheen-

vuorojen käyttöön. Hän voi esimerkiksi pyytää kommentteja myös muilta kuin en-

simmäisenä vastanneelta osallistujalta. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 63.) Minulla oli 

työelämästä saatua kokemusta ryhmän vetämisestä ja olin etukäteen tutustunut 

myös ryhmähaastattelun mahdollisuuksiin ja riskeihin, joten olin valmistautunut 

haastattelutilanteeseen riskit tiedostaen. Haastateltavien määrä yllätti positiivi-

sesti ja haastateltavan ryhmän jäsenet toivat mielipiteitään ja kokemuksiaan ak-

tiivisesti esille ja puheenvuoron käyttäjiä oli useita. Näin ollen haastattelusta saa-

tuja vastauksia voidaan pitää kattavina ja luotettavina. 

 

Opinnäytetyön luotettavuuteen vaikuttavat myös käytetyt lähteet. Halusin käyttää 

lähteitä monipuolisesti ja käytinkin sekä ulkomaisia että kotimaisia lähteitä. Eri-

tyistä huomiota kiinnitit lähdekritiikkiin. Vaikka osa käyttämistäni lähteistä oli jo 

vanhempia, koin niissä silti olevan ajankohtaista ja opinnäytetyöni kannalta oleel-

lista tietoa. 

 

Opasta, kuten muitakin kirjallisia teoksia, koskee tekijänoikeussuoja (Jämsä & 

Manninen 2000, 99). Suoja ulottuu myös valokuviin. Tämän vuoksi oppaassa 
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käytetty valokuva järvimaisemasta on itse ottamani ja näin ollen sen käyttö op-

paassa on luvallista. 

 

 

5.2 Ammatillinen kasvu ja itsearviointi 

 

Opinnäytetyöni oli laadittu tukemaan sairaanhoitaja (AMK) -diakonissatutkintoa, 

joten teoriatietoni pohjautuu paitsi hoitotieteeseen, myös diakoniseen hoitotyö-

hön. Diakoninen hoitotyö painottuu kristilliseen ihmiskäsitykseen, ammatilliseen 

auttamiseen, tukemiseen ja palvelemiseen (Kotisalo & Rättyä 2014, 18). Diako-

nista hoitotyötä voidaan toteuttaa myös muualla kuin seurakuntaympäristössä. 

Diakoninen hoitotyö on sairaanhoitaja-diakonissan toteuttamaa hoitotyötä, joka 

ei ole sidoksissa paikkaan tai siihen, minkä organisaation palveluksessa työnte-

kijä työskentelee (Karppinen 2019). Hoitotyön kehittämisen kannalta on tärkeää, 

että toimintatapoja tutkitaan ja kehitetään. Hoitotieteen tutkimustulosten tärkeim-

piä tehtäviä on olla hyödyksi terveyspalveluiden käyttäjille, mutta hoitotyöhön liit-

tyvät menetelmät ja uusi tieto lisäävät aina myös työntekijän ammatillista kasvua 

ja tukevat häntä toiminnassaan ja päätöksenteossa. (Eriksson ym. 2012.) Opin-

näytetyöni kehittää myös diakonista hoitotyötä tuomalla hoitajien käyttöön op-

paan, jota on helppo hyödyntää missä tahansa terveydenhuollon yksikössä. Op-

pinäytetyöhöni tutustuminen antaa valmiuksia hengellisen hädän kohtaamiseen, 

vaikka lukija ei työskentelisikään juuri siinä yksikössä, johon opas on laadittu. 

Opinnäytetyöni keskittyy asiakkaan kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen, joka on 

diakonisen hoitotyön ydin. Koen, että opinnäytetyöprosessini aikana oma amma-

tillinen osaamiseni kasvoi. Olen opinnäytetyön tekemisen ansiosta valmiimpi koh-

taamaan hengellisestä hädästä kärsiviä ihmisiä ja osaan ohjeistaa tarvittaessa 

myös muuta hoitohenkilökuntaa aiheen käsittelyssä. 

 

Aihe oli itselleni hyvin läheinen ja tärkeä, joten halusin paneutua opinnäytetyö-

höni huolella. Aikataulullisesti en suoriutunut alkuperäisten tavoitteideni mukaan, 

mutta onneksi yhteistyö Attendon kanssa oli sujuvaa ja asiat etenivät lopulta jou-

hevasti. Minulla ei ollut aiempaa kokemusta tuotteistusprosessista, joten opin pal-

jon siitä, mitä kuuluu tuotteistusprosessin eri vaiheisiin ja millaisia asioita matkan 

varrella on syytä huomioida. Huomasin kuitenkin sen, että kiireisessäkin 
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aikataulussa pystyn keskittymään olennaiseen ja saan tulosta aikaiseksi. Uskon 

tästä ominaisuudesta olevan hyötyä tulevaisuuden työelämässä. Sain opinnäy-

tetyöprosessini aikana lisäinnostusta hoitotyön kehittämiseen ja toivon, että pää-

sen sitä osaltani toteuttamaan tulevaisuudessa. 
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LIITE 1. Saatekirje 

6.2.2020 
 
 
SAATEKIRJE 
 
 
Hei, Attendo Lehtorannankodin työntekijä! 

 

Olen sairaanhoitaja (AMK)-diakonissaopiskelija Diakonia-ammattikorkeakou-

lusta ja teen opinnäytetyönäni Lehtorannankodin hoitohenkilökunnalle suunna-

tun oppaan hengellisen hädän kohtaamisesta psykiatrisessa hoitotyössä. 

 

Opinnäyteyöni tarkoituksena on, että hoitohenkilökunta oppisi kohtaamaan asi-

akkailla ilmenevää hengellistä hätää ja rohkaistuisi oppaan avulla ottamaan hen-

gellisen hädän puheeksi asiakkaiden kanssa. Työn tavoitteena on, että opasta 

hyödyntämällä hoitosuhde syvenee ja asiakas tulee kohdatuksi aiempaa koko-

naisvaltaisemmin. Opinnäytetyöni tulee valmistuttuaan sisältämään helppolukui-

sen opaslehtisen, jonka lisäksi laajempi teoriatieto on esillä opinnäytetyön kirjal-

lisessa raportissa. 

 

Tulen tapaamaan teitä 14.2.2020 alkuhaastattelun merkeissä. Haastattelu tapah-

tuu teemallisena ryhmähaastatteluna, jonka yhteydessä teen muistiinpanot saa-

mistani vastauksista, haastattelua ei nauhoiteta tai videoida. En kerää vastaajista 

taustatietoja (esim. ikä, nimi, ammatti tms.), vaan vastaukset käsitellään täysin 

anonyymisti ja ne tulevat minun käyttööni ainoastaan tätä opinnäytetyötä varten. 

 

Haastatteluun osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Toivon kuitenkin mahdol-

lisimman monen osallistuvan, sillä vastauksistanne saan arvokasta tietoa siitä, 

millaista sisältöä oppaaseen kaivataan. 

 

Minun saa olla yhteydessä, mikäli sinulla heräsi kysymyksiä haastatteluun tai 

opinnäytetyöhöni liittyen, kerron mielelläni lisää! 

 

Ystävällisin terveisin,  

Terhi Huurre, sairaanhoitaja (AMK)-diakonissa -opiskelija 
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Diakonia-ammattikorkeakoulu 

terhi.huurre@student.diak.fi / p. XXXXXXXXXX 

 

  

mailto:terhi.huurre@student.diak.fi
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LIITE 2. Teemahaastattelurunko 

 

1. Koetko tarvitsevasi tukea hengellisen hädän kohtaamiseen hoitotyössä? 

Millaista tukea kaipaat? 

2. Mitä oppaassa tulisi olla? 

3. Tuleeko mieleen muuta aiheeseen liittyvää, joka olisi syytä huomioida 

opasta laadittaessa? 
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LIITE 3. Opas 

 

 

 

 

 


