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Opinnäytetyö on osa ”Terve sielu terveessä ruumissa”– diakonissat terveyden 
edistämisen toimijoina –hanketta, jota rahoittaa Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos. 
 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla sairaanhoitaja-diakonissojen 
kokemuksia diakonisesta hoitotyöstä kliinisessä hoitotyössä.  Tavoitteena oli 
saada tietoa siitä, miten sairaanhoitaja-diakonissat kokevat tekevänsä 
diakonista hoitotyötä ja edistävänsä yksilön kokonaisvaltaista terveyttä 
kliinisessä hoitotyössä. 
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sisältää aina yksilön kokonaisvaltaisen terveyden edistämisen.  
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ABSTRACT 

 

 

Nurkkala, Kirsi & Vedenoja, Marja. EXPERIENCES OF NURSE-
DEACONESSES PERFORMING DIACONAL CARE IN CLINICAL NURSING. 
Autumn 2013, 47 pages, 5 appendices. Diaconia University of Applied 
Sciences. Healthcare education program, Diaconal work orientation, nurse- 
deaconess. 
 
This study is part of a project called "A Healthy Mind in a Healthy Body - 
Deaconesses as actors of health promotion", funded by the Health and Welfare 
Department. 
 
The purpose of this study was to describe the experiences of nurse 
deaconesses performing diaconal nursing in clinical practice. The goal was to 
get information on how nurse deaconesses experience their own performance 
while giving diaconal nursing care and encouraging the individual's holistic 
health in clinical nursing. 
 
This thesis is a qualitative study. The data was collected by interviewing the 
individual nurse deaconesses who graduated from Oulu Diaconia University of 
Applied Sciences over the past few years. In this study five nurse-deaconess 
were interviewed, each of which operates in Oulu clinical nursing area. The 
interviews were analyzed using a content analysis method. 

Based on the interviews diaconal nursing clinical field is very similar. Diaconal 
nursing includes holistic nursing, own personality, the Christian concept of 
mankind, and patient-orientedness. Diaconal nursing care cannot be separated 
from the individual's health promotion as a separate activity or operational area, 
but diaconal care always includes an individual's overall health promotion. 
 
 
 
Key words: diaconal nursing, health promotion, holistic nursing, qualitative 
research 
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1 JOHDANTO 

 

 

Sairaanhoitajan työ on ollut 1970-luvulla niin sanottua temppuosaamista, jolloin 

hoitokulttuurissa painottuivat erityisesti tekninen osaaminen. Sairaalassa 

diakonissojen työ oli hyvin työorientoituvaa ja joutoaikaa ei osastolla 

työskennellessä saanut olla. Diakonissat, nuo kädestä pitelijät, eivät saaneet 

diakoniselle hoitotyölleen vielä tuolloin minkäänlaista arvostusta. Potilaan 

kuunteleminen ja hengellinen tukeminen olivat toimettomuutta, jota oli syytä 

välttää. (Vuoti 2005, 39,40.)  

 

Hengellisyys hoitotyössä on ollut kasvavan kiinnostuksen kohteena viime 

vuosikymmenen ajan. (Ronaldson, Susan, Hayes, Lillian, Aggar, Christina, 

Green , Jennifer & Carey, Michele 2012.) Potilaiden ja omaisten hengellisiä 

tarpeita tutkitaan ja diakonisen hoitotyön paikkaa sairaanhoidon puolella 

kehitetään jatkuvasti muun muassa koulutuksen avulla.  Diakonisessa 

hoitotyössä keskeisintä on ihmisen kokonaisvaltainen tukeminen, kohtaaminen, 

yksilöllinen ja yhteisöllinen auttaminen. Diakonisen hoitotyön osaaminen on 

ensisijaisesti kohtaamisosaamista, jonka tulee ilmetä toivon mahdollistamisena, 

tuen antamisena sekä voimavarojen vahvistamisena. (Rättyä 2009, 45-47,49.) 

Kokonaisvaltaisen terveyden edistämisen voidaan ajatella sisältävän kaikki 

terveyteen vaikuttavat tekijät. Ihmisen terveys koostuu perintötekijöistä, 

psyykkisestä hyvinvoinnista, fyysisestä ja sosiaalisesta elinympäristöstä, 

elintavoista, terveydenhoito- ja ehkäisytoimista sekä sattumasta (Huttunen, 

Jussi 2012). Diakoninen hoitotyö on terveyden edistämistä, johon kuuluu 

ihmisen tukemista, kohtaamista, auttamista, huolenpitoa sekä parantamista. 

(Rättyä 2009, 45-47,49.) Diakoninen hoitotyö on siihen kouluttautuneen 

sairaanhoitaja-diakonissan erikoisosaamista, jota toteutetaan niin seurakunnan 

diakoniatyössä kuin kliinisessä hoitotyössä terveydenhoitoalalla (Gothoni & 

Jantunen 2010, 123; Myllylä 2004, 5).  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla sairaanhoitaja-diakonissojen 

kokemuksia diakonisesta hoitotyöstä kliinisessä hoitotyössä.  Tavoitteena oli 

saada tietoa siitä, miten sairaanhoitaja-diakonissat kokevat tekevänsä 



 
 

diakonista hoitotyötä omassa työssään ja edistävänsä yksilön kokonaisvaltaista 

terveyttä. Opinnäytetyön aihe on hyvin ajankohtainen, mutta silti aiheesta on 

vain vähän tutkittua tietoa. Opinnäytetyössä käytettiin laadullista kuvailevaa 

tutkimusmenetelmää, jossa haastateltiin sairaanhoitaja-diakonissoja 

teemahaastattelulla ja käsiteltiin saatu aineisto aineistolähtöisellä 

sisällönanalyysilla. Opinnäytetyö on osana ”Terve sielu terveessä ruumissa”– 

diakonissat terveyden edistämisen toimijoina –hanketta, jota rahoittaa 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (Liite 5). 
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2 DIAKONINEN HOITOTYÖ OSANA KOKONAISVALTAISTA HOITOTYÖTÄ 

 

 

2.1 Terveyden edistäminen  

 

Ennen kuin pystyy määrittelemään terveyden edistämisen, täytyy tietää, mitä 

terveys on. Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee terveyden täydellisen 

fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilaksi. Kuitenkaan terveyttä ei 

voi mieltää aivan näin tarkaksi käsitteeksi, vaan oma koettu terveys saattaa 

poiketa paljonkin lääkärin tekemästä arviosta. Terveyden käsitykseen 

vaikuttavat yksilön omat tavoitteet ja elinympäristö. Terveys on muuttuva tila, 

jonka tuntemiseen vaikuttavat sairaudet ja fyysinen ja sosiaalinen elinympäristö. 

Ennen kaikkea terveyden tunteeseen vaikuttavat ihmisen omat kokemukset, 

arvot ja asenteet. (Huttunen 2011.) Ihmisen oma käsitys ja määritys 

terveydestään on kaikista ratkaisevin; Olet niin terve tai sairas kuin itse tunnet 

olevasi. Edellä esitettyä, vuonna 1948 WHO:n tekemää terveyden määritelmää 

on laajennettu, ja uuden, vuonna 1998 tehdyn määritelmän mukaan terveyttä ei 

määritellä enää pelkästään taudin tai heikkouden puuttumisena (Torppa 2004). 

 

Terveyden edistäminen on tavoitteellista ja välineellistä toimintaa ihmisten 

terveyden ja hyvinvoinnin aikaansaamiseksi. Sillä pyritään sairauksien 

ehkäisemiseen. Terveyden edistämisen toimintamuotoja on promotiivisia ja 

preventiivisiä. Promotiiviset ovat edistäviä ja preventiiviset ennaltaehkäiseviä 

muotoja. (Savola & Koskinen-Ollonqvist 2005, 24; Kiiskinen, Vehko, Matikainen, 

Natunen, Aromaa 2008, 19.) Yksilön näkökulmasta terveyden edistämisellä 

tarkoitetaan arkielämän valintojen ja terveellisten elämäntapojen omaksumista. 

(Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 2002.) Terveyden 

edistämisen muotoja yhdistävät arvot, joita ovat ihmisarvon ja itsenäisyyden 

kunnioittaminen, tarvelähtöisyys, omavoimaistaminen, oikeudenmukaisuus, 

osallistaminen, kulttuurisidonnaisuus ja kestävä kehitys. Terveyttä voi määritellä 

Savolan ja Koskinen-Ollonqvistin mukaan arvoperusteisesti, tavoitelähtöisesti, 

toimintakeskeisesti ja tuloksia korostavasti. Terveys- määritelmä on jaettu 

kyseisessä tutkimuksessa neljään ryhmään, koska näin ollen terveyttä on 

helpompi tarkastella teoreettisesti ja konkreettisesti yhtä aikaa. (Savola & 
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Koskinen-Ollonqvist 2005,24,36.) Koska terveyden määritelmiä on monia, 

esitellään terveyden edistäminen opinnäytetyössä diakonisen hoitotyön ja 

haastateltavien diakonissojen työympäristön vaativista näkökulmista. 

 

Terveyden edistämisellä voidaan vaikuttaa kansanterveydellisiin kustannuksiin, 

jotka tulevat terveydenhuollon palveluista, sairauspoissaoloista ja varhaisesta 

eläköitymisestä. Terveyden edistäminen ei pyri pelkästään yksilön terveyden ja 

hyvinvoinnin saavuttamiseen, vaan samanaikaisesti vaikuttamaan myös 

yhteiskunnan kannalta merkittäviin kansanterveydellisiin sairauksiin. (Sosiaali- 

ja terveysministeriö 2010; Kiiskinen ym. 2008, 111-112.) 

 

 

2.2 Hoitotyö ja diakoninen hoitotyö 

 

Hoitaminen voidaan jakaa ammatilliseksi ja luonnolliseksi hoitamiseksi. 

Luonnollinen hoitaminen on sitä, kun ihminen huolehtii itsestään ja läheisistään. 

Tähän kuuluu rakastaminen, kasvattaminen sekä ruokkiminen ja neuvominen. 

Ammatillinen hoitaminen pohjautuu luonnolliseen hoitamiseen, mutta sillä on 

piirteitä, joita ei luonnollisessa hoitamisessa ilmene. Hoitotyö määritelmänä 

voidaan jakaa siis kahteen; professioksi ja inhimilliseksi tapahtumaksi.  

Professionaalisessa hoitotyössä on mukana ammatilliset arvot, kuten näyttöön 

perustuva hoito, taito, pätevyys sekä taloudellisuus ja potilaan tarpeiden 

tyydyttäminen. (Haho 2006, 23-25.) Näyttöön perustuvalla hoitotyöllä 

tarkoitetaan hoitotyötä, jonka perustana on tieteellisen tiedon käyttö, 

asiantuntijan kokemukseen perustuva tiedon käyttö, asiakkaan toiveisiin ja 

tarpeisiin koskevan tiedon käyttö sekä toimintaympäristöön perustuvien tietojen 

käyttö. (Sarajärvi i.a.) Sairaanhoitajien itsenäinen ja vastuullinen työ perustuu 

hoitotieteeseen (Sairaanhoitajaliitto i.a.), joten hoitotyötä ja näyttöön perustuvaa 

hoitotyötä ei eroteta toisistaan.  

 

Diakonisen hoitotyön keskeisinä ajatuksina ovat ihmisen kokonaisvaltainen 

tukeminen, kohtaaminen, yksilöllinen ja yhteisöllinen auttaminen. Diakonia on 

välittämistä, huolenpitoa, hoivaa, yhteiskunnallisiin epäkohtiin vaikuttamista, 

hädän ehkäisyä, kasvatusta ja vaikuttamista ihmisten asenteisiin. Diakonisen 
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hoitotyön osaaminen on ensisijaisesti kohtaamisosaamista, jonka tulee ilmetä 

toivon mahdollistamisena, tuen antamisena sekä voimavarojen vahvistamisena. 

Diakoninen hoitotyö on myös sielunhoidollista auttamista, terveyteen liittyvää 

ohjausta ja yhteisövalmiutta. (Rättyä 2009, 45-47.)  Diakoninen hoitotyö on 

terveyden edistämistä, joka pitää sisällään ihmisen tukemista, kohtaamista, 

auttamista, huolenpitoa sekä parantamista. (Rättyä 2009, 49.) Gothonin ja 

Jantusen (2010) tutkimuksessa selvisi, että diakonisen hoitotyön käsitettä 

tarkasteltaessa kielitieteellisesti, sijoitettiin sen määritelmä juurikin 

terveydenhuollon alalle (Gothoni & Jantunen 2010, 123). 

 

Diakoninen hoitotyö on erikoisosaamista, jota sairaanhoitaja (AMK) –

diakonissoiksi kouluttautuneet sairaanhoitajat tekevät kliinisen hoitotyön ja 

seurakunnan toiminnoissa (Gothoni & Jantunen 2010, 123; Myllylä 2004, 5). 

Diakonisessa hoitotyössä sovelletaan hoitotiedettä ja teologiaa. Diakoniseen 

hoitotyöhön kuuluu hoitotyön auttamismenetelmien lisäksi karitatiivista ja 

liturgista auttamista. (Myllylä 2004, 5.) Karitatiivinen auttaminen voi olla 

sielunhoitoa, kriisiapua, mielenterveystyötä, vammaistyötä tai muuta ihmisiä 

tukevaa toimintaa. Liturgisella auttamisella tarkoitetaan lähimmäisen 

palvelemista jumalanpalveluksessa tai muun hengellisen elämän hoidon avulla. 

(Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.) Diakoninen hoitotyö on ennen 

kaikkea ammatillista palvelemista, jossa vuorovaikutussuhde on 

lähimmäissuhde, joka antaa hoidettavalle rakkauden tunnetta ja lahjomatonta 

hoitamista. Vaikka hoidettavalta ei edellytetä uskonnollista vakaumusta, on 

hoitotyöntekijällä kristillinen ihmiskäsitys hoitotyön perustana. Pelkän 

uskonnollisen vakaumuksen ei katsota antavan valmiuksia diakoniseen 

hoitotyöhön, vaan diakonista hoitotyötä opitaan koulutuksen kautta. (Myllylä 

2004, 5.)  

 

Myllylän (2004) tutkimuksessa selkeytetään käsitystä diakonisesta hoitotyöstä 

ja tuotetaan siitä kuvaus sekä rakennetaan malli. Tutkimuksen teoreettisen 

aineiston analyysin tuloksena diakonista hoitotyötä kuvataan yhteiskunnallisena 

professiona, johon kouluttaudutaan sairaanhoitajan koulutuksessa. Diakonisen 

hoitotyön auttamismenetelmiä kuvataan lähimmäisen ammatillisena 

palvelemisena. Tutkimuksen tulosten perusteella näyttää siltä, että sellaiset 
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sairaanhoitajat, jotka eivät ole suuntautuneet diakoniseen koulutukseen, eivät 

tunne riittävästi diakonisen hoitotyön mahdollisuuksia moniammatillisessa 

hoitotyössä. (Myllylä 2004, 6, 76.) 

 

Heikkilän (2002) pro gradussa kartoitetaan Turussa kotona asuvien yli 70-

vuotiaiden vanhusten hengellisen tuen tarpeita ja tuen saantia. Tutkimuksessa 

kartoitettiin myös vanhusten odotuksia diakoniselle hoitotyölle. Tutkimuksessa 

ilmenee, että useimmilla vanhuksista oli hengellistä tukea antavia henkilöitä 

elämässään useampi kuin yksi. Ainoastaan muutama vanhus sai ensisijaisen 

hengellisen tuen seurakunnan työntekijältä. Diakoniselle hoitotyölle vanhukset 

toivoivat sellaisia tilaisuuksia, joissa kohtaavat eri-ikäiset ihmiset esimerkiksi 

kerhossa. (Heikkilä 2002.) 

 

Komulaisen ja Leinosen (2011) opinnäytetyössä selvitetään Kuopion 

yliopistollisen sairaalan syöpätautien vuodeosastolla työskentelevien hoitajien 

käsityksiä syöpää sairastavan saattohoitopotilaan henkisestä tukemisesta. 

Tavoitteena oli yhdistää kyselystä saadut käsitykset kirjalliseen tutkimustietoon 

ja kehittää syöpää sairastavan saattohoitopotilaan henkistä tukemista osastolla. 

Tulosten mukaan saattohoitopotilaan hoito on kokonaisvaltaista, ja siihen 

kuuluu hyvän perushoidon lisäksi fyysinen, psyykkinen, henkinen, hengellinen 

ja sosiaalinen tukeminen. Hoitajat käsittivät henkisen tukemisen olevan 

potilaslähtöistä, vuorovaikutuksellista, luottamuksellista ja sosiaalista tukemista 

sekä moniammatillista yhteistyötä. Tuloksista käy ilmi ajan ja 

saattohoitokoulutuksen puute sekä henkilöstöpula, jotka vaikeuttavat hoitajien 

mielestä saattohoitopotilaan henkisen tukemisen toteuttamista. 

Kehittämisalueiksi tulosten mukaan nousivat moniammatillisuus ja resurssit. 

(Komulainen & Leinonen 2011, 2.)  

 

 

Jauhosen (2006) pro gradun tarkoituksena oli selvittää diakonissojen arvioita 

psykoemotionaalisen hoitamisen taidoistaan ja mahdollisuuksistaan sekä 

hengellisen tukemisen yleisyydestään työssään. Lisäksi tarkasteltiin niitä 

perusteluja, jotka vaikuttivat diakonissojen toteuttamaan hengelliseen 

tukemiseen ja pyrittiin vertailemaan seurakunnan ja yhteiskunnan 
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palveluksessa työskentelevien diakonissojen perusteluja psykoemotionaalisen 

hoitamiseen liittyen. (Jauhonen 2006.) Psykoemotionaalisen hoitamisen 

katsottiin olevan osa kaikkea hoitamista, ei siinä irrallaan tapahtuva asia. 

Jauhosen tutkimuksessa kirjallisuus katsaus tukee näkemystä siitä, että 

psykoemotionaalinen hoitaminen sijoittuu hoitotyön ja diakonisen hoitotyön 

ytimeen. Sitä tulee siksi painottaa tutkimuksessa ja koulutuksessa. (Jauhonen 

2006, 77.) 

 

Ahvosen (2011) opinnäytetyössä kartoitetaan sitä, miten ihmisen hengellisyys 

ymmärretään ja nähdään hoitotyössä. Opinnäytetyössä tutkitaan hoitajien 

ammatillista valmiutta kohdata potilaan hengellisiä tarpeita. Tutkimuksessa 

selvitetään, miten uskontojen monimuotoisuus nähdään tulevaisuuden 

hoitotyössä. Potilaan hengellisiä tarpeita tarkastellaan ihmisen kokonaisuuteen 

kuuluvana alueena. Opinnäytetyössä pyrittiin selvittämään, tulevatko potilaiden 

hengelliset tarpeet kohdatuksi. (Ahvonen 2011, 2.) Tutkimus toteutettiin 

sairaalan kuntoutusosastolla (Ahvonen 2011, 25). Tutkimuksessa selvisi, että 

sairaalan hartaushetket koettiin riittäviksi ja hoitajien kyky nähdä potilaan 

hengelliset tarpeet olivat yhteydessä heidän omaan hengelliseen 

herkkyyteensä. Hoitajat tiesivät, mistä saavat tietoa erilaisista uskonnoista, 

vaikka he eivät kokeneet pystyvänsä kohtaamaan erilaisia uskontoja. (Ahvonen 

2011, 2, 44.)  

 

 

2.3 Sairaanhoitaja-diakonissa - diakonisen hoitotyön asiantuntija  

 

Suomessa diakoniakoulutus alkoi kansainvälisen verkostoyhteisön 

seurauksena. Pastori Flieder perusti Kaiserwerthiin pienen vaatimattoman 

diakonissalaitoksen vuonna 1836. Fliederiläisen mallin mukainen 

diakonissalaitos oli sekä diakonissojen koti että diakonissoja kouluttava ja 

harjoittava sairaala samanaikaisesti. Koulutus valmisti koulutettavan 

diakonissan niin sairaiden, köyhien, orpolasten kuin vankienkin palvelemiseen. 

(Henttonen 2002, 363.) 
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Diakonissojen kelpoisuusvaatimuksena on nykyisin sairaanhoitajan tutkinto 

(AMK), joka sisältää piispainkokouksen edellyttämät opinnot. Tutkinnon laajuus 

on 240 op ja se kestää 4 vuotta. Diakonissoja valmistuu Diakonia-

ammattikorkeakoulun Oulun, Helsingin, Lahden, Pieksämäen ja Porin 

yksiköistä. (Häkkinen, Kämäräinen, Peura & Pöntinen 2003; Diakonia-

ammattikorkeakoulu i.a.) Tutkintoon kuuluvien opintojen tulee sisältää vähintään 

90 opintopistettä kirkon työhön liittyviä ammattiopintoja, Raamatun, kristinuskon 

ja kirkon hengellisen elämän tuntemiseen johdattavia opintoja. (Piispainkokous 

2005; Diakonia-ammattikorkeakoulu i.a).  

 

Diakonissa toimii sairaanhoitajan tavoin erilaisissa hoitotyön tehtävissä, 

mutta hänellä on lisäksi kelpoisuus toimia diakonian virassa 

diakoniatyöntekijänä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Diakonissa on 

koulutuksensa perusteella diakoniatyön ja diakonisen hoitotyön asiantuntija. 

(Diakonia-ammattikorkeakoulu i.a.) 

  

Diakonissa tekee ennaltaehkäisevää ja etsivää työtä auttamalla sekä 

tukemalla yksilöitä, ryhmiä, perheitä, ja yhteisöjä erilaisissa elämäntilanteissa. 

Hoito- ja diakoniatyössä diakonissa kohtaa ihmisten arjen ja sen 

haasteet rinnalla kulkien ja ammattiapua antaen. 

Diakonissa toimii kirkon ja seurakunnan työntekijänä yhteistyössä 

esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon ja eri järjestöjen kanssa. 

Terveydenhuollon ammattihenkilönä diakonissa edistää terveyttä 

kokonaisvaltaisesti, mahdollistaa toivoa, vahvistaa voimavaroja, omatoimista 

selviytymistä ja osallisuutta. (Diakonia-ammattikorkeakoulu i.a.) 

  

Vuotin (2005) gradussa tutkitaan kahden diakonissan pitkän työkokemuksen 

avulla diakonissan työn muotoutumista. Kansanterveyslain astuessa voimaan 

1972, sulki se diakonissat terveydenhuollon toimijoista pois, eivätkä 

sairaanhoidolliset toimenpiteet enää kuuluneet seurakunnan diakonissojen 

työnkuvaan. Tutkimuksessa oleellisinta on diakonissa koulutuksen 

muotoutuminen kansanterveyslain myötä. Jatko- ja täydennyskoulutus sekä 

diakonissan ammatti-identiteetin muotoutuminen ovat olleet nopeassa 

muutoksessa lähi vuosikymmenten aikana. (Vuoti 2005.) 
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3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena on kuvailla sairaanhoitaja-diakonissojen 

kokemuksia diakonisesta hoitotyöstä kliinisessä hoitotyössä.  Tavoitteena 

opinnäytetyössä on saada tietoa siitä, miten sairaanhoitaja-diakonissat kokevat 

tekevänsä diakonista hoitotyötä ja edistävänsä yksilön kokonaisvaltaista 

terveyttä kliinisessä hoitotyössä. 

 

 

Tutkimuskysymykset: 

 

 1. Millaista diakoninen hoitotyö on kliinisessä hoitotyössä 

 sairaanhoitaja-diakonissojen käsitysten mukaan? 

 2. Miten sairaanhoitaja-diakonissan hoitotyössä näkyy yksilön 

 kokonaisvaltainen terveyden edistäminen? 
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4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 

 

 

Opinnäytetyö tehtiin hankkeeseen "Terve sielu terveessä ruumiissa -diakonissat 

terveyden edistämisen toimijoina", jonka rahoittajana toimii Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos. Kehittämishanke selvittää diakonian asiakkaiden terveyden 

edistämistarpeita sekä diakonissojen roolia kokonaisvaltaisen terveyden 

edistämisessä seurakunnissa, laitoksissa ja niiden yhteistyöverkostoissa. 

Hankeen tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaista terveyden edistämistä 

diakonisessa hoitotyössä seurakunnissa, laitosympäristöissä ja 

yhteistyöverkostoissa. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa lapsiperheille, 

työikäisille ja ikääntyneille kokonaisvaltaisen terveyden edistämisen 

toimintamalleja. Hankeen toimijayhteistyötahoihin kuuluu kuusi seurakuntaa 

(Karjasilta, Perho, Muonio, Iisalmi, Keski-Pori ja Espoonlahti) 

 ja kaksi Diakonissalaitosta (Helsinki ja Oulu). (Diakonia-ammattikorkeakoulu 

i.a.) 

 

 

4.1 Laadullinen lähestymistapa ja aineiston keruu 

 

Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on arkielämän moninainen kuvaaminen 

eri muodoissa. Diakonista hoitotyötä tutkitaan mahdollisimman kattavasti 

todellisissa ja luonnollisissa tilanteissa. Ihminen, hänen elämänpiirinsä ja niihin 

liittyvät merkitykset ovat lähtökohtana laadullisessa tutkimuksessa. Haastattelu 

ja videointi ovat tyypillisiä aineistokeruumenetelmiä. Kun ollaan tekemisessä 

tarinoiden, kertomusten ja merkityksien kanssa, ei tilastollisesti yleistettävää 

tietoa ole mahdollista saada, kuten määrällisessä tutkimuksessa. (Kylmä & 

Juvakka 2007, 16.) Lähtökohtana laadullisessa tutkimuksessa on todellisuus 

tutkimuksen osallistujien näkökulmasta. Todellisuus voi näyttäytyä eri ihmisille 

eri tavalla eli todellisuuksia voi olla useita. Tämä hyväksytään laadullisessa 

tutkimuksessa. Tutkimuksessa pyritään kertomaan, mitä tutkittava ilmiö on 

tutkimukseen osallistuneiden ihmisten näkökulmasta.( Kylmä & Juvakka 2007, 

28-29.) Opinnäytetyöhön valittiin laadullinen tutkimusmenetelmä määrällisen 
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tutkimuksen sijaan siksi, koska otos oli pieni sekä lähtökohtana oli todellisuus 

osallistujien näkökulmasta. 

 

Opinnäytetyössä käytettiin teemahaastatteluja siksi, että haluttiin tarkkaa ja 

luotettavaa tietoa aiheesta. Tiedettiin etukäteen, että diakonista hoitotyötä ei 

välttämättä tiedosteta tai ajatella hoitotyötä tehtäessä. Diakoninen hoitotyö voi 

olla tiedostamatonta ja tulla esille vasta sitten, kun asiasta puhutaan. Se on 

myös arkaluontoista ja yksilökohtaista tapaa tehdä työtä kliinisessä työssä ja 

riippuu työntekijän asiakkaasta, miten se tulee toteutumaan.  

 

Opinnäytetyön haastatteluihin saatiin Diakonia-ammattikorkeakoulusta aiemmin 

valmistuneita (1-10 vuotta sitten) sairaanhoitaja-diakonissoja 

harkinnanvaraisena näytteenä. Heille soitettiin ja kysyttiin heidän halukkuuttaan 

osallistua tutkimukseen. Viittä sairaanhoitaja-diakonissaa haastateltiin 

opinnäytetyöhön. Kuudennen sairaanhoitaja-diakonissan kanssa ei saatu 

yhteistä haastatteluaikaa sovituksi. Kyseiset henkilöt haastateltiin 

yksilöhaastattelussa nauhuria käyttäen. Kun haastattelut saatiin tehtyä, 

käytettiin aineistolähtöistä analyysia aineiston analysoimiseen.  

 

Haastattelututkimuksen osana ovat vuorovaikutustilanteet. Haastattelulle on 

luonteenomaista, että haastattelutilanteet ovat ennalta suunniteltuja. 

Haastateltava on tutustunut ennalta tutkimuksen kohteeseen sekä käytännössä 

että teoriassa. Haastattelu on haastattelijan alulle panema ja ohjaama. 

Haastateltava tuntee roolinsa. Haastateltavan on voitava luottaa, että annettuja 

tietoja käsitellään luottamuksellisesti. (Metsämuuronen 2000, 40.) 

 

Haastattelu on sopiva tekniikka silloin, kun kyseessä on koko väestöä koskeva 

satunnaisotos. Näin myös silloin, kun tutkimusaiheiden järjestystä halutaan 

säädellä (haastateltava ei tiedä, mitä seuraavaksi tulee), halutaan tulkita 

kysymyksiä tai täsmentää vastauksia tai kun halutaan kadon jäävän 

mahdollisimman pieneksi. Haastattelu on myös kätevää, kun tutkimuksen 

luotettavuus voidaan tarkistaa muilla keinoilla, esimerkiksi tarkkailemalla. Kun 

tutkitaan emotionaalisia tai intiimejä asioita, tai tutkittavaa aluetta kartoitetaan, 

tai kuvaavia esimerkkejä halutaan, josta ei ole objektiivisia testejä, on 
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haastattelu tällöinkin hyvä menetelmä. Tarkkailun ohella haastattelua voidaan 

pitää eräänlaisena perusmenetelmänä soveltuvuutensa ansiosta. Haastattelu 

on melko työläs ja jatkoanalyysien kannalta vaatelias, mutta haastattelua 

kannattaa kuitenkin käyttää aina, kun se on mielekäs tapa hankkia tietoa. 

(Metsämuuronen 2000, 40-41.) Haastattelun tavoitteena laadullisessa 

tutkimuksessa on saada värikkäitä ja monipuolisia kuvauksia tutkittavasta 

ilmiöstä. Laadullisessa tutkimuksessa tieto on aina sidoksissa siihen 

tutkimusympäristöön, kulttuuriin ja yhteisöön, josta se on hankittu. (Kylmä & 

Juvakka 2007, 79-80.) 

 

Teemahaastattelua eli puolistrukturoitua haastattelua voidaan käyttää 

tilanteissa, joissa kohteena ovat arat ja intiimit aiheet tai joissa halutaan 

selvittää heikosti tiedostettuja asioita, ihanteita, arvostuksia ja perusteluja. 

Teemahaastattelu kohdistuu ennalta valittuihin teemoihin, mutta haastattelussa 

ei ole määritelty tarkasti kysymysten muotoa tai esittämisjärjestystä. 

(Metsämuuronen 2000, 42.) Teemojen riittävyydestä ei tarvitse olla huolissaan, 

kun haastateltavien valinta on onnistunut. Haastattelutilanteessa useimmat 

ihmiset ovat halukkaita kertomaan kokemuksistaan, koska päätös 

osallistumisesta on tehty jo aiemmin. Teemahaastattelun onnistumisessa 

edellytyksenä on se, että tutkimuksen tekijä on onnistunut luomaan riittävän 

turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin. Apukysymysten käyttäminen ei saisi 

olla liian tiukkaa, koska se voi alkaa ohjata liikaa tutkimuksen toimijoiden 

vastauksia. (Kylmä & Juvakka 2007, 80.) 

 

Opinnäytetyön aineiston kerättiin haastattelemalla sairaanhoitaja-diakonissoja, 

jotka olivat valmistuneet 1-10 vuotta sitten Oulun Diakonia-

ammattikorkeakoulusta. Tutkimuksessa haastateltiin viittä sairaanhoitaja-

diakonissaa, joista jokainen toimii Oulussa kliinisen hoitotyön alueella. 

Haastateltavat saivat itse päättää missä haastattelu tapahtui. Toiset halusivat 

haastattelun tapahtuvan koulussa ja toiset omassa kodissaan. Näin saimme 

haastattelutilanteen järjestettyä haastateltaville mahdollisimman luontevaan 

paikkaan. Haastateltavien kanssa tehtiin sopimus, jossa he lupautuivat 

osallistumaan haastatteluun yksityishenkilönä (Liite 1). Sopimuksia tehtiin 

jokaisen sairaanhoitaja-diakonissan kanssa kaksi kappaletta, 
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opinnäytetyöntekijöille yksi ja haastateltavalle yksi. Haastatteluissa käytettiin 

teemahaastattelussa kysymysrunkoa (Liite 2), joka teki haastattelun etenemisen 

helpommaksi ja johdonmukaisemmaksi. Kummatkin niistä hyväksytettiin 

ohjaavilla opettajillamme ennen haastatteluja. 

 

 

4.2 Aineistolähtöinen analyysi 

 

Opinnäytetyössä aineiston analysoimiseen käytettiin aineistolähtöistä 

sisällönanalyysia. Opinnäytetyöhön valittiin tämä siksi, koska otos oli hyvin pieni 

sekä rajallinen ja aihepiiristä oli vain vähän tutkimustietoa. Yleensä 

laadullisessa tutkimuksessa aineiston kerääminen ja analysointi tapahtuvat 

ainakin osittain yhtä aikaa (Metsämuuronen 2000, 51). Jotta tutkimuksen 

tulokset saataisiin näkyviin, aineiston pitää olla kerättynä ja kirjoitettuna 

tekstiksi, että sitä pystytään analysoimaan haluttuun muotoon. (Metsämuuronen 

2000, 51, Kylmä & Juvakka 2007, 112.)  

 

Sisällönanalyysin tavoitteena on tuottaa tietoa tutkimuksen kohteena olevasta 

ilmiöstä kerätyn aineiston avulla. Kaikessa laadullisessa aineiston analyysissa 

perustyöväline on sisällönanalyysi. Sisällönanalyysin avulla voidaan analysoida 

systemaattisesti dokumentteja. Induktiivinen eli aineistolähtöinen päättely 

etenee yksittäistapauksista yleiseen. Havaintoja tehdään yksittäisistä 

tapahtumista, jotka yhdistetään laajemmaksi kokonaisuudeksi. Lähtökohtana 

aineistolähtöisessä analyysissa on aineisto ja tuloksena on kuvaus tutkimuksen 

kohteena olevasta ilmiöstä eli todellisuus tutkimukseen osallistujien 

näkökulmasta. (Kylmä & Juvakka 2007, 23, 29, 112.) 

 

Induktiivisessa eli aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa on keskeistä 

tunnistaa sisällöllisiä väittämiä, jotka ilmaisevat jotain tutkittavasta ilmiöstä. 

Ensisijaisesti sisällönanalyysi perustuu induktiiviseen päättelyyn, jota 

kysymyksenasettelu ja tutkimuksen tarkoitus ohjaavat. Analyysiin ei siis tarvitse 

analysoida kaikkea tietoa, vaan analyysissa haetaan vastausta 

tutkimustehtäviin ja tutkimuksen tarkoitukseen. Tutkimustehtävät voivat 
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tarkentua laadullisessa tutkimuksessa aineiston keruun tai analyysin aikana. 

(Kylmä & Juvakka 2007, 113.) 

 

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa aineisto puretaan ensin osiin ja 

sisällöllisesti samankaltaiset osat yhdistetään. Sitten aineisto tiivistetään 

kokonaisuudeksi, joka vastaa tutkimustehtäviin ja tutkimuksen tarkoitukseen. 

Näin aineisto tiivistyy ja tutkittava ilmiö kuvataan analyysin avulla tiivistetyssä 

muodossa. Jotkut tutkijat ovat nimenneet ensimmäisen vaiheen 

analyysivaiheeksi ja toisen vaiheen tulkintavaiheeksi. Aineistolähtöisyydessä on 

keskeistä, että aineiston annetaan kertoa tutkittavasta ilmiöstä oma tarinansa. 

(Kylmä & Juvakka 2007, 113.)  

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimusprosessin eri vaiheet kietoutuvat kiinteästi 

toisiinsa, jolloin on vaikea erottaa raportin kirjoittamista omaksi työvaiheekseen. 

Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa raportoida laadullista tutkimusta. Laadullisen 

tutkimuksen raportti on parhaimmillaan tarina tutkimusprosessissa tieteellisyyttä 

vaarantamatta. (Kylmä & Juvakka 2007, 163.) 

 

Haastattelujen eli aineiston keruun jälkeen analysoitiin aineisto käyttämällä 

aineistolähtöistä eli induktiivista sisällönanalyysia. Apuna käytettiin Tuomi & 

Sarajärvi 2009 (108-112) aineistolähtöisen sisällönanalyysin vaiheita. Aloitimme 

kuuntelemalla ja litteroimalla aineiston sana sanalta. Sen jälkeen luimme ja 

perehdyimme aineiston sisältöön uudelleen. Etsimme pelkistettyjä ilmaisuja ja 

alleviivasimme kaikki mitkä liittyivät kysymyksiimme (Liite 2) mukaan.  Sen 

jälkeen listasimme pelkistetyt ilmaukset. Jokainen haastateltava aineisto 

merkittiin tietyn väriseksi (sininen, vihreä, pinkki, violetti ja punainen), jotta 

pystyimme palaamaan haastattelun tallenteeseen. Kyseinen toimintatapa oli 

loogista ja luotettavaa, koska pelkistettyjen ilmausten alkuperäiseen lähteeseen 

oli helppo palata. Teimme haastattelukysymyksiin (Liite 2) nojautuen 

pelkistettyjen ilmausten luettelon ja sen jälkeen yhdistelimme pelkistetyt 

ilmaukset ja muodostimme alaluokat, niille yläluokat sekä viimeiseksi pääluokat 

(Liite 3 ja 4). Huomasimme, että tutkimuskysymykset vaativat tarkennusta ja 

päädyimme kahteen tutkimuskysymykseen jotka tulivat aineistossa eniten esille 
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ja joista halusimme tarkempaa tietoa. Sitten kokosimme aineiston ja kirjoitimme 

raportin. 
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5 SAIRAANHOITAJA-DIAKONISSOJEN KOKEMUKSIA DIAKONISESTA 

HOITOTYÖSTÄ KLIINISESSÄ TYÖSSÄ  

 

 

5.1 Diakoninen hoitotyö kliinisessä työssä 

 

Sairaanhoitaja-diakonissojen haastatteluissa kävi ilmi, että diakoniseen 

hoitotyöhön liittyy neljä osa-aluetta; oma persoona, kokonaisvaltainen hoitotyö, 

kristillinen ihmiskäsitys ja potilaslähtöisyys. Sairaanhoitaja-diakonissat kokivat 

diakonisen hoitotyön olevan osa omaa itseään, omaa persoonallisuuttaan ja 

identiteettiään. Diakoninen hoitotyö miellettiin kutsumusammatiksi, jota 

toteutettiin omalla persoonalla.  

 
 
 Kutsumusammatti ja koen, että se on minun paikkani ja missä 
 minun pitää olla. 
 
 
Sairaanhoitaja-diakonissat kokivat tekevänsä kokonaisvaltaista hoitotyötä 

toteuttamalla diakonista hoitotyötä työssään. Kokonaisvaltainen hoitotyö käsitti 

somaattisen hoitotyön lisäksi uskonnollisen, hengellisen, sosiaalisen, henkisen 

ja psyykkisen hoitotyön. Somaattisen hoitotyön lisäksi sairaanhoitaja 

diakonissat käyttivät erilaisia auttamismenetelmiä hoitotyössään.  Diakoninen 

hoitotyö miellettiin olevan toivosta lähtevää, hengellisten ja sosiaalisten 

tarpeiden kohtaamista ja niihin vastaamista. Diakoninen hoitotyö on rinnalla 

kulkemista, läsnä olemista, voimavarojen tukemista, toivon luomista ja ihmisen 

kokonaisvaltaista kohtaamista. Siihen koettiin kuuluvan myös omaisten 

tukemisen ja kuolevan kohtaamisen, sekä tiedon ja valmiuden kohdata ihmisen 

uskonnolliset kysymykset.  

 

Kristillisestä ihmiskäsityksestä, ihmisarvosta ja lähimmäisen rakkaudesta 

lähtevä diakoninen hoitotyö on ihmisen kohtaamista ainutlaatuisena yksilönä. 

Ihminen tulisi hoitaa niin kuin haluaisi itse tulla hoidetuksi. Diakonisen hoitotyön 

katsottiin olevan palvelutehtävä, jossa ihmistä hoidetaan ainutlaatuisena 

yksilönä. Kuitenkin hengellistä hoitotyötä tulisi toteuttaa vain niille potilaille, jotka 

sitä haluavat. Hengellisen hoitotyön tarpeen tulee lähteä potilaasta itsestään. 
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Sairaanhoitaja-diakonissat kokivat diakonisen hoitotyön olevan ihmisen 

psyykkistä, fyysistä, henkistä, hengellistä ja sosiaalista hoitamista yksilöllisesti 

moniammatillisessa yhteistyössä. Sairaanhoitaja-diakonissat katsoivat omassa 

kliinisessä työssään diakonisen hoitotyön olevan tarttumista ihmisen hätään, 

sen näkemistä ja tunnistamista. 

 

 

 Semmonen akuutti, nuori ihminen, joka sairastuu akuutisti ja me 
 tiedetään, no ok, se saa iv-antibiootin ja vähän päästä, se paranee, 
 mutta se voi tälle ihmiselle olla rankka kokemus, että tulee se, että 
 mää olen kuolevainen ihminen. Mää voin sairastua vakavasti 
 hetkenä minä hyvänsä, niin silleen se diakonia on sitä, että mä 
 kohtaan sen hädän, mikä sillä ihmisellä on ja keskustelen sen 
 kanssa asioista ja myötäelän sen kriisiä. 
 

 

 Diakoninen hoitotyö on läsnäoloa, keskustelua, kuuntelemista ja kohtaamista.  

  

 

 Ja monesti se riittää, ihan pelkästään se kuunteleminen ja 
 läsnäolo. Eihän multa mitään valmiita vastauksia haluta. 
 
Sairaanhoitaja-diakonissat kokivat läsnäololla olevan vaikutusta potilaaseen, 

vaikka potilaan fyysinen tila ei sitä vaatisi. 

 

 

 ...potilas ei fyysisesti tartte sitä sairaanhoitajan läsnäoloa, sitä 
 henkistä kuitenki. 
 

 

Toivon luomisen koettiin olevan tärkeä osa diakonista hoitotyötä; 

  

 

 No varmaankin niissä kuoleman kohtaamistilanteissa. Niin ainakin 
 se tilanne siinä on niin vaikea ja vakava ja semmonen 
 moniulotteinen, että siinä ainaki omaisten kanssa tämmöstä 
 vuorovaikutusta ja toivon luomista ja sitä ahdistuksen lievittämistä 
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 ja voimavarojen etsimistä ja niitten voimaa tuovien asioitten 
 ettimistä siinä tilanteessa. 
 

 

Ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen ja aidosti läsnä oleminen ovat osa 

diakonista hoitotyötä.  Myös ihmisen hengellisiin tarpeisiin vastaaminen koettiin 

tärkeäksi osaksi diakonista hoitotyötä. Hengelliset asiat liittyivät kuoleman 

kohtaamiseen, elämän- ja olemassaolonkysymyksiin, sekä tulevaisuuteen 

katsomiseen; 

  

 

 Kyllähän sen saattohoidonkin perimmäinen ajatus on, että me 
 autetaan sitä ihmistä elämään, eikä se, että me autetaan se 
 kuolemaan. Vaan että se sais elää mahdollisimman täyttä elämää. 
 

 

Hengellisiin tarpeisiin vastattiin muun muassa rukoilemalla, virsiä laulamalla tai 

hyräilemällä sekä ehtoolista jakamalla. Eräs vastaajista kertoi rukoilevansa 

esimerkiksi iäkkäitten ihmisten kanssa jatkaen näin heidän iltarukous 

perinnettään. 

 

Ihmistä voitiin myös siunata ja hänen puolestaan rukoilla; 

 

 
 ...sen näkee milloin ihmisellä on henkinen hätä, tavallaan että pitää 
 pysähtyä rinnalle ja kysyä, että voinko auttaa. Rukoillaanko yhessä, 
 ja jos ei halua potilas rukoilla yhessä, niin kysyn, onko hänellä 
 semmoista, mitä minä voisin viedä Jumalalle hänen puolesta. Että 
 minä voin rukoilla hänen puolesta. 
 
 
Sairaanhoitaja-diakonissojen kyky selviytyä sielunhoitoa vaativissa 

kysymyksissä koettiin kuitenkin ajoittain haasteelliseksi. Moniammatillinen 

yhteistyö potilaan hoidossa miellettiin tärkeäksi osaksi kokonaisvaltaista 

hoitotyötä. Sairaanhoitaja-diakonissat kokivat vaativaa hengellistä osaamista 

vaativat tilanteet luonteviksi, mutta myös vaikeiksi. Esimerkiksi kuoleman 

kohtaaminen mieltyi luontevaksi, mutta välttämättä kuolemaan liittyviin 

kysymyksiin ei osattu vastata. Kuunteleminen ja läsnäolo eivät aina riitä 
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potilaalle, vaan potilaan on saatava sairaalapastorin antamaa sielunhoitoa. 

Sairaanhoitaja-diakonissat pitivät kuitenkin luontevana ottaa yhteyttä 

sairaalapastoriin vaikeissa sielunhoitoa vaativissa tilanteissa; 

  

 

 ...nää on vaikeita kysymyksiä, ja yleensä mä pyydän pastoria 
 jatkamaan keskustelua. Mutta mä koen, että minulla ei ole pitkää 
 ammattitaitoa, että mä meen ihmisen oman uskon ja vakaumuksen 
 kautta kanssa eteenpäin. Ehkä pastorilla on sitten vankempaa ja 
 kokemusta ja laajempaa näkemystä. Pastoria käytetään sitten. 
 

 

Vaikka kynnys ottaa yhteyttä sairaalapastoriin oli pieni, kokivat sairaanhoitaja-

diakonissat hengellisen hädän tunnistamisen ja siihen tarttumisen luontevaksi. 

Koska sairaanhoitaja-diakonissat kokivat potilaan hengellisiin kysymyksiin 

vastaamisen luonnollisena, he eivät ohittaneet niitä, vaan tarttuivat niihin.  
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KUVIO 1: DIAKONISEN HOITOTYÖN NELJÄ OSA-ALUETTA 

DIAKONINEN 

HOITOTYÖ
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VALTAINEN 

HOITOTYÖ

POTILAS-

LÄHTÖISYYS

KRISTILLINEN 

IHMISKÄSITYS



25 
 

5.2 Diakoninen hoitotyö yksilön kokonaisvaltaisen terveyden edistäjänä 

 

Haastateltujen sairaanhoitaja-diakonissojen mukaan diakoninen hoitotyö on 

yksilön kokonaisvaltaista terveyden edistämistä. Vastaajat kokivat edistävänsä 

yksilön terveyttä, kun he kohtaavat ihmisen fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset, 

henkiset ja hengelliset tarpeet. Ihmisen koettiin olevan kokonaisuus, joka 

koostuu fyysisestä, psyykkisestä, henkisestä, hengellisestä ja sosiaalisesta 

hyvinvoinnista. Jos yksi osa-alue ihmisestä voi huonosti, voi se vaikuttaa 

muihinkin osa-alueisiin; 

  

 

 ..jos ihmistä ei kohdata, niin se voi jo pelkästään sen vuoksi voida 
 huonosti. Niin siinä mielessä se on terveyttä, ainakin oireiden 
 helpottamista. 
 
 
 Se on kaiken perusta, että me voidaan psyykkisesti hyvin. 
 

 

Jos ihminen voi yhdeltä osa-alueelta huonosti, voi se vaikuttaa ihmiseen 

kokonaisvaltaisesti. Ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen on yksilöllistä ja 

tilanteesta riippuvaa. 

 

 

 Jos joku tosi iso asia vaivaa mieltä, menettää yöunet, ruokahalut,
  ja kun on keskustellut jonkun kanssa, niin on voinut sanoa sitten, 
 että taas pitkästä aikaa sain syötyä ja nukuttuakin. Se on tosi iso 
 asia hyvinvoinnin ja terveyden kannalta.  
 
 
 Lievitän oireita ja autan sitä potilaan elimistöä paranemaan. Jos 
 autan kuolemaan kivuttomasti, että ne auttamismenetelmät 
 vaihtelee täysin potilas ryhmästä. 
 

 

Sairaanhoitaja-diakonissat kokivat diakonisen hoitotyön vaikuttavan ihmisen 

kokonaisvaltaiseen terveyteen. Rinnalla kulkeminen, läsnäolo sekä keskustelu 

olivat heidän mukaansa osa yksilön kokonaisvaltaista terveyden edistämistä. 

Koska ihmisen kokonaisvaltainen terveyden edistäminen on monen osa-alueen 
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summa, diakonisen hoitotyön katsottiin olevan niin kokonaisvaltaista hoitotyötä, 

että se käsittää myös terveysneuvonnan ja ohjauksen.  

 

 

 Terveysneuvontaa ja terveyden edistämistä niin kuin terveys 
 opetuksen ja ohjauksen näkökulma, elämäntapa ohjauksen 
 muodossa, että. Hyvin monella lailla kyllä. 
 

 

Diakoninen hoitotyö on ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämistä. 

 

 

 Se terveys koitetaan hoitaa siihen kuntoon, että hän pärjää. 
 Ehoton, että hoidetaan se ruumis ja nää fysikaaliset ja fysiaaliset 
 asiat ja mutta sitten kyllä minusta on ihan yhtä tärkeä, että kun 
 ihminen herää, tai sitten ihminen kuolee ja ne omaiset tullee siihen, 
 niin hoidetaan se psyykkinen puoli mihin kuuluu sitten myös 
 hengelliset asiat. 
 
 
 Että ihan siittä tilanteesta riippuen ja sitten että mikä on sille 
 ihmiselle tärkeä ja mikä edistää ihmisen terveyttä. 
 
 

Sairaanhoitaja-diakonissat kokivat läsnäololla olevan merkitystä terveyden 

edistämisessä. Aidosti läsnä oleva ja rinnalla kulkeva hoitaja edistää yksilön 

hyvinvointia kuuntelemalla ja jo pelkällä olemassa olollaan; 

  

 

 Läsnä olo hirveesti rauhottaa niitä ihmisiä, ja ei jätetä yksin. 
 Eristyspotilaat on hirveän hyviä esimerkkejä siittä, miten ne menee 
 sekaisin, kun ne jätetään yksin. 
 

 

Terveyden edistämisen katsottiin olevan myös ihmisen halusta lähtevää. 

 

 

 Niin se valintojen tekeminen sen välillä, että mää nyt vaan vaikka 
 kahvihuoneessa, juttelemassa, muitten hoitajien kanssa 
 jonninjoutavaa, vai meenkö potilaan vierelle. 
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KUVIO 2. YKSILÖN KOKONAISVALTAISEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN 
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6 TULOSTEN VERTAILU AIKAISEMPIIN TUTKIMUKSIIN JA 

JATKOTUTKIMUSAIHEET 

 

 

Opinnäytetyömme tuloksia tukevat aikaisemmat tutkimukset, joita diakonisen 

hoitotyön määrittelemisestä on tehty. Jauhosen (2006, 71) pro gradu 

tutkielmassa hengellisen tukemisen muodoista läsnä oleminen oli yleisin 

hengellisen tukemisen tapa.  Sen lisäksi olemassaoloon liittyvissä asioissa 

keskusteleminen on yleistä. Jauhosen (2006, 72) pro gradu tutkielmassa 

diakonissat olivat sitä mieltä, että hengellisen tuen eri muodot vaikuttivat 

myönteisesti asiakkaan mielialaan ja sitä kautta kokonaisvaltaiseen 

terveydentilaan. Opinnäytetyömme tuloksissa tuli selvästi esille se, että ihminen 

on kokonaisuus, jossa eri osa-alueiden ongelmat vaikuttavat ihmisen 

kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja terveyteen. Rättyän (2009, 161) diakonisen 

hoitotyön katsauksessa diakoninen hoitotyö on apua tarvitsevan ihmisen 

kokonaisvaltaista kohtaamista ja auttamista ja se perustuu kristilliseen 

ihmiskäsitykseen. Kokonaisvaltainen kohtaaminen ja auttaminen tulivat 

opinnäytetyömme tuloksissa vahvasti esille. 

 

Haastattelujen perusteella diakoninen hoitotyö kliinisellä kentällä on hyvin 

yhtenäistä Rättyän diakonisen hoitotyön määritelmän kanssa. Rättyä 

määrittelee väitöskirjassaan diakonisen hoitotyön ihmisen kokonaisvaltaiseksi 

tukemiseksi, kohtaamiseksi, yksilölliseksi ja yhteisölliseksi auttamiseksi. 

Diakonian hän katsoo olevan välittämistä, huolenpitoa, hoivaa, yhteiskunnallisiin 

epäkohtiin vaikuttamista, hädän ehkäisyä, kasvatusta ja vaikuttamista ihmisten 

asenteisiin. Rättyä korostaa diakonisen hoitotyön osaaminen olevan 

ensisijaisesti kohtaamisosaamista, joka ilmenee toivon mahdollistamisena, tuen 

antamisena sekä voimavarojen vahvistamisena. Diakoninen hoitotyö on myös 

sielunhoidollista auttamista. (Rättyä 2009, 45-47.)  Haastattelujen perusteella 

sairaanhoitaja-diakonissat käyttivät juuri tällaista osaamistaan hyväksi 

työssään. Diakonisen hoitotyön määritelmä haastattelujen perusteella oli hyvin 

yhtenäistä aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna. Opinnäytetyömme 

luotettavuutta lisää sen yhdenmukaisuus aikaisempien tutkimusten vertailussa. 
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Jatkotutkimuksena tälle opinnäytetyölle voisi tutkia sitä, miten sairaanhoitaja-

diakonissan ammatillinen kasvu tapahtuu koulutuksen edetessä. Lähes kaikki 

haastateltavat kertoivat koulutuksen antavan vähintäänkin valmiuksia tehdä 

diakonista hoitotyötä. Myös kliinisen hoitotyön sairaanhoitaja-diakonissoja 

haastattelemalla voisi saada konkretisoitua terveyden edistämisen vielä 

paremmin kuin tässä työssä, mikäli opinnäytetyön tarkoituksena olisi 

konkretisoida terveyden edistäminen. Edistetäänkö terveyttä ja pystyykö 

terveyden edistämisen konkretisoimaan vielä paremmin, kun asettaa 

opinnäytetyön tarkoitukseksi terveyden edistämisen konkretisoimisen 

sairaanhoitaja-diakonissojen kokemana. 

 

Joanne Pike (2011) on tutkinut hengellisenhoitotyön kirjallisuutta joka on 

julkaistu vuosien 2006 - 2010 aikana. Kirjallisuudessa on hänen mukaan 

keskitytty lähinnä hoitajien hengellisen hoitotyön näkökulmaan eikä potilaiden 

ääntä ole niinkään kuultu. Tässäkin opinnäytetyössä on tutkittu sairaanhoitaja-

diakonissojen kokemuksia diakonisesta hoitotyöstä kliinisessä työssä. Olisi 

mielenkiintoista saada tietoa potilaiden näkemyksistä asiaan kliinisessä 

ympäristössä, vaikkakin Heikkilä (2002) on tutkinut pro gradussaan kotona 

asuvien vanhusten diakonisen hoitotyön odotuksia.  
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7 POHDINTA  

 

 

7.1 Johtopäätökset 

 

Diakoninen hoitotyö kliinisessä hoitotyössä on jaettavissa neljään osa-

alueeseen; omaan persoonaan, kokonaisvaltaiseen hoitotyöhön, kristilliseen 

ihmiskäsitykseen ja potilaslähtöisyyteen. Diakonisen hoitotyön koettiin olevan 

osa omaa itseään, omaa persoonallisuutta ja identiteettiä. Siihen katsottiin 

kuuluvan ihmisen fyysisen hoitotyön lisäksi sosiaalinen, henkinen, hengellinen 

ja psyykkinen hoitaminen. Kristillinen ihmiskäsitys pohjautuu ihmisen 

ansaitsemattoman rakkauden ajatukseen. Diakonisen hoitotyön katsottiin 

olevan potilaasta lähtevää yksilöllistä hoitotyötä, jonka tarkoituksena on antaa 

potilaalle mahdollisuus myös esimerkiksi hengellisten tarpeiden hoitoon hänen 

halutessaan sitä. Yksilön kokonaisvaltainen terveyden edistäminen on 

diakonista hoitotyötä; Terveyden edistäminen ei ole diakonisesta hoitotyöstä 

erillään kulkeva toiminto, vaan diakoninen hoitotyö pitää aina sisällään ihmisen 

kokonaisvaltaisen terveyden edistämisen näkökulman. Yhteiskunnallinen työ ei 

tullut esille haastatteluissa. Omassa työpaikassa asenteisiin ja toimintatapoihin 

puuttuminen sen sijaan nousi esille. 

 

 

7.2 Pohdintaa opinnäytetyön tuloksista 

 

Haastattelemalla sairaanhoitaja-diakonissoja opinnäytetyöhömme, saimme 

paljon konkreettisia esimerkkejä diakonisen hoitotyön toteutumisesta kliinisessä 

hoitotyössä. Vastausten perusteella koimme diakonisen hoitotyön paikan 

löytyvän kliinisessä hoitotyössä sairaanhoitaja-diakonissojen asenteesta ja 

kohtaamisosaamisesta. Kohtaaminen, läsnä oleminen ja kuuleminen ovat 

diakonisen hoitotyön tärkeimpiä työkaluja. Haastateltujen sairaanhoitaja-

diakonissojen kasvua diakonisen hoitotyön ammattilaisiksi voitaisiin kuvata 

elämän mittaiseksi prosessiksi, jossa ei koskaan tulla täysin valmiiksi, mutta 

riittävän hyviksi kuitenkin. Riittävän hyvä auttaakseen ja lievittääkseen yksilön 

pahaa oloa, on riittävä osaaminen diakonisessa hoitotyössä. Sairaanhoitaja-
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diakonissat kohtaavat työssään sellaista surua, johon lohdutusta ja oikeita 

sanoja ei löydy, joten vierelle jääminen ja ihmisen kohtaaminen voivat olla silloin 

ainoita työkaluja ihmisen auttamisessa. 

 

Yhteistä kaikilla haastatteluun osallistuneilla oli oma usko, joka jokaisella on 

osana ohjaamassa heidän työtään. He eivät myöskään uskoneet, että 

diakonista hoitotyötä voisi toteuttaa ilman omaa uskoa. Diakoninen hoitotyö 

koettiin olevan ennen kaikkea läsnä olemista, kuuntelemista, kohtaamista sekä 

toivoa ylläpitävää. Kuitenkaan yksikään haastateltavista ei erottanut diakonista 

hoitotyön toteuttamista erityiseksi tilanteeksi heidän työssään, vaan diakoninen 

hoitotyö oli jotain, joka kulki heidän matkassaan koko ajan.  

 

Yhden haastattelukysymyksen tarkoituksena oli kartoittaa, kuinka usein 

sairaanhoitaja-diakonissa kokivat toteuttavansa diakonista hoitotyötä kliinisessä 

työssä. Haastatteluista kävi ilmi, ettei diakoninen hoitotyö ole erotettavissa 

erilliseksi toiminnaksi muusta työstä. Diakonisen hoitotyön lähtökohtana 

katsottiin olevan ihmisarvo, jonka mukaan ihminen on ainutlaatuinen Jumalan 

luoma yksilö, jonka ihmisarvo ei ole sidoksissa mihinkään maalliseen.   

 

Diakoninen hoitotyö oli omasta asenteesta ja omasta vakaumuksesta 

pohjautuvaa hoitotyötä, jonka osaamiseksi tarvittiin myös koulutusta. Yksi 

vastaajista koki oman uskon olevan riittävä, ja koulutuksen suhteutettuna siihen 

vähemmän tärkeää. Loput vastaajista pitivät koulun antamaa oppia hyvin 

oleellisena osana heidän diakonista osaamistaan ja siihen kasvamista. 

Koulutuksen katsottiin antavan hyvät teoriavalmiudet ihmisen kohtaamiseen ja 

toimimiseen diakonisessa hoitotyössä. Toisin sanoen diakonisen hoitotyön 

kulkemiseksi sairaanhoitaja-diakonissan työotteessa, tarvitaan diakoniseen 

hoitotyöhön suuntautuvia opintoja. 

   

Vaikka diakoninen hoitotyö koettiin luontevaksi ja omasta vakaumuksesta ja 

asenteesta lähteväksi, oli yllättävää kuinka haasteelliseksi se myös koettiin. 

Sairaanhoitaja-diakonissat pitivät koulutustaan hyvänä ja ihmisten kohtaamista 

luonnollisena, mutta tilannekohtaisesti he tunsivat myös ajoittain 

riittämättömyyden tunteita. Tilanteet, joissa Jumalan sallimia asioita ei 
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ymmärretty tai haluttu hyväksyä, olivat vaikeimpia. Luottamus Jumalaan, ja 

siihen, että asiat ovat Jumalan käsissä, loivat turvaa vaikeisiinkin tilanteisiin. 

Haastatteluissa kävi ilmi, että kuitenkin tärkeimmäksi työkaluksi diakonisessa 

hoitotyössä miellettiin kohtaaminen. Ihmisen täytyy tulla kohdatuksi, nähdyksi ja 

kuulluksi, jotta ihmisen kokonaisvaltainen hoitotyö toteutuisi.  

 

Ainoa asia, joka diakonisen hoitotyön (diakonian) määrittelyssä ei tullut 

haastatteluissa esille, oli yhteiskunnallinen puuttuminen. Yksikään vastaajista ei 

maininnut yhteiskunnallisia asioita, kun he kuvailivat diakonisen hoitotyön 

paikkaa heidän työssään. Tästä voisi päätellä, että yhteiskunnallinen 

vaikuttaminen mielletään enemmänkin seurakunnan diakonian alueeksi, kuin 

kliiniseen työhön kuuluvaksi. Kuitenkin kliiniseen työhön kuului läheisesti 

hoitohenkilöstön asenteisiin vaikuttaminen, jota kautta myös epäsuoraan 

vaikutetaan yhteiskunnallisiinkin asenteisiin.  

 

Toisena tutkimuskysymyksenä oli yksilön terveyden edistäminen diakonisen 

hoitotyön keinoin. Haasteellisuutta haastatteluaineiston purkuun toi yksilön 

terveyden edistämisen keinojen kokoaminen, sillä sairaanhoitaja-diakonissojen 

vastausten perusteella he toimivat koko ajan terveyttä edistäen. Yksilön 

terveyden edistämistä ei välttämättä olisi tarvinnut erottaa diakonisen hoitotyön 

määritelmästä tai sairaanhoitaja-diakonissojen kokemuksista erilliseksi tekstiksi, 

koska sairaanhoitaja-diakonissojen työote on yksilön kokonaisvaltaista 

terveyden edistämistä. Näin ollen koko haastatteluaineisto sisälsi yksilön 

terveyden edistämisen näkökulman. Selvyyden vuoksi kokosimme kuitenkin 

yksilön terveyden edistämisen oman otsikkonsa alle, jotta yksilöllinen terveyden 

edistäminen diakonisen hoitotyön keinoin konkretisoituisi. Diakonisesta 

hoitotyöstä ei voida erottaa yksilön terveyden edistämistä erilliseksi toiminnaksi 

tai toiminta-alueeksi, vaan diakoninen hoitotyö pitää aina sisällään yksilön 

kokonaisvaltaisen terveyden edistämisen.  
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7.3 Opinnäytetyön luotettavuus  

 

Opinnäytetyön luotettavuuteen vaikuttivat tieteellisten lähteiden tarkka käyttö ja 

väitöskirjojen tutkimusten oikeaoppinen tulkinta (Vilkka, 2005, 29-31). 

Sairaanhoitaja-diakonissoille tehdyt kysymykset täytyi olla opinnäytetyön 

ohjaajan hyväksymiä ja tieteelliseen näyttöön perustuvia. Kysymysten valinta 

liittyy läheisesti oikeaoppisen jo olemassa olevan ja puuttuvan tiedon väliseen 

suhteeseen. Opinnäytetyön täytyy olla johdonmukaisuuden lisäksi 

tiedonhankinnaltaan laadukasta (Vilkka 2005, 29-31). Tutkimuksen luotettavuus 

riippuu haastatteluaineiston laadusta. Tallennemateriaalin tulee olla 

kuuluvuudeltaan hyvää, haastatteluun tulee osallistua riittävästi haastateltavia, 

litteroinnin on noudatettava samoja sääntöjä alussa ja lopussa sekä luokittelun 

ei tule olla sattumanvaraista. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 185.)  

 

Opinnäytetyön toteuttamista ja opinnäytetyön luotettavuutta ei voi pitää 

toisistaan erillisinä tapahtumina, kun se on tehty laadullisella 

tutkimusmenetelmällä. Laadullisella tutkimusmenetelmällä tehdyssä 

opinnäytetytössä luotettavuuden kriteerit ovat opinnäytetyöntekijät ja heidän 

rehellisyytensä, koska arvioinnin kohteena on tekijöiden opinnäytetyössään 

tekemät teot, valinnat ja ratkaisut. Tekijöiden tulee siten arvioida 

opinnäytetyössään luotettavuutta jokaisen tekemänsä valinnan kohdalla. 

Luotettavuuden arviointia tehdään koko ajan suhteessa teoriaan, 

analyysitapaan, opinnäytetyönaineiston ryhmittelyyn, tutkimiseen, luokitteluun, 

tulkintaan ja johtopäätöksiin. Opinnäytetyössä on pystyttävä kuvamaan ja 

perustelemaan opinnäytetyönteksteissä, mistä valintojen joukosta valinta 

tehdään, mitä ratkaisut ovat ja miten lopullisiin ratkaisuihin on päädytty. (Vilkka 

2005, 158-159.) 

 

Laadullisessa opinnäytetyössä luotettavuutta kohentaa opinnäytetyön tekijöiden 

tarkka selostus opinnäytetyön toteuttamisesta. Tarkkuus koskee opinnäytetyön 

kaikkia vaiheita. Aineiston tuottamisen olosuhteet on kerrottava 

totuudenmukaisesti ja selvästi. Haastattelu- ja havainnointi tutkimuksessa 

kerrotaan paikoista ja olosuhteista, joissa aineisto kerätään. Näin myös 

kerrotaan haastatteluihin käytetty aika, mahdolliset häiriötekijät, virhetulkinnat 
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haastattelussa sekä opinnäytetyön tekijän oma itsearviointi tilanteesta. 

Keskeistä laadullisessa aineiston analyysissa on luokittelujen tekeminen. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 232-233.) 

 

Lukijalle on kerrottava luokittelun syntymisen alku ja luokittelun perusteet. 

Opinnäytetyössä kerrotaan, millä perusteella opinnäytetyöntekijä esittää 

tulkintojaan, ja mihin hän päätelmänsä perustaa. Lukijaa auttaa tässä, jos 

tutkimusselosteita rikastutetaan esimerkiksi suorilla haastatteluotteilla tai muilla 

autenttisilla dokumenteilla. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 232-233.) 

 

Vaikka opinnäytetyön pitää olla arvovapaata, opinnäytetyön tekijöiden arvot 

vaikuttavat opinnäytetyössä tehtyihin valintoihin. Arvovapaaksi opinnäytetyön 

tekee juuri se, että opinnäytetyöntekijät paljastavat opinnäytetyöhön vaikuttavat 

arvonsa. He tekevät kaikki asiat opinnäytetyössä "läpinäkyväksi". 

Opinnäytetyön tekemisenetiikkaan "läpinäkyvyys" kytkeytyy monella tapaa. 

(Vilkka 2005, 160.)  

 

Aineiston keruussa luotettavuutta oli se, että haastateltavat haastateltiin 

yksilöhaastatteluna, eikä heitä voi tunnistaa, koska otos oli pieni. Haastattelut 

tehtiin siellä, missä haastateltavien oli mielekästä tulla haastatelluksi. 

Haastattelijan taustatietoina kysyttiin valmistumisvuotta sekä työkokemusta. 

Taustatietoja ei ilmoiteta opinnäytetyössä, koska haastateltavien 

henkilöllisyyden kuuluu pysyä salassa. Haastattelut nauhoitettiin ja kerrottiin 

haastateltaville, että nauhoitukset hävitetään työn valmistuttua, joka saattoi 

edistää haastateltavien luotettavan tiedon kertomista. Kummatkin 

opinnäytetyöntekijät olivat paikalla haastatteluissa, joka lisäsi luotettavuutta. 

 

Aineiston analyysin luotettavuutta oli se, että nauhoitukset olivat hyviä ja 

purettiin word-tiedostoon sana sanalta. Analysointimetodit olivat yleisesti 

tunnettuja ja soveltuivat hyvin tähän opinnäytetyöhön. Luotettavuutta toi myös 

se, että opinnäytetyössä toimittiin eettisten periaatteiden mukaisesti. 

Opinnäytetyön valmistumisen vaiheet olemme kertoneet yksityiskohtaisesti, 

joka osaltaan antaa opinnäytetyölle luotettavuutta. Opinnäytetyön tuloksissa on 

käytetty suoria lainauksia haastateltavien haastatteluista, joka antaa 
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luotettavuutta tutkimustuloksiin. Johtopäätösten luotettavuutta korostaa se, että 

tulokset ovat samansuuntaiset kuin aikaisemmissa samankaltaisissa 

tutkimuksissa.  

 

 

7.4 Opinnäytetyön eettisyys  

 

Opinnäytetyössä otettiin huomioon, että haastateltavat ovat mielellään mukana 

haastattelussa. Haastateltaville ilmoitettiin vaitiolovelvollisuudesta. 

Haastateltavien toiveet toteutettiin, missä kukakin haastateltiin. Koska 

opinnäytetyössä ollaan sairaanhoitaja-diakonissan työn asiakasulottuvuudessa, 

otettiin huomioon tulosten arkaluontoisuus. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksen eettisiä kysymyksiä tarkastellaan siitä 

näkökulmasta, mistä opinnäytetyö parantaa tutkittavana olevan tilannetta. 

Opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa eettisinä sisältöinä ovat tutkimuksen 

kohteena olevien suostumus, luottamuksellisuuden takaaminen ja tutkittaville 

koituvien haittojen minimoiminen. Haastattelutilanteessa tutkimukseen 

osallistuvien henkilöiden antamien tietojen luottamuksellisuus on hyvä selvittää. 

Tutkimusaineiston purkamisen ongelmana on luottamus siihen, että kirjallinen 

litterointi, eli purkaminen noudattaa haastateltavien henkilöiden suullisia 

kertomuksia. Opinnäytetyön analyysin eettiset kysymykset liittyivät siihen, miten 

syvällisesti ja kriittisesti haastattelut analysoidaan. Eettisiä ongelmia esiintyy 

myös opinnäytetyön todentamisessa, jossa tekijöiden on esitettävä niin varmaa 

ja todennettua tietoa kuin on mahdollista. Haastattelun raportoinnin eettiset 

ongelmat ovat luottamuksellisuus sekä seuraamukset siitä, mitä opinnäytetyön 

julkaiseminen mahdollisesti aiheuttaa haastatelluille henkilöille, joita tutkimus 

koskee. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 20.) 

 

Jokainen haastateltava oli vapaaehtoisesti haastateltavana.  Haastattelijoiden 

vaitiolovelvollisuudesta kerrottiin sekä haastatteluäänitteiden hävittämisestä 

työn valmistuttua. Haastattelut purettiin sanasanalta word-tiedostoa käyttäen. 

Käytettiin värikoodeja kun puhuttiin haastateltavista. Tutkimuksen eettisyyttä 
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vähentää vähän se, että haastattelukysymyksiä oli enemmän kuin tarvitsimme. 

Toisaalta emme voineet etukäteen tietää, että tutkimuskysymykset tarkentuvat 

ja vähenevät tutkimustulosten raportoinnin yhteydessä. Haastatteluista saatu 

aineisto oli laaja sekä paljon esimerkkejä sisältävä. 

 

Tärkeimpinä eettisinä periaatteina ihmisiin kohdistuvissa tutkimuksissa 

mainitaan yleensä informointiin perustuva suostumus, luottamuksellisuus, 

yksityisyys ja seuraukset. (Hirsjärvi & Hurme 2010, 20.) Opinnäytetyön tekijän 

on aina pidettävä lupauksensa tutkimuskohteen jäsenille. Tutkimuskohteessa 

opinnäytetyön tekijän pitää tehdä se, mitä on sanonutkin opinnäytetyön nimissä 

tekevänsä. Opinnäytetyöntekstissä on kirjoitettava vain sellaisia asioita, joista 

on sovittu tutkimuskohteen kanssa. Opinnäytetyön tekijä ei saa rikkoa koskaan 

tutkimuskohteelle antamaansa salassapitovelvollisuutta tai vaitiololupaustaan. 

Tämä liittyy periaatteeseen, että ihmisten yksityisyyttä suojellaan ja 

kunnioitetaan. (Vilkka 2006, 113.) 

 

Opinnäytetyön tieto syntyy tutkittavan ja opinnäytetyön tekijän 

vuorovaikutuksessa. Tässä tilanteessa opinnäytetyön tekijä ei edusta vaan 

itseään vaan myös omaa oppiainettaan ja tiedeyhteisöään. Näin ollen 

opinnäytetyön teksti kirjoitetaan oman oppiaineen ja tiedeyhteisön kanssa 

sovitulla tavalla. (Vilkka 2006, 115.) 
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LIITE 1: SOPIMUS DIAKONISSOJEN HAASTATTELUSTA 

YKSITYISHENKILÖINÄ  

 

 

Opinnäytetyö ”Miten sairaanhoitaja-diakonissa käyttää diakonista hoitotyötä 

kliinisessä hoitotyössään hyväksi” kuuluu Diakonia-ammattikorkeakoululle 

tehtävään ”Terve sielu terveessä ruumiissa” –hankkeeseen. Opinnäytetyön 

tarkoituksena on kuvailla sairaanhoitaja-diakonissojen kokemuksia diakonisesta 

hoitotyöstä kliinisessä hoitotyössä.  Tavoitteena on saada tietoa siitä, miten 

sairaanhoitaja-diakonissat kokevat tekevänsä diakonista hoitotyötä ja 

edistävänsä terveyttä omassa työssään.  

 

Opinnäytetyö ei ole työnantajalähtöinen, joten se toteutetaan haastattelemalla 

eri toimipaikoissa työskenteleviä sairaanhoitaja-diakonissoja yksityisinä 

henkilöinä. Haastateltavat eivät edusta työnantajaansa. 

 

 

 

                                           (nimi) osallistuu Kirsi Nurkkalan ja Marja Vedenojan 

opinnäytetyöhön yksityishenkilönä. Haastattelu opinnäytetyön aineistoa varten 

toteutetaan tänään _  / _  /____(pvm) ____________(paikka). 

 

              

Sopimusta tehdään kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kappale 

kummallekin sopijaosapuolelle. 
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LIITE 2: HAASTATELTAVIEN KYSYMYKSET 

 

 

Miten sairaanhoitaja-diakonissa käyttää diakonista hoitotyötä kliinisessä 

hoitotyössään hyväksi? 

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena on kuvailla sairaanhoitaja-diakonissojen 

kokemuksia diakonisesta hoitotyöstä kliinisessä hoitotyössä.  Tavoitteenamme 

on saada tietoa siitä, miten sairaanhoitaja-diakonissat kokevat tekevänsä 

diakonista hoitotyötä ja edistävänsä yksilön kokonaisvaltaista terveyttä 

kliinisessä hoitotyössä. 

 

TAUSTATIEDOT 

Työkokemus: 

Valmistumisvuosi: 

Aiemmat opinnot, koulutus ja työkokemus niistä: 

 

KOKEMUS JA OSAAMINEN  

1. Millaista kokemusta sairaanhoitaja-diakonissoill a on diakonisesta 

hoitotyöstä kliinisessä hoitotyössä?  2. Millaista diakonista osaamista 

sairaanhoitaja-diakonissat käyttävät kliinisessä ty össään?   

 

1. Millaista  diakoninen hoitotyö on omassa työssäsi?  

2. Miten käytät  diakonista osaamistasi hyväksi työssäsi?  

3. Kuinka usein  käytät diakonista osaamistasi? 

4. Millaisten  diakonista osaamista vaativien  kysymysten ja aiheiden alla työskentelet 

työssäsi? 

5. Millaista  sinun osaamisesi on  näiden kysymysten ja aiheiden äärellä? 

 

ERITYISOSAAMINEN JA ILMENEMINEN  

3. Mitä erityisosaamista sairaanhoitaja-diakonissoi lla on kliiniseen 

hoitotyöhön? 4. Miten diakoninen hoitotyön osaamine n näkyy kliinisessä 

hoitotyössä? 

 

6. Mitä hyötyä  siitä on kliinisessä työssä, että olet myös diakonissa?  
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7. Miten  sairaanhoitaja-diakonissan työote eroaa  sairaanhoitajan työstä, eli kuinka 

potilastyössä tulee ilmi, että olet myös diakonissa? 

8. Mistä diakoninen hoitotyö koostuu sinun työssäsi?  

9. Millä tavalla katsot diakonisen hoitotyön edistävän yksilön kokonaisvaltaista terveyttä 

työssäsi? 
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LIITE 3: DIAKONINEN HOITOTYÖ 

 

  

Osa omaa 
itseään, 
persoonaa, 
 identiteettiä ja 
syvintä itseään 

Oma persoona 

Uskonnollista,  
hengellistä,  
sosiaalista,  
somaattista,  
henkistä,  
psyykkistä 
läsnäoloa,  
joka on  
toivosta lähtevää, 
rinnalla 
kulkemista ja 
läsnä olemista 

Kokonais-
valtainen 
hoitotyötä 

Ihminen on  
kokonaisuus, 
lähimmäisrakkaut
ta jossa ihminen 
on ainutlaatuinen 
yksilö,  
joka kohdataan ja 
jota autetaan 
kristillisen 
ihmiskäsityksen  
mukaan 

Ihmisarvo, 
kristillinen 
ihmiskäsitys 

Potilaasta 
lähtevää 
Diakoninen 
hoitotyö  
niille jotka sitä  
haluavat 
 

Potilaslähtöistä 

 

DIAKONINEN 

HOITOTYÖ 

ALALUOKAT YLÄLUOKAT PÄÄLUOKKA 
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LIITE 4: DIAKONINEN HOITOTYÖ KLIINISESSÄ TYÖSSÄ 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarttumista, 
näkemistä, 
tunnistamista 

Rinnalla 
kulkemista ja 
empatiaa 

Läsnäolo 

Toivon 
luominen 

Tukea tähän 
hetkeen ja 
tulevaan 
kaikilla elämän 
alueilla 

Keskustelua 
Kuuntelemista 
Kohtaamista 
 

Hengellisyys 

Moniammatilli-
suus 

Ihmisestä 
itsestään 
löytyvät 
ratkaisut sekä 
voimavarat 
 

Hiljainen tieto 

Psyykkinen, 
henkinen, 

hengellinen ja 
sosiaalinen 
hoitaminen 

yksilöllisesti, 
moni-

ammatillisesti 

DIAKONINEN 
HOITOTYÖ 

KLIINISESSÄ 
TYÖSSÄ 

ALALUOKAT 

YLÄLUOKAT 

PÄÄLUOKKA 
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LIITE 5:  TERVE SIELU TERVEESSÄ RUUMIISSA –HANKE 

 

 

Sisällöltään terveyden edistäminen on laaja-alaista toimintaa. Väestön 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on tavoitteena osallisuuden 

lisääminen, terveyden tasa-arvon edistäminen, sekä huono-osaisuuden, 

köyhyyden ja syrjäytymisen vähentäminen. Oleellista on työ- ja toimintakyvyn 

ylläpitäminen ja parantaminen, terveyden taustatekijöihin vaikuttaminen, 

mielenterveyden vahvistaminen, sairauksien, tapaturmien, ja muiden 

terveysongelmien ehkäiseminen sekä väestöryhmien välisten terveyserojen 

kaventaminen. Diakoniatyö tähtää myös samanlaisiin tavoitteisiin erilaisten 

yksilöllisten ja yhteisöllisten auttamismenetelmiensä avulla. (Rättyä & Kotisalo 

2011.) 

 

Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen edellyttää asiakkaan psyykkisestä, 

fyysisestä, hengellisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta vastaamista. 

Hoitotyössä korostetaan ihmiskäsitystä sekä ihmisen kokonaisvaltaisuutta 

kaiken hoitamisen ja terveyden edistämisen lähtökohtana. Keskeistä on 

huolenpito, läsnäolo, kuunteleminen, keskusteleminen, havainnointi ja 

ohjaaminen ja yhdessä tekeminen. Yhteistyösuhteissa painottuvat 

kokonaisvaltaisuuden periaatteen lisäksi voimavaralähtöisyys, dialogisuus, 

empatia ja luottamuksellisuus. Kristilliseen ihmiskäsitykseen perustuu 

diakonissan osaaminen, joka on kokonaisvaltaisen kohtaamisen lähtökohta.  

(Kotisalo & Rättyä 2012.) 

 

Terveydenhuoltolaki 2011 painottaa paikallisten voimavarojen yhdistämistä ja 

suunnitelmallista yhteistyötä väestön, yhteisöjen, yksilön ja elinympäristöjen 

terveyden edistämiseksi. Kuntia laki velvoittaa tiiviimpään yhteistyöhön 

kunnassa muiden toimivien yhteistyötahojen ja yksityisten yritysten ja 

yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. (Rättyä & Kotisalo 2011.) 

 

 

Diak on saanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta rahoituksen 2011-2013 

tutkimus- ja kehittämishankkeeseen "Terve sielu terveessä ruumiissa -
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diakonissat terveyden edistämisen toimijoina".  Hankkeessa on tarkoitus 

selvittää diakonian asiakkaiden terveyden edistämisen tarpeita ja tuottaa 

kokonaisvaltaisen terveyden edistämisen malleja ikääntyneille, työikäisille ja 

lapsiperheille. Hanke tuo esille diakonian asiakkaiden terveyteen ja sairauteen 

liittyviä kysymyksiä, diakonissojen hoitotyön ja terveyden edistämisen 

osaamista ja koulutustarpeita, seurakunnan ja diakoniatyön roolia paikallisessa 

yhteistyössä ja diakonisen hoitotyön sisältöä diakonissalaitoksissa. (Rättyä & 

Kotisalo 2011.) 

 

 

Mukana hankkeessa on kuusi seurakuntaa ja kaksi diakonissalaitosta. 

Hankkeessa tuotetaan kokonaisvaltaisen terveyden edistämiseen liittyvää 

tutkimusta sekä kehitetään paikallista terveyden edistämistyötä seurakuntien ja 

niiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Mukana hankkeessa on myös Diakonia-

ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja-diakonissaopiskelijoita opinnäytetyön 

tekijöinä. Tavoitteena on tuottaa työelämälähtöisiä toimintamalleja ja materiaalia 

eri-ikäisten ihmisten terveyden edistämiseen. (Rättyä & Kotisalo 2011.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


