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Tutkielman aiheena on työssä oppiminen kodinhoitajien työssä. Kodinhoitajan 

oppimisympäristöjä tarkastellaan kodinhoitajan laajan ammattiosaamisen yhden kapean 

osaamisalueen eli päihde- ja mielenterveystyön näkökulmasta. Tutkimus on toteutettu eräässä 

eteläsuomalaisessa kaupungissa, jossa kaupunki itse tuottaa kotihoidon palvelut. Päihde- ja 

mielenterveystyötä on kotihoidossa tehty pitkään, mutta vaadittavaa osaamista ei ole erikseen 

kuvattu. Väestön ikääntyessä ja ikäihmisten päihdetottumusten muuttuessa samaan aikaan, kun 

suuntauksena on kotona tapahtuvan hoidon mahdollistaminen yhä pidempään, ollaan 

kotihoidossa uusien haasteiden edessä. Kotihoidon päihde- ja mielenterveysasiakkaat 

tarvitsevat mahdollisesti erilaista arjen tukea kuin perinteisesti on ajateltu. Tutkimuksessa 

selvitetään kotihoidon työntekijöille työssään kertynyttä oppimista ja niitä oppimisympäristöjä, 

joissa kotihoidossa työskennellään.  

 

Suoritettu tutkimus osoitti, että jokainen työpaikka on omanlaisensa oppimisympäristö ja 

siihen vaikuttavat tekijät vaihtelevat paljon työntekijästä toiseen. Tämän tutkimuksen 

tarkoituksena on tuoda esiin kotihoitoa oppimisympäristönä, ja löytää kotihoidon arjesta niitä 

tekijöitä, jotka mahdollistavat työssä oppimisen. Tutkimusmenetelmänä käytetään stimulated 

recall -menetelmää. Tutkimuksen aineisto muodostuu kahden kokeneen kodinhoitajan työssään 

ottamista valokuvista ja niiden perusteella käydyistä keskusteluista. Kodinhoitajat 

valokuvasivat kotikäynneillä tai muualla omassa työssään niitä arkisia tilanteita, jotka jollakin 

tavoin liittyvät päihde- ja mielenterveysasiakkaan kanssa työskentelyyn ja toisaalta tuntuivat 

tärkeältä työssä oppimisen näkökulmasta. Kuvat toimivat virikemateriaalina, jonka avulla 

palautettiin mieleen kokemuksia tapahtuneesta. Näin saadut kodinhoitajien tarinat on 

analysoitu diskurssianalyysia käyttäen.  

 

Osaamista ja kodinhoitajien oppimisympäristöjä tarkastellaan arjen työn kautta. Arkinen työ 

näyttäytyy kuvissa sairaanhoidollisena ja lääkehoitopainotteisena. Näihin teemoihin ei 

kuitenkaan tuloksissa päihde- ja mielenterveystyön osaamisen rajauksen vuoksi mennä, sillä 

vaikka se toisaalta on työn näkyvintä osaa, se ei kuitenkaan vastaa tavoitteisiin, jotka tälle 

tutkimukselle on asetettu. Niinpä tutkimuksen keskeiset tulokset liittyvät työssä oppimisen 

teemoihin, joissa korostuu työntekijän reflektiotaidot. Tärkeä työssä opittu asia on osaamisen 

kokemus, jossa työntekijän käsitys itsestä ja omasta ammattilaisuudesta liittyvät yhteen. 

Kokemus nähdään vahvuutena ja sen kautta myös erotutaan toisista työntekijöistä. 

Kodinhoitajien oppimisympäristöinä toimivat arjen tilanteet ja erityisesti 

vuorovaikutustilanteet. Pitkän työkokemuksen kautta tähän tutkimukseen osallistuvat 



kodinhoitajat tuovat esiin sen, että reflektiotaidot korostuvat. Asiakkaan kohtaamiseen liittyvät 

arvot ja eettinen pohdiskelu luovat pohjaa vuorovaikutustilanteiden reflektoimiseen, joka 

mahdollistaa työssä oppimisen. Näistä keskusteluista, jotka liittyvät työntekijään, asiakkaaseen, 

yhteistyöhön, muutokseen työssä ja työhyvinvointiin muodostuivat ne kategoriat, joiden kautta 

työntekijät kuvaavat paitsi oppimisympäristöjä että työssä oppimista.  

 

Tutkimustulokset on järjestetty uudelleen lyhyeksi listaksi. Sen avulla voidaan tarkistaa, miten 

kotihoidon järjestäjä, työtä tekevä työryhmä tai yksittäinen kodinhoitaja saa luotua 

mahdollisuuden sellaisiin oppimisympäristöihin, jotka mahdollistavat työssä oppimisen. 

Samalla varmistetaan se, että työntekijöiden päihde- ja mielenterveysosaaminen on riittävän 

korkealla tasolla. 1. Erityistä tukea tarvitsevien päihde- ja mielenterveysasiakkaiden 

huomioiminen kotihoidon arjessa. Mitkä ovat työryhmän valmiudet huomioimiseen? 2. 

Kodinhoitajan tärkeimpänä oppimisympäristonä on vuorovaikutussuhde asiakkaan ja 

työntekijän välillä. Koko henkilökunnan valmius asiakkaan kunnioittavaan kohtaamiseen on 

varmistettava. 3. Asiakkaan kohtaamisen perusasiat ovat kunnioittaminen ja 

itsemääräämisoikeus. Miten perehdyttämisessä huomioidaan asiakkaan kohtaamiseen liittyvät 

teemat? 4. Miten työntekijöille mahdollistetaan riittävästi aikaa ja tilaisuuksia sosiaaliseen 

vuorovaikutukseen ja reflektioon työryhmän kanssa? 5. Asiakas tapaa useita kertoja päivässä 

vaihtuvia hoitajia. Yhtenä näkökulmana kotihoidon organisoinnissa voi olla asiakkaan ja 

hoitajan välisen luottamussuhteen korostaminen, joka saattaa vähentää myös työntekijän 

kuormitusta.  
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1. JOHDANTO 

Väestö ikääntyy ja tarvitsee laadukkaita palveluita omassa elinympäristössään. 

Valtioneuvoston tekemän linjauksen mukaan Suomessa ikääntyviä ihmisiä hoidetaan 

kotona mahdollisimman pitkään. Kotona asumisen tueksi tarjotaan kotihoitoa, jonka 

resurssit on nykyisin kohdistettu pääsääntöisesti ikääntyneille ihmisille. Kyse on 

ensinnäkin siitä, minkälaisia palveluita kotihoidossa tarjotaan ja minkälaisille 

asiakasryhmille ja mitkä ovat kriteerit, jotka asiakkaan tulee täyttää päästäkseen 

kotihoitoon. Kyse on osaltaan arvovalinnoista, jota tämän raportin kirjoittamisen 

aikaan kesällä 2012 käytiin julkisuudessa. Tuolloin seurattiin viikko toisensa perään 

mediassa tunteita kuumentanutta kiihkeää keskustelua siitä, montako hoitajaa 

laitoksissa tulee olla vanhusta kohti. Laitosten mahdolliset lisähoitajat ovat 

kustannuserä, johon synkimpien ennustusten mukaan rahat otetaan kotihoidosta. 

 

Samaan aikaan toisaalla käydään keskustelua päihde- ja mielenterveysongelmien 

lisääntymisestä vanhusten keskuudessa. Salme Ahlström ja Pia Mäkelä (2009) toteavat, 

että ikääntyvien alkoholin käyttö on viime aikoina ollut paljon esillä julkisuudessa. 

Omaiset ovat olleet huolissaan ja kaivanneet ohjeita, miten iäkkäiden läheisten 

juomiseen tulisi suhtautua. Myös kotipalvelualan henkilöstö ja muut iäkkäiden parissa 

työskentelevät ovat joutuneet ottamaan kantaa kysymykseen iäkkäiden 

alkoholiongelmista. Yleisemmin on mietitty, minkälaisia palveluja tulisi järjestää ja 

kuinka resurssit tähän riittävät, kun alkoholin käyttö kaikkiaan aiheuttaa huomattavia 

kustannuksia sosiaali- ja terveydenhuollolle ja sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen on 

ennakoitu lisääntyvän väestön ikääntyessä. Vaarana on, että kokonaisia asiakasryhmiä 

jää palveluiden ulkopuolelle, asiakasmäärien edelleen kasvaessa ja resurssien 

kohdentamisen tiukentuessa. Yksi tällainen erityisryhmä kotihoidossa ovat päihde- ja 

mielenterveysongelmaiset asiakkaat, joiden arjen tukeminen on haastavaa. Iäkkäiden 

päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten saama palvelu on jäänyt 

tutkimuksen ulkopuolelle, joten on perusteltua avata keskustelua tähän suuntaan. 

Erityisesti siitä syystä, että palveluiden laadusta ja saatavuudesta on olemassa 

ristiriitaista tietoa. 
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Pätevän henkilökunnan saaminen on jo nyt vaikeutunut monissa kunnissa, koska 

kotihoitotyö ei ole nuorten koulutukseen hakeutuvien mielestä erityisen houkuttelevaa. 

Työmarkkinoilta poistuu enemmän ihmisiä kuin sinne on tulossa; sosiaali- ja 

terveydenhuollon työntekijät ikääntyvät ja jäävät pois työelämästä ja uusien työhön 

haluavien kodinhoitajien määrä laskee. Kun iso määrä kokemusta ja osaamista poistuu, 

on jollakin tavalla myös pystyttävä huolehtimaan siitä, että kertynyt osaaminen siirtyy 

eteenpäin. Tämän tutkimuksen on tarkoitus olla osana sitä keskustelua, jonka avulla 

päihde- ja mielenterveysasiakkaiden kanssa tapahtuvaa työskentelyä ja siitä saatua 

kokemuksellista oppimista tuodaan näkyväksi. 

  

Tutkimuksen painopisteenä on työssä oppiminen. Ihmiset, jotka sanovat olevansa 

tekijöitä eivätkä lukuihmisiä, tekevät oivalluksia silloin, kun asioista on mahdollisuus 

keskustella. Kokemuksista keskusteleminen auttaa tekemään tarkkanäköisiä havaintoja 

ja sitä kautta voi tapahtua oppimista. Millä tavalla työssä oppimista voitaisiin sitten 

houkutella esiin tai tuoda sitä näkyväksi? Sain hieman yli vuosi sitten olla mukana 

koulutuksessa, jossa kodinhoitajia perehdytettiin päihde- ja mielenterveystyön 

kysymyksiin. Prosessin aikana huomasin, että kaikkien työntekijöiden ei ollut kovin 

helppoa tuoda omaa vuosien varrella kertynyttä osaamistaan sanalliseksi. Toisaalta 

kokemuksena koko koulutuksesta jäi itselleni ymmärrys, joka myös 

koulutuspalautteessa vahvistettiin, että prosessin parasta antia olivat kollegoiden 

kertomukset siitä, minkälaisia ratkaisuja he olivat tehneet ongelmatilanteissa. 

Perusteluna oli useimmiten se, että silloin voi itse verrata omaa ajattelemistaan ja 

huomata, että on itse tehnyt samankaltaisia ratkaisuja ja toisaalta huomata, että on 

muunlaisiakin mahdollisuuksia ajatella asioista kuin oma tuttu tapa. Myös 

lähiesimiesten toiminnalla ja johtamisella näyttäisi olevan merkitystä sille, millä 

tavoin ihmiset arvostavat omaa ajatteluaan, osaavat tuoda sitä esiin työryhmissä ja 

niissä foorumeissa, joita työpaikoilla on. 

 

Tutkimusmenetelmänä käytetään stimulated recall –menetelmää. Kodinhoitajat ottavat 

omassa arkisessa työssään asiakkaan suostumuksella valokuvan tilanteesta, jossa 

kodinhoitaja omasta mielestään tekee tai ajattelee jotakin sellaista, joka tuntuu 

tärkeälle työssä oppimiseen liittyen. Kuvassa voi olla mitä tahansa asiakkaan kotona 

tai sen ympäristössä, ja sen tarkoituksena on myöhemmin palauttaa mieleen 
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kokemuksia tapahtuneesta. Valokuvia käytetään asioiden mieleenpalauttajina ja 

virikkeenä keskusteluissa, jotka muodostavat tutkimusaineiston. Keskustelut käydään 

ensimmäisellä kierroksella tutkijan ja valokuvat ottaneen kodinhoitajan kanssa kahden 

kesken. Seuraavassa vaiheessa keskustellaan kokemuksellisen oppimisen hengessä 

yhdessä molempien tutkimukseen osallistuneen kodinhoitajien kanssa, 

pienryhmäkeskusteluna. 

 

Lähtökohtana on tarkastella sitä, millainen oppimisympäristö kodinhoitajan työ on. 

Kodinhoitajien kanssa käytävien keskustelujen kautta hahmotetaan merkityksellisiä 

työssä koettuja oppimiskokemuksia ja niiden kautta etsitään vastauksia kysymyksiin 

kodinhoitajien ikääntyvien ihmisten päihde- ja mielenterveystyön osaamisen ja 

valmiuksien kehittymisestä. Tässä tutkimuksessa muodostetaan kuvaa työssä 

oppimisesta kotihoidossa. Omat ennakko-oletukseni voidaan tiivistää kahteen teemaan 

kokeneista kodinhoitajista. Ensinnäkin heillä on valmiuksia ja osaamista, jonka he 

ovat oppineet työssä ja toiseksi tätä osaamista he käyttävät asiakkaidensa parhaaksi. 

Tutkimuksessa tarkastellaan kodinhoitajan laajan ammattiosaamisen yhtä kapeaa 

osaamisaluetta eli päihde- ja mielenterveystyötä. Tämän rajatun teeman kautta 

hahmotetaan työssä tapahtuvaa oppimista. Tutkimuksella lisätään ymmärrystä 

kotihoidosta oppimisympäristönä.  Tutkimus toteutetaan eräässä suomalaisessa 

kaupungissa, jossa kaupunki vastaa kotihoidon järjestämisestä asukkailleen omana 

toimintanaan. 

 

2. KODINHOITAJAN TYÖN AMMATILLISET VAATIMUKSET 

2.1 Osaaminen, kvalifikaatiot ja yksilön kompetenssit 

Osaamiseen liittyvää sanastoa käytetään epätarkasti, termejä ja käsitteitä on viidakoksi 

saakka, kuten Seppo Helakorpi (2009, 55) on asiaa kuvannut. Osaaminen on käsite, 

jota käytetään lähinnä ammattitaidon tai asiantuntijuuden rinnalla merkitsemässä 

samaa asiaa. Paloniemi (2004, 24.) toteaa, että osaaminen ymmärretään ammattitaitoa 

yleisempänä ja laajempana käsitteenä. Osaamiseen liitetään kuuluvaksi yksilön 

elämänhallintataidot ja kyvykkyys. Osaaminen tarkoittaa ihmisen käyttäytymiseen 
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liittyviä kykyjä ja valmiuksia. Tällä tarkoitetaan siis taitoja, joita sovelletaan 

sosiaalisessa kontekstissa eli esimerkiksi työorganisaatiossa. (Helakorpi 2009, 55-58.) 

 

Ammattitaidon ja osaamisen (competence) merkitystä on korostettu työelämässä yhä 

voimakkaammin (Paloniemi 2004, 19). Mistä kaikesta työntekijän osaaminen 

katsotaan koostuvan? Yksilön taidot ja kyvyt sekä työn asettamat vaatimukset ikään 

kuin kietoutuvat osaamisessa yhteen. Työssä oppimisen kannalta keskeistä ovat 

yksilöllisiin taitoihin ja kykyihin liittyvät sisällöt ja toisaalta työn hallintaan liittyvät 

erilaiset ammattitaitovaatimukset. Kun ihmisellä on tarvittavat ja sopivat 

henkilökohtaiset ominaisuudet sen työn tekemiseen, jota hän on tekemässä ja 

valmiudet työn suorittamiseen, voidaan lyhyesti sanoa, että hänellä on osaamista. 

Osaaminen on siis taitojen soveltamista sosiaalisessa kontekstissa, kuten esimerkiksi 

työorganisaatiossa. Se sisältää joustavuutta, epävarmuuden sietoa ja 

muutoshalukkuutta, sekä jatkuvaa arviointia ja kehittämistä. Osaamiseen liittyy sekä 

itsearviontia että ulkoista arviointia. (Helakorpi 2009, 3-5.) 

 

Osaamista voidaan tarkastella kokonaisuutena, jossa ammatissa tarvittavat tiedot ja 

taidot ovat osana työntekijän toimintaa. Sosiaaliportti, joka on sosiaalialan 

ammattilaisille tarkoitettu verkkosivusto, kiteyttää osaamisen tavalla, jossa 

huomioidaan myös oppiminen ja toiminnan muuttaminen osana osaamista. 

 

Yksi tapa on ymmärtää osaaminen kykynä yhdistää ammattiin liittyvät 

tiedot ja taidot tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi. Osaamisessa 

yhdistyvät tietojen ja taitojen monipuolinen ja luova käyttö, ajattelun 

taidot, kyky organisoida työtä ja työskennellä ryhmässä, kyky joustaa ja 

mukautua muutoksiin, kyky arvioida omaa toimintaa ja osaamista sekä 

oppimaan oppimisen taidot. (Sosiaaliportti 2010.) 

 

Pentti Hakkarainen ja Paul Jääskeläinen (2006, 77) toteavat, että osaaminen on yksilön 

taitoa ja ammatinhallinta on usean toimijan yhteisvaikutusta. He lähestyvät osaamista 

mielekkyyden kokemuksen kautta eli kokemusta siitä, onko oman työn tekeminen 

mielekästä. Työntekijöiden mahdollisuus kasvattaa osaamista vaatii oman toiminnan, 

puheen ja käsitysten ristiriitaisuuksien näkemistä. Tämän ristiriidan ymmärtämisestä 

mahdollistuu toiminnan ja vuorovaikutuksen muutoksen tekemiseen työssä. 
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Kvalifikaatiolla viitataan työntekijän kykyyn tietojen ja taitojen avulla suoriutua 

muuttuvista työtehtävistä (Streumer & Björkquist 2001, 249). Jokaisella ammattialalla 

on löydettävissä alakohtaisia ammattitaitovaatimuksia ja jokaisella työllä tai ammatilla 

on omat yleiset valmiudet, joita juuri siinä työssä tarvitaan. Tällöin puhutaan 

ammattitaitovaatimuksista eli kvalifikaatiosta, joka tarkoittaa niitä vaatimuksia ja 

yleisiä valmiuksia, joita tietty työtehtävä vaatii. Kvalifikaatioista on olemassa 

monenlaisia luokituksia (ks. Väärälä 1995), mutta tähän on nostettu esiin 

keskeisimmät sosiaali- ja terveydenhuollon kvalifikaatiot ja niistä nostettu esiin 

lähinnä kodinhoitajan työtä oleviin lähihoitajan työn kvalifikaatioihin. Tuotannollisiin 

kvalifikaatioihin kuuluviksi määritellään perustaidot ja -tiedot toimia ammatissa. 

Sosiokulttuuriset kvalifikaatiot toteutuvat pystyvyytenä toimia työryhmässä toisten 

kanssa sekä itsenäisenä toimintana. Lähihoitajan ammattitaitovaatimuksissa on 

nostettu esiin erittäin tärkeinä ominaisuuksina vastuullisuus, joustavuus, asiakkaiden 

kunnioittaminen, kyky tunnistaa asiakkaiden tarpeet sekä kyky tukea asiakkaiden 

toimintakykyä ja terveyttä. Tärkeitä valmiuksia ovat empaattisuus, luovuus ja 

ennakkoluulottomuus. Ryhmätyötaidot, hyvä itsetunto ja kyky arvostaa omaa ja 

muiden työtä, joustavuus ja erilaisuuden hyväksyminen jatkavat luetteloa niistä 

kvalifikaatioista, joita lähihoitajalle on asetettu. (Jokirinne, Lähteenmäki & 

Nokelainen 2009, 179–180.) 

 

Kvalifikaatiovaatimusten yleinen luonne houkuttelee ajattelemaan, että missä tahansa 

ihmissuhdetyössä tarvitaan tai jopa vaaditaan samoja valmiuksia kuin kodinhoitajan 

työssä. Vastaavatko lähihoitajan ja kodinhoitajan kvalifikaatiovaatimukset toisiaan? 

Lähihoitajan työ saattaa jossakin toisessa kontekstissa olla hyvinkin erilaista kuin 

kodinhoitajan työ, mutta pääperiaatteet työssä ovat kuitenkin samansuuntaisia. On 

huomattava myös se näkökulma, että tulevaisuuden kodeissa työskentelevät 

ammattilaiset ovat useimmiten lähihoitajakoulutuksen saaneita, sillä kouluista ei enää 

valmistu kodinhoitajia. Näin ollen olen taipuvainen ajattelemaan, että lähihoitajan 

kvalifikaatiolistalta löytyvät ominaisuudet on samankaltaisia kuin kodinhoitajalta 

vaadittavat. Kuten Jokirinne ym. (2009, 179) toteavat, sosiaali- ja terveysalan 

ammateissa kvalifikaatiovaatimukset ovat osin päällekkäisiä ja siten ammattialasta 

riippumattomia. Grönroos ja Perälä (2006, 488) selittävät kotihoidon työntekijöiden 

kompetenssin kokemusta toteamalla, että ikä on eräs tekijä, joka saattaa parantaa 
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kompetenssin kokemusta. Heidän mukaansa eräs heikoimmin hallittu alue 

kodinhoitajien kokemana oli eettisten taitojen hallinta. Rajatut työtehtävät taas tuovat 

mukanaan kokemusta hallinnasta.  

 

Sosiaalisten ja viestinnällisen valmiuksien asema kvalifikaatioina voidaan mieltää 

monella eri tavalla. Ne voidaan mieltää laajasti osaksi ammatillista osaamista tai 

ammatillisuudesta erillään olevana ja ammatin ydinosaamiseen nähden toisarvoisena 

alueena. Sosiaalisia ja viestinnällisiä valmiuksia voidaan pitää ’itsestään selvinä’ 

ja ’luontaisesti’ muun opetuksen ja/tai toiminnan yhteydessä opittavina taitoina. 

Joidenkin mielestä sosiaaliset ja viestinnälliset valmiudet ovat ylimääräinen riesa. 

Sosiaaliset taidot liitetään työelämän sosiaalisiin tilanteisiin. Työelämässä tarvitaan 

ryhmässä työskentelyn taitoja, sopeutumiskykyä ja hyvää itsetuntemusta 

sekä ’pelisääntöjen’ sisäistämistä. Tärkeitä taitoja ja valmiuksia ovat keskustelu- ja 

neuvottelutaidot sekä kyky kohdata erilaisia ongelmia ja etsiä niihin ratkaisuja. 

Työelämä odottaa myös reippautta ja sanavalmiutta. Viestintävalmiudet korostuvat 

kansainvälistymisen, kielitaitovaatimusten ja maahanmuuttajataustaisten työtoverien 

lisääntymisen sekä informaatio- ja viestintätekniikan käytön kasvun vuoksi. Oppimaan 

oppimisen taito liitettiin oman työn ja työyhteisön työn analysointiin ja arviointiin, 

kehittämistarpeiden tunnistamiseen ja kriittiseen reflektointiin. Lisäksi motivaatio 

itsensä kehittämiseen, taito muuttaa omia toimintatapojaan sekä itsearviointitaito ovat 

korostuneina, kun tarkastellaan sosiaalisia valmiuksia. (Räisänen 2009, 11–12.) 

 

Useista käsitteenmäärittelyistä huolimatta kvalifikaatio ja kompetenssi -termien käyttö 

on ollut horjuvaa. Merkityssisältöjen osalta ei ole olemassa täyttä konsensusta. 

Kompetenssi on käsite, joka kuvaa henkilön yksilöllisten taitojen, kykyjen ja 

tietämyksen yhdistelmää, joka auttaa henkilöä suoriutumaan tehokkaasti ja 

onnistuneesti työtehtävistään, joita organisaatiossa arvostetaan. Henkilökohtainen 

kompetenssi syntyy ihmisen kyvystä toimia eli valmiudesta tehdä oikeita ratkaisuja.  

(Ruohotie & Honka 2003, 18, 54; Ruohotie 2005b, 4-18.) Kaikkein tiiviimmin 

ilmaistuna kompetenssi on yksilön tai organisaation kyvykkyyttä yltää tiettyihin 

spesifeihin saavutuksiin (Mulder 2001). 
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Hollantilaiset tutkijat van Merriënboer, van der Klink ja Hendriks (2002) esittävät 

kompetensseille kuusi ominaisuutta, joiden kautta niitä voidaan tarkastella.  

Kompetenssit ovat 1) kontekstisidonnaisia, 2) jakamattomia, jolla tarkoitetaan tietojen, 

taitojen ja asenteiden integroitumista, 3) alttiita muutoksille, 4) yhteydessä 

aktiviteetteihin ja tehtävään, 5) vaikuttamassa yksilön oppimiseen ja kehittymiseen ja 

6) sidoksissa toisiinsa. Ruohotien (2005b, 4-18.) mukaan ammatillinen kompetenssi 

voidaan nähdä yksilön kapasiteettina, todellisena pätevyytenä. Se koostuu 

ammattispesifinen tietämyksestä ja ammattispesifisistä taidoista, joiden taustalla ovat 

ennen kaikkea kyvyt ja aiemman elämänhistorian aikana kumuloitunut osaaminen. Tässä 

tutkimuksessa kompetenssi ymmärretään yksilöön liittyvänä käsitteenä. Kompetenssi 

muuttuu ajan kuluessa ja kehittyy työtehtävissä suoriutumiseen liittyvien tietojen ja 

taitojen kehittyessä (Heikka 2008, 50). Kuviossa 1 on havainnollistettu yksilön 

kompetenssia. Yksilön kompetenssin elementit voidaan kuvata tiettynä hetkenä 

tiettyyn tilanteeseen, jossa yksilön persoonallisuus ja työtehtävien asettamat 

vaatimukset ovat läsnä samanaikaisesti jossakin tietyssä toimintaympäristössä. 

KUVIO 1. Yksilön kompetenssin elementit (Heikka 2008, 50; ks. myös Helakorpi  2005, 

17;  Keurulainen 1998.) 
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Yleisellä tasolla osaaminen koostuu siis monenlaisista tekijöistä ja on aina 

riippuvainen paikasta ja ympäristöstä, jossa toimitaan. Kun kodinhoitajan päihde- ja 

mielenterveysosaamista tarkastellaan kotihoidossa, on syytä perehtyä tarkemmin juuri 

niihin osaamisvaatimuksiin, joita työlle asetetaan. Seuraavassa kappaleessa 

tarkastellaan osaamista päihde- ja mielenterveystyössä ja sen jälkeen kohdennetaan 

katse aikuisen ihmisen oppimiseen. Osaamisen muodostumista on syytä tarkastella 

hieman tarkemmin kodinhoitajien näkökulmasta, kun osaamisen kohteena on 

erityisryhmän kanssa työskenteleminen. 

2.2 Päihde- ja mielenterveystyön vaatimuksia 

Mielenterveys- ja päihdetyötä on vasta viime vuosina alettu ajatella yhtenä 

toiminnallisena kokonaisuutena. Käytännössä asia on monimutkainen. Se vaatii 

toiminnan uudelleen suunnittelua ja organisointia ja työssä tarvittavan osaamisen 

uudelleen ajattelua. Sama vaatimus koskee kaikilla organisaatiotasoilla työskenteleviä 

ihmisiä. Työntekijöiden tarvitsemaa osaamista voidaan tarkastella valtakunnallisesti 

annetun ohjauksen kautta. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut Kansallisen 

mielenterveys- ja päihdesuunnitelman, jossa esitetään asiantuntijatyöryhmän 

ehdotukset ohjaamaan valtakunnallisesti päihde- ja mielenterveystyötä. Tämän Mieli 

2009 –suunnitelman linjaukset hahmottavat päihde- ja mielenterveystyön 

painopistealueiksi asiakkaan aseman vahvistamiseen, mielenterveyttä ja 

päihteettömyyttä edistävän sekä ongelmia ja haittoja ehkäisevän työn tehostamisen. 

Palvelujärjestelmän kehittämisen tavoitteena on avo- ja peruspalvelupainotteisempi ja 

mielenterveys- ja päihdeongelmat samanaikaisesti huomioivampi kokonaisuus. 

Mielenterveys- ja päihdeongelmiin tulisi saada apua ensisijaisesti perustasolta. 

Ehdotus linjaa valtakunnallisesti ensimmäistä kertaa mielenterveys- ja päihdetyötä 

yhdessä ja siinä korostetaan kaikkien ikäryhmien palvelujen järjestämistä 

toiminnallisena kokonaisuutena painottuneena perus- ja avohoitopalveluihin. (Partanen, 

Moring, Nordling & Bergman 2010.) Perustyötä tekeville työntekijöille suunnitelma 

saattaa jäädä etäiseksi, mutta se luo suuntaviivoja ja sitä kautta vaikuttaa lopulta 

jokaisen työntekijän tekemään työhön. 

 

Aikaisemmin päihdetyön oikeutusta perusteltiin sanomalla, että ongelmien hoitaminen 

tulee halvemmaksi kuin hoitamatta jättäminen. Perustelu on muuttunut työn sisältöön 
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liittyväksi. Nyt sanotaan, että tärkein asia on vuorovaikutuksen laatu eikä työssä 

käytetty menetelmä ole niin merkittävässä osassa. Päihde- ja mielenterveystyön 

osaamisen ydintä on asiakkaan kunnioittava kohtaaminen. Työntekijä kohtaa 

asiakkaansa tasa-arvoisesti ja arvostavasti ja on aidon kiinnostunut ihmisestä. Läsnä 

olemisen ja kuuntelemisen taito ovat tärkeitä kunnioittavan kohtaamisen elementtejä. 

Kun kaksikymmentä suomalaista päihdetyöntekijää määritteli hyvän päihdetyöntekijän 

muotokuvaa, tutkimuksessa korostui hyvien vuorovaikutustaitojen lisäksi hyvä 

itsetuntemus eli tietoisuus omista arvoista ja oman rajallisuuden tunnistaminen. 

Työntekijän on tärkeää tehdä itselleen selväksi itselleen selväksi suhde omaan 

päihteidenkäyttöön. Elämänkokemuksen ja oman arvopohjan tunnistaminen ovat 

asioita, joiden varassa on hyvä tehdä päihde- ja mielenterveystyötä. Toimintaa 

ohjaavat arvot kokeneiden päihdetyöntekijöiden kuvaamana ovat ihmisen 

olemassaolon arvo, oikeudenmukaisuus, kunnioitus, hyväksyntä ja pyyteettömästi 

auttaminen. (Knuuttila, Kuusisto & Saarnio, 2011.) 

 

Kotihoidossa, kuten muuallakin peruspalveluissa tulee kiinnittää huomiota päihde- ja 

mielenterveystyön tekemiseen valtakunnallisen ohjauksen mukaisesti. Tämän työn 

osaaminen tarkoittaa tietojen, taitojen ja asenteiden tason hallintaa. Osaamisen 

lisääminen on tärkeää, sillä on todettu, että Suomessa päihteiden käyttöä pidetään 

edelleen usein yksityisasiana, eikä siihen haluta tai osata puuttua (Laapio 2009, 56). 

Päihde- ja mielenterveysasioista puhumisen tulisi olla jokaiselle perustason 

työntekijälle omaan ammattiin liittyvää osaamista. On varmasti monia asioita, jotka 

vaikeuttavat näiden kysymysten puheeksi ottamista asiakkaiden kanssa. Kokemukseni 

mukaan työntekijän oma epäselvä käsitys tai puutteelliset tiedot, erilaiset pelot, 

työntekijän asenteellinen suhtautuminen tai kiire ja ajanpuute saattaa aiheuttaa päihde- 

ja mielenterveysasioiden puheeksi ottamisen vaikeutta. Ainakin ne ovat tekijöitä, jolla 

yleisesti selitetään asioihin puuttumattomuutta. 

 

Päihdetyön osaamisessa painotetaan asiakkaan ja työntekijän välistä suhdetta (Kallio 

2006, 427). Varsinaisen terapauttisen allianssin (therapeutic alliance) lisäksi puhutaan 

työskentelysuhteesta tai yhteistyösuhteesta (working alliance) tai auttamissuhteesta 

(Saarnio 2002, 269). Osa tutkijoista käyttää lyhempää nimitystä allianssi 

tarkoittaessaan työntekijän ja asiakkaan liittoutumista yhteistoimintaan. Allianssilla 
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viitataan yhteistoimintasuhteen laatuun ja voimakkuuteen. Se pitää sisällään 

molemminpuolisen uskon, pitämisen, kunnioituksen ja huolenpidon.  (Horvath 2001, 

365.) Suhde alkaa muotoutua jo ensitapaamisessa. Asiakkaalla on mahdollisuus tulla 

kuulluksi ja saada tukea sekä helpotusta ongelmiinsa hyvässä hoitosuhteessa. 

Asiakkaan kokemus sisäisestä turvallisuuden tunteesta lisääntyy ja mahdollistaa 

paremmin toimivien ajattelu- ja toimintamallien kokeilemisen. Kokemus nähdyksi ja 

kuulluksi tulemisesta sekä vakavasti ottamisesta on perustavaa laatua kaikenlaisissa 

ihmisten välisissä suhteissa. Ihmissuhteen laatu vaikuttaa niin kotihoidossa iäkkään 

ihmisen kokemukseen kotihoidon laadusta kuin päihde- tai mielenterveysongelmaisen 

ihmisen kokemukseen. Tutkimuksissa on todettu ikääntyneiden toivovan useimmiten 

saman työntekijän käyvän luonaan säännöllisesti (Paljärvi, Rissanen & Sinkkonen 

2003, 93). 

 

Ammattitaidon ylläpitäminen luo paineita työntekijälle vaikka peruskoulutus tuokin 

hyvän pohjan ammatissa toimimiselle. Marja-Liisa Havio kirjoittaa blogissaan, 

että ”on ymmärrettävä riittävän syvällisesti, että kukaan sosiaali- ja terveysalan 

ammattilaiseksi ryhtyvä ei voi katsoa päihteidenkäytön tai mielenterveyden 

kysymysten kuuluvan jollekin toiselle.” Esimerkiksi päihteidenkäytön aiheuttamat 

haitat, kuten syyllisyyden ja kelpaamattomuuden tunteet tai häpeää aiheuttavat 

elämäntilanteet eivät saisi jäädä vaille ammattilaisen mielenkiintoa ja välittämistä sekä 

ammatillista palvelua. (Havio 2010.) Kysymys saattaa olla siitä, miten työntekijät 

arvottavat omaa tekemistään, miten tottuneita he ovat kohtaamaan asioita, jotka 

saattavat tuntua hankalasti hoidettavilta. 

 

Tarkasteltaessa kaikkia niitä vaatimuksia, joita kodinhoitajan työlle asetetaan, 

lähestytään kysymystä oppimisesta. Minkälaisia erityisiä piirteitä on havaittavissa, kun 

oppijana on aikuinen ihminen. Sen jälkeen huomioidaan oppimisen 

prosessiluonteisuus ja tämän tarkastelun jälkeen tarkennetaan näkökulmaa työssä 

tapahtuvaan oppimiseen. 
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2.3 Aikuinen ihminen oppijana 

Oppimista on jäsennelty monin eri tavoin ja selitystä sille, miten aikuinen ihminen 

oppii, on tarkastelu monista erilaisista viitekehyksistä käsin (Järvinen, Koivisto & 

Poikela 2000, 96). Kai Hakkarainen, Kirsti Lonka ja Lasse Lipponen (2004, 21–23) 

ovat luoneet oppimiseen liittyen kolme erilaista metaforaa, jotka sisältävät 

näkemyksen siitä, miten eri oppimisteoriat eroavat toisistaan ja mitä oppiminen 

oikeastaan on. Ensimmäinen metafora nimeää oppimisen tiedonhankinnaksi. Siinä 

oppimista tarkastellaan aktiivisena tiedon rakentamisen prosessina, jossa tieto siirtyy 

yksilöön. Osallistumisvertauskuvalla korostetaan sosiaalisten yhteisöjen roolia, jolloin 

oppimiseen liittyy osallistuva vuorovaikutus, kulttuurikäytännöt ja jaetut 

oppimistoiminnat. Kolmas kuva on tiedonluomisen vertauskuva. Sen mukaan 

erilaisten prosessien kautta luodaan uusia ideoita tai toimintaa tukevia välineitä. 

Lähtökohtana oppimiselle on jo olemassa olevan tiedon rikastaminen tai muuntaminen 

prosessin aikana. 

 

Aikuinen oppii omista lähtökohdistaan käsin. Kokemus on keskeinen tekijä 

oppimisessa, jota Mezirow (1997) hahmottaa neljänä erilaisena vaativana prosessina. 

Ensimmäisessä tavassa oppia ihminen ottaa huomioon oman näkökulmansa ja sitä 

tukevia asioita, ja kerää todisteita omalle ennakkonäkemykselleen ja -käsitykselleen. 

Toinen tapa on uudenlaisen näkökulman ottaminen. Se on usein mahdollista vain, jos 

opittavat asiat jollakin tavalla tukevat jo olemassa olevia tuntemuksia tai käsityksiä. 

Selityksenä on ihmisen taipumus etnosentrisyyteen, jossa kulttuurinen erilaisuus 

mielletään kielteiseksi. Kolmanteen oppimisen tapaan liittyy kyky muuttaa täysin 

näkökulmaa. Se vaatii yleensä kokemuksen, esimerkiksi jostakin tietystä 

ihmisryhmästä, jonka ansiosta joutuu tarkastelemaan omia toimintoja tai ajatuksia 

kriittisesti. Jos tuo uudenlainen ajattelu saa toistuvaa vahvistusta, saattaa käydä niin, 

että opitaan ajattelemaan uudella tavalla. Neljäs tapa on oppimisen kannalta 

tarkasteltuna käänteentekevä. Siinä on ensin tultava tietoiseksi omasta yleistyneestä 

tavasta ajatella ja sen jälkeen tarkasteltava omaa rajoittunutta ajattelua. Se, että 

kriittisesti tarkastelee jotakin oman kokemuspiirin ulkopuolella olevaa ja havaitsee sen 

olevan kapea-alaista, vaatii yksilöltä todella paljon. On paljon helpompaa olla omalla 

mukavuusalueellaan, ja oppia sieltä käsin jo valmiiksi omiin käsityksiin sopivia 

ajatuksia. (Mezirow 1997, 7.) 
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Reflektiivisyys on oppimisen edellytys. Sen avulla määritellään, mitä kokemuksessa 

itse asiassa tapahtuu, mitä se tarkoittaa ja mitä asialle tulee tehdä, kuinka siihen tulee 

reagoida. Se kohdistuu uskomuksiin, toiminnan taustalla vaikuttaviin tekijöihin, 

olettamuksiin, arvoihin tai opittaviin sisältöihin. Ilman kykyä reflektoida työntekijä ei 

voi ymmärtää saamaansa palautetta tai kyetä tekemään arviointia työssään. (Mezirow 

1997, 5-7; Ruohotie 2005, 205; ks. Mezirow 1991.) Kokemusten tiedostaminen, 

olettamusten auki purkaminen ja toimintatapojen perusteleminen mahdollistuvat 

reflektiivisen toiminnan avulla. Reflektion merkitys on tunnistettu jo 1980-luvulta 

lähtien, mutta reflektiivisten prosessien kytkeminen tiiviisti työkontekstissa toteutuviin 

toimintoihin on suhteellisen uusi ajattelutapa. Työssä oppimisen kannalta olennainen 

kysymys on kuitenkin juuri se, missä määrin ja minkä luonteisia reflektiivisiä 

prosesseja työssä on tai minkälaisia mahdollisuuksia niihin luodaan. Reflektion 

luonteesta, sen osuudesta toiminnassa sekä sen ilmenemismuodoista on olemassa 

useita erilaisia tulkintoja. (Järvinen ym. 2000, 98; Tikkamäki 2006, 215.) Reflektio on 

siis kontekstisidonnaista; palaute liittyy yksilön tekemään työhön ja arviointi yhteiseen 

työhön. Sekä toiminnan aikainen että sen jälkeen tapahtuva reflektointi on välttämätön 

osa kehittymistä ja päteväksi ammattilaiseksi harjaantumista. Prosessoimisen avulla 

kokemuksille annetaan merkityksiä ja tehdään niistä päätöksiä, jotka johtavat 

toimintaan (Ruohotie 2005, 205). 

 

Työssä oppimisen mallia on kehitetty yhdistelemällä tunnettuja työssä oppimisen 

teorioita, joita alun perin tutkijat David Kolb (1984), Ikujiro Nonaka ja Hirotaka 

Takeuchi (1995) sekä Mary Crossan, Henry Lane ja Roderick White (1999) ovat 

kehitelleet. Kolbin oppimisen kehän tarkoituksena on selittää yksilön 

oppimistoimintaa missä kontekstissa tahansa.  Nonaka ja Takeuchi nostavat esiin 

tiedonmuodostamisen prosessit, jotka liittyvät yksilölliseen ja yhteisölliseen 

oppimiseen. Tämä lähestymistapa kuvaa tiedonmuodostuksen prosessia siirtyminä 

eksplisiittisen ja implisiittisen (hiljaisen) tiedon välillä. Näiden kahden teorian välinen 

ero on näkökulmassa, joka korostaa uuden tiedon luomista valmiin tiedon oppimisen 

sijaan. Crossanin, Lanen ja Whiten mallissa yksilön intuition sanoittaminen 

ajatukseksi tulee ryhmän tulkitsemaksi, ja siitä saatu tieto voi integroitua koko 

organisaation yhteiseksi omaisuudeksi ja ominaisuudeksi. 
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Työssä oppimisen malli on luotu jäsentämällä työssä oppimisen teorioita ja 

tarkastelemalla niiden kriittisiä kohtia uudelleen. Oppimista ja osaamista tuottavat 

prosessit on jaettu sosiaalisiin, reflektiivisiin, kognitiivisiin ja operationaalisiin 

prosesseihin. (Järvinen ym. 2000, 109–116; Järvinen & Poikela 2000, 118–122.) 

Sosiaaliset prosessit kuvaavat konkreettisia kokemuksia, joita oppijalla on. 

Tarkastelun kohteena ovat työntekijän kyky toimia yksin ja yhdessä muiden kanssa, 

kyky toimia ryhmässä, ryhmän jäsenenä ja johtajana. Sosiaalisissa prosesseissa 

vuorovaikutus nähdään oppimisen lähteenä. Reflektiiviset prosessit kertovat kyvystä 

kohdata ongelmatilanteita, etsiä ratkaisumalleja, osoittaa innovatiivista luovuutta ja 

turvautua erilaisiin toimintamalleihin. Reflektiivisissä prosesseissa arviointi toimii 

oppimisen lähteenä. Kognitiiviset prosessit osoittavat esimerkiksi tiedon hallintaa ja 

kykyä organisoida käsitteellistä tietoa ja hallita kokonaisuuksia. Kognitiivisissa 

prosesseissa oppimisen lähteenä toimivat tiedon muodostus ja sen käsittely.  

Operationaalisten prosessien kohteena ovat tehtävien ja toiminnan jäsentyneisyys ja 

sujuva hallinta. Toiminta on oppimisen lähteenä operationaalisissa prosesseissa.  

Reflektion, tiedon muodostamisen ja oppimistoiminnan merkitykset liittyvät mallissa 

tiedon muodostamiseen niin, että reflektio toisaalta tuottaa tietoa ongelmanratkaisua, 

kehittämistä ja innovaatioita varten, ja toisaalta se toimii yksilöiden oppimisen ja 

uuden luomisen lähteenä. (Järvinen ym. 2000, 140; Poikela 2005, 32–36.) 

 

Avain työssä oppimisen ymmärrykseen on reflektion ja kontekstin käsitteiden 

välisessä suhteessa. Reflektiivinen oppiminen ei liity vain olemassa olevien asioiden ja 

toiminnan opetteluun vaan myös uuden tiedon tuottamiseen. (Järvinen & Poikela 2000, 

322.) Kokemuksellisen oppimisen mallia voidaan pitää tapana kuvata aikuisen ihmisen 

oppimista työn kontekstissa. Oppijan aikaisempi kokemus ja taidot muodostavat 

oppimiselle perustan. Reflektoidessaan kokemuksiaan oppija pyrkii muodostamaan 

uusia tapoja ymmärtää ja käsitteellistää edessä olevaa ongelmaa. Kyse on uusien 

ilmaisujen, mallien tai käsitteiden löytämisestä, joka mahdollistaa uudenlaisen 

toiminnan. Keskustelut muiden ihmisten kanssa antavat mahdollisuuden merkitysten 

rakentamiselle, koska ne mahdollistavat erilaisten näkemysten yhteistä käsittelyä ja 

arviointia. Työntekijät vaihtavat kokemuksellista tietoa ja reflektoivat asioita yhdessä, 

toisin sanoen arvioivat ja analysoivat yhdessä, mistä on kyse ja pyrkivät ymmärtämään 
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ilmiötä uudella tavalla. Yhdessä tuotettua suunnitelmaa testataan sen jälkeen 

käytännössä eli yksilöt oppivat tekemällä. (Poikela 2005, 21–30.)   

 

Aikuisen ihmisen oppimista tarkasteltaessa on luonnollista huomioida hiljaisen tiedon 

kertymistä ja käyttämistä. Hiljainen tieto (tacit knowledge) on alun perin Michael 

Polanyin vuonna 1966 luoma käsite. Kyseessä on taitavan yksilön henkilökohtainen ja 

mielensisäinen prosessi, jossa taustalla vaikuttavat uskomukset, asenteet ja arvot. 

Hiljainen tieto vaikuttaa ihmisessä, vaikka sitä ei voida sanoin ilmaista. Tästä seuraa se, 

että tiedämme aina enemmän kuin pystymme kertomaan (Polanyj 1966, 4.) Samaa 

termiä saatetaan käyttää puhuttaessa organisaatioissa muodostuneesta tietämyksestä ja 

silloin tarkoitetaan yhteisöllisesti muotoutuneita toimintatapoja ja yhdessä 

konstruoitua osaamista. Suuri osa työntekijän ammattitaidosta muodostuu tavalla, joka 

on vain osittain tiedostettua ja sen vuoksi on hankalaa kuvailla sanallisesti sitä, mitä 

tietää ja osaa. Osaaminen onkin sidottu aina kontekstiin, tiettyyn paikkaan, jossa 

hiljainen tieto ja tietämys tulevat esiin. Sitä saatetaan saada näkyväksi silloin, kun 

työpaikan toimintatavat ja käytänteet muuttuvat tai jonkin haastavan tilanteen 

yhteydessä. Kokenut työntekijä osaa reagoida yllättävässä tilanteessa hiljaisen tiedon 

avulla tarkoituksenmukaisesti ja mielekkäästi. Tavallisissa olosuhteissa 

näkymättömissä pysyttelevät yhteisön kulttuuri, tavat ja käytänteet vaikuttavat yksilön 

toiminnassa ja mahdollistavat esiin tullessaan mielekkään toiminnan. (Toom 2008, 52–

54.) 

 

Hiljainen tieto kehittyy pitkällisen harjaantumisen tuloksena, näkyy ulospäin taitavana, 

intuitiomaisen ja sujuvana toimintana ja on täysin riippuvainen kantajastaan 

esimerkiksi shakkimestarin peliratkaisuissa, akrobaatin suorituksissa tai minkä tahansa 

ammattialan huippuosaamisessa. Se näyttäytyy jonakin, joka ei ole selvästi 

analysoitavissa edes osaajalleen ja on intuitionomaista, kuin itsestään syntyvää ja 

itsessään olevaa. Se on sydämen sivistystä ja viisautta, joka syntyy vasta pitkäaikaisen 

kokemuksen johdosta ja sen määrä kasvaa ammattia harjoittaessa jatkuvan oppimisen 

vuoksi. Hiljainen tieto perustuu kokemukseen, tekemällä oppimiseen, yritykseen ja 

erehdykseen. (Järvinen ym. 2000, 72; Pirkkalainen 2003, 49.) 
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Hiljainen tieto on hedelmällinen pohja uuden oppimiselle. Kun informaali 

oppimisajattelu on yleistynyt, se on mahdollistanut työpaikkojen tunnistamisen 

relevanteiksi oppimisympäristöiksi. Samalla huomio on laajentunut niihin 

oppimismahdollisuuksiin, joita on tarjolla perinteisten henkilöstökoulutusten 

ulkopuolella. Karen Watkins ja Victoria Marsick (1992) ovat luoneet klassisen 

määritelmän, jonka mukaan informaali oppiminen on oppimista kokemuksista, joka 

tapahtuu formaalisti organisoitujen ja institutionaalisten toimintojen ulkopuolella. Se 

sisältää myös ennalta arvaamattoman satunnaisoppimisen, jolloin hiljainen tieto luo 

hedelmällisen pohjan oppimiselle. Ammattitaidon kehittämisen ja uuden oppimisen 

ajatellaan mahdollistuvan päivittäisessä työssä. Ongelmat ja opittavat asiat tulevat 

eteen työtä tehtäessä ja edellyttävät välitöntä ratkaisua ja työntekijän aikaisemmat 

kokemukset ja niiden pohjalta tapahtuva tilanteissa reagointi ovat merkittäviä. 

Työntekijän uskomusten jatkuva testaaminen tuo opittua tiedostetulle tasolle, joten 

virheiden mahdollisuus vähenee tiedon jakamisen avulla. Näin pelkkien olettamusten 

pohjalta toimiminen vähenee. (Watkins & Marsick 1992, 293–298.) 

 

Työssä oppimista pohdittaessa on käyty keskustelua siitä, miten osaamista saadaan 

jaettua. Tarinoiden kertominen on tärkeä toimintamuoto, kun piilevää yksilöllistä 

taitoa muunnetaan kielellisesti ilmaistuksi. Kertomisen taito on perustavaa laatua oleva 

kognitiivinen prosessi, jonka avulla rakennetaan ja ylläpidetään omaa kulttuurista 

maailmaa ja käsitystä itsestä sen osana. (Toom 2006, 255–256; Järvinen ym. 2000, 

150.) Yksi tapa tehdä näkyväksi hiljaista tietoa on käsitellä ja kutsua sitä esiin 

metaforien eli kielikuvien avulla. Metaforat voivat toimia välineinä työyhteisöjen ja 

organisaatioiden kulttuuristen erityispiirteiden artikuloimisessa ja reflektoinnissa. 

Metaforat toimivat apuvälineinä äänettömän tiedon ja hiljaisen osaamisen 

ilmaisemisessa ja pohtimisessa. (Haldin-Herrgård & Salo 2008, 296–297.) Oleellista 

onkin, miten ammattinsa hallitseva henkilö onnistuu jakamaan tietoaan ja saamaan sen 

osaksi yhteistä osaamista. Parhaiten tämä onnistuu keskustelemalla töistä, työtavoista 

ja siitä, miksi asiat tehdään kyseisellä tavalla. Kun osaamista ja hiljaista tietoa puetaan 

sanoiksi, siitä tulee osa laajempaa ja jaettua tietämystä. (Järvinen ym. 2000, 67.) 



 

16 

3. KOTIHOITO TYÖSSÄ OPPIMISEN YMPÄRISTÖNÄ 

3.1 Työssä oppimisen jäsennyksiä 

Työssä opitaan monenlaisia asioita. Tälle yksinkertaiselle väitteelle hahmotetaan 

sisältöjä tässä luvussa ja haetaan vastausta siihen, mistä työssä oppiminen koostuu. 

Selviytyminen kaikista työn tekemiselle asetetuista vaatimuksista on osa työntekijän 

jokapäiväistä elämää. Työssä vaadittavaan osaamiseen liittyy kiinteästi oppiminen, 

niitä voidaan kuvata yhden asian kahtena eri puolena; että voi osata työssään, pitää 

oppia. Erilaiset lähestymistavat tuottavat erilaisia käsityksiä oppimisesta, joissa 

oppimiskäsitys ja ihmiskäsitys vaikuttavat taustalla. Olen päätynyt ottamaan mukaan 

teoriankehittelyssäni sellaisia jäsennyksiä, jotka liittyvät yleisesti aikuisen ihmisen 

oppimiseen ja erityisesti työssä tapahtuvaan oppimisen prosesseihin. 

 

Arkipuheessa työssä oppimisella tarkoitetaan ihmisen jokapäiväistä oppimista työssä. 

Kysymyksenasettelu voi kuulua myös ”Opitaanko työhön, työssä vai työstä?” 

Keskenään samankaltaiseen lähestymistapaan ovat päätyneet Esa Poikela (2005, 21) ja 

Jaana Pirkkalainen (2003, 5). Erottelu avaa aivan uudenlaisia näkymiä kysymykseen, 

sillä työhön oppiminen on koulutuksen tehtävä ja oppiminen mahdollistaa työhön 

menemisen. Työssä oppiminen tapahtuu niin, ettei sitä ei mikään taho ohjaile, työssä 

opitaan sattumanvaraisesti ja spontaanisti. Työstä oppiminen taas voidaan katsoa 

oppimisen muoto, jossa tapahtuu luovaa ajattelua ja reflektiota. 

 

Toisaalta käsite voidaan liittää formaaliin koulutukseen, ja silloin sillä tarkoitetaan 

perustutkinnon vaatiman ammattitaidon oppimista oppilaitoksen ulkopuolella eli 

aidossa työympäristössä tapahtuvaa oppimista. Koulutukseen liittyvästä työssä 

oppimisesta käytetään termiä työssäoppiminen, jolloin sanat kirjoitetaan yhteen. 

(Opetushallitus 2010.) Yleisestä suomalaisesta asiasanastosta on kokonaan poistettu 

termi ”työssä oppiminen” ja sen mukaan erikseen kirjoitetut sanat korvataan termillä 

työssäoppiminen. Tämä ohjeistus näyttäisi liittyvän formaalin koulutuksen 

käsitteeseen työssäoppiminen, sillä käytäntö on, että suomalaisessa keskustelussa 

puhutaan työssä oppimisesta, kun se liittyy työntekijöiden oppimiseen.   
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Työssä oppiminen on vuorovaikutuksellista, tilannesidonnaista ja kokemuksellista. 

Työssä oppimiselle näyttää olevan tyypillistä, että se tapahtuu yhdessä kollegojen ja 

muiden työhön kiinteästi kytkeytyvien verkostojen kanssa. Kohtuullinen yksimielisyys 

on saavutettu myös siinä, että aikaisemmalla työkokemuksella on perustavanlaatuinen 

merkitys työlle ja oppimiselle. (Collin 2005, 162.) Työssä oppiminen on monitasoinen, 

kerrostunut ja vaiheittainen prosessi. Sen vaiheita ovat ympäristöön mukautuminen, 

omien tunteiden suhteuttaminen tilanteisiin sekä työn suorittamiseksi tarvittavien 

tietojen ja taitojen eli valmiuksien oppiminen. Vaiheet sisältävät lisäksi työhön ja 

työympäristöön liittyvien ajattelutaitojen kehittymisen. Ensinnäkin kysymys työssä 

oppimisessa saattaa olla siitä, miten työntekijät arvottavat omaa tekemistään, miten 

tottuneita he ovat kohtaamaan asioita, jotka saattavat tuntua hankalasti hoidettavilta. 

(Varila & Rekola 2003, 35–76.) Tunteita käsitellään oppimisen yhteydessä hyvin 

monessa teoreettisessa jäsennyksessä vain liitettynä motivaatioon tai oppimisen 

esteinä. Tapio Puolimatka (2004, 110) arvioi kuitenkin tunteiden merkityksen 

oppimiselle moninaisena. Hän katsoo, että tunteiden kautta saadaan tietoa, ne 

vaikuttavat havaitsemiseen, teoreettiseen mielikuvitukseen ja päättelyyn. Toisaalta 

työssä oppimisen voidaan katsoa edellyttävän sitoutunutta työorientaatiota, eli 

kiinnostusta osaamisen kehittämiseen omaa työnkuvaa laajemmalle alueelle. 

Sitoutuneen työorientaation lisäksi muita työssä oppimista edistäviä tekijöitä ovat 

läpinäkyvä vuorovaikutus ja yhteistyö työpaikalla, työssä tai työoloissa tapahtuvan 

muutoksen näkeminen haasteena ja reflektiivinen oppiminen niissä organisoiduissa 

oppimisen paikoissa, joita työ tarjoaa. (Mäkinen 2005, 246–253.) 

 

Työssä oppimisen määritelmät eroavat sisällöllisesti siinä, miten oppiminen ja 

koulutus liittyvät tai suhteutuvat toisiinsa. Kaija Collin (2005, 164) esittää näkökulman, 

jonka mukaan työssä oppiminen on ilmiö, jonka moninaisuus ei aukea pelkästään 

formaalin koulutuksen käsitteillä. Työssä oppiminen voidaan nähdä formaalia 

koulutusta tukevana mahdollisuutena, jonka luonnetta ei voida tavoittaa kuvaamalla 

sitä ainoastaan informaaliksi, sillä silloin tyydytään vain toteamaan ilmiön 

luoksepäästämättömyys (Salo 2010, 63). Petri Salon (2007, 82) mukaan työssä 

oppimista voidaan kyseenalaistaa toteamalla, että käsitettä käytetään usein tavalla, 

joka sysää vastuun osaamisesta ja tekemisestä yksittäiselle työntekijälle. Kuitenkin ns. 

työn murroksessa on kuitenkin pääasiassa kyse olemassa olevan työn organisoinnin, 
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työorganisaatioiden ja työmarkkinoiden murros. Työssä oppimisen sijaan voitaisiin 

puhua pikemminkin työhön oppimisesta ja aivan erityisesti työpaikalla, työelämässä ja 

työmarkkinoilla toimimisen seurauksena tapahtuvasta oppimisesta (work related 

learning, workplace learning, learning in work life). (Salo 2007, 82.) Työssä 

oppimiseen liittyy luonnollisena ajatuksena myös vanhoista tavoista poisoppiminen. 

Uuden oppimisen lisäksi saattaa olla kysymys opeteltava samalla pois vanhoista 

käytännöistä tai toimintatavoista. 

 

Collin (2005, 162-164) toteaa, että tutkimuksissa työssä oppimista luonnehditaan 

informaaliksi, satunnaiseksi ja tilannesidonnaiseksi, eli oppimista ja työtä on vaikea 

erottaa toisistaan työn nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Työssä oppimista saattaa 

tapahtua erityisesti silloin, kun parannetaan laatua tai työ tai organisaatio muuttuu. 

Koska työtehtävät ja työ eivät ole samanlaisia, niin työn konteksti määrittää, mitä 

työssä opitaan ja voidaan oppia. Collin korostaa, että työssä oppimisen tutkimuksessa 

tulee purkaa auki erilaisia yksilöllisen ja sosiaalisen toiminnan prosesseja, joita 

työpaikoilla tapahtuu, ja tulkita niitä oppimisena. Työssä oppimisen yksilölliset ja 

sosiaaliset aspektit tulee nähdä yhteenkietoutuneina ja ilmiön erottamattomina osina. 

Yksittäisen työntekijän kokemukset ja moninaiset sosiaalisen ja jaetun oppimisen 

näkökulmat ovat läsnä työkäytännöissä samanaikaisesti. Työn kautta tapahtuva 

oppiminen koetaan ”oikeaksi”, työn todellisten ongelmatilanteiden ohjaamaksi 

toiminnaksi. Tynjälä ja Collin (2000, 294-295) toteavat työssä oppimisen 

satunnaisuuden ja epävirallisuuden luovan oppimista vahingossa. Näin työtä ja 

oppimista ei voida erottaa toisistaan, vaan se tapahtuu kokemuksen myötä, kun 

ratkotaan työssä vastaan tulevia ongelmia. 

 

Yksilöiden puutteellisten taitojen ja työelämän tarpeiden välisestä kuilusta (skill gap) 

saatetaan puhua yhtenä osana työelämässä tapahtuvaa nopeaa muutosta. Erityisesti 

muutostilanteissa tarvittavia uusia taitoja otetaan haltuun ongelmanratkaisulla. Se on 

taito, jota harjoitetaan rutiininomaisesti jopa joka päivä ja toistuvasti, jolloin tapahtuu 

oppimista osana jokapäiväistä toimintaa. Oppimisessa on kyse toimintatavoista, niiden 

omaksumisesta ja muutoksesta. (Kivinen ja Silvennoinen 2000, 309-311.) Työssä 

oppimista tutkineen Kati Tikkamäen (2006, 28) mukaan ilmiö on hyvin laaja, 

moniselitteinen, ristiriitainen ja jännitteinen. Työssä oppimisen tarkastelussa kohtaavat 
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väistämättä oppimiseen ja kehittymiseen tähtäävät humaanit arvot sekä yritys- ja 

organisaatiomaailman tehokkuusajattelu. Uudistuksissa ja työlle asetettavissa 

tavoitteissa saattavat usein olla vastakkain organisaation ja työntekijöiden tarpeet. 

 

Oppiminen voidaan nähdä kokonaan uutena työn muotona (ks. Zuboff 1990, 395; 

Järvensivu & Koski 2008, 28; Tikkamäki 2006, 62). Tällä viitataan ajatukseen, että 

oppimisen arvostaminen osana työtä on saattanut sen uudenlaiseen tapaan ajatella 

oppimisesta. Kun ajatellaan, että oppiminen on työtä, se saa uudenlaisen merkityksen 

ja lunastaa paikkansa työntekijän päiväohjelmassa. Työssä oppimista käsittelevissä 

tutkimuksissa tarkastellaan työn kontekstissa tapahtuvaa oppimista monista suunnista, 

työtä oppimisena ja oppimisen merkityksen lisääntymistä työssä. On tullut 

kiinnostavaksi tutkia oppimista niin työtä tekevän yksilön kuin työpaikan teknis-

organisatorisen tai sosio-kulttuurisen oppimisympäristönkin näkökulmista, kuten Kirsi 

Heikkilä (2006, 27-28) toteaa väitöskirjassaan. Parhaimmassa tapauksessa yksilön 

toimintaa edistävä oppiminen mahdollistuu, mutta vasta, kun yksilö havaitsee työssään 

olevat mahdollisuudet ja rajoitukset. Heikkilän tutkimus osoitti, kuinka työn luonne ja 

sen organisointi vaikuttavat merkittävästi työpaikalla oppimisen mahdollisuuksiin. 

Lähtökohtana oppimiselle on useimmiten kokemus, mutta se saattaa perustua 

yritykseen ja erehdykseen, itsenäiseen tiedonhankintaan, teorian ja kokemuksen 

yhdistämiseen sekä yhdessä ongelmien ratkomiseen. Yksilön lähtökohtien 

tarkastelussa tuli esiin sukupuolen ja iän merkitys työn tekemisessä ja 

suuntautumisessa uuden oppimiseen. Naiset ja miehet erilaisilla työpaikoilla selittivät 

eri tavoin haluaan oppia uutta. Kaikille työntekijöille yhteistä oli, että heidän asemansa 

työpaikalla oli jatkuvassa muutoksessa. (Heikkilä 2006, 272-274.) 

 

Käytän tässä tutkimuksessa työssä oppimisen käsitettä siinä merkityksessä, että se on 

työpaikoilla tapahtuvaa informaalia oppimista, joka muodostaa osan työstä. Olen 

tuonut esiin käytännön oppimisen näkökulman tähän tutkimukseen, koska 

esioletukseni on, että pitkällä työkokemuksella on ensisijainen rooli kodinhoitajien 

työssä oppimisessa. Se, minkälaisessa ympäristössä työtä tehdään eli konteksti 

vaikuttaa siihen, mitä ja miten työssä voidaan oppia. Edellä hahmoteltua oppimista 

reflektion ja kontekstin välisenä suhteena tarkastellaan seuraavaksi 

oppimisympäristöjen kautta. Tarkoitan tällä päätyneeni teorian avulla jäsennykseen, 
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jossa ymmärrän, että työssä oppiminen on yksilön toimintaa, johon ympäristö 

vaikuttaa. Tutkimuksen kohteena oleva kodinhoitajien työssä oppiminen liittyy 

työntekijän henkilökohtaisen osaamisen ja valmiuksien (tiedot, taidot, asenteet) lisäksi 

erityisesti niihin kotihoidon asiakkaisiin, joilla on päihde- ja mielenterveysongelmia. 

3.2 Kotihoidon oppimisympäristöjä 

Oppimisympäristöllä on suuri merkitys oppimiselle. Osaamisen ja asiantuntijuuden 

tärkeimpinä oppimisympäristöinä pidetään työtä, työssä tapahtuvaa ammatillisen 

osaamisen kehittämistä (Paloniemi 2004, 24). Oppimista voidaan tarkastella yksilön 

elämäkerrallisten oppimispolkujen ja työpaikan oppimisympäristöjen välisenä 

vuorovaikutuksena, kuten tanskalaiset tutkijat Christian Helms Jørgensen ja Niels 

Warring (2002) tekevät. Tai sitä voidaan käsitellä oppimisprosessina, siten että 

lähtökohtana on yksilön ja ympäristön välinen vuorovaikutus, kuten Knud Illeris (2002) 

on sen kuvannut. Ensin mainitut näkevät työssä oppimisen työpaikan 

oppimisympäristöjen sekä työntekijöiden omien elämänkerrallisten oppimispolkujen 

välisenä vuorovaikutuksena. Illeris taas näkee kaiken oppimisen perustuvan kahteen 

eri prosessiin. Ulkoinen vuorovaikutusprosessi oppijan ja hänen sosiaalisen, 

kulttuurisen ja materiaalisen ympäristönsä kanssa ja toisaalta on olemassa sisäinen eli 

psykologinen tiedonhankintaan ja kehittelyyn liittyvä prosessi. Illeris suhtautuu 

kriittisesti perinteisiin oppimisteorioihin. Ne joko keskittyvät liikaa sisäisiin 

prosesseihin (behavioristinen ja kognitiivinen oppimisnäkemys) tai vastaavasti 

sivuuttavat ne, huomioiden vain ulkoiset vuorovaikutusprosessit, kuten sosiaalinen 

konstruktionismi tai situated learning tekee. (Heikkilä 2006, 20–41.) 

 

Tarkemmin jaoteltuna oppimisympäristöllä tarkoitetaan niitä materiaalisen ja 

sosiaalisen ympäristön elementtejä, jotka vaikuttavat siihen, mitä opitaan ja miten 

opitaan. Oppimisympäristöt voidaan jakaa yksilön elämäkerralliseen oppimispolkuun, 

ammattiosaamiseen ja organisaatioon liittyvään oppimisympäristöön ja 

sosiokulttuuriseen oppimisympäristöön. Elämäkerrallinen oppimispolku on 

muotoutunut elämän aikana ja sisältää sosiaalisen taustan vaikutukset siihen, kuinka 

toimii, ajattelee ja oppii. Se tarkoittaa esimerkiksi yksilön työlleen antamia 

merkityksiä, ammatillista identiteettiä ja henkilökohtaista suhdetta työhön. 

Ammattiosaamiseen ja organisaatioon liittyvään oppimisympäristö sisältää esimerkiksi 
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työnjakoon, työn luonteeseen, sen autonomisuuteen tai työn stressaavuuteen liittyviä 

asioita. Sosiokulttuurisella oppimisympäristöllä viitataan työyhteisöjen, kulttuuristen 

ja poliittisten yhteisöjen tutkimiseen. Kulttuuriset erot muotoutuvat monin erilaisin 

tavoin, peruserot linkittyvät tavallisesti sukupuoleen, sukupolveen sekä etniseen ja 

sosiaaliseen taustaan. (Jørgensen & Warring 2002, 10–14.) 

 

Aikaisemmin tässä tutkimuksessa esitettyjä oppimisen (tarkemmin luvussa 2.1) ja 

työssä oppimisen jäsennyksiä voidaan tarkastella suhteessa oppimisympäristöihin. 

Työssä oppimiseen vaikuttavat organisaatio, työssä tarvittava ammattitaito, työn 

luomat mahdollisuudet ja toisaalta työn stressaavuus. Työyhteisöllä ja niillä erilaisilla 

yhteisöillä, johon työntekijä liittyy, on vaikutusta työssä oppimiseen. Kolmas 

näkökulma työssä oppimiseen organisaation ja työyhteisön rinnalla on työntekijän oma 

eletty elämä kokemuksineen. Se, millaisen merkityksen työ saa ja minkälainen 

työntekijän ammatti-identiteetti on, vaikuttaa siihen, minkälaisia asioita työssä opitaan. 

 

Heikkilä (2006) on väitöskirjassaan nimennyt Jørgensenin ja Warringin luomat 

oppimisympäristöt hieman toisella tavalla, teknis-organisatoriseksi ja sosio-

kulttuuriseksi oppimisympäristöksi sekä biografiseksi oppimispoluksi.  

Nämä nimitykset poikkeavat niistä, joita itse tässä tutkimuksessa käytän. Halusin 

nimetä tanskalaisten tutkijoiden oppimispolkuja kuvaavat nimitykset enemmän 

sisältöä kuvaaviksi ja suomenkielisiksi. Sen vuoksi olen päätynyt kuviossa 2 ja 

myöhemmin tekstissä käyttämään erilaisista oppimisympäristöistä ilmaisuja 

ammattiosaaminen ja organisaatio oppimisympäristönä, elämäkerrallinen kehittyminen 

ja sosiokulttuurinen oppimisympäristö. 
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KUVIO 2. Työssä oppiminen yksilön elämäkerrallisen kehittymisen ja 

oppimisympäristöjen välisenä vuorovaikutuksena. (Jørgensen & Warring 2002, 1. 

Suomennos PP.) 

 

Alkuperäisessä kuviossa Jørgensen & Warring (2002, 1) oli kolmio, jossa työssä 

oppiminen oli keskellä ja kolmion kärjissä siihen vaikuttavat tekijät. Itse näin 

työssäoppimisen kuitenkin kokonaisuutena, jossa kaikki erilaiset oppimisympäristöt 

vaikuttavat. Sen vuoksi olen päätynyt tuomaan oppimisympäristöt kuvion sisään 

ilmentämään työssä oppimisen ja oppimisympäristöjen välistä vuorovaikutusta. 

 

Kun oppimisympäristönä on organisaatio ja yksilön ammattiosaaminen, ne toimivat 

raamina, joka määrittelee, minkälaista osaamisen kehittämistä ja oppimista on 

mahdollisuus saavuttaa. Työtä voidaan tarkastella ammattiosaamiseen ja 

organisaatioon liittyvänä oppimisympäristönä kuuden eri ulottuvuuden kautta.  

1) Työnjako vaikuttaa oppimismahdollisuuksiin yleisellä tasolla. Mitä enemmän 

erikoistunut tai jakautunut työprosessi on, sitä vähemmän siihen liittyy 

oppimismahdollisuuksia. 2) Työn sisältö vaikuttaa työntekijän työlle antaman 



 

23 

merkityksen kautta. 3) Työn sisältämä itsenäisyys taas liittyy tehtävien jakoon ja 

organisaation rakenteeseen. Oletuksena on, että mitä itsenäisempää työ on, sitä 

enemmän se sisältää mahdollisuuksia oppimiseen. 4) Taitojen soveltamisen 

mahdollisuus on oppimisympäristöihin liittyvä ominaisuus. Aikaisemmissa 

tutkimuksissa koulutustasolla on näyttänyt olevan merkitystä. Mitä korkeampi 

koulutustaso, sitä enemmän työntekijä on kokenut taitojen soveltamisen olevan 

merkityksellinen tekijä oppimisympäristönä. 5) Oppiminen työssä perustuu 

sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja oppimisympäristönä työ voi joko edistää tai 

ehkäistä näitä mahdollisuuksia. 6) Viimeisenä ulottuvuutena oppimisympäristössä on 

stressin määrä ja sen vaikutus oppimiseen. Toistuva työ, jossa ei ole vaatimuksia ei 

innosta oppimiseen. (Jørgensen ja Warring 2002, 10–11.) 

 

Maisa Toljamon ja Marja-Leena Perälän (2008) tutkimusta, jonka mukaan kotihoidon 

henkilöstö on 2000-luvulla tehdyissä tutkimuksissa pitänyt työtään itsenäisenä, 

antoisana ja emotionaalisesti palkitsevana ihmissuhde- ja auttamistyönä, voidaan 

tarkastella ammattiosaamiseen ja organisaatioon liittyvänä oppimisympäristön 

kuvauksena. Toisaalta työ on nähty konfliktiherkkänä ja henkisesti stressaavana. 

Konflikteja aiheuttavat jatkuvat muutokset ja lisääntyvät vaatimukset sekä 

työympäristö eli työskentely asiakkaan kotona. Työ on myös fyysisesti raskasta, 

johtuen hankalista työasennoista ja lyhyistä hoitoajoista, mitä on käytettävissä yhtä 

asiakasta kohti. Kotihoitoa onkin pidetty naisten riskiammattina, jossa työkyvyn 

heikkeneminen on huomattavasti nopeampaa kuin kunta-alan muissa ammateissa. 

(Toljamo & Perälä 2008, 12.) 

 

Sosiokulttuurisena oppimisympäristönä kotihoidossa voidaan nähdä erilaiset 

työntekemisen tavat, erilaiset käsitykset työstä ja sen tekemisen tavoista. Työkulttuuri 

kehittyy erilaisissa työryhmissä erilaiseski ja sen kautta myös oppimisympäristöt 

vaihtelevat eri työpaikoissa, vaikka tehtäisiin samaa työtä. Aivan toisenlainen näkymä 

sosiokulttuuriseen oppimisympäristöön avautuu, jos sitä tarkastellaan työyhteisön 

kehittämiseen liittyvien hankkeiden ja mallinnusten kautta. Alueellisesti eri puolilla 

Suomea on viime vuosina luotu omia malleja kotihoidossa tehtävästä päihde- ja 

mielenterveystyöstä. Esimerkkeinä kotihoidossa tehdystä kehittämistyöstä 

mainittakoon Tampereen, Espoon ja Vantaan kaupungeissa luodut kotihoidon mallit. 
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Ne ovat käytännön kentän työn tuloksia, joissa työssä oppiminen ei ole ollut 

dokumentoinnin keskeisenä teemana. Niissä on kuvattu kotihoidossa tehtävää työtä ja 

pyritty luomaan toimivia malleja kotihoidossa tehtävästä päihdetyöstä, mutta kaikissa 

mielenterveysnäkökulma on pidetty erillään. (ks. Ikääntyneiden päihde- ja 

mielenterveystyömalli 2009, 60; Peräkoski, Riihimäki, Vuorilehto & Kuosmanen 

2009,7; Holmberg 2010, 99.)  

 

Sosiokulttuurisista oppimisympäristöistä esimerkkinä voidaan esitellä Päivi Sanerman 

(2009, 253, 267–274) väitöstutkimuksessa kotipalvelun ja kotisairaanhoidon 

yhdistämisessä kehitelty kotihoidon kehittämismalli. Sanerman mukaan jokaisen 

työntekijän oma henkinen työskentely, oppiminen ja muutoksen sopeutuminen ovat 

tärkeitä kehittämistyön onnistumiselle. Toisaalta työnjaossa on tärkeää, että jokainen 

voi tuntea olevansa tarpeellinen ja arvokas, sekä tuntea saavansa mahdollisuuden 

oppia uutta. Toisaalta liian suuri muutos työnkuvassa liian nopeasti aiheuttaa 

epävarmuutta ja ahdistusta, joka hidastaa kehittämistyötä ja työtehtävien uudelleen 

jakamiselle on annettava aikaa. Samalla linjalla on tutkimuksessaan Merja Tepponen 

(2009), joka on rakentanut hyvän kotihoidon mallin, jota voidaan hyödyntää 

kotihoidon käytäntöön, kehittämiseen ja koulutukseen. Mallin mukaan ikääntynyttä 

ihmistä tulee käsitellä fyysisenä, psyykkisenä ja sosiokulttuurisena kokonaisuutena. 

Kotona selviytymistä tuetaan elämänlaatua ylläpitämällä ja vahvistamalla jäljellä 

olevia voimavaroja. Tepponen pitää parhaana integroituja palveluita, joita toteutetaan 

ja johdetaan tavoitteiden mukaan. Hänen mukaansa tähän päästään organisaatioiden 

integraatiolla, verkostoilla, sopimuskäytännöillä ja moniammatillisella kuntouttavalla 

ennakoivalla työotteella. 

 

Elämäkerrallisella oppimisella voidaan ymmärtää yksilön koko elämänhistorian 

vaikutusta oppimiseen. Yksi näkökulma elämäkerralliseen oppimiseen on koulutus, 

jota voidaan tarkastella joko yksilön oman koulutuspolun tai laajemmin kodinhoitajien 

koulutuksen kautta. Lyhyt kodinhoitajien koulutuksen historia kertoo, että 

sosiaalialalle on saattanut aikaisemmin tulla työhön erilaisten kurssien ja ammatillisen 

koulutuksen kautta, tällöin työntekijän ammattinimikkeenä oli usein kotiavustaja. 

Ennen nykyistä lähihoitajakoulutusta kodinhoitajaksi valmistui, kun kävi 

kaksivuotisen sosiaalialan koulutuksen. Sosiaali- ja terveystoimen rajoja ylittävä laaja-
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alainen lähihoitajan tutkinto on pääasiallinen väylä kotihoitoon uutena tulevien 

työntekijöille. Kaikkien kodinhoitajien koulutuksessa ei päihdetyötä ole käsitelty 

ollenkaan tai pitkään työssä olleilla koulutuksesta on kulunut paljon aikaa. 

Lähihoitajan tutkinnon vanhustyön koulutusohjelma vastaa rakenteeltaan käytännön 

työelämän tarpeita. Kaikille lähihoitajan koulutuksen saaneilla ei ole välttämättä edes 

ollut mahdollisuutta valita päihde- ja mielenterveystyön suuntautumisvaihtoehtoa. 

Käytännön työssä on kodinhoitajia, joilla on pitkä kokemus työelämästä ja 

koulutuksesta on kulunut pitkä aika. Kodinhoitajien lisä- ja täydennyskoulutus on 

keskittynyt somaattisiin sairauksiin ja päihde- ja mielenterveystyön osaamisen 

lisääminen on ollut oman harrastuneisuuden ja kiinnostuksen varassa (Kivelä 2006, 

57.) Kodinhoitajien työ on pitkälti itsenäistä, omien taitojen ja oman osaamisen 

varassa tekemistä. Peruskoulutustaso on matala ja työkokemus lienee merkittävä 

elementti työn hallitsemisessa. Koulutuksen lisäksi toinen ulottuvuus 

elämäkerralliseen ulottuvuuteen on tutkimuksissa todettu oman työn arvostus. 

Kodinhoitajat itse arvostavat omaa työtään ja kokevat tekevänsä arvokasta työtä. 

Läheiset suhteet ja pitkät hoitosuhteet kotona asuvien ikääntyvien kanssa kannustavat 

työssä ja lisäävät työtyytyväisyyttä siitäkin huolimatta, että työntekijät eivät koe 

päättäjien arvostavan kotihoitotyötä juuri lainkaan. Aliarvostus näkyy heikossa 

palkassa. (Toljamo & Perälä 2008, 12; Denton, Zeytinoglu, Davies & Lian 2002, 

Häggström, Skovdal, Fläckman, Kilhlgren & Kihlgren 2005.) 

 

Haluan nostaa esiin vielä yhden näkökulman elämäkerralliseen oppimiseen, josta 

Paloniemi (2004, 13) muistuttaa. Pitkän työkokemuksen takia jokainen työntekijä on 

ollut osana muutosprosessia. Muutokset ovat työelämässä väistämättömiä, mutta sen 

suunta on epävarma ja työntekijän mahdollisuudet hallita muutosta ovat rajalliset. 

Jatkuvasti läsnä oleva muutos aiheuttaa vaatimuksen oppimaan oppimisesta 

monimuotoisissa ympäristöissä ja tilanteissa toimimiseksi. (Paloniemi 2004, 13.) 

 

Erilasten oppimisympäristöistä eli ammattiosaamisesta ja organisaation vaikutuksesta, 

työyhteisön sosiokulttuurinen oppimisympäristön ja yksilön elämäkerrallisesta 

kehittymisestä muodostuu kokonaisuus. Kodinhoitajan oppimisympäristöjä 

tarkastellaan tässä tutkimuksessa kodinhoitajan laajan ammattiosaamisen yhden 

kapean osaamisalueen, eli päihde- ja mielenterveystyön näkökulmasta. Seuraava 
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kuvaus kodinhoitajan oppimisympäristöstä perustuu siihen näkemykseen ja 

ymmärrykseen, jonka olen muodostanut tavatessani kodinhoitajia erään 

koulutusprosessin yhteydessä. Yhteistyöprosessi, jossa tutustuin kotihoitoon, kesti 

hieman vajaan vuoden ajan. Ammattiosaamiseen ja organisaatioihin liittyvän 

oppimisympäristön elementtejä ja kodinhoitajan työtä toisiinsa peilaten, kodinhoitajan 

työn voidaan ajatella olevan selkeästi johdettua ja työnjako on päivittäin jaettavien 

asiakaspaikkojen suhteen selvää. Kodinhoitaja saa aamulla työpuhelimeensa työlistan, 

jonka mukaan hän etenee. Siinä on ilmoitettuna asiakkaat, joiden luona kotikäynnit 

vuoron aikana ovat, työt, jotka on tarkoitus tehdä sekä aika, jonka kotikäynti saa 

kestää. Työn jakamisen jälkeen kodinhoitajan tehtäväkseen saama työ on hyvin 

itsenäistä. Kotikäynnin sisältö on hoitosuunnitelman mukaan mietitty tiiminvetäjän 

toimesta. Hoitosuunnitelmaa pitää noudattaa tarkasti, mutta omalla tavalla toimia on 

suuri painoarvo. Työtä saa periaatteessa tehdä siten, miten sen itse parhaaksi näkee ja 

osaa. Asiakkaalla ja hänen näkemyksillään siitä, miten tehdään, on joissakin 

tapauksissa hyvinkin paljon vaikutusta kodinhoitajan työskentelyyn.   

 

On tavallista, että työnjakaja saattaa tehdä muutoksia työlistaan kesken vuoron, joten 

ainakin osittain työn eteneminen on työntekijän kannalta ennalta arvaamatonta ja 

hetkestä toiseen vaihtelevaa. Työn sisältöä ajatellen vieraan, toisen ihmisen koti, on 

hyvin erilainen paikka tehdä työtä kuin vaikkapa toimisto tai tehdas. Teknologian 

hyväksikäyttäminen on yleistynyt kotihoidossa viime vuosina. Kotihoidossa oli 

käytössä sähköisiä järjestelmiä työnjaon lisäksi esimerkiksi tietojen kirjaamisessa sekä 

asiakkaiden ovien avaamiseksi ja sulkemiseksi kotikäynneillä. Kodinhoitaja hallitsee 

tarvitsemiaan sähköisiä sovellutuksia matkapuhelimestaan, jolla eri toiminnot hoituvat. 

Työssä tapahtuneet muutokset ovat aiheuttaneet stressiä ja tuoneet uutta opeteltavaa 

oman työn sisällön hallitsemiseksi. Työn jakaminen sähköisesti on vaikuttanut 

työryhmien toimintaan, sillä työntekijät eivät tapaa aamuisin toimistolla, vaan menevät 

saamansa listan mukaan suoraan asiakkaan luokse. Tavoitteena on ollut asiakkaan 

luona vietettävän ajan lisääntyminen. 

 

Kotihoito on oppimisympäristönä pirstaleinen, yksityisellä alueella oleva, ihmisten 

arkeen syvästi kiinnittynyt ja näin ollen työntekijälle oppimisympäristö, jossa 

työntekijän asiantuntijuus on toisaalta olemassa olevaa ja toisaalta sitä ei ole. 
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Toimintaa säädellään ja määritetään esimerkiksi lakien, säädösten ja erilaisten 

suoritusten kautta. Lisäksi toimintakäytäntöihin vaikuttavat organisaatiossa luodut, 

jatkuvassa muutoksessa olevat ohjeistukset ja kehittämistoimet vaikuttavat siihen, mitä 

tehdään ja miten. Tilastoista on nähtävissä, että kotihoidon säännöllinen käyttö alkaa 

noin 80 vuoden iässä. Kotihoitoa saavat asiakkaat ovat yhä iäkkäämpiä ja 

huonokuntoisempia. Yli 40 käyntiä kuukaudessa tarvitsevien asiakkaiden määrä on 

kasvanut. Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät ovat lisääntyneet vuosina 2000–2005 

ja kasvu näyttää jatkuvan edelleen. (Erityisryhmien asumisturvallisuus 2007, 17–18.)  

Alueelliset erot ovat melko suuria. 

 

Paljärvi, Rissanen ja Sinkkonen (2003) selvittivät seurantatutkimuksessa kotihoidon 

laatua ja sisältöä Kuopiossa vuosina 1994, 1997 ja 2000 asiakkaiden, omaisten ja 

työntekijöiden arvioimana. Kuntakohtaiset erot liittyvät väestön ikärakenteeseen, 

sairastavuuteen, kunnan historiaan ja taloudellisiin seikkoihin ja palveluiden sisältöön, 

organisointiin ja järjestämiseen. Apua tarvitsevaa ikäihmistä voidaan auttaa 

monenlaisin keinoin. Kotihoidon toimenkuvaan kuuluvat asumiseen, 

henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon sekä muuhun tavanomaiseen elämään 

kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista sekä niissä avustamista. Kotihoidon ja 

muiden palvelujen tarkoituksena on luoda edellytyksiä kotona asumiselle. Kotihoitoa 

voi hakea heikentyneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn 

perusteella. (Sosiaalihuoltolaki 1982/710, 20-21 §.) Ikäihmisten hoitoa ja palveluja 

koskevassa laatusuosituksessa on asetettu tavoitteeksi, että mahdollisimman moni 

ikääntynyt voi elää itsenäisesti omassa kodissaan. Suomalaiset ikääntyvät ja heidän 

avuntarpeensa kasvaa jatkuvasti seuraavien vuosien ja vuosikymmenten aikana. Yli 

80-vuotiaita on nyt 4 prosenttia väestöstä ja määrä kaksinkertaistuu vuoteen 2030 

mennessä. Suuri osa heistä asuu yksin ja päivittäin ulkopuolista apua tarvitsee puolet 

yli 85-vuotiaista. Huomattavaa on, että suurimman osan iäkkäiden ihmisten avusta 

antavat omaiset, ei virallinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä. (Laatusuositus 

2001, 21–22.) 

 

Haasteena on se, että kaikki kunnat eivät ole pystyneet tarjoamaan kotipalveluja 

tarvetta vastaavasti. Kaikki, jotka haluaisivat kotihoidon palveluita, eivät voi niitä 

saada. Kotihoitoon otetaan asiakkaaksi ne henkilöt, jotka täyttävät kotihoitoon 



 

28 

ottamisen kriteerit. Ongelmana kotihoidossa voidaan nähdä asiakkaan kannalta 

tarkasteltuna se, että kaikki halukkaat eivät pääse kotihoidon piiriin. Toiseksi 

haasteeksi voidaan katsoa se, että tutkimuksessa on voitu osoittaa, ettei kotihoidon 

laatua pystytä osoittamaan ristiriidattomasti (Hammar, 2008). Edellä kuvattu osoittaa 

sitä, miten erilaisista lähtökohdista käsin kodinhoitajat tekevät työtään. Asiakkaat ovat 

yhä vaativampihoitoisia ja heidän tulisi saada sellaista tukea ja apua kotiinsa, jonka 

turvin he pärjäisivät kotona. Avun tarvitsijoita on tulossa enemmän kuin mitä voidaan 

ottaa. Palveluiden määrän ja laadun pitäminen korkeatasoisena aiheuttaa haastetta 

organisaatioille, jotka niistä vastaavat. Tämä saattaa heijastua yksittäisen kodinhoitajan 

työskentelyyn niiden muutosten kautta, joita kotihoidossa on tehty, että palveluiden 

tarpeeseen pystyttäisiin vastaamaan. Kodinhoitajien työn ollessa jokaisessa paikassa 

erilaista, jokaisessa päivässä ja hetkessä muuttuvaa ja vaihtelevaa, ei oikeastaan voida 

muodostaa kuvaa, joka pystyisi täsmälleen kuvailemaan sitä ympäristöä, jossa 

kodinhoitaja työskentelee. Sen vuoksi rajaus päihde- ja mielenterveystyön osaamiseen 

tässä tutkimuksessa on paikallaan. 

 

Vaihtelua ja epävarmuutta kodinhoitajan työhön tuo asiakkaan koti on työn tekemisen 

ympäristönä. Arki jokaisessa kodissa on erilainen. Kodinhoitaja ratkaisee työssään 

kaiken aikaa käytännön tilanteita ja niihin liittyviä ongelmia. Hänen on otettava kantaa 

siihen, mikä on tärkeää, mitä on välttämätöntä tai pakko tehdä ja mihin muuhun on 

aikaa. Kotihoidossa on kyse ikäihmisen arjen sujumisesta mahdollisimman hyvin ja 

pitkään omassa kotona niiden tukitoimien avulla, joita kotihoito voi tarjota. Itse 

sijoitan arjen kodinhoitajan oppimisympäristönä liittyväksi niin henkilökohtaiseen 

kokemukseen työstä ja sen merkityksellisyyteen, kuin työyhteisön tapaan puhua 

arjesta. Yhtä hyvin arki voidaan nähdä oppimisympäristönä, jossa vaikuttavat sekä 

työntekijän ammattiosaaminen ja organisaation vaikutukset. 

 

Arki näyttäytyy kodinhoitajan työn kokonaisvaltaisena oppimisympäristönä. Yhtäältä 

arjen asiantuntijuudella voidaan viitata arkea koskevaan asiantuntijuuteen, toisaalta 

sillä voidaan viitata arjessa ilmenevään asiantuntijuuteen. Harry Collins ja Robert 

Evans (2007, 15) puhuvat ’yleisestä’ asiantuntijuudesta (”ubiquitous expertise”), ja 

sillä he tarkoittavat juuri arjessa ilmenevää asiantuntijuutta. Toisinaan sanotaan, että 

asiakas on arjen asiantuntija, toisinaan taas arjen asiantuntijuudella viitataan 
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sosiaalialan työntekijän osaamisalueen hallintaan. Yleinen käsitys on, että 

asiantuntijuus on pitkällisen ja intensiivisen harjaannuksen tulos jollakin erityisen 

osaamisen alalla. Arki tarkoittaa nykykielenkäytössä suurin piirtein samaa kuin 

päivittäiset rutiinit, joita seurataan sen enempää reflektoimatta. Ei ole olemassa mallia 

arjesta, jota voitaisiin pitää arjen yleisenä mittapuuna. Jyrki Konkan luomaa ajatusta 

opettajista hieman uudelleen muotoillen: Ei ole olemassa mitään keski-ikäisen 

naispuolisen kodinhoitajan arkea, joka olisi sama kaikille keski-ikäisille naispuolisille 

kodinhoitajille. Jokaisella heistä on oma arkensa, ominen yhtäläisyyksineen ja 

eroineen. Kahden ihmisen arki tunnistetaan yhtäläisyyksien kautta juuri siksi, koska 

kysymyksessä on arki. Aivan kuten jalokiven kimallus on jalokivessä ja viisaus 

Sokrateessa, samalla tavoin arki on kussakin ihmisessä tai hänen sosiaalisessa 

elämässään. (Konkka 2009, 171–173.) 

 

Arjen näkökulmasta tarkasteltuna yhtä perusteltua on pohtia, millainen ilmiö työn ja 

oppimisen entistä tiukempi yhteen kietoutuminen on palkkatyön näkökulmasta. 

Kriittisiä puheenvuoroja työstä oppimisympäristönä ovat esittäneet Järvensivu ja 

Koski (2008). He tarkastelivat oppimiseen limittyvää työtä ja totesivat, että se voidaan 

nähdä uudenlaisena, entistä tehokkaampana työn muotona, johon on sisällytetty 

jatkuvan parantamisen logiikka. Pahimmassa tapauksessa työnantajan työnjohtamisen 

oikeus ja kontrolli voivat ulottua työntekijän koko identiteettiin ja työajan lisäksi 

vapaa-ajalle. Työnantaja auttaa työntekijää kehittymään tarkoituksenaan oppimisen 

kautta muokata työntekijästä parempaa työntekijää. Tavoitteena on saavuttaa oikeat 

ominaisuudet, tiedot, taidot, kompetenssit, tunnemaailman, arvot ja asenteet. Ja 

toisaalta oppimisen tavoitteena on työntekijä, joka käyttää säästelemättä fyysistä, 

psyykkistä, sosiaalista ja emotionaalista kapasiteettiaan työnantajan tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Oppiminen tunkeutuu työntekijöiden persoonaan ja vapaa-aikaan ja 

liukuu osittain palkattomaksi ylityöksi. Oppimiseen liittyy myös taistelua ajasta. 

Työnantajat vaativat oppimista, mutta eivät olleet valmiita antamaan sille aikaa. Jos 

oppiminen nähdään tapana tehostaa ja nopeuttaa toimintaa, se ei saa hidastaa toimintaa 

missään vaiheessa, ei edes silloin, kun työ on uutta tai vaati alkuvaiheessa enemmän 

opettelua. (Järvensivu & Koski 2008, 26–29.) 
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Kun arkea tarkastellaan kodinhoitajan silmin, se näyttäytyy tutkimuksissa kiireisenä ja 

jatkuvassa muutoksessa olevana. Anna-Liisa Niemelän (2006) tutkimus työelämän 

kiireestä ja kodinhoitajien kokemuksesta kuvaa työelämässä käynnissä olevaa jatkuvaa 

muutosta ja työntekijöiden yritystä selviytyä muutospaineissa. Työelämässä on 

tapahtunut voimakkaita sekä teknisestä kehityksestä että taloudellisista suhdanteista 

johtuneita muutoksia, joilla on ollut suuret vaikutukset työvälineisiin, tuotantotapoihin 

ja työntekijöiden toimintaan. Hänen mukaansa kiire työelämässä liittyy työssä 

tapahtuneisiin muutoksiin. Kysymys on siitä, minkälaisina nämä muutokset ja kiire 

tulevat esiin kotipalvelutyössä. Kiire on ollut yksi huomio, joka on tehty tutkimusta 

tehtäessä, mutta se ei ole ollut tutkimuksen keskiössä. Niemelä toteaa, että 

kodinhoitajien työssä kiire vaihtelee ajoittaisesta kiireestä ennakoimattomaan tai 

tiedossa olevaan kiireeseen tiettyjen töiden, tilanteiden ja työvuorojen mukaan. 

Kodinhoitajat selviytyivät kiireestä töiden uudelleen organisoinnilla, mutta se ei 

riittänyt hallitsemaan työn määrää voimakkaasti lisääntyneiden käyntimäärien takia. 

Oman toiminnan arvioiminen ja asiakkaan mukaan ottaminen toimintaan edustivat 

toisenlaista tapaa hallita kiirettä.  (Niemelä 2006, 25–27, 205–225.) 

 

Kodinhoitajan arki on muuttunut ja on edelleen muutoksessa. Työntekijät ovat oman 

osaamisensa asiantuntijoita. Koska työ on muutoksessa ja oppimisympäristöt 

muuttuvat kovaa vauhtia, on uuden oppimisella ja omaksumisella merkitystä. 

Tutkimuksen rajauksen mukaisesti seuraavaksi selvitetään lyhyesti keskeisiä päihde- ja 

mielenterveyskysymyksiä, joita kotihoidon arjessa saattaa tulla kohdattavaksi.   

 

3.3 Ikääntyvien päihde- ja mielenterveysongelmista 

Raittiiden ihmisten määrissä on tapahtunut huomattavia muutoksia viimeisten 50 

vuoden kuluessa. Vielä 60-luvun lopulla meillä oli maaseudulla runsaasti iäkkäitä 

naisia, jotka eivät olleet käyttäneet alkoholia koskaan elämänsä aikana. (Ahlström & 

Mäkelä 2009, 677.) Mauri Aalto ja Antti Holopainen (2008) arvioivat 

tutkimusaineistoon perustuen, että Suomessa olisi noin 6100 iäkästä henkilöä, jolla on 

haitallista alkoholinkäyttöä tai riippuvuutta. Ikääntyneiden alkoholin suurkuluttajien 

määrän ennustetaan tulevaisuudessa kasvavan ja vaikka esiintyvyys pysyisikin samana, 

ikääntyneiden alkoholin suurkuluttajien absoluuttinen määrä kasvaa väestön 
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vanhetessa. Tämä perustuu siihen, että nyt keski-iässä olevat ovat tottuneet käyttämään 

enemmän alkoholia kuin aiemmat sukupolvet ja todennäköisesti he jatkavat näin myös 

eläkkeelle jäämisen jälkeen. (Aalto & Holopainen 2008, 1493.) 

 

Kotona asuvien iäkkäiden ihmisten hyvinvointiin vaikuttavat monet asiat, jotka 

saattavat entisestään vaikeuttaa päihteiden käytön tunnistamista. Työntekijä ja asiakas 

saattavat arvioida haittojen johtuvan ikääntymisestä, masennuksesta tai jostakin 

muusta sairaudesta ja päihdeongelma voi naamioitua näiden taakse. Ikäihmiset eivät 

myöskään itse aktiivisesti hae apua ongelmiinsa ja toisaalta henkilökunnalla saattaa 

olla omassa asenteessaan tarkistamisen varaa. Päihteiden käytön aiheuttamat haitat 

ovat lisääntyneet samalla kun alkoholinkäyttö on ikääntyneiden ihmisten keskuudessa 

yleistynyt. Vuoden jokaisena päivänä alkoholiin tai sen aiheuttamiin sairauksiin kuolee 

yksi yli 65-vuotias mies tai nainen. (Aalto & Holopainen 2008, 1493.) Eläkeikäisten 

alkoholinkäytön lisääntymisen uskotaan aiheuttavan alkoholiongelmia myös 

kotihoidon asiakkaiden keskuudessa (Hammar 2008, 44). 

 

Vanheneminen muuttaa ihmisen minäkuvaa. Ulkoiset tekijät muuttuvat ja ikääntynyt 

ihminen saattaa joutua luopumaan ikääntymisen takia monista asioista toimintakyvyn 

heikentyessä tai lähipiirin kaventuessa. Jos yksilön identiteetti on perustunut pitkälti 

ulkoisiin tekijöihin tai on muuten kehittymätön, ikääntyminen saattaa tuoda mukanaan 

hallitsemattomuuden tai merkityksettömyyden tunteita, elämän kaventumisen ja 

tulevaisuuden pelon. Mielenterveysongelmat ovat ikääntyneillä melko tavallisia ja 

hyvin usein oireet liittyvät somaattisiin sairauksiin. (Anttinen 1993, 28.) Tavallisin 

ikäihmisten psyykkistä ongelmista on masennus, joka saattaa ilmetä haluttomuutena, 

kiinnostuksen puutteena, kyvyttömyytenä selviytyä päivittäisistä toiminnoista, 

ärtyisyytenä, itkuisuutena, avuttomuutena, itsemurha-ajatuksina tai itsesyytöksinä. 

Oireina saattaa olla lisäksi erilaisia fyysisiä vaivoja. Masennuksen monimuotoisesta 

ilmenemisestä johtuen osa jää kokonaan tunnistamatta, koska oireisto jäljittelee muita 

sairauksia ja sen takia vakavimmatkin masennukset saattavat jäädä hoitamatta. 

Päihteidenkäyttö saattaa aiheuttaa masennusta ja masennus taas pahentaa 

päihteidenkäyttöä (Aalto 2009, 892.) 
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Ikäihmisen kokemat oireet saattavat olla hallitsevia ja heikentää toimintakykyä 

olematta silti sairaudeksi luokiteltavia. Psykoositasoisten sairauksien oireet kuten 

harhaluuloisuus, kummallinen käyttäytyminen ja aggressiivisuus laimenevat 

ikääntyessä. Selityksenä voidaan pitää sitä, että osaan oireista voi ajan mukaan 

sopeutua ja niiden kanssa oppia elämään. Joka toinen päivä ikäihminen päätyy 

tekemään itsemurhan. Se on signaali, jonka takia Suomessa on paremmin tunnistettava 

ikäihmisten mielenterveyteen liittyviä ongelmia. (Lehtinen 1993, 92–95.) Sekä päihde- 

että mielenterveysongelmien tunnistaminen on kotihoidossa tärkeää. Ilman ilmiön 

tunnustamista ja tunnistamista ei voida toimia ammatillisesti. 

 

4. TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

4.1 Tutkimusongelma 

Tutkimusongelmaksi muotoutui aikuisten ihmisten työssä oppiminen, jota 

tarkastellaan kodinhoitajan työssä. Olen tehnyt tutkimuksellisia rajauksia, joiden 

tarkoituksena on auttaa kiinnittämään huomio työssä oppimiseen, jota tapahtuu 

kodinhoitajan päihde- ja mielenterveysasiakkaiden kanssa työskentelyssä. Pääasiassa 

kodinhoitajat työskentelevät iäkkäiden ihmisten kanssa. Tätä tutkimusta varten ei ole 

erikseen valikoitu iäkkäitä asiakkaita, sillä lähes kaikki kotihoidon asiakkaat ovat 

iäkkäitä. Toisaalta kodinhoitajan työ on osa asiakkaan arkea. Arkeen kiinni 

pääseminen edellyttääkin tutkimukselta valintoja, joiden kautta päästään 

mahdollisimman lähelle sekä kodinhoitajan arkea että työn kohteen, asiakkaan, arkea. 

Tässä tutkimuksessa työssä oppimista tarkastellaan arjessa, joka toimii kodinhoitajien 

oppimisympäristönä. Kyseessä ei kuitenkaan ole suoranaisesti arjen tutkiminen vaan 

sen selvittäminen, minkälainen oppimisympäristö kodinhoitajan työ on. Kyse on siitä, 

minkälaisena kodinhoitajat kuvaavat omat työssä oppimisen mahdollisuutensa ja 

minkälaista oppimista kodinhoitajan työssä tapahtuu. 

 

Kodinhoitajan työssä oppimisen tutkiminen iäkkäiden päihde- ja 

mielenterveysasiakkaiden kanssa on mielekästä ja arvokas, sillä teemaa ei ole 

tarkasteltu aikaisemmissa tutkimuksissa kovin laajasti. On paljon mahdollista, että 

kotiin vietävien palveluiden yhtenä kuluttajana on tulevaisuudessa iäkäs ihminen, jolla 
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on joko päihde- tai mielenterveysproblematiikkaa tai niitä molempia. Toisaalta on 

oletettavaa, että tulevaisuudessa tämäntyyppinen asiakaskunta tulee lisääntymään. 

Tutkimuksen kohteena olevan rajatun asiakasryhmän tarkasteleminen saattaa tuottaa 

eri tyyppistä työssä oppimista kuin tarkastelu yleisellä tasolla. Kodinhoitajien on 

työssään kohdattava hyvin erilaisia asiakkaita. Päihde- ja mielenterveysasiakkaat ovat 

pieni vähemmistö kotihoidon asiakkaista, ja heidän tukemiseensa tarvitaan erityistä 

osaamista. Lisäksi on mahdollista, että heidän tukemisensa kotihoidossa saatetaan 

kokea erityisen haastavana. Asetetut tutkimukselliset rajaukset auttavat näkemään, 

minkälaisesta tutkimuksesta on kysymys. 

 

Täsmennetysti ilmaistuna tutkimuksella haetaan vastauksia siihen, minkälaista on 

kotihoidon työntekijän työssä oppiminen, jota tapahtuu iäkkään päihde- ja 

mielenterveysasiakkaan kanssa kotona tehtävässä työssä. Tutkimuksen keskiössä 

olevat teemojen avulla valotetaan sitä, minkälaiset asiat ovat tärkeitä kodinhoitajan 

työssä, mistä kaikesta ammattitaito ja osaaminen koostuu ja miten se on työuran 

varrella rakentunut. Tutkimusongelmaa lähestytään kahden tutkimuskysymyksen 

kautta; minkälaista on kodinhoitajan työssä oppiminen ja mitä osaamista kodinhoitaja 

tarvitsee päihde- ja mielenterveysasiakkaiden kanssa. 

4.2 Tutkimuksen käytännön toteutus 

David Silverman (2010, 234-236) ehdottaa, että tutkimuksen metodikappaleessa 

kirjoitetaan auki prosessin kuvaus niin, että tutkijan ajattelu tulee näkyväksi. Hän 

kutsuu ajatteluprosessin näkyväksi tekemistä 'luonnolliseksi historiaksi', natural 

history, jolla vastataan kysymyksiin miten tutkimus on edennyt, millainen strategia on 

valittu ja miksi? Mitä tutkimustekniikoita on käytetty ja miksi juuri nämä on valittu. 

Keskeistä on kirjoittaa valintoja perusteluineen niin, että tutkimuksen historia tule 

luettavaksi ja tutkija sanoittaa omin sanoin erilaiset käänteet tutkimuksen tekemisen 

vaiheissa, avaa ongelmat ja oivallukset näkyville. 

Edellä mainittua Silvermanin ohjetta noudattaen olen päätynyt tekemään 

ajatuskulkuani näkyväksi seuraavalla tarinalla. Tässä laadullisessa tutkimuksessa on 

mukana tarkasti valikoituneita ja kokeneita kodinhoitajia. Tutustuin heihin, kun he 

osallistuivat työnantajansa järjestämään kodinhoitajille tarkoitettuun päihde- ja 
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mielenterveystyön oppisopimustyyppiseen koulutusprosessiin, joka toteutettiin vuonna 

2010. Toimin tuossa prosessissa asiantuntijan roolissa, en kouluttajana. Tutkittavien 

rekrytoiminen tutkimukseen alkoi oikeastaan jo tuolloin pari vuotta sitten, jolloin 

kysyin mukaan vapaaehtoisia. Uusin yhteistyöpyynnön kodinhoitajille puhelimitse 

tammikuussa 2012, jolloin lupa tutkimuksen toteuttamiseen kodinhoitajien työajalla 

saatiin. Luvan on 10.1.2012 allekirjoittanut erään eteläsuomalaisen kaupungin sosiaali- 

ja terveystoimialan vanhusten avopalveluiden päällikkö. Osallistujina on kaksi (2) 

kodinhoitajaa. Otoksen kokoa voidaan perustella sillä, että se mahdollistaa syvälle 

menevän työssä oppimisen tutkimuksen näiden yksilöiden kohdalta. Tutkittavat ovat 

pitkän linjan kodinhoitajia ja heillä on paljon kokemusta päihde- ja 

mielenterveysasiakkaan kohtaamisesta omassa työssään. Molemmat ovat saaneet 

lisäkoulutusta teemaan liittyen ja ovat olleet omalta osaltaan mukana kehittämässä 

arjen tukea tarvitsevien asiakkaiden hoitoa. Molemmat kodinhoitajat ovat olleet hyvin 

sitoutuneita tutkimukseen. Näillä perusteilla minulla oli etukäteen ajateltuna 

mahdollista uskoa, että aineistoa kertyy riittävästi ja että se on kattavaa. 

Kuten Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka (2006) toteavat, tutkimuksen tekijän on 

oltava tietoinen omista valinnoista ja niiden vaikutuksesta tutkittaviin. Tämä 

konkretisoitui heti tutkimuksen teon alussa, kun tapasin kodinhoitajat heidän 

työpisteidensä toimistolla 6.2.2012, jolloin annoin sekä suullisen että kirjallisen ohjeen 

valokuvaamisesta ja asiakkaiden informoimisesta. Valokuva-aineiston keräämiseen 

tarvittava materiaali oli koottuna yhteen kansioon, jossa oli kirjalliset ohjeet siitä, mitä 

valokuvataan, lupapyynnöt asiakkaiden allekirjoitettavaksi ja kertakäyttökamera. 

Jokaiselta asiakkaalta, jonka kotia valokuvataan, oli pyydettävä kirjallinen suostumus. 

Molemmat tutkittavat kysyivät, mitä pitää kuvata. En kuitenkaan tarkentanut 

ohjeistusta enempää kuin olin etukäteen ajatellut. Ohjeistuksena oli, että kodinhoitaja 

ottaa yhden tai useamman valokuvan sellaisista kotikäynnillä tapahtuvista arkisista 

tilanteista, jotka jollakin tavoin liittyvät päihde- ja mielenterveysasiakkaan kanssa 

työskentelyyn. Ajatuksena on, että kuva otetaan joka kerta, kun kodinhoitaja omasta 

mielestään teki tai ajatteli jotakin sellaista, joka tuntui tärkeältä työssä oppimisen 

näkökulmasta. Kuva voi esittää mitä tahansa asiaa tai tilannetta asiakkaan kotona tai 

sen ympäristössä, ja sen tarkoitus on myöhemmin palauttaa mieleen kokemuksia 

tapahtuneesta. Ajattelin, että näin toimimalla kuvaaja saa itse vaikuttaa eniten siihen, 
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mitä kuvaa. Tarkoitukseni oli pysytellä poissa vaikuttamasta kuvaamisen valintoihin, 

koska joka tapauksessa tulen vaikuttamaan siihen, minkälaisia asioita keskustelussa on 

esillä. 

Kuten Eskola ja Suoranta (2001, 211) toteavat, jos tutkijan avoin subjektiviteetti 

myönnetään lähtökohdaksi, ymmärretään tällöin, että tutkija on tutkimuksensa 

keskeinen tutkimusväline. Tapaaminen oli hyvähenkinen ja mukava, uskon, että 

tutkittavien tunteminen aikaisemmin helpotti ensimmäisen tapaamisen 

vuorovaikutusta ja tutkittavien sitoutumista tutkimukseen. Kodinhoitajien 

lähiesimiehen tapaamisessa kävin läpi tutkimuksen pääpiirteet ja sain vielä keskustella 

kodinhoitajien osallistumisesta. En nauhoittanut näitä ensimmäisiä tapaamisia, sillä ne 

olivat epävirallisia ja niiden avulla vietiin työntekijät sisään tutkimukseen. Koen, että 

sitoutumista auttoi tässä vaiheessa se, että esimiehet olivat tukemassa osallistumista ja 

kuvaamiset ja haastattelut saa tehdä työajalla. Mielestäni sekin, että jollakin tavalla 

olin tuttu kodinhoitajille, varmisti aineistonkeruun onnistumista. Myös minulle oli 

hyvin helppoa ja mukavaa mennä tapaamaan jo aikaisemmilta ajoilta tuttuja ihmisiä. 

Tutkijan tunteminen auttoi työntekijöitä sitoutumaan hieman haastavalta tuntuneeseen 

valokuvaamiseen. 

 

Laadullisen tutkimuksen tekeminen on prosessi, joka muotoutuu koko 

tutkimusprosessin matkan varrella. Tutkija, joka tekee laadullista tutkimusta 

hyödyntää erilaisia metodologisia työkaluja ja soveltaa niitä tarpeen mukaan siten, 

kuin se on mahdollista. Etukäteen ei voi päättää, mitä työkaluja tullaan käyttämään. 

Valinnat tehdään tutkimuskysymysten mukaan ja ne taas riippuvat tutkittavasta 

kontekstista ja toisaalta siitä, mitä tutkija voi kyseisessä kontekstissa tehdä. 

Tutkimuskysymyksien muototutuminen tapahtuu tutkimusprosessin kuluessa. (Denzin 

& Lincoln 2003, 2.) Tutkimuksen tekijän kulttuuristen sidoksen ja niiden vaikutus 

havaintoihin ja päätelmiin on huomioitava (Rinne, Kivirauma & Lehtinen 2004, 33.)  

Nämä ajatukset konkretisotuivat tässä tutkimuksessa jo aineistonkeruuvaiheessa. 

Aikataulu venyi suunnitellusta lomien, kodinhoitajan sairasloman ja teknisten 

ongelmien takia. Itse en määritellyt aikaa kuvaamiseen, vaan olin sitä mieltä, että aikaa 

menee se, mitä tarvitaan. Tarkoitus oli, että kodinhoitajilla on riittävästi aikaa 

rauhallisesti tarkastella työtään oppimisen näkökulmasta ja valita sopivia 
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kuvauskohteita. On muistettava se, että kaikilta asiakkailta piti saada lupa kuvata 

heidän asunnossaan. Sovimme, että kun kuvat on otettu, filmi kehitetään ja sen jälkeen 

varataan aikaa keskusteluun. Kyselin pariin otteeseen kuvaamisen sujumista ja ajan 

varaamisen etenemistä puhelimitse ja tekstiviesteillä. Kuvien kehittämisessä ilmeni 

ongelmia. Toinen kertakäyttökamera osoittautui vialliseksi ja kuvat otettiin uudelleen 

digikameralla. Toisen filmin kehittäminen taas ei ennättänyt valmistua sovituksi 

ajankohdaksi, joten sovimme seuraavalle viikolle uuden tapaamisen. 

Yhteiskeskustelun ajankohtaa taas rajasi työvuorojen yhteensopiviuus. Kaikkiaan 

aikaa ensimmäisestä tapaamisesta eli ohjeistuksen antamisesta viimeiseen 

yhteistapaamiseen kului lähes puoli vuotta eli 20 viikkoa. Viimeinen 

aineistonkeruuseen liittyvä yhteinen tapaaminen pidettiin 27.6.2012.  Käytimme tässä 

lounastapaamisessa aikaa kuvien katseluun ja vapaaseen keskusteluun. Keskustelu 

käytiin etukäteen varatussa rauhallisessa paikassa, jossa keskustelun nauhoittaminen 

onnistui erinomaisesti. Yhteistapaamisen diskurssit vaihtelivat kuvaamisen 

aiheuttamista haasteista käsityksiin oppimisesta. Toisaalta puhuttiin myös työntekijän 

hyvinvoinnista, työn tekemisen mielekkyydestä ja niistä resursseista ja raameista, joita 

kotihoidossa tällä hetkellä on.   

4.3 Käytetty tutkimusmenetelmä ja aineisto 

Aineisto koostuu kolmesta osasta eli keskusteluaineistosta, valokuvista ja 

keskustelujen aina kuvitetusta työssä oppimisen janasta. Ensisijainen aineisto on 

kodinhoitajien haastattelussa kertynyt materiaali, johon virikkeet on kerätty 

kodinhoitajien arkisesta työstä. Henkilökohtaisia keskusteluja täydentävä aineisto 

muodostui kodinhoitajien ja tutkijan yhdessä käymästä keskustelusta. Se käytiin 

henkilökohtaisten keskustelujen jälkeen ja sillä tarkennettiin henkilökohtaisia 

keskusteluja sekä mahdollistettiin kodinhoitajien välinen keskustelu työssä 

oppimisesta. Nauhoitettua aineistoa on yhteensä 3 tuntia 15 minuuttia, josta 

litteroituna muodostui 37 sivua tekstiä rivivälillä 1 kirjoitettuna.  Henkilökohtaisten 

keskustelujen osuus on 2 tuntia 15 minuuttia ja niistä kertyi yhteensä 27 sivua 

litteroitua tekstiä. Raportin kirjoittamisvaiheessa kävin muutamia puhelinkeskusteluja 

tarkentaakseni esiin nostamieni asioiden taustalla olevia asioita. Palveluohjaajan 

kanssa käymäni ajatustenvaihto vahvisti omia näkemyksiäni kodinhoitajien 

oppimisympäristöistä. 
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Kodinhoitajat ovat itse valinneet keskusteluun omista työssään ottamistaan valokuvista 

ne, joista keskusteltiin. Kyseessä on stimulated recall interview -haastattelua 

hyödyntävä tutkimus. Tutkimusaineiston pääosuus muodostuu kodinhoitajan ja 

tutkijan välisestä nauhoitettavasta keskustelusta. Keskustelut muodostuivat 

pohdiskeleviksi ja työssä oppimista avaavaksi materiaaliksi, virikkeenä keskusteluille 

toimivat valokuvat, jotka kodinhoitajat itse olivat ottaneet.  Käytettävästä 

tutkimusmenetelmästä käytetään nimitystä stimulated recall interwiev, jonka Benjamin 

Bloom (1953, 161) on ensimmäisen esitellyt kirjallisuudessa. Hän käytti nauhoituksia 

alkuperäisen tilanteen mieleen palauttamisen virikkeenä. Bloomin mukaan 

menetelmän perusajatus on se, että tutkittavalle esitetään tilanteeseen liityviä virikkeitä 

tai vihjeitä, jolloin hänellä on mahdollisuus eläytyä mahdollisimman hyvin 

alkuperäiseen tilanteeseen ja palauttaa se mieleensä. 

 

Menetelmästä on suomenkielissä teksteissä monenlaisia variaatioita. Alunperin on 

käytetty STRI-lyhennettä (ks. Patrikainen 1997), nyttemmin osa tutkijoista käyttää 

englanninkielen sanoista tulevaa lyhennettä STR-menetelmä  (ks. Patrikainen & Toom 

2004; Toom 2006; Vesterinen, Toom & Patrikainen 2010) tai SR-haastattelu (Aaltonen 

2003). Toiset tutkijat ovat päätyneet käyttämään suomenkielistä vastinetta, jolloin on 

käytetty termejä virikkeitä antava haastattelu (Jokinen & Pelkonen 1996), vahvistetun 

palautuksen menetelmä (Seitamaa-Hakkarainen 1997) ja stimuloitu haastattelu 

(Liimatainen 2002). Omassa raportissani käytän vahvistetun palautuksen menetelmää 

synonyyminä stimulated recall -termille, koska mielestäni se kuvaa hyvin haastattelun 

ideaa. Virikkeen tai stimulaation (valokuvan) tarkoituksena on vahvistaa alkuperäistä 

tilanteessa ollutta ajattelua. 

 

Stimulated recall -menetelmällä on tutkittu opettajien tuntityöskentelyn aikaista 

ajattelua ja päätöksentekoa (Patrikainen 1997), mutta myöskin opettajien   

pedagogisen ajattelun kehittymistä ja ajattelusta seurannutta toimintaa (Patrikainen & 

Toom 2004; Toom 2006) sekä opiskelijoiden ammatillista kehittymistä (Liimatainen 

2002).  Vesterinen ym. (2009) kuvasivat oppituntien episodeja, joiden kautta tutkittiin 

opettajien ajattelua. Toiminnan taustalla vaikuttavien arvojen ja oppimiskäsitysten 

selvitteleminen mahdolllistuu stimulaation aiheuttamaa ääneen ajattelua tutkimalla. 

Bloomin aikana 1950-luvulla virikkeeksi muodostuivat ääninauhat, mutta tekniikan 
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kehittyessä videointi on muotoutunut keskeiseksi tavaksi stimuloida ajatuksia. 

Useimmat aikaisemmat tutkimukset liittyvät opettajien työhön ja sitä kautta työssä 

oppimiseen ja ajattelun kehittymiseen. Opetuksen tutkimuksessa ensimmäiset 

maininnat stimulated recall-menetelmästä ovat 1970-luvulta, kun sitä käytettiin 

opettajien sisäisten ajatteluprosessien tutkimiseen eli niin kutsutun ”teacher thinking” 

-tradition kehittyminen. (ks. Clark ja Peterson 1981; Peterson ja Clark 1978 teoksessa 

Vesterinen ym. 2010). Str-menetelmää on käytetty myös vuorovaikutuksen 

tarkastelussa neuvontakäyntien yhteydessä (Yinger 1986, 267). Videonauhoituksen 

katselemisen avulla on päästy hahmottamaan ajattelun muotoutumista (ks. Patrikainen 

1997; Patrikainen & Toom 2004; Toom 2006). Liimatainen (2002) on käyttänyt 

videoimisen lisäksi opiskelijoiden oppimispäiväkirjoituksia stimuloimassa ajatuksia 

niissä tilanteissa, joissa videointi ei ollut ollut mahdollista. Kaikkein lähimpänä omaa 

tapaani kerätä aineistoa on eronneiden miesten koteja valokuvia tutkinut Autonen-

Vaaraniemi (2010, 61). Hän kuvailee omassa tutkimuksessaan samankaltaisen 

valokuvauksen ohjeistuksen, kuin mihin itse päädyin, eli toimimaan oman 

ymmärryksensä mukaan. 

 

Ammatillinen kehittyminen on ilmiö, johon liittyy sekä tiedostamatonta että 

tiedostettua ainesta, joka tekee alueen tutkimisesta haasteellista. On myös kysytty, 

voidaanko yksilön ajattelua edes tavoittaa luotettavasti. (Patrikainen & Toom 2004, 

242.) Tässä tutkimuksessa testataan niitä havaintoja, joita on tehty 

muistiinpalauttamismenetelmällä opettajien pedagogisesta ajattelusta. Joillakin tiedon 

alueilla, kuten niissä prosesseissa, joissa ovat saavuttaneet automaattisen tason, niin 

kutsutun hiljaisen tiedon prosessit ovat aina tiedostamattomia eivätkä koskaan 

sanallisella tasolla. Str-menetelmä soveltuu hyvin hiljaisen tiedon tutkimiseen. Toom 

(2006, 82) kysyykin, onko hiljainen tieto työntekijän tietoisuudessa ja jos on, niin 

missä määrin? Hiljaista tietoa on perusteltua tuoda julki, koska se odotusten ja 

uskomusten kautta vaikuttaa toimintaan joka tapauksessa. Useimmissa tutkimuksissa 

on käytetty videokuvaa muistin virkistäjänä ja stimuloijana. Videoiminen ei omassa 

tutkimuksessani tuntunut hyvälle vaihtoehdolle tai edes mahdolliselle. Kodinhoitajien 

työn aikataulutus on sellainen, että se ei olisi mahdollistanut videoimista ainakaan 

kodinhoitajien omana tekemisenä. Toisaalta ulkopuolinen kuvaaja olisi saattanut 

muuttaa tilanteita liiaksi niin, ettei arkisesta työstä olisi saanut kuvausta, koska 
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tutkitaan arkea, ei lavastettuja tilanteita arjesta. Ennakkoajatukseni autenttisesta arjen 

kuvauksesta ei toteutunut täysin, sillä osa kuvista oli lavastettuja. Esimerkiksi niin, että 

kuvaan oli aseteltu kaikki asiakkaan käyttämät liikuntaa edistävät apuvälineet. 

Kuitenkin näissäkin kuvissa saattoi nähdä jotakin asiakkaan arjesta, sillä parhaalle 

paikalle olohuoneeseen asetellut apuvälineet tuovat esiin sitä arkea, jossa asiakas elää.   

 

Kuten Tina Hall ja Mark Smith (2006) toteavat, että ajattelun ja toiminnan 

tutkimuksen yhtenä lähtökohtana tulisi olla tiedon hankkiminen niissä luonnollisissa 

ympäristöissä, joissa toiminta tapahtuu eli tutkittavien arjessa. Päihde- ja 

mielenterveysasiakkaiden tutkimiseen liittyy lähtökohtaisesti eettistä pohdintaa 

vaativia kohtia. Niinpä tämän tutkimuksen menetelmän valintaan vaikutti se, että 

muistelumentelmällä päästään mahdollisimman lähelle aitoa ympäristöä, jossa 

työskentely on tapahtunut. Asiakkaan luokse meneminen on kodinhoitajan työtä ja 

työskentely tapahtuu asiakkaan kotona, jonne tutkijan meneminen ei ole mahdollista, 

tai ainakaan tilanteet eivät olisi samanlaisia kuin asiakkaan ja kodinhoitajan 

kohtaamiset kahdestaan. Kotihoidon työntekijän vastaanottaminen ei välttämättä 

päihde- ja mielenterveysongelmaiselle ikääntyneelle ihmiselle ole itsestäänselvyys. 

Monissa tilanteissa työntekijänkin on ansaittava luottamus, joka mahdollistaa 

työskentelyn asiakkaan kanssa. Näistä syistä ihmiset eivät myöskään oletettavasti 

halua kotiinsa muita ihmisiä kuin kotihoidon työntekijän, joten hyväksi välineeksi 

kodinhoitajan oppimisympäristöjen tutkimiseen muodostui kameran käyttäminen 

aineiston keruun välineenä.  

 

Tässä tutkimuksessa ei päästä siihen ideaaliin, jota stimulated recall -haastatteluiden 

yhteydessä on esitetty. Jos tutkimuksen kohteena on tutkittavan interaktiivinen ajattelu, 

on haastattelun tapahduttava mahdollisimman pian videoinnin jälkeen, jotta on 

mahdollista palauttaa mieleen toiminnan aikaisia ajatuksiaan. (Patrikainen & Toom 

2004.) Jokinen ja Pelkonen (1996, 136) toteavat, että muistelun pitäisi tapahtua 

mieluummin kahden päivän kuluessa siitä, kun virike on taltioitu. Käsillä olevassa 

tutkimuksessa keskitytään kuitenkin pitkän ajan kuluessa muodostuneeseen työssä 

oppimiseen ja sitä mahdollisesti oman toiminnan reflektointiin, joten ongelmaksi ei 

oletettavasti muodostu se, että haastattelut toteutettiin viiveellä. Erilaisista syistä, 

kuten kodinhoitajien aikatauluista, sairaslomasta ja työn aikatauluista johtuen, kuvien 
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ottamisen ja ensimmäisen haastattelun välillä on kulunut aikaa useita kuukausia. Se, 

onko viiveellä vaikutuksia muistamiseen, muistelemiseen tai tutkimuksen tuloksiin, 

jää nähtäväksi.   

 

Aaltosen (2003, 34) mukaan stimulated recall -haastattelu voi tuottaa joko spontaanisti 

tai tutkijan ohjaamana kolmenlaista aineistoa. Ensinnäkin työntekijä voi kertoa 

tapahtuman aikaisista interaktiivisista ajatuksistaan. Toisin sanoen, mitkä asiat ovat 

vaikuttaneet tehtyihin päätöksiin, ja minkälaista oman toiminnan reflektointia 

toiminnan aikana tapahtui. Toiseksi, työntekijä voi kertoa haastattelutilanteessa 

syntyneistä ajatuksista, jotka sisältävät työskentelytilanteessa tapahtuvan toiminnan ja 

sen perusteiden reflektointia. Kolmanneksi, raportointia voi tulla haastattelutilanteessa 

syntyneistä ajatuksista, jotka liittyvät yleisesti työssä oppimiseen ja niiden taustalla 

vaikuttaviin uskomuksiin. (vrt. Yinger 1986.) Tutkittavilla on mahdollisuus kuvata 

vain ja ainoastaan juuri niitä asioita, joihin he liittävät mielessään oppimista. 

Kodinhoitajat ovat tehneet monia valintoja aineiston muodostamisessa. Monia 

valintoja on tehty jo valittaessa asiakkaita, joiden luona kuvia on otettu, valittaessa 

niitä kuvia, joista puhutaan ja valittaessa teemoja, joita kuviin liitetään. Tutkijana pyrin 

olemaan rajaamatta sitä, mitä kuvia valitaan keskusteluun tai mitä niistä otetaan esille. 

Stimulated recall antaa mahdollisuuden eräällä tavalla olla läsnä ja samalla etääntyä. 

Samalla se on ollut mahdollistajana jo siinä vaiheessa, kun kuva on otettu. Valinnat 

ovat osaltaan tietoisia ja osin tiedostamattomia. Hiljaisen tiedon esiin saamiseksi 

valokuvien katseleminen ja niistä keskusteleminen on hyvä keino. 

 

Haastattelun tekemisen tavalla on merkitystä siinä, miten syvälle tutkittavien arkeen ja 

ajatuksiin voidaan päästä. Aineistonkeruun menetelmänä syvähaastattelulla pyritään 

tavoittamaan merkityksiä (Hirsjärvi & Hurme 2006, 44), joita tutkittavat antavat 

työssä oppimiselle. Syvähaastattelu voidaan ymmärtää avoimena haastatteluna, jossa 

keskusteluja on enemmän kuin yksi yhden haastateltavan kanssa (Eskola ym. 2001, 

86). Tunnetussa tutkimuksessaan lähiöelämästä Kortteinen (1982, 295–302.) on 

kirjoittanut onnellisuusmuurin murtamisesta. Hän tarkoittaa sitä, että paremmalla 

tuntemisella ja syvemmälle menemisellä tutkittavan ei enää tarvitse tuottaa vain hyviä 

asioita esille, vaan asioiden oikeat merkitykset tulevat esiin syvemmälle menevässä 

haastattelussa. Siekkinen (2007, 44) käyttää termiä syvähaastattelu ja tarkoittaa sillä 
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useampaan kertaan tapahtuvaa haastattelua, jossa ei ole etukäteisstuktuuria. Se sopii 

teemoihin, jotka liittyvät menneisyyteen. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2007, 196) 

toteavat, että haastattelu vaatii haastattelijalta paljon taitoja, koska sillä ei ole kiinteää 

runkoa, vaan haastateltavan ajatuksia, tunteita ja käsityksiä selvitetään sitä mukaa, kun 

ne aidosti tulevat keskustelussa esille. Itse ymmärrän syvähaastattelun tavalla, jossa 

haastattelussa pyritään syvälle ajatuksiin ja merkityksiin, eikä useisiin pinnallisiin 

haastatteluihin. Omat lähtökohtani tutkimukselliseen keskusteluun ovat hyvät, sillä 

olen tottunut keskustelija. Näen, että sekä tutkittavien tunteminen että oma 

terapeuttisen työn kautta saamani kokemus vaikutti keskusteluiden onnistumiseen. 

Tutkimukseen osallistunut kodinhoitaja totesikin miettineensä omaa osallistumistaan 

ja kertoi tutkijan tuntemisen  helpottaneen osallistumista hänen kohdallaan. Motivaatio 

osallistua tutkimukseen oli olemassa, kun tiesi, kenen kanssa tekee yhteistyötä. 

Hirsjärvi ym. (2000, 48) toteavat, että teemahaastattelu lähtee oletuksesta, että kaikkia 

kokemuksia, ajatuksia, uskomuksia ja tunteita voidaan tutkia haastattelemalla, joka 

voidaan toteuttaa yksilöhaastatteluna, parihaastatteluna tai ryhmähaastatteluna ja näitä 

voidaan myös käyttää toisiaan täydentävinä tutkimusmuotoina. Parihaastattelussa 

saadaan tietoja usealta henkilöltä yhtä aikaa. Haastattelutapa suositellaan käytettäväksi 

erityisesti silloin, kun puhutaan arkaluontoisista asioista tai halutaan saada tietoa 

näkemyksistä ja arvoista. Muilta saatava tuki antaa rohkeutta puhua avoimemmin ja 

pelottomammin. (Hirsjärvi ym. 2007, 202–206.) Päädyin käyttämään sekä yksilö- että 

parihaastattelua, sillä mielestäni parihaastattelulla päästään täydentämään 

yksilöhaastattelussa mahdollisesti vajaaksi jäänyttä aineistoa työssä oppimisesta sekä 

sen lisäksi saadaan mahdollisuus teorian mukaiseen oppimistilanteeseen. Yhteinen 

keskustelu toimi kuten ennalta olin suunnitellut, se avasi muutamia uudenlaisia 

näkökulmia työssä oppimiseen. Mielestäni yhteinen keskustelu antaa yhden foorumin 

asioiden jakamiselle ja tätä kautta mahdollisuuden uuden oppimiselle, aivan kuten 

työssä oppimista on kuvattu. 

Haastattelupuhe tulisi nähdä sosiaalisen vuorovaikutuksen tilanteena, jossa myös 

itsessään rakennetaan merkityksiä ja näitä haastattelussa tuotettuja merkityksiä on 

hyvä pohtia. Haastattelupuhe tuottaa yhteisesti jaettuja ja yhteiskunnallisia kulttuurisia 

merkityksiä (Hänninen 1999). Holstein ja Gubrium (1995, 11–17) kutsuvat 

syvähaastattelua aktiivihaaastatteluksi, jossa haastattelu nähdään sosiaalisen 
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vuorovaikutuksen ja merkitysten tuottamisen tilanteena. Heidän mukaansa 

haastatteluissa haastattelija ja haastateltava tuottavat yhdessä aktiivisesti tietoa. 

Aktiiviseen haastatteluun on sisäänrakenettuna ajatus haastateltavan käytössä olevasta 

valikoimasta tulkinnallisia metodeja ja kokemukseen perustuvaa tietoa. Haastattelijan 

tehtäväksi jää kutsua esiin niitä merkityksiä, jotka liittyvät tutkittavaan aiheeseen 

(Alasuutari 2001, 152). Oman arvioni mukaan haastattelut sujuivat hyvässä hengessä 

ja niihin oli valmistauduttu hyvin. Kodinhoitaja, jotka haastattelin ensin ilman 

valokuvia, oli tehnyt muistiinpanoja ottamistaan valokuvista ja kirjannut asioita 

muistiin itselleen. Katselimme hänen kuviaan yhteisessä keskustelussa, jossa mukaan 

tuli muutama uusi kuvattu asia ja toisaalta siinä oli toistettuna niitä kuvia, joista hän oli 

aikaisemmin kertonut. Yhteinen tarkastelu keskittyi siihen, minkälaisia ajatuksia 

päihde- ja mielenterveysasiakkaiden kanssa toimiminen herättää ja siihen, minkälaisia 

valmiuksia ja osaamista tarvitaan kyseisen asiakasryhmän kanssa. 

 

Kolmantena aineiston osana keskusteluiden ja valokuvien lisäksi toimivat 

keskusteluiden aikana piirretyt janat. Janan tarkoituksena on visualisoida oppimiseen 

liittyviä teemoja ja hahmottaa niitä myös ajallisesti. Janat piirrettiin henkilökohtaisten 

keskustelujen aikana ja niitä on yhteensä kaksi. Valitsin janan työstämiseen ison pitkän 

ja leveän valkoisen paperin. Kumpikin jana on noin 2 metriä pitkä, tarkoituksena saada 

keskustelua näkyviin niin, että siitä ei tule tutkijan muistiinpanoon verrattavaa 

taustamateriaalia, vaan että janan muodostuminen on keskustelun aikana näkyvissä ja 

tarkasteltavissa. Paperia väritettiin, kirjattiin symboleita ja sanoja koko keskustelun 

ajan. Kodinhoitajat olivat epävarmoja piirtämisestä ja suurin osa janojen sisällöstä 

valottaakin keskustelun kulkua ja tekee sitä näkyväksi pääasiassa tutkijan kirjaamana. 

Keskusteluista piirretty jana toimi analyysissä hyvänä tukena keskustelun kulusta ja 

antoi lisäselvyyttä työkokemukseen eri paikoissa. Se toimi myös esimerkinomaisesti 

työssä oppimisen kuvauksena, sillä siinä on kuvattuna kokemuksen tuomaa 

kerroksellisuutta, eli erilaisia oppimisympäristöjä ja toimijoita. Toimijoilla tässä 

tarkoitetaan esimerkiksi asiakasta, omaisia, työryhmää, viranomaisia, kuten 

korttelipoliisia tai eri virastojen virkailijoita. Oppimisympäristöt taas janalla 

näyttäytyivät lähinnä muutoksina työryhmissä ja kotihoitoalueissa. 
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4.4 Aineiston analysointi 

Kodinhoitajien oppimisympäristöä tarkastellaan laadullisen tutkimuksen menetelmiä 

käyttäen. Kuvaa muodostetaan työssä oppimisen ilmiöstä, ja tutkimusongelman 

luonteen mukaisesti on perusteltua pysyttäytyä laadullisessa tutkimuksessa, eikä 

yrittääkään muotoilla aineistosta mitattavia suureita. Keskustelunomaisen ja pohtivan 

haastattelun muodostaman litteroidun aineiston analysoiminen alkaa alustavan 

suunnitelman mukaan teemoittelemalla niitä asioita, joita aineistosta saadaan esiin. 

Seitamaa-Hakkarainen (n.d.) toteaa vahvistetun palautuksen menetelmän analyysistä, 

että se voidaan analysoida sisällön analyysillä, jossa tutkija tulkitsee ja luokittelee sekä 

video-episodit että tutkittavan henkilön selityksen. 

 

Alkuperäinen suunnitelmani oli analysoida aineisto sisällönanalyysillä, jossa kuvataan 

dokumenttien sisältöä sanallisesti ja sitä voidaan käyttää päätelmiin erityisesti 

kommunikatiivisesta ja verbaalisesta tiedosta. Se etsii tekstin merkityksiä. 

Sisällönanalyysi ei kuitenkaan korvaa johtopäätösten tekoa, vaan on kuvaus ilmiöstä 

tiivistetyssä muodossa. Aloittelevaa tutkijaa muistutetaan erikseen vielä siitä, että 

aineisto ei ole sama kuin tulokset. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95, 103–105.) 

Diskurssianalyysi on sisällönanalyysin tapaan tekstianalyysiä, jossa tarkastellaan jo 

valmiiksi tekstimuotoisia tai sellaiseksi muutettuja aineistoja. Sisällönanalyysillä 

pyritään muodostamaan tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty kuvaus, joka kytkee tulokset 

ilmiön laajempaan kontekstiin ja aihetta koskeviin muihin tutkimustuloksiin. (Tuomi 

ym. 2009, 105.) Väljänä teoreettisena viitekehyksenä ymmärrettynä diskurssianalyysi 

mahdollistaa monennäköisen tutkimuksen tekemisen. Tekstin merkitysten sijaan 

keskistä on analysoida sitä, miten eri merkityksiä tekstissä tuotetaan. (Eskola ym. 2001, 

194.) Tarkoituksena on muodostaa käsitystä niistä merkityksistä, joita tutkittavat 

antavat oppimiselle. Merkityksiä voidaan tarkastella parhaiten huomioimalla 

mahdollisimman tarkasti käytettyä kieltä ja näin ollen keskustelusta valitaan 

sosiaalisen konstruktionismin ns. vahvan tulkinnan mukaisesti diskursiivisesti 

rakentuneita todellisuuksia. Tulkinnan mukaan ei ole olemassa mitään havaitsijasta 

riippumatonta todellisuutta. Heikomman tukinnan mukaan tosiasiallinen maailma ja 

siitä saatava tieto tunnustetaan ja samanaikaisesti oletetaan saatavan tiedon olevan 
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sidoksissa valittuun näkökulmaan eli teoriaan ja metodiin. (Harré & van Langenhove 

1999, 5.) 

Laadullisen tutkimuksen tärkeä lähtökohta on kielen funktionaalisuus. Sillä 

ymmärretään kielen käytön seurauksia tuottavaa luonnetta. Sen lisäksi kielellä on 

toimivuuteen liittyvä ominaisuus, mutta tässä huomio kohdistetaan erityisesti 

ilmaisujen  käytössä siihen, mitä tutkittava kielellä tekee ja mitä tulee tuottaneeksi. 

(Jokinen, Juhila & Suoninen 2004, 42.) Diskurssianalyysin lähtökohta on sosiaalinen 

konstruktionismi, jossa kielen käyttö ei esitä suoraan todellisuutta, vaan kieli on osa 

todellisuuden rakentamista. Diskurssianalyysi ei ole selkeärajainen 

tutkimusmenetelmä, vaan ennemminkin väljä teoreettinen viitekehys. Lähtökohtana ja 

analyysin tekemisen oletukset ovat kieleen, merkityksiin ja kontekstiin liittyviä. 

Ensiksikin tässä lähestymistavassa ajatellaan, että kieli rakentaa sosiaalista 

todellisuutta. Kieli ei vain kuvaa maailmaa, vaan se tekee siitä merkityksellisen. Kieli 

järjestää, rakentaa, uusintaa ja muuntaa sosiaalista todellisuutta, jossa elämme. 

Toiseksi ajatellaan, että sosiaalinen todellisuus hahmottuu useista eri rinnakkaisista ja 

kilpailevista systeemeistä. Nämä merkityssysteemit eli diskurssit ovat rinnakkaisia ja 

kilpailevia. Niiden avulla maailmaa, sen prosesseja ja suhteita merkityksellistetään eri 

tavoin. Kolmas oletus on toiminnan kontekstisidonnaisuus. Jokainen kieltä käyttävä 

yksilö eli toimija kiinnittyy tuottamiinsa merkitysjärjestelmiin. Tarkastelun kohteeksi 

tulevat vaan sosiaaliset käytännöt, jotka ohjaavat miten kussakin tilanteessa ja roolissa 

toimija toimii eli käyttää kieltä. Viimeinen olettamus on se, että kuvailemisen lisäksi 

kielellä tehdään asioita. Kielellä väitetään jotakin todellisuudesta ja rakennetaan sitä. 

Kieli on todellisuuden tuottamisen väline. (Jokinen ym. 2004, 17–43.) 

Tutkimus toteutettiin aineistolähtöisenä, jolloin etukäteen ei ole olemassa valmiita 

teoreettisia jäsennyksiä, joiden mukaan toimitaan. Jäsennykset luodaan aineistoa 

järjestettäessä ja analysoidessa. Aineistosta tuloksiin päädytään ennalta 

määräämättömällä tavalla. (Eskola ym. 2001, 197-198.) Aloitin analysoinnin tekstien 

kuuntelemisella ja lukemisella. Tässä vaiheessa havaitsin, että aineistoa oli 

lähestyttävä myös narratiivisen tutkimuksen menetelmin, sillä aineisto perustui 

suurelta osilta tarinoihin. Heikkisen (2000, 47) mukaan tarinan kertojalla on päärooli 

kertomuksen kutojana ja juonen luojana, jolloin kertoja sitoutuu aikaan ja paikkaan. 

Kertomus antaa mahdollisuuden ymmärtää maailmaa eri tavalla kuin muunlaisen 
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tiedon avulla. Aineistoni sisälsi kymmeniä pieniä tarinoita asiakkaista, kodeista, 

mielenterveydestä, identiteetistä, työkokemuksesta, palautteesta, työtoverista ja 

paljosta muusta. En voinut olla ottamatta näitä tarinan elementtejä huomioon tämän 

tutkimuksen analyysissä, vaikka se ei narratiivinen analyysi olekaan. Ymmärrän nämä 

tavat eli sisällönanalyysin, diskurssianalyysin ja narratiivisen tarkastelun toisiaan 

täydentävinä mahdollisuuksina. Tutkimuksen luotettavuudesta puhuttaessa on nostettu 

esiin monenlaisen analysioinnin mahdollisuutta. Kyseessä on analyysitriangulaatio, 

jolla tarkoitetaan tilannetta, jossa analyysissa käytetään useampia analyysitapoja. 

Pirkkalainen (2003, 47) kuvaa väitöskirjassaan, miten tutkimuksen kohteena olleet 

oppimiskäsitykset tulivat esiin tutkittaville annettujen tehtävien kautta. Samalla tavalla 

voidaan ajatella, että kodinhoitajien valinnat ja heidän kuvaamansa ja kertomansa 

kohteet ovat kuvausta niistä (oppimis)käsityksistä, joita heillä on. Voinee ajatella, että 

työssä oppimiseen ja niihin merkityksiin, joita sille on annettu, liittyy suora yhteys 

kieleen ja käsitteisiin, joita puheessa käytetään. 

Aineistoa on analysoitu ensin jakamalla valokuvien aiheet ja keskusteluissa esiin 

tulleet teemat omiksi luokikseen. Sen jälkeen jaottelin tarinoita luokittelun mukaan 

kuvaamaan mahdollisimman tarkasti kotihoitoa oppimisympäristönä että toisaalta 

kotihoidossa vaadittavaa osaamista. Samaa periaatetta noudattaen jaottelin valokuvat. 

Täten oppimisympäristöjä kuvasivat valokuvat, joissa on kuvattu asiakkaan kodin 

jotakin tilaa, esimerkiksi olohuonetta tai keittiötä tai kotihoitotoimistoa ja toisaalta 

työntekijän elämäkerrallisia oppimisympäristöjä, kuten koulutukseen viittaavia 

tarinoita. Jaottelun tehtyäni tulin siihen tulokseen, että valokuvien karkea jaottelu 

oppimisympäristöön ja osaamiseen ei ollut tutkimuksellisesti kiinnostava, koska niin 

monia kuvia jäi mielestäni kodittomaksi eli ilman paikkaa tässä jaottelussa.  

Jaottelussa konkretisoitui kuvien ottamisen vaikeus: Oli haluttu kuvata asiaa, jossa 

näkyisi asiakkaan itsemääräämisoikeus tai kunnioittaminen. Pulmaan oli löytynyt 

omaperäinen ratkaisu, jolloin valmiissa valokuvassa oli käsin kirjoitettu teksti: 

Itsemääräämisoikeus. Tästä esimerkkinä on työntekijän pohdinta omasta tavastaan 

toimia, keskustella asiakkaan kanssa ja jäädä sen jälkeen pohtimaan asiakkaan 

itsemääräämisoikeutta. Itsemääräämisoikeus oli teema, josta paljon puhuttiin ja siihen 

palataan myöhemmin tutkimuksen tuloksissa. 
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 Yhdessä mietittiin. Hän joutui [psykiatriselle (lisäys PP)] osastolle ja me 

 ollaan tätä mietitty, hän rupes ite mulle puhumaan. Ja mä rupesin 

 funtsiin, se on kanssa tällästä itsemääräämistä. 

 

Aineiston analyysin toinen erillinen osio oli kuvien tarkasteleminen tutkijan silmin, 

pyrkimyksenä havainnoida arkea, jossa kodinhoitajat työskentelevät. Valokuvien 

analysoiminen on kielellisen aineiston analysoimiseen kiinteästi liittyvä, mutta vaatii 

silti erillisen tarkastelemisen itsenäisenä aineistona ja tarkoituksena on tuoda uusia 

näkökulmia merkitykselliseksi koettuihin oppimistilanteisiin. Tarkastelin myös 

haastattelutilanteissa piirrettyjä janoja omana aineistonaan, tarkoituksenani lisätä 

ymmärrystä niistä merkityksistä, joita pitkä työkokemus tuo oppimiselle. Tutkin 

janoissa erityisesti sitä, minkälaisia tärkeäksi kokemiaan asioita tutkittavat tuovat esiin. 

Sen voi tulkita kuvaavan niitä teemoja, joita he kokevat tärkeäksi oppimisessa ja tätä 

kautta rakentavan merkityksiä työssä oppimiselle.  

Jokisen ym. (2004, 21) mukaan merkitysten analysoiminen vaatii tulkintaa ja on 

tärkeää, että tutkija on tietoinen omista valinnoistaan tehdessään analyysiä. Merkitys 

tarkoittaa sosiaalisen konstruktionimin mukaisesti merkitysten ja sanojen välisiä 

suhteita. Yksittäiset sanat saavat merkityksensä suhteessa toisiin sanoihin. Ne eivät siis 

ole suhteessa todellisuuteen, vaan suhteessa toisiin sanoihin. Merkityssysteemit 

puolestaan rakentuvat toimijoiden toimista, käytännöistä, erilaisista sosiaalisen 

kanssakäymisen muodoista. Tämän mukaan merkitykset ymmärretään sanojen 

välisiksi suhteiksi. Diskurssianalyyttisen tutkimuksen vaiheet eivät useinkaan seuraile 

yleisiä tutkimusprosessin vaiheita. On mahdollista, että eri vaiheet painottuvat jonkin 

verran eri tavoin kuin esimerkiksi muussa kvalitatiivisessa tutkimuksessa. (Jokinen ym. 

2004, 21.) Kuten Jokinen, Juhila ja Suoninen (1999, 248-249) ovat todenneet, teoriaa 

käytetään usein selventämään tutkimuksen kontekstia eli tiettyjä reunaehtoja, joissa 

tutkimus tapahtuu. Teorialla pyritään diskurssianalyysissä kielenkäytön merkityksen 

korostamiseen ja sen tutkimiseksi kehiteltyihin, analyysissa käytettäviin työkaluihin ja 

käsitteisiin. Teorialla voidaan perustella esimerkiksi tietynlaisten kategorioiden tai 

systeemien syntymistä aineistosta.  
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Jatkoin valokuvien analysoimista yhdessä keskustelumateriaalin kanssa. Tein 

hahmotelmia siitä, minkälaisista aiheista minkäkin kuvan yhteydessä oli keskusteltu. 

Koska osa kuvista käsiteltiin sekä kahdenkeskeisessä puheessa että yhteisessä 

keskustelussa, saatoin verrata kuvien herättämiä ajatuksia eri yhteyksissä. Tämä 

tarkastelu tuotti monentasoisia, erilaisia pienempiä tai suurempia tarinoita, joissa oli 

erilaisia oppimiseen liittyviä teemoja. Lähtökohtaisesti tutkittaville esitetty kysymys 

oppimisesta ja sen kuvaamisesta tuotti mielestäni kuvien jo valmiiksi rajaamaa 

keskustelua. Kuvien avulla keskustelun fokus säilyi hyvin pitkälle koko ajan 

oppimisessa ja työn mukanaan tuomissa kokemuksissa. 

Tutkimuksen aineistoa tulee luokitella ja luokittelun pohjalta voidaan esittää päätelmiä, 

kuten Hirsjärvi ym. (2006, 147) toteavat. Analysoinnissa seuraava vaihe oli 

tarinallisten episodien luokittelu teemojen mukaan. Tällöin saatiin esiin 23 erilaista 

teemaa. Teemoihin tutustuminen ja monia erilaisia vaihtoehtoisia yhdistelytapoja 

kokeillen päädyin rakentamaan taulukon, josta voidaan lukea valokuvien, 

keskusteluiden teemojen ja erilaisia tarinoita yhdistelemällä ja vertailemalla luotuja 

luokkia, joita tässä tutkimuksessa kutsun kategorioiksi. 

Diskurssianalyyttisesti tarkastellun aineiston ei tarvitse olla suuri (Hirsjärvi ym. 2006, 

155). Kahden kodinhoitajan ottamien valokuvien ja niistä käytyjen keskustelujen 

luokitteleminen kategorioiksi oli aikaa vievää ja vaativaa aineiston tiivistämistä,. Ne 

johtopäätökset, joita olen tehnyt yhdistelemällä erilaisia tarinoita kokonaisuuksiksi ja 

tiettyjen kategorioiden alle ovat vaatineet tulkintoja. On huomattava, että jokaiseen 

tutkimukselliseen valintaan liittyy tulkinnan mahdollisuus. Olen pyrkinyt esittämään 

omia tulkintojani myöhemmin tutkimustuloksissa niin selkeästi, kuin mahdollista. 

Valokuvien ja keskusteluiden yhteistä luokittelua on hahmoteltu liitteeseen 2. Jokaisen 

otetun valokuvan aihe ja niistä käytyjen keskusteluiden teemat ja teemoista 

muodostetut kategoriat on esitetty taulukkomuodossa. Aluksi hahmottelin kategorioita 

sen mukaisesti, miten kodinhoitajat puheessa ja kuvissa niitä toivat esiin. Yksittäisiä 

teemoja yhdistelemällä on luotu kategorioita, jotka sisältävät samansuuntaisia 

ajatuksia. Kategorioita muodostui yhteensä viisi ja ne kuvaavat laajasti niitä 

keskustelussa esiin tulleita asioita, jotka liittyvät kodinhoitajiin itseensä, päihde- ja 

mielenterveysasiakkaisiin, yhteistyöhön, työssä tapahtuneeseen muutokseen ja työssä 

jaksamiseen. Kategoriat ja niihin liittyvä oppiminen tietojen, taitojen ja asenteen 
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tasoilla on kuvattu taulukossa liitteessä 3. Näiden viiden kategorian pohjalta on esitetty 

tämän tutkimuksen tulokset, jotka perustuvat tulkintoihin kuvista, tarinoista ja 

tarkemmin analysoiduista päihde- ja mielenterveysosaamisen diskursseista. Teemojen 

jaottelu eri kategorioihin oli joissakin kohdissa haastavaa, sillä jotkut teemat sopivat 

useampiin kategorioihin. Olen kuitenkin tehnyt valintaa ja sijoittanut vain muutamia 

teemoja kahteen eri kategoriaan. Tästä esimerkkinä vuorovaikutus, joka sopii 

useampiin kategorioihin. Se on sijoitettuna kolmeen eri luokkaan, työntekijään ja 

asiakkaaseen liittyvänä tekijänä sekä yhteistyöhön. 

Vaikka tutkimustulokset perustuvat luokitukseen, jonka tein, en kuitenkaan esittele 

tuloksia suoraan luokittelu pohjalta. Olen käyttänyt tutkimuksen tulosten esittelyssä 

kuitenkin laajempaa näkökulmaa, johon tutkimuskysymykset antavat mahdollisuuden. 

Sen vuoksi päädyin rakentamaan tulokset oppimisympäristöjä ja työssä oppimista 

tarkastelemalla. Kuljetan luokittelussa tekemiäni kategorioita mukana koko ajan ja ne 

löytyvät tuloksista, mutta pureutumalla tarinoissa käytyihin diskursseihin 

yksityiskohtaisemmin ja tarkemmin toin esiin tulkintojani kodinhoitajien 

oppimisympäristöistä. Huomionarvoista on, että tutkittavat puhuivat spontaanisti 

kuvauksen merkityksestä työlle ja kuvasivat sitä, minkälaisia ajatuksia oman työn 

valokuvaamisesta tuli. Erityisesti pohdiskelu kohdistui siihen, miten monenlaisia 

asioita tulee mieleen ja minkälaisiin ajatuskulkuihin yksi kuva voi johtaa. 

Kodinhoitajan sanoin: ”Yllättävän paljon muistaa tälläsestäkin asioita, kun alkaa 

miettiä.” Samoin puheeksi tulivat monenlaiset teemat, jotka eivät edes liittyneet 

tutkimukseen, mutta kuvien ottaminen oli vienyt ajatuksia välillä hyvinkin tarkkoihin 

pohdintoihin ja vaikuttanut keskusteluihin myös asiakkaiden kanssa. 

 

5. TUTKIMUKSEN TULOKSET: KUVISSA KOTEJA, PUHEESSA IHMISIÄ JA 

TAUSTALLA POHDINTAA 

Esittelen tutkimuksen tuloksia ensin lyhyesti koostaen tärkeimmät huomiot. Sen 

jälkeen avaan koko aineiston päihde- ja mielenterveyskysymyksiin liittyneet teemat 

yksityiskohtaisemmin. Tarkastelen keskusteluissa esiin tulleita työssä oppimiseen 

liittyviä asioita suhteessa kodinhoitajalta vaadittavaan osaamiseen. Peilaan niitä myös 
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niihin oppimisympäristöihin, joita kodinhoitajan työssä on havaittavissa tämän 

aineiston perusteella. Tarinaesimerkit ja valokuvat on valittu niin, että ne 

mahdollisimman hyvin toisivat esiin keskustelujen monipolvisuuden ja toistaisivat sen 

moniulotteisuuden, jonka aineisto mahdollisti. 

Valokuvien ja keskustelussa esiin nousseiden teemojen ryhmittelyn perusteella 

voidaan todeta, että kodinhoitajat ottivat esiin hyvin monenlaisia ja keskenään hyvin 

erilaisia teemoja liittyen työssä oppimiseen. Osa asioista oli suoraan tekniseen 

osaamiseen ja erityisesti sairaanhoidolliseen osaamiseen liittyviä asioita, jotka oli 

matkan varrella sisäistetty omaksi osaamiseksi. Näihin kuviin ja keskusteluihin liittyi 

lähinnä hoidollista, esimerkiksi kivun- ja haavanhoitoon ja muuhun perushoitoon 

vaadittavaa ammattitaitoa. On ilmeistä, että aikaisemmin kodinhoitajan ja nykyiseen 

lähihoitajan koulutukseen jää paljon asioita, joita ei ole tarkoituskaan opettaa koulussa. 

Työssä oppiminen voidaan nähdä sairaanhoidollisten asioiden osaamisena, joka onkin 

eräs osa kodinhoitajan työtä. Sen kerrottiin olevan ikään kuin pintaa – on olemassa 

asioita, jotka asiakkaan hyvä hoito vaatii tekemään. Tietyt asiat on hallittava ja tehtävä 

oikein, esimerkkeinä lääkehoito ja erilaiset haavahoidot, konkreettisista asioista aina 

asiakkaan tilan arviointiin saakka. Erityisesti näiden sairaanhoidollisten asioiden 

taustalla on ymmärrys ja osaaminen, joka liittyy omien rajojen ymmärtämiseen. 

Keskeistä on hallita se, milloin on syytä pyytää apua ja milloin pitää informoida 

asiakkaan tilan muuttumisesta eteenpäin. Kuokkanen (2003; 2010, 56) näkee 

rajaamisen liittyvän hoitotyössä kuormittavuuteen ja työntekijän hyvinvointiin. Näitä 

sairaanhoidollisia teemoja en käsittele jatkossa enempää, sillä keskityn tässä raportissa 

päihde- ja mielenterveystyöhön liittyviin tuloksiin.    
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KUVA 1. Kuvakollaasi kotihoidon sairaanhoidollisesta puolesta. 

Eräänä merkittävänä teemana nousee esiin työntekijän jaksaminen koko ajan 

muuttuvassa työssä. Sekä yhteistyösuhteen kohdalla että työntekijän jaksamisen 

taustalla vaikuttaa jollakin tavoin aika. Kyse on joko suoraan ilmaistusta ajan 

puutteesta, ajan antamisesta asiakkaalle tai työntekijän kokemuksesta ajan 

rajallisuudesta. Kyseessä on aika, joka vaikuttaa työntekijään tunnetasolla. Työntekijän 

on pitänyt omaa hyvinvointiaan suojatakseen kehittää erilaisia suojautumis- ja 

selviytymisstrategioita. Oma jaksaminen ja työn rajaaminen liittyvät kodinhoitajien 

puheissa yhteen.  Kuokkanen (2003) on tutkimuksessaan todennut, että oma fyysinen 

kunto, kokemus työhyvinvoinnista ja osaamisen johtaminen ovat keskeisiä tekijöitä 

työssä jaksamiseen. Omasta fyysisestä kunnosta oli viittauksia tässäkin aineistossa, 

kun valokuvissa oli keilapalloja ja lomalistan suunnittelua. Kuvaus oman elämän ja 

työn suhteesta kiteytyy seuraavaan esimerkkiin, jossa eri elämänalueiden suhteita 

arvotetaan.   

 Sit täältä tulee keilapallot. Tässä mennään oman hyvinvoinnin 

 jaksamisen kannalta, että tota jaksaa tehdä työtä, kun on muutakin 

 harrastuksia kuin vaan työ. Muitakin harrastuksia. […] Täältä [kuvista,

 (lisäys PP)] puuttuu mölkkypalikat, se on toinen mistä mä tykkään 
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 hirveesti. Se on tavallaan työn tuomaa, että ymmärtää sen tärkeyden. 

 Pitää pitää huolta itsestään, että jaksaa palvella asiakkaista. Se on 

 varmaan tosi tärkee työelämässä. 

Samaa teemaa käsiteltiin monelta näkökulmalta, sillä oma elämäntilanteen ja läheisten 

hyvinvointi nousi myös esiin jaksamisesta puhuttaessa. 

Olen täs ihan päivä kerrallaan. Olen aika paljon päivä kerrallaan tässä 

töissä. Miten hoitaja hoitaa itseään, se on aika tärkeää, että ollaan 

puhuttu työajoista, pitäis olla kohtuulliset työajat, kun on sitä muutakin 

elämää kuin työ! Ja mitä ikää tulee enemmän. Ei, kyllä sen huomaa, että 

muu on tärkeempää kuin se työ. Mulle kävi vielä semmonen [läheisen 

ihmisen sairaus, (lisäys PP)] […] Olen töissä sanonutkin, että olen voin 

olla vähän toisissa maailmoissa. Tää työ on tällä hetkellä toissijaista. 

Elämässä on paljon muutakin, että sitä on niin kuin miettinyt. 

Huomion kohteena olevassa päihde- ja mielenterveystyössä, kuten kotihoitotyössä 

yleensäkin, on huomioitava työntekijän ikä ja fyysinen kunto, jaksaminen ja elämän 

arvojen tärkeysjärjestys. Haajakorven ja Haapolan (2008) työn organisointia ja 

työhyvinvointia kotihoidossa selvittäneessä tutkimuksessa on tarkasteltu työtä 

ammatillisen osaamisen, töiden järjestelyn, työn mitoituksen ja johtamis- ja 

esimiestyön näkökulmasta. Johtopäätöksenä työhyvinvoinnista Haajakorven ja 

Haapolan tutkimuksessa todetaan, että kotihoidon kriittinen kohta on resurssien 

riittävyys. Työn kuormitus ei saa nousta suuremmaksi kuin sen sisällön luoma 

tyydytys 

5.1 Kotihoito oppimisympäristönä 

Aiemmissa luvuissa on kuvattu sitä teoreettista viitekehystä, joka mukaisesti tässä 

tutkimuksessa tarkastellaan kodinhoitajien arkea ja erityisenä painopisteenä ovat 

päihde- ja mielenterveysasiakkaat. Keskeiseksi havainoinnin kohteeksi tässä 

tutkimuksessa tulivat mielenterveysasiakkaat, joita tutkimushetkelläkin oli 

asiakaskunnassa. Päihdeasiakkaista molemmilla oli runsaasti kokemuksia, mutta 

yhtään akuuttia tilannetta ei ollut. Tässä luvussa kuvataan kotihoitoa 

oppimisympäristönä ja annetaan vastauksia kysymykseen, minkälaista on 

kodinhoitajan työssä oppiminen. Kohdennan tarkastelua päihde- ja 

mielenterveysasiakkaisiin vasta kappaleen lopussa, koska on oleellista saada ensin 

käsitystä siitä, minkälaisesta oppimisympäristöstä on kyse. 
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Vahvistetun palautuksen menetelmän keskeinen osuus on valokuvien muodossa oleva 

informaatio, ja sen vuoksi aineiston kuvallinen osuus on liitetty tähän raporttiin. Tähän 

raporttiin on otettu mukaan vain osa kaikista noin neljästäkymmenestä valokuvasta. 

Valintaan on vaikuttanut se, miten hyvin kuvan tuottama keskustelu liikkui työssä 

oppimisessa ja päihde- ja mielenterveysasiakkaissa. Osasta valokuvia on tehty kollaasi, 

jota tutkimalla voidaan nähdä kotihoidon arkea. Arjen kuvauksessa on nähtävissä 

organisaatiotason oppimisympäristö, johon liittyy työn laatu ja sen luonne (Jørgensen 

& Warring 2002). Yksittäisistä kodinhoitajien ottamaa kuvaa, joista suoraan voi todeta 

päihde- tai mielenterveysasiakkaan olevan keskiössä tässä tutkimuksessa, ei 

oikeastaan ole. Selitys on kahtalainen: Toisaalta vanhan ihmisen koti näyttää vanhan 

ihmisen kodilta, ei mielenterveysongelmaisen kodilta. Ja toisaalta ei ole olemassa 

sellaista asiaa kuin mielenterveysongelmaisen koti. Se ei ole tämän tutkimuksen 

ydintä. Keskeisiä teemoja oppimisympäristössä ovat asiakkaiden koti, joka on 

erilainen joka paikassa. Kuvatuista kodeista voi valokuvien perusteella havaita, että 

huoneissa on siistiä, melko ahdasta ja useammassakin kuvassa erilaisia apuvälineitä 

näkyvillä. Kodeista oli kuvattu olohuoneita ja keittiöitä. Osaan kuvista oli lavastettu 

esimerkiksi asettamalla näkyville kaikki käytössä olevat apuvälineet samaan tilaan. Se 

toi osaan kuvista vaikutelman ahtaudesta, joka johtuu kodin pienestä koosta ja 

suhteellisen suurten apuvälineiden viemästä tilasta. Ruskean sohvakaluston, valkean 

pitsiliinan peittämän pöydän ja kukkien peittämän ikkunalaudan edessä on neljä 

liikkumista helpottavaa apuvälinettä. Asiakasta ei kuvassa näy, mutta hänet voi 

helposti kuvitella kuvaan mukaan. Sohvalla odottavat siistissä rivissä 

haavanhoitovälineet ja vieressä vaihtovaatteet. 

 

Kun kodinhoitajat tarkastelivat ottamiaan valokuvia, he samalla tuottivat huomattavan 

paljon omaa toimintaa reflektoivaa puhetta, jossa erilaiset eettisen kysymykset ja 

pohdinnat esimerkiksi itsemääräämisoikeudesta tai asiakaslähtöisyydestä korostuivat. 

Oppimisympäristön kuvausta voidaankin löytää puheesta eniten reflektion muodossa. 

Jørgensenin ja Warringin (2002) näkemys oppimisympäristöstä vuorovaikutuksena 

yksilön elämäkerrallisten oppimispolkujen ja työpaikan oppimisympäristöjen välillä 

on todennettavissa kodinhoitajien puheista. Toisaalta työhön sisältyy monenlaista 

yhteistyötä oman työryhmän, asiakkaan omaisten ja viranomaisten kanssa. Yhteistyö 
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voi olla suoraa kohtaamista palavereissa tai sen muotoja ovat myös erilaiset viestin 

vaihdot puhelimella tai kirjallisesti. 

 

Kuvamateriaali koostui kotien tilojen ohella kotihoitotoimiston tilojen ja osin myös 

varusteiden kuvaamisesta. Kuvatut tarvikkeet kuten haavanhoitovälineet ja 

verensokerimittarit, eivät varsinaisesti liittyneet päihde- ja mielenterveysteemoihin, 

joten niistä ei tässä raportissa ole kerrottu enempää. Kotihoitotoimiston tiloissa 

otetuista kuvista (mm. kello, työvuorotaulukko, työryhmän kokous, jossa oli menossa 

palaveri lääkäriasioista) keskustelu siirtyi omaan työhön vaikuttamiseen. Tunteeseen 

siitä, että voi jollakin tavalla vaikuttaa omaan työhön. Hallinnan tunne ja oman työn 

organisoiminen niissä puitteissa, joka on mahdollista sekä työryhmässä toimiminen 

olivat oppimisympäristöistä ne, jotka keskusteluissa tulivat esiin. Kaikkia näitä 

yhdistää työssä tapahtuneet muutokset, joista osa on pitkän ajan kuluessa tapahtuneita 

ja osa viime vuosina tapahtunutta työn kehittämisen mukanaan tuomaa muutosta. 

Asiakaskunnan muuttuminen yhä huonokuntoisemmaksi on kodinhoitajien työn 

todellisuutta. Työntekijät kuvaavat muutosta monella tasolla. Nyt on oltava halua ottaa 

selvää ja selvitellä sitä, minkälaisesta ihmisestä on kysymys. Mistä asiakas pitää, mitä 

haluaisi syödä tai minkälaisia asioita arvostaa. Asiakkaat ovat usein jo kotihoitoon 

tullessaan sen verran huonossa kunnossa, ettei ole työntekijöillä välttämättä ole tietoa 

taustoista, joiden kautta voitaisiin paremmin huomioida asiakkaan yksilöllisyyttä. 

 

Ennen kun asiakas tuli parempikuntoisena silloin aikoinaan, mehän 

pystyttiin äkkiä taustat selvittämään, mikä tää ihminen on ollut, mitä hän 

on tehnyt, mitä hän. Nyt asiakkaat tulee aika huonokuntoisena, aika 

muistamattomana. Se taustojen selvittely, millainen ihmisen meillä on. 

Mua aina kiinnostaa mitä ihminen on […] Tavallaan ne kerrokset jää 

helposti pois. Pikku hiljaa sieltä löytyy, jäänyt vaikka nuorena leskeksi, 

siellä on semmonen tausta, hoitanut lapset yksinhuoltajana, sitten rupaa 

ymmärtämään käyttäytymismalleja […] Mä rupeen ymmärtämään 

ihmistä. Hän on ollut kova kalamies, se on ollut hurjan tärkeetä hänelle, 

tälläsiä. Niinkun ne vaikuttaa ihan monesti jokapäiväiseen työhön, 

millainen tämä ihminen on ollut. Mikä on ollut ammatiltaan.[...] Siellä 

on kauppias, lääkäri, hammashoitaja ja ompelija, heti pystyy niinkun 

ajattelemaan aaa -- Tää on ollut ompelija, siks hän aika leikkelee noi 

vaatteensa, se on ollut ompelija ja se haluaa edelleen muokkailla 

vaatteitaan tai jotain, ja monta muuta asiaa rupee löytyy. 
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Reflektiossaan kodinhoitaja pohdiskeli asiakkaiden kunnon vaikutusta valintoihin. 

Miten voi tehdä toisen puolesta vaikkapa ruokatilausta, ellei ota selvää, mistä asiakas 

pitää ja mistä hän ei pidä. Perusasioiden selvittelemiseen menee enemmän aikaa ja 

vaatii työntekijältä erityistä kiinnostusta selvittää asia. Kyse on työn tekemisen tavasta 

ja kiinnostuksesta asiakkaaseen. Työlistalle ei ole mahdollista niin tarkkaa ohjeistusta 

saada, eikä se ole tarpeenkaan, mutta esimerkkinä se saattaa hyvinkin olla kuvaamassa 

työn muuttumista. 

 

Oppimisympäristöjen voidaan ajatella olevan henkilökohtaisia ja liittyvän psyykkiseen 

hyvinvointiin ja kuormittumisen kokemukseen. Vaikka lähtökohtaisesti kiireestä ei 

tässä tutkimuksessa puhuttu, se oli kuitenkin taustalla kaiken aikaa, kun kodinhoitajat 

kuvasivat oman työnsä muuttumista. Tässä tutkimuksessa toistui samankaltainen 

havainto, jonka tutkijat ovat tehneet Suomessa aiemmissakin tutkimuksissa (ks. 

Niemelä, 2006). Kiireen kokeminen kuormittaa työntekijää ja ajan käytön hallinnan tai 

sen puute koettiin aivan keskeisenä asiana kodinhoitajan työssä. Ajan rajallisuuden ja 

oman jaksamisen ja toisaalta työn tekemisen mielenkiinnon säilyttää, kun on 

kiinnostunut omasta työstään ja asiakkaistaan. Työn arvostaminen lähtee omasta 

itsestä ja omaan työhön voi kokea vaikuttavansa juuri niillä pienillä keinoilla, jota 

jokaisella kodinhoitajalla on käytössään. Työlistat sisältävät päivän työt valmiiksi 

järjestettyine työtehtävineen, mutta sisältö on edelleen johonkin saakka työntekijän 

päätettävissä. Siksi on tärkeää, että voi kokea vaikuttavansa omaan tekemiseensä. 

Seuraavan tarinan taustalla voidaan tulkita olevan ajankäytön ja oman työtavan välisen 

ristiriidan aiheuttama paine tai hyvinvointiin liittyvät tekijät. Samalla se on kuvaus ei-

toivottavasta yhteistyösuhteesta, jossa yhteistyötä ei ole. 

Mä en ole hidas kun mä olen tunnollinen työntekijä ja mä teen sen laatua 

ajatellen. Mä käsin siit ihan hirveesti, että mun pitää käydä vaa ”Suu 

auki pillerit tulee täältä naps naps naps. Näkemiin!.” 

 

Jørgensenin ja Warringin (2002, 1) mukaan ammattiosaaminen ja organisaatio ovat 

yksi työssä oppimisen oppimisympäristöistä. Kun tarkastellaan kodinhoitajien puhetta 

omasta arjesta, jossa he työtä tekevät, päästään tarkastelemaan kotihoitoa 

oppimisympäristönä. Tuon tässä esiin erilaisia löytämiäni kuvauksia arjesta ja niistä 

ajatuksista, joita työn tekemiseen liitetään oppimisen kannalta. Kodinhoitajan työn arki 
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edustaa ammattiosaamisen oppimisympäristöä. Ammattiosaamista voi pohtia 

katsomalla tutkijan silmin valokuvia kodeista. Kun valokuvia katselee itsenäisenä 

aineiston osana, kiinnittää huomiota arkisiin asioihin, kuten siihen että valokuvien 

kodit ovat vanhojen ihmisten koteja. Mielenkiintoista olikin pohtia, miten vaikkapa 

olohuoneen kuvasta näkyy asiakkaan ikä. Voidaanko se päätellä pitsiliinoista, joita 

muutamilla olohuoneen pöydillä näkyy, vai huonekalujen asettelusta tai esillä olevista 

ja kuvissa hyvin näkyvistä lääkedosettien määrästä? 

 

 

KUVA 2. Kuvakollaasi arjen oppimisympäristöistä 

 

Arjen dokumentaationa kuvat toimivat hyvin. Toisaalta, huomioni siitä, että jos tässä 

tutkimuksessa olisi tarkasteltu ainoastaan kuvamateriaalia, niin lääkkeet ja lääkehoito 

olisivat korostuneet, sillä lääkkeet ovat esillä näkyvästi asiakkaiden kodeissa. 

Kuvamateriaalissa on lähikuvaa lääkkeistä, joissa on viikon annos laskettavissa 

kirkkaasta lääkedosetista. Keltaiset lääkemukit aamussa, punaiset päivässä, siniset 

illassa ja yölääkkeet vihreissä kupeissa. Mukit ovat laatikossa, jossa säilytetään 
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lääkkeet ja dosetit. Lukittavat lääkeboksit, joissa lääkkeet kotona säilytetään, tuovat 

vaikutelmaa sairaan ihmisen kodista. Osalla asiakkaista on käytössä useampia 

päällekkäin pinottuja lääkkeidensäilytyslaatikoita. Lääkkeistä myös puhuttiin paljon. 

Lääkkeistä oppii työssä, ne vaikuttavat suuresti mielenterveysasiakkaiden 

hyvinvointiin ja ovat tärkeä osaamisen alue työntekijöille. Paitsi lääkkeiden jakaminen, 

niiden ottamiseen liittyvät asiat, lääkäripalavereissa käydyt keskustelut lääkkeiden 

muutoksista ja tilauksista luovat arkeen tilanteita, joissa oppiminen on mahdollista. 

Puhuttiin kokemuksen tuomasta varmuudesta ja oman työn arvostamisen 

kokemuksesta. Oma työn arvostamisen lisäksi asiakkailta saatu tunnustus nähtiin 

arvokkaana myös työssä jaksamisen kannalta. 

 

Tää muistamaton mummo kysyy joka päivä: ”Miten te hoitajat jaksatte? 

Miten te jaksatte hoitaa meitä mummoja, mistä te saatte voimat?” Hän 

näillä sanoilla kysyy. Mä sanon, se on  kumminkin ammatinvalinta, ei se 

ainakaan ihan huuhaasta ainakaan mulla oo tullut. Ja sit mä sanon, että 

on kivoja asiakkaista, ilman asiakkaita... [ei jaksaisi, (lisäys PP)].  Nää 

on niin ihania kun kiitoksen saa heti. Nää arvostaa sitä työntekijää. 

Todella. 

 

Elämäkerrallinen kehittyminen, ammatillinen identiteetti ja työn merkitys toimivat 

osaltaan työssä oppimisen oppimisympäristöinä (Jørgensen & Warring 2002, 1). 

Toisen ihmisen kotiin meneminen on kodinhoitajalle arkea. Kohtaamiset tapahtuvat 

asiakkaan kotona, jossa kodinhoitaja toimii asiakkaan omalla alueella. Erityisesti 

uuden asiakkaan kohdalla tilanne voi olla jännittävä, sekä työntekijälle että asiakkaalle. 

Uuden ihmisen kohdatessa saattaa olla helpompaa pitää mielessä hienotunteisuus, 

mutta yhtä tärkeää on toimia kunnioittavasti asiakkaan ollessa hyvinkin tuttu.    

Mutta kun mä ajattelen, että se on toisen koti.[...] Tottakai jos on tuttu 

asiakas, sä voit mennä jääkaapille ja ottaa sieltä ruokaa ja menekin. 

Mutta jos sä menet ensimmäistä kertaa, et voi mennä sinne: ”No niin nyt 

ruvetaan laittaa sitä ruokaa”, vähän riehumaan lainausmerkeillä. Sinne 

mennään toisen kotiin. Mä yleensä aloitan, sielt että ”Miten päivä on 

mennyt?”. Vaikka olis tuttukin asiakas ja sit hiljalleen että ”Saanko 

katsoa jääkaappiin, mitä siellä olisi ruokaa?” Kunnioitetaan sitä toisen 

kotia, että vaikka se on mulle työpaikka, mut se on toisen koti. Ja aina ite 

pitää ajatella, sä jännität ja odotat yhtälailla sitä uutta hoitajaa, ja sä 

jännität sitä uutta asiakasta. Niin kumpikin sitten, et sitte se laukee se 

tilanne, sinne ei mennäkään ja riehuta, vaan toinen tuleekin ihan 

asiallisesti sinne kotiin. Vaikka olis se muistamatonkin, joka ei hetken 
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päästä muista koko tilannetta, tai mikä vaan. Mut aina tosiaan se toisen 

kunnioittaminen. 

 

Edellä oleva katkelma kodinhoitajan ajattelusta on kuvaus siitä, miten toimitaan 

hienotunteisesti ja niiden omien arvojen mukaan, jotka ohjaavat toimintaa. Keskeistä 

päihde- ja mielenterveysasiakkaan luokse menemisessä on luottamuksellisen suhteen 

luominen ja sen käyttämisen hoidollisesti. Toisaalta asiakkaan tuttuus ja luottamus 

yhdistyvät kodinhoitajalle merkiksi siitä, että suhteessa on päästy 

luottamuksellisemmalle tasolle. 

 

Työn muuttuminen osaamisympäristönä on osa sosiokulttuurista oppimisympäristöä. 

Kotihoitotyö on ollut pitkään muutoksessa ja se näkyi keskusteluissa. Valokuvia, jotka 

johdattelivat puheen muutokseen, olivat kello, joka kuvasi toisaalta jatkuvaa ajan 

puutetta ja kiirettä. Toisaalta sen merkitys on erilaisten työvuorojen erilaisuudessa. 

Toisaalta kuvat työvuorolistoista ja työryhmän kokouksesta kuvasivat muutosta myös 

laajemmassa mittakaavassa. Aamuvuoro on kiireisempi kuin päivävuoro toisaalta taas 

iltavuorossa koteja, joissa käydään asiakasta tapaamassa saattaa olla pahimmillaan 

jopa lähemmäs kaksikymmentä. Iltavuoron tiivis asiakkaiden tapaamistahti muodostaa 

oman haasteensa aikataulussa pysymiseen ja siihen, että kokee saavansa kaiken 

vaaditun hoidetuksi. Eri vuorossa oleminen on työntekijän kannalta erilaista, 

työtehtävät vaihtelevat vuorokauden ajan mukaan. Toisaalta omaan työhön 

vaikuttaminen on päivävuorossa helpompaa, koska silloin pystyy suunnittelemaan 

omien asiakkaiden kanssa tehtäviä asioita hieman pidemmällä tähtäimellä kuin vain 

yhden kerran käynnin sisällön verran. Erityisesti psyykkisesti oireilevien asiakkaiden 

päivän kunto vaikuttaa tekemiseen ja asiakkaan kunnon huomioiminen onkin 

keskeinen osa osaamista. Siinä korostuu hiljaisen tiedon merkitys. Tutkimusta 

tehdessäni jäin pitkäksi aikaa miettimää peruskysymyksiä kodinhoitajan työn 

tekemisestä – miten tietää, että tänään voi ja on mahdollista tehdä jotakin enemmän. 

Miten työntekijä osaa pysähtyä ja pysäyttää itsensä kuuntelemaan asiakasta, juuri 

oikeassa kohdassa? 

Se on ihan hurjasti muuttunut, se aina puhutaan siitä että satsataan 

kotihoitoon, vanhuksia tulee, aina tääkin on pitänyt rysähtää niskaa 

hirvee kasa vanhuksia ja hoidetaan kotona. Eihän se ole toteutunut. 

Vanhukset on lisääntynyt, hoitajat pysyy kohtalaisen samana, jonkun 
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verran tullut lisää. Aamut on kiireitä, teet monta aamua ja se on 

muuttunut se. Päivällä teet sitten kiireettömämpiä hommia. 

 

 Sekin on taito, mä olen tehnyt sitä työtä, että oli vakipaikat, mul oli 

viikko aina aika samaa. Pystyin siellä tekemään kaikkea, nyt vaihtuu 

päivittäin paikkoja, sulla on ne omatkin, tietää vähän, vaikkas seuraavaa 

päivääkin ja pystyt, vaikka se voi muuttuakin, ja muuttuukin, tulee 

sairaslomia. Jos sä aamulla alotat, ehtii kylvettää aamupäivästä ja 

joudan tekemään ne muut iltapäivällä kiireettömämminkin. Mä kerkeen 

ton tekeen lääkkeenjaon, ehdin teen sen aamupäivällä viimeisenä, ei ole 

enää niin kiire. Kyl niitä vähän pystyy, se on taito, mitä on tehty. 

 

Kyse on ainakin oman toiminnan johtamisesta ja luovuuden käytöstä. 

Mielenterveysasiakkaan huomioiminen vaatii aikaa ja kokemusta siitä, missä 

vaiheessa asiakkaan pystyy ottamaan mukaan tekemiseen, suunnittelemaan tekemisiä 

ja toisaalta on tärkeää huomioida sekin, onko asiakas kykeneväinen toimintaan silloin, 

kun hoitaja on sitä suunnitellut. 

5.2 Kodinhoitajan osaaminen 

Osaaminen ja oppimisympäristöt kietoutuvat toisiinsa. Tässä kappaleessa tarkastellaan 

toisen tutkimuskysymyksen mukaisesti sitä, mitä osaamista kodinhoitaja tarvitsee 

päihde- ja mielenterveysasiakkaiden kanssa. Päätös erottaa tässä raportissa osaaminen 

oppimisympäristöistä johti ratkaisuun, jota olen noudattanut tässä kappaleessa. Olen 

kodinhoitajien osaamisesta kertovien havaintojen yhteydessä mahdollisuuksien 

mukaan kirjannut lyhyesti havainnon oppimisympäristöstä, johon työssä oppiminen 

liittyy. 

 

Lähestyn osaamisen teemaa aluksi työssä oppimisen teorian keskeinen osion eli 

reflektion (ks. esimerkiksi Poikela 1999, 237) kautta. Kodinhoitajalla on oltava kykyä 

ja halua pohtia tilanteita ja sitä kautta muodostettava itselleen käsitystä omasta 

toiminnasta. Kyse on oman ammattitaidon rajojen tunnistamisesta ja siitä, että tietää, 

mitä osaa. Kodinhoitajan työssä kohdataan monenlaisia ja välillä nopeaakin toimintaa 

vaativia tehtäviä. Esimerkkinä reflektiosta tilanne, jossa asiakkaan kotona on vastassa 

tilanne, jossa on pitänyt pyytää apua: 

 

Aika hyvin sitä osaa toimia ja aika hyvin  ottaa sen tilanteen haltuun, ja 

pystyy soittaan apua ja rauhoittaan sen tilanteen. Aika hyvin, mutta 
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jälkeepäin sitä mietii ja kyllähän sen käy läpi, menikö se kohdalleen, 

tuliko selitettyä niille ambulanssikuskeille kaikki tai näille, että mitä 

asiakas, mitä on tapahtunut ja muuta. 

 

Onkin huomattava, että kokemuksen kautta muodostuu yhä tarkempaa kuvaa siitä, 

minkälaisia muutoksia asiakkaan tilassa on saattanut tapahtua ja psyykkisen kunnon 

heikkeneminen ei aina ole niin selkeästi havaittavissa. Muutosten tapahtuminen 

hiljalleen saattaa käydä niin, että tilanteeseen totutaan, eikä huomiokykyä riitä 

havaitsemaan vähitellen tapahtuvaa muutosta asiakkaan voinnissa. 

 

Tutkimuksen kannalta merkittävää on se, että päihde- ja mielenterveysteemojen 

kuvaaminen ei ollut kovin helppoa. Päihde- ja mielenterveysongelma ei välttämättä 

näy kodista, jossa käydään säännöllisesti kodinhoitajan toimesta. Tässä aineistossa ei 

ollut kuvattuna yhtään sellaista kriisitilannetta, jossa asunnosta olisi ollut nähtävillä 

pitkää päihteidenkäyttöä. Kun valokuvia katselee ilman keskustelun tuomaa tukea, ei 

kuvista voi mitenkään päätellä, että kyseessä olisi kotihoidon asiakas tai että 

asiakkaalla saattaa olla päihde- tai mielenterveydellisiä pulmia.   

Seuraavan tarinan innoittajan on valokuva, jossa näkyy kerrostalon rappukäytävä. 

Yhdessä ovessa oleva nimilappu on peitetty. Olisiko mahdollista tulkita niin, että 

asukkaalla on mielenterveydellisiä ongelmia? Kuvien kehittämisen teknisen virheen 

takia alkuperäistä kuvaa ei saatu mukaan tähän raporttiin. Työntekijä kantaa huolta 

muista työntekijöistä, joiden ymmärrys ei ole kaikkina aikoina riittänyt asiakkaan 

kunnioittamiseen. Kodinhoitaja on joutunut tilanteisiin, joissa on selittänyt 

asiakkaansa kummallista käyttäytymistä muille työntekijöille. Kuvaus on aivan suora 

näkymä kodinhoitajan arkeen. Samalla se on viittaus osaamiseen, jota erityisesti 

tarvitaan ja kodinhoitajan reflektiotaidot tulevat esiin. Kyse on 

mielenterveysasiakkaasta ja omahoitajasta, joiden suhde on kehittynyt pikku hiljaa, 

vuosien varrella. 

 

Hän on tämmönen talossa ollut tälläinen erikoinen, on peittänyt nimensä 

ovesta kokonaan. Hän ei haluu että häntä nähdään, hän on itsnsä 

häivyttänyt siitä talosta kokonaan. [...] Miten mä tätä selittäisin? 

Semmoinen niinkun tavallaan myös sellainen itsemääräämisoikeus, että 

mä olen nyt tämmönen, niin mä olen. Mutta sitä ei monet, mä olen 
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hirveän hämmäsytynyt, että tätä asiakasta, [...]monet, me ammatti-

ihmisetkin, pidetään kummallisena. Sanotaan et on kummallinen. Se on 

sun asiakas on ihan kummallinen. Aluks varsinkin. Nythän on opittu 

tuntemaan, hän on ollut aikalailla vuoden ollut tässä ja se on semmonen 

taas ja teki taas sillaista. 

 

Mä olen oppinut hänen tapansa, kun hän tulee, hän ei halua hirveen 

lähelle, hän kiertää mutkin kaukaa, mä menen, peräännyn 

automaattisesti, mä en rupee siinä mitään, koska silloin hän ärtyy. Hän 

on neuvonut, että lääkekuppi otetaan pohjasta, koska hän pelkää, että 

ettei tule mitään bakteereita suuhun. Hän pyytää viemään joka kerta 

pienemmätkin roskat. [Hänelle (lisäys PP)] sanotaan: Laita roskat 

pussiin, se on hänelle hirvitys, sitäkään ei kunnioiteta. Hän pesee ne 

huolellisesti ja laittaa pussiin. 

 

 

Kodinhoitajan osaamiseen liittyy tässä oppimisympäristönä elämäkerrallinen kokemus 

– tutustuminen asiakkaaseen vuoden tuntemisen aikana. Työntekijän reflektion 

merkitystä asiakkaan tapojen oppimisessa ei voi korostaa liikaa. Asiakkaan 

kuuleminen tulee esiin kodinhoitajan todetessa, että asiakas on neuvonut hoitajaa 

tekemään niin, kuin itse parhaaksi on katsonut ja vielä perustellut työntekijälle sen, 

miksi tulee toimia ohjeen mukaan. Toimintatapa vaatii paljon rohkeutta ja 

perusperiaatteen, että asiakkaalla on oikeus määritellä omaa elämäänsä. Työryhmän 

kaikki jäsenet eivät kuitenkaan toimi samalla tavalla. Työssä oppiminen on vielä 

kesken koko organisaation tasolla. Mahdollisuus käyttää toisten ammattitaitoa koko 

työryhmän hyväksi vaatii runsaasti keskustelua ja aikaa. Reflektiolla voidaan päästä 

kohti yhteistä ymmärrystä tämänkaltaisissa tilanteissa. Voitaneen kysyä, miten asiakas 

reagoi siihen, että työntekijöillä on omat tapansa – miten se tukee asiakkaan 

hyvinvointia? Kyseessä on mielenterveysasiakas, jonka itsemääräämisoikeutta tullaan 

jatkossakin työntekijöiden taholta kyseenalaistamaan, kun työn tekemisen 

lähtökohtana on työntekijän määrittelemä tapa, ei asiakkaan tapojen kunnioittaminen. 

Oppimisympäristönä toimii mahdollisuus käyttää työntekijän ammattiosaamista ja 

vuorovaikutusta työryhmän hyväksi (Jørgensen & Warring 2002, 1.) 

 

Kodinhoitajan peruskoulutuksen voi tulkita vaikuttavan käsitykseen työssä 

oppimisessa ainakin siinä, miten asiat painottuvat. Lähihoitajan tehtäviin kuuluu 

kotihoidossa esimerkiksi verinäytteen ottaminen ja pistäminen. Sairaanhoidolliset 

tehtävät vievät paljon aikaa ja ovat ainakin joillekin työntekijöille helpompia kuin 
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toisille. Ymmärrän niin, että kaikki hoitajat eivät tee aivan samoja asioita, vaan 

työntekijän on mahdollista oman osaamisensa rajoissa tehdä hieman toisistaan 

poikkeavia asioita. Perusperiaate on se, että kaikki tekevät asiakkaiden kodeissa 

samoja asioita, mutta koulutus tietenkin vaikuttaa. Keskustelin tästä kotihoidon 

ohjaajan kanssa ja hänen kantansa vahvisti sen, mitä edellä työnkuvista on kerrottu. 

 

Mä olen aika itsevarma työssäni, mä luotan tähän niinkun 

ammattitaitoon, […] musta tuntuu että kyllä mä hallitsen työni. Se 

kokemus on sen tuonut. Mulle ei aikamoni pystyis kyllä tulemaan 

sanomaan, että tottakai virheitä jotain tulee, ja otan aina. […] se on 

tullut se jännä itsevarmuus. 

 

Oman identiteetin pohdinnasta on esimerkkinä kuvaus, jossa työntekijä pohtii 

kehittymistään sellaiseksi työntekijäksi kuin kokee olevansa. Hän aloittaa pohdiskelun 

perusperheensä vaikutuksista omaan itseen. Persoonan ja oman tyylin vaikutus tulee 

huomioiduksi, samoin kun työtovereilta saadun palautteen merkityskin. On 

mielenkiintoista havaita, että tarina päättyy pohdintaan kehityskeskustelun 

vaikutuksista ja se saa oman roolinsa kehittymisessä. 

Se on mulla itellä, mä olen aika pedantti[…] Mä olen saanut 

kasvatuksen, jossa kunnioitetaan kaikkia, mutta myös vanhaa ihmistä. 

[…]Mähän olen sellainen, vähän hätäinen ja murehtija ja jännitän 

etukäteen. Sit mä meen siihen tilanteeseen, mä vaikutan itsevarmalta. 

Mä olen saanut sellaisen käsityksen, että mua pidetään hirveen 

itsevarmana. Jos jotain tulee, että mähän pitän pokan. Moni ei tunne, 

mä saatan olla hirveä murehtija, miettijä ja funtsija. Ja sellainen. Se on 

se työrooli ehkä mul kuitenkin. Että mä oon. [...] Se on jännä, miten 

tossa kehityskeskustelussa tulee ilmi, kun sitä ruvetaan miettiin mitä sitä 

osaa ja tietää, et hitsi, sitähän osaa ihan hirveesti asioita. Oikeaastaan 

se on yllättävän hyvä se keskustelu, vaikka joskus ajattelee, että äh, 

tollanen. Mä en edes tajunnut, että miten ihmiset ajattelee musta. Mua 

pidetään just semmosena hirvittävän vahvana ja just sellaisena että 

itsevarmana ihmisenä. Ja mitä mä en pidä itseeni toisaalta tietyissä 

asioissa olleenkaan. Mä annan ehkä, se on se mun työrooli kuitenkin. 

 

Itsensä määritteleminen työntekijänä suhteessa toisiin on toinen identiteettitasoinen 

asia. Työroolin ja kokemuksen korostamisen kautta tulee oman osaamisen 

arvostaminen tietoiseksi. Esimerkissä tuodaan näkyville hiljaisen tiedon elementti – 
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tietäminen ilman että tietää tietävänsä (ks. Polanyj 1966; Toom 2006.) Oman 

osaamisen näkyväksi tekemisellä on esimieskeskusteluissa ollut merkitystä 

oppimiselle ja oman itsen ja työroolin määrittymiselle.  Keskeinen tutkimustulos 

osaamisesta liittyykin työntekijän omaan käsitykseen itsestään ja sitä kautta 

käsitykseen omasta ammattilaisuudesta. Sellaiset puheenparret korostuvat, joissa oma 

kokemus ja pitkä alalla oleminen nähdään vahvuutena ja sen kautta myös erotutaan 

toisista työntekijöistä. 

 

Hallinnan tunteesta osaamisen osana kirjoittaa Ruohotie (2005, 117). Hän kuvaa 

Albert Banduran luomalla käsitteellä self-efficacy niitä uskomuksia, joiden mukaisesti 

ihminen tuntee olevansa kompetentti tietyssä ympäristössä. Tässäkin tutkimuksessa on 

merkittävää se, että oman ajan hallinnan rinnalle tulee kuvausta työn hallinnan 

tunteesta. Se luo itsevarmuutta ja sitä kautta tyytyväisyyttä. Identiteettitasoisena 

puheena se on hyvin vaikuttavaa. Se, että voi luottaa omaan ammattitaitoonsa, on osa 

kompetenssia. Kodinhoitajan osaamisessa on kyse hyvän yhteistyösuhteen luomisesta 

ja sen ylläpitämisestä. Se saavutetaan kohtaamalla asiakas kunnioittavasti ja 

kunnioittamalla asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Toisin sanoen tämän tutkimuksen 

mukaan kodinhoitajien ydinosaamista on samankaltainen osaaminen, josta päihdetyön 

osaamista tutkineet Knuuttila, Kuusisto ja Saarnio (2011) raportoivat. 

 

Mielenterveysasiakkaiden kohdalla on tärkeää, että lääkehoito toteutuu suunnitellusti. 

Vuorovaikutuksen päätavoitteena saattaa olla asiakkaan motivoiminen ottamaan 

lääkkeensä joka päivä. Kaikki kodinhoitajien vuorovaikutustilanteet ihmisten kanssa 

ovat erilaisia ja niissä kokemus nousee keskeiseksi yhteiseksi tekijäksi. Tarinassa, 

jossa asiakas oli aikaisemmin kieltäytynyt ottamasta lääkkeitään, kiteytyy paljon 

kodinhoitajan osaamisesta. 

Must tää on tosi hyvä esimerkki. […] Mä olin iltavuoros just 

viikonloppuna ja meillä oli siellä nuori tyttö siellä sitten ja oli 

sellainen mielenterveysasiakas, joka oli heti kieltäytynyt, ettei ota 

lääkkeitä. … Sille oli jäänyt yhet lääkkeet ottamatta. Sanoin, mä 

meen käymään siellä. Oli jännä juttu, se mummo sanonut mitään. Mä 

sanoin ”Iltaa”, menin sinne, istuin siihen ja kysyin: ”Mitä kuuluu?” 

Läpistiin siinä muutama sana, otin dosetista [lääkkeet (lisäys PP)]. 

Hänellä on sellaine lääkelaatikko, nostin sen siihen pöydälle ja se oli 

sillä aikaa jo ottanut vettä. Tiesin, että se ottaa ne. Se on hirveen 

tärkee, että [asiakas ottaa lääkkeet itse,  aktiivisesti]. Kysyin, että me 
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ollaan tavattu. [Asiakas:(lisäys PP)] Juu juu, kyllä minä sinut 

muistan. En kuitenkaan ihan hirveesti ole siellä käynyt, ehkä yhden 

käden sormissa. 

 

Joku työkaveri kysyi että iskitkö nyrkkiä pöytään ja että [psykiatrinen 

sairaala, (muutos PP)] uhkaa. En mä sellaisia ehtinyt. Mä vaan 

menin sinne, ehkä mä olen niin vanhan näkönen, että se ajatteli, että 

toi on niin vanhan näköinen, et sille ei voi sanoo vastaan. En mä tiiä, 

mut mä ajattelin, että mä en ensimmäisenä ala puhua niitä lääkkeistä 

ja kuunnellaan miten päivä on mennyt. Sillä oli jo yöpaita päällä. 

 

Kun sä meet ja olet rauhallinen, ei mitään vouhotuksia, vaikka itsellä 

olis helvetillinen kiire perskarvoissa. Pitää vaan olla, ja istua. Että 

mä olen tässä ja nyt. Sitten kun menen ovesta ulos, sitten voin olla 

seuraavassa paikassa. Mielessä. Mä en ollut siellä kovin kauaa. 

Katoin 8 minuuttia. 

 

 

Refletktiossa omasta toiminnastaan työntekijä pohtii ensin oman ikänsä vaikutusta 

tilanteeseen. Hän päätyy kuitenkin siihen, että tärkeämpää on ensin kuunnella 

asiakasta. Minkälainen merkitys on viestillä, jossa hän antaa asiakkaalle viestiä 

yhteistyön tekemisestä jo aikaisemmin? Ilmeisesti se on hyvä pohja luoda yhteistyötä 

eteenpäin. Toisaalta sanomalla, että on tavattu aikaisemminkin työntekijä yhdistää 

itsensä ja itselleen vähän tuntemattomamman asiakkaan ja luo sillä pohjaa 

yhteistyöhön. Allianssin käsitteen kautta tarkasteltuna työntekijän tavalla olla läsnä on 

merkitystä yhteistyön luomisessa (Kallio 2006). Kodinhoitaja kuvaa omilla sanoillaan 

todeksi sitä, mitä tutkijat ovat kuvanneet teoriassa. 

 

Tarinan alussa on kuvattuna se, miten työntekijä toimii ja minkälaisia tausta-ajatuksia 

toimimiseen liittyy. Tervehtiminen ja istuminen alas kuuntelemaan asiakkaan päivän 

kuulumisia luovat viestin asiakkaalle siitä, että hän on tärkeä, hänelle on aikaa juuri 

nyt. Työntekijä viestii omalla toiminnallaan, että hänellä on aikaa olla asiakkaan 

kanssa. Edelliset lääkkeet olivat jääneet ottamatta, mutta siitä ei ainakaan ääneen 

mitään puhuttu. Työntekijän lähtökohtana on tehdä työnsä ja pitää oletusarvona, että 

asiakas ottaa lääkkeensä. Se sisältää ajatuksen, että vaihtoehtoisia toimintatapoja ei ole 

olemassa. Tässä on kuvattuna työssä opittuja taitoja, samoja, joista Ruohotie (2005b, 

10 ) mainitsee. 
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Edellisen tarinan lopussa oli viesti kaikille ihmisten kanssa työtä tekeville siitä, miten 

asiakas kohdataan, siitä, mikä asiakkaan ja työntekijän kohtaamisessa on tärkeintä. 

Kirjoitan sen vielä uudelleen ja hieman eritavalla rytmitettynä, koska tässä kiteytyy se 

kodinhoitajan osaaminen ja työssä oppiminen. 

   

Pitää vaan olla. Ja istua. Että mä olen. Tässä. Ja nyt. Sitten kun menen 

ovesta ulos, sitten voin olla seuraavassa paikassa. Mielessä. 

 

Ulkoiset tekijät eivät tässä kuvauksessa tue kohtaamisen onnistumista. Aikaa 

asiakkaan kohtaamiseen ja luona vietettäväksi ei ole paljoa. Kyse ei siis välttämättä 

ole asiakkaan luona vietetystä ajasta, vaan siitä, että kodinhoitaja tuo tilanteeseen 

oman osaamisensa ja on lyhyessä kohtaamisessa läsnä.  Yhdessä asiaa pohdittiin ja 

loppupäätelmä osaamisesta oli kuvaus siitä, miten asioita hoidetaan ilman, että 

tarvitsee mainita sanallakaan sitä, mitä ollaan tekemässä. Voinee tulkita niinkin, että 

kyse on hiljaisesta tiedosta. 

 

 Ei sitä tarvi tehdä sillälailla. Mä olen sellainen lörpöttelijä, ei siitä tarvi 

 tehdä numeroo siitä lääkkeenotosta, ei kertaakaan sanota sanaa lääke. 

 

Jørgensenin ja Warringin (2002) mukaan elämäkerrallisen kehittymisen näkökulmasta 

tarkasteltuna oppimisympäristö on sosiaalistumista työhön ja sen tuottama identiteetti. 

Asiakkaan kohtaamiseen ja asiakkaan ja työntekijän väliseen yhteistyösuhteeseen 

liittyvä osaaminen on teema, josta keskusteltiin paljon. Siinä ikään kuin etsittiin 

vastausta kodinhoitajan persoonan vaikutuksesta asiakkaiden kanssa tehtävän työhön. 

Tässä kategoriassa identiteettitasoinen puhe oli vallitsevaa.  Diskurssi käsitteli omaa 

itseä työntekijänä ja sitä muutosta, jota on itsessä havainnut. Huomattavaa on, että 

useita puheenvuoroja käytettiin myös muodollisen koulutuksen vaikutuksesta omaan 

tapaan tehdä työtä ja ajatella asioista. Käytännön pitkän työkokemuksen osuutta 

korostettiin oppimisessa. 

Asiakkaan nolaaminen on tosi kamalaa: Kuule hei, ei tää nyt näin mee. 

Tai joku muistamaton, joka huomaa, ettei muista, ettei nolaa itseään. 

[Työntekijän pitää (lisäys PP)] ohittaa se tilanne hyvin, ettei siitä tule 

kiusallista tilannetta. Pitää hahmottaa ja olla tilanneherkkä. Huumori. 

Sillä pääsee pitkälle. 
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Pohdinta siitä, mikä on kaikkein tärkeintä osaamista, mitä kodinhoitajalla tulee olla 

työskenneltäessä mielenterveys- ja päihdeasiakkaan kanssa, päädytään samalla 

kuvailemaan asiakkaan arkea. Mikä on asiakkaan mahdollisuus vaikuttaa omiin 

asioihinsa ja tehdä itse omat päätöksensä omista asioistaan. Kyse voi olla vaikkapa 

siitä, miten toimitaan jonkun käytännön asian kanssa tai kyse voi olla niiden 

periaatteiden noudattamisesta, joita hoitotyössä pidetään työn lähtökohtina. Käytännön 

työ on opettanut, että kunnioittamalla asiakkaan itsemääräämisoikeutta voidaan luoda 

yhteistyötä ja sitä kautta edistää asiakkaan hyvinvointia. 

 

 Vaikka olis se muistamatonkin, joka ei hetken päästä muista koko 

 tilannetta, tai mikä vaan, mut aina tosiaan se toisen kunnioittaminen. Se 

 toinen mikä on, niin demetiaihminen on aikuinen ihminen, se ei oo... 

 Sille ei lässytetä eikä mitään, vaan keskustellaan asiallisesti ja 

 kunnioittaen. On kuka vaan, hän ei ole kuitenkaan sen vähempiarvoinen, 

 vaikka hän on sairas ihminen. 

 

Asiakkaan kunnioittava kohtaaminen vaatii rinnalleen asenteen, jonka avulla jokainen 

asiakas on vastuussa niin pitkälle kuin mahdollista omista asioistaan. Tästä puhuttiin 

sekä itsemääräämisoikeutena että asiakaslähtöisyytenä. 

 

 Joo, mä olen sitä [itsemääräämisoikeutta (lisäys PP)] paljon pohtinut. 

 Sitten mä mietein, kun on tuttuja asiakkaita, meen vähän kun niinkuin  

 omaan kotiini, mä tiedän, mitä missäkin on ja mitä siellä tehdään. 

 Sillain. Sit täytyy miettiä, että sitä varten minä olen: Että hän pystyy 

 olemaan täällä kotona ja tosiaan sitä kunnioittaa. Ja se tosiaan, että me 

 ollaan kuitenkin tasavertaisia, oli sitten se alkoholisti tai 

 mielenterveysasiakas tai tää hienostorouva, täällä, joka istuu hienossa 

 olohuoneessaan, siellä. Hienojen kalusteiden keskellä. 

 

 

Itsemääräämisoikeuden synonyyminä käytettiin sanaa asiakaslähtöisyys. Näkemykseni 

mukaan molemmilla tarkoitetaan samaa asiaa ja käytetään eri termiä. Päämääränä on 

kunnioittaa asiakkaan omia valintoja ja antaa hänen määritellä itse omaa elämäänsä. 

Kysymys on siitä, kenen toimintatapaa arvostetaan eniten. Työntekijällä ja asiakkaalla 

on oma persoonallinen tapansa tehdä asioita ja toisaalta on kotihoidossa yleisesti 

hyväksytty tapa toimia. Erityisesti kunnioittaminen korostuu asiakkaan kohdalla, jolla 

on erilaiset tavat kuin mihin on yleensä totuttu. 

Asiakaslähtöistä tän pitäis olla tän homman. Jos tää asiakas haluaa. Se 

pitää antaa tehä. Hän on varmaan ikänsä tehnyt niin. Se on pääasiassa, 
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että lopputulos on kumminkin sama. Työ mikä tehdään, niin lopputulos 

on sama, on monta tietä, on sama kunnioittamisen – samaa asiaa 

tarkoitetaan. 

 

Ymmärryksen lisääminen koko työryhmässä saattaa joskus ”kaatua” vain yhden tai 

muutamien työntekijöiden harteille, jotka jollakin tavalla ovat saaneet kontaktin 

asiakkaaseen. Omahoitajamallissa tämä mahdollistuu helpommin, kuin tilanteessa, 

jossa hoitajat vaihtuvat. 

Ei kunnioiteta kuitenkaan, se on hänelle hirvee tilanne, hän on itte aina 

hoitanut tilanteet ja asiat. Ja me määrätään, meilläkin on ohjeet ja 

säännöt, mutta se että me ruvetaan tavallaan määrään hänen elämäänsä 

sitten, ja se suistaa hänet ihan raiteiltaan. Se on hänelle ihan 

todellisuutta. Kun tää, olen hämmästänyt, että ihan ammatti-

ihmisinäkään me ei osata kunnioittaa ja tavallaan puhutaan asiakkaasta, 

taas se on kummallinen, se oli ihan... ”Joo”, mä sanon, ”hän on sairas.” 

 

 

Minkälainen on kodinhoitajien vallalla oleva tarina kotihoidosta? Onko se pitkään 

alalla olleiden kodinhoitajien selviytymistarina, kun vastassa on nuoria, lähihoitajan 

koulutuksen saaneita työntekijöitä? Vai joutuuko kodinhoitaja puolustamaan omaa 

osaamistaan ja asemaansa? 

Mä nyt ainakin pidän itseeni, vaik' mä olen nyt kodinhoitaja, nythän on 

lähihoitajat. Mä en ole sillai enää arvostetus [asemassa, (lisäys PP)], 

mut mä ajattelen, että mulla on niin pitkä kokemus. 

 

Pyrkimykseni tarkastella kodinhoitajien puhetta tarinoita tarkemmalla tasolla, johti 

havaintoon jaosta me- ja ne- puheeseen. Useiden erilaisten diskurssien sisällä voidaan 

havaita tätä erottelevaa me ja ne -puhetta. Kenestä puhutaan, kun käytetään me-

muotoa? Me-muodolla tarkoitetaan tässä aineistossa kodinhoitajia, joilla on pitkä 

työkokemus. Työtovereiden puheissa meihin ovat päässeet ne kodinhoitajat, jotka 

jakavat samankaltaisen työorientaation kuin haastatellut. Kodinhoitaja, joka tekee 

työtään asiakaslähtöisyyden ohjaamana, tunnistaa ne ihanteet, joiden mukaan työtä 

tulee tehdä eli toimii asiakasta kunnioittaen ja omana itsenään. Kodinhoitajan kuuluu 

nähdä kokonaisuus ja osata jututtaa asiakasta, vaikka työlistassa ei sitä luekaan. 

Kokemus auttaa näkemään kokonaisuuksia ja hahmottamaan sitä työtä, jota ei listalla 

lue. 

Sit tämmöset, myö vanhat konkarit tehdään sitten. Pannaan pyykit 

pyörimään, ja jututetaan asiakasta ja kaikkee muutakin, ja katotaan 

muutenkin, tiedän, että se on mulla iltapäivällä on imurointi, aa mä 
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ehdin tehdä sen nyt, pääsen iltapäivällä asiakakkaan kanssa vähän 

vaikka jutellaan vähän enemmän jotain tämmäsiä. 

 

Ne-kategoriaan kuuluvat nuoret työntekijät, joiden ammatillisessa orientaatiossa 

keskeistä on toimenpiteiden tekemeinen tehokkaasti ja mahdollisimman oikein 

työlistan mukaisesti. 

Tuijotetaan täältä tätä päivittäisriviä, ns. suunnitelmaa, siellä on 

pakolliset tehtävät ja ohjeet, mitä sä teet sille asiakkaalle. Sitten sä käytät 

omaa harkintaa.. Tuntuu, että tehdään vaan, tuijotetaan just.. Seuraava 

menee, ei tiedä, ne ei osaa sitä vekslata sitä hommaa, tehdä sitä. [...] Se 

on, joku ei näe sitä ikinä. Se tekee vaan sen, kun siellä lukee, aamupuuro, 

lääkkeet, vaipanvaihto, jotain sellasta, se ei tee ikinä muuta. 

 

 

Ymmärrän tämän me ja ne -erottelun olevan lähellä Jørgensen ja Warring (2002, 10-

14.) kuvaamaa sosiokulttuurista oppimisympäristöä. Diskurssia tuotetaan eri 

sukupolviin kuuluvista kodinhoitajista. Kokeneiden kodinhoitajien puheessa erottelu 

nuorten ja kokeneiden kodinhoitajien toimintatapoihin voidaan nähdä kulttuurisen 

erona.  Päihde- ja mielenterveysasiakkaan kohdalla tämän erottelun näkeminen työssä 

oppimisen tuloksena saattaa olla ratkaiseva asia. Työssä oppii laaja-alaiseen ajatteluun, 

jossa vaihtoehtoinen toimiminen on osa asiakkaan hyvää kokonaisvaltaista hoitamista. 

Toisaalta kodinhoitaja on samaan aikaan sitä mieltä, että joku ei näe työlistan 

ulkopuolisia asioita koskaan. Kyse on vähintäänkin kulttuurisesta tavasta ymmärtää 

työtä ja sen kautta tullaan niihin arvoihin, jonka mukaan työntekijä työtään tekee eli 

kyseessä on työn merkitys työntekijälle. Jos mielenterveysasiakkaan kotona käymisen 

tarkoituksena on huomioida laajasti hänen hyvinvointiaan, siihen ei päästä yksin 

työrivillä olevien tehtävien hoidolla. Työntekijän on itsensä nähtävä työ arvokkaana ja 

asiakkaan hoito kokonaisuutena, ei vain yksittäisten toimien sarjana. 

 

”Joku ei näe sitä ikinä” - voidaan tulkita tarkoittavan sitä, että kokemus itsessään ei 

ole oppimiseen riittävää. Tässä vahvistuu Ruohotien (2005, 9-11) esittämä ajatus siitä, 

että kokemus ilman reflektiota ei tuota oppimista. Kun kokenut kodinhoitaja 

seuraavassa esimerkissä kuvaa tekemistään ja kehittymistään, tärkeintä on käytännön 

kautta oppiminen, johon työn tai organisaation tuoma muutos luo mahdollisuuden 

ottaa vastuuta ja uskaltautua tekemään uudella tavalla. Oppimisessa tähän lisätään 
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reflektio, jota Ruohotie (2005, 216) synonyymiksi ajattelulle ja tehtäväsuuntautuneelle 

toiminnan tarkastelulle tarjoilee. 

Kun me tultiin tänne kotihoitoon, me oltiin aika valmiita, ties todella 

asiasta ja kotihoidon käytännön, sittenhän, kun se on muokkautunut 

vuosien varrella aivan erilaiseksi. Sitten uskaltaa ottaa sitä vastuuta ja 

sellaista, ja uutta. Nimenomaa. Aina miettii. Hirveesti hamuaa. Sitä uutta. 

 

Tulkitsen uuden hamuamisen viittaavan koulutukseen ja haluun löytää uudenlaisia 

tapoja ajatella ja tehdä työtä. Näen sen kuvauksena uuden oppimisesta ja 

opettelemisesta.  Oman kokemuksen päälle on hyvä rakentaa uutta osaamista. Siihen 

saattaa riittää työssä oppiminen, mutta myös koulutuksella on roolinsa työssä 

oppimisen rinnalla.  Siinä käytännön kokemus saa rinnalleen uusia käsitteitä, ja 

mahdollisia työkaluja työn tekemiseen. 

 

6. YHTEENVETO TYÖSSÄ OPPIMISESTA KOTIHOIDOSSA 

Ikäihmisten päihdetyöstä on viime aikoina kiinnostuttu enemmän, kun on havaittu se 

tosiasia, että ikääntyvät päihde- ja mielenterveysongelmaiset asiakkaat tulevat 

kotihoidossa lisääntymään. (Laapio 2010.) Paitsi asiakkaiden määrästä, kyse 

kotihoidon päihde- ja mielenterveystyössä on kyse myös työn laadusta. Työssä 

oppiminen on tapa lisätä organisaation osaamista. Yksilöillä tulee olla mahdollisuus 

kehittymiseen ja sitä voidaan varmistaa esimiestyöllä ja toisaalta riittävällä 

resurssoinnilla. 

 

Koska kodinhoitajien oppimisympäristöt kotihoidossa vaihtelevat päivittäin, niiden 

merkitys työssä oppimiselle perustuu erityisesti työntekijän haluun ja kykyyn 

reflektoida omaa työtään. Keskeiset oppimisympäristöt rakentuvat arjesta ja niistä 

erilaisten asiakkaiden kodeissa tapahtuvista episodeista, joille luonteenomaista on 

nopea tilanteiden vaihtelu. Oppimisympäristöissä ydinkysymys on se, miten työntekijä 

määrittelee omaa identiteettiään työntekijänä ja miten hän kohtaa asiakkaan. 

Kodinhoitajan pystyessä rajaamaan omaa työtään niin, että hänellä on aikaa ja 

resursseja käydä keskusteluja asiakkaan kanssa, hän samalla kehittää kokemuksensa 

kautta yhä parempaa asiakassuhdetta. Esimiestyö näyttäytyykin mahdollisuuksien 

antajana – ei pelkästään ajallisena resurssina vaan myös mahdollistamalla 
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keskustelujen käymisen. Kokemus yksin ei riitä, vaan oppimisen tulee saada tuekseen 

reflektointitilaa (vrt. Ruohotie 2005). 

 

Oppimisympäristöjen tarkastelu Jørgensenin ja Warringin (2002) jaottelun mukaisesti 

tuottaa näkökulmaksi kodinhoitajien oppimisympäristöihin seuraavan ryhmittelyn, 

joka on tehty kokoamalla kategoriat ja etsimällä niistä yhtäläisyyksiä kodinhoitajien 

oppimisympäristöihin. Kodinhoitajien oppimisympäristöistä voidaan koostaen sanoa, 

että elämäkerralliseen kehittymiseen liittyvänä työssä oppimisena tarkoitetaan tämän 

tutkimuksen mukaan elämänkokemuksen ja työkokemuksen vaikutusta oppimiseen. 

Työntekijän osaamiseen vaikuttavat asiat kuten asenteen tasolla olevat itseluottamus, 

rauhallisuus, myönteisyys, hallinnan tunne ja läsnäolo tai taidoiksi luokiteltavat 

varmuus keskustella, asioiden puheeksi ottaminen asiakkaan kanssa tai asiakkaan 

kohtaaminen edustavat tätä elämäkerrallisen kehittymisen osuutta työssä oppimisessa. 

Toisaalta työn ulkopuolella olevana tekijänä koti ja vapaa-aika vaikuttavat työntekijän 

hyvinvointiin ja on osa elämäkerrallista kehittymistä. 

 

Sosiokulttuuriseksi oppimisympäristöksi kodinhoitajan työssä muodostui tämän 

tutkimuksen mukaan yhteistyösuhteiden ylläpitäminen ja vuorovaikutus työryhmän 

jäsenten kanssa. Kolmantena oppimisympäristönä kuvattu ammattiosaaminen ja 

organisaatio näkyvät kodinhoitajan työssä työn muutoksen kautta ja siinä tapahtuneina 

teknisinä muutoksina. Tekniset muutokset ovat yhteydessä päihde- ja 

mielenterveystyöhön kotihoidossa siten, että erikoistumalla tietyn asiakasryhmän 

hoitamiseen ja tässä tapauksessa arjen tukemiseen, saatetaan saada osaamista 

paremmalle tasolle. Asiakkaassa vaikuttavat tekijät liittyvät vuorovaikutukseen ja 

osaamisen keskiössä ovat kodinhoitajan vuorovaikutustaidot. Niitä tarvitaan suhteessa 

asiakkaisiin, omaisiin ja yhteistyötahoihin. Yhteistyösuhteen luominen päihde- ja 

mielenterveystyössä vaatii aikaa ja se koetaan samalla asiaksi, joka kotihoidossa on 

rajoittavin tekijä. Työssä oppimiseen liittyvänä teemana kannattaakin tuoda esiin sen 

sosiaalinen luonne. Oppiminen vaatii vuorovaikutusta ja mahdollisuuksia siihen 

säännöllisesti. Vuorovaikutustaitojen osaamisella päihde- ja mielenterveystyössä 

tarkoitetaan asiakkaan kunnioittamista ja itsemääräämisoikeudesta huolehtimista. 

Nämä osaamiseen liittyvät taidot ja asenne ovat esillä päihde- ja 

mielenterveysasiakkaan hyvinvoinnista puhuttaessa. Toisaalta sekä asiakkaan että 
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työntekijän hyvinvointi voidaan nähdä osaamisen kohteena ja näin ollen oman työn 

rajaamista voidaan pitää tärkeänä tekijänä työntekijän hyvinvoinnille.  

 

Tutkimustulokset on järjestetty uudelleen lyhyeksi listaksi. Sen avulla voidaan 

tarkistaa, miten kotihoidon järjestäjä, työtä tekevä työryhmä tai yksittäinen 

kodinhoitaja saa luotua mahdollisuuden sellaisiin oppimisympäristöihin, jotka 

mahdollistavat työssä oppimisen. Samalla varmistetaan se, että työntekijöiden päihde- 

ja mielenterveysosaaminen on riittävän korkealla tasolla. 1. Erityistä tukea tarvitsevien 

päihde- ja mielenterveysasiakkaiden huomioiminen kotihoidon arjessa. Mitkä ovat 

työryhmän valmiudet huomioimiseen? 2. Kodinhoitajan tärkeimpänä 

oppimisympäristonä on vuorovaikutussuhde asiakkaan ja työntekijän välillä. Koko 

henkilökunnan valmius asiakkaan kunnioittavaan kohtaamiseen on varmistettava. 3. 

Asiakkaan kohtaamisen perusasiat ovat kunnioittaminen ja itsemääräämisoikeus. 

Miten perehdyttämisessä huomioidaan asiakkaan kohtaamiseen liittyvät teemat? 4. 

Miten työntekijöille mahdollistetaan riittävästi aikaa ja tilaisuuksia sosiaaliseen 

vuorovaikutukseen ja reflektioon työryhmän kanssa? 5. Asiakas tapaa useita kertoja 

päivässä vaihtuvia hoitajia. Yhtenä näkökulmana kotihoidon organisoinnissa voi olla 

asiakkaan ja hoitajan välisen luottamussuhteen korostaminen, joka saattaa vähentää 

myös työntekijän kuormitusta.  

 

KUVA 3. Kuvakollaasi kotihoidon muutoksesta 
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7. POHDINTA 

Tutkijan positiolla saattaa olla vaikutusta aineiston tulkintaan, merkityksien 

ymmärtämiseen ja tutkimustuloksien tuottamiseen (Saaranen-Kauppinen ym. 2006). 

Pohdinnassa on huomioitava koko ajan se, miten oma roolini vaikuttaa tutkittavien 

puheeseen, miten paljon oma ammattitaustani vaikuttaa siihen ja minkälaisia 

vastauksia saan. Onko helpompaa puhua minulle siksi, että olen vähän tuttu ja kontakti 

on jo luotu, onko taustani takia vaikeaa puhua siksi, että tiedän, mistä puhutaan, kun 

puhutaan päihde- ja mielenterveysasiakkaan pulmista. Onko yhteinen kieli helpommin 

muodostettavissa, koska olen ollut seuraamassa koulutusprosessia ja tiedän, 

minkälaisten ongelmien kanssa kotihoidossa painiskellaan. 

 

Sain olla mukana prosessissa, jossa työntekijät näkivät paljon vaivaa ja olivat 

pohtineet sekä etukäteen että yhdessä minun kanssani monia asioita tutkimukseen 

liittyen. Kuvaaminen sai aikaan myös oman työn reflektiota ja itse olen sitä mieltä, että 

tutkimusprosessi oli meille kaikille opettava kokemus. Sain palautetta, että 

tutkimukseen oli helpompi lähteä mukaan, kun pyynnön esittäjä oli tuttu ja tunsi edes 

jonkin verran taustoja. Tosin tämäkin asia tuntui kodinhoitajista erilaiselle, toinen olisi 

ollut valmis tutkimukseen vaikka ei olisi tuntenut tutkijaa ennestään. Uskon, että 

motivaatioon sillä oli positiivinen vaikutus. 

Kuinka paljon kuvaaminen on vaikuttanut kodinhoitajien mietteisiin ja mitä se on 

edistänyt tai haitannut? Ei ole helppoa kohdistaa kuvaamista ja oppimista juuri päihde- 

ja mielenterveysongelmaisiin asiakkaisiin, mutta keskustelemalla materiaalia tuli 

valtavasti ja rajaamiseen oli käytettävä paljon aikaa. Asiakkaat ovat olleet hyvin 

mukana tutkimuksen teossa, ja kodinhoitajat olivat selvästi pohtineet, miten 

kuvaaminen vaikuttaa asiakkaaseen ja keskusteluissa tuli ilmi sekin, että ainakin joku 

yksittäinen asiakas oli pohtinut tunnistettavuutta. Se millä tavoin valokuvat innostivat 

keskustelemaan ja pohtimaan, mitä niistä tuli mieleen ja minne keskustelu vei, oli 

yllättävää. Kuvat inspiroivat keskustelua hyvin ja toimivat mieleen palauttajina 

erinomaisesti. Teknisten vaikeuksien ja yhteensattumien vuoksi kuvaaminen oli isompi 
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asia, kuin mitä etukäteen ajattelin ja se myös muutti tutkimusprosessia jonkin verran 

uusine ajan sopimisineen ja kehittämisaikataulujen venymisineen. 

 

Tähän raporttiin on valittu tarinoita, joissa parhaimmalla mahdollisella tavalla saadaan 

kuvaa siitä, minkälaisissa tilanteissa kodinhoitaja työskentelee. Koska työ on itsessään 

oppimisympäristönä hyvin vaihteleva, myös oppiminen on erilaisten asiakkaiden 

kanssa erilaista. Tarinoissa kuvataan muutamien asiakkaiden arjen sujumista, 

kohtaamisten vaikeutta, työkokemuksen mukanaan tuomaa varmuutta ja oman 

ajattelun merkityksen tärkeyttä. Työn sujumisen takaaminen vaatii tiukan 

aikatauluttamisen, eikä työntekijöiden ole mahdollista antaa riittävästi aikaa 

yksittäiselle asiakkaalle kaikissa tilanteissa. Mitä tarkoittaa se, että puheissa tuntuu 

olevan aikaa liian vähän ja halua tehdä enemmän kuin mihin työjärjestelyt antavat 

mahdollisuuksia. Onko siinä kyse omista mieltymyksistä, joiden mukaan olisi mukava 

tehdä työtä. Vai onko kyse siitä, että omaa kuormitusta helpottaa se, että ulkopuolelta 

määritellään se, mihin kodinhoitaja aikansa käyttää. Toisaalta esimerkeistä voidaan 

huomata, että yksin asiakasta kohden käytetyn ajan määrä ei välttämättä ole kaikkein 

keskeisin tekijä, vaan kokemukseen vaikuttaa vuorovaikutuksen onnistuminen. Jos 

työntekijälle ja asiakkaalle jää tapaamisesta hyvä kokemus, on kohtaaminen ollut 

merkityksellinen ja siitä on siirrettävissä muille työntekijöille tietoa onnistuneesta 

toimintatavasta. 

 

Oman oppimiseni kannalta kaikkein merkittävin oivallus oli se, että mielenterveys- ja 

päihdetyön osaaminen on aineetonta ja näkymätöntä. Koska näkemissäni kuvissa ei 

ollut yhtään asiakasta, ei kuvien ihmisistä voinut millään muotoa päätellä päihde- tai 

mielenterveysongelmaa. Näin kävi, koska erään asiakkaan paranemisprosessiin 

liittyvät kuvat eivät koskaan päätyneet valmiiksi valokuviksi. Dokumentoinnin vaikeus 

korostui teknisten ongelmien takia, mutta ainoa yksittäinen kuva, jossa 

mielenterveysongelma mahdollisesti näkyy, on kuva kerrostalon ovesta, jossa 

nimilappu on peitetty. Tämä tarina pysäytti minut ja kodinhoitajan pohdiskelu syistä ja 

oikeuksista sai minut miettimään sitä vankkaa ammattitaitoa, jota vaaditaan paineiden 

ja kiireen keskellä. Työntekijän tietojen ja taitojen taustalla ovat arvot. Miten 

haastavaa on kohdata ihminen muutamassa minuutissa, hoitaa pakolliset asiat ilman, 
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että ihminen jää sen alle. Miten voi toimia omien arvojensa mukaisesti ja sitä kautta 

jaksaa ja voida hyvin työssään. Kuokkasen (2003) tutkimukseen viitaten, työ ei saisi 

olla ainoastaan kuluttavaa. Työ voisi olla myös voimavaroja tuottavaa. Sen tulee olla 

tekijänsä hallittavissa, mutta työllä on myös merkityksellisyyttä tuottava puoli, jolloin 

se vaikuttaa ihmisen koko persoonaan. 

 

Ei varmasti ollut sattumaa, että niin suuri osa tutkimusmateriaalista kuvasi omaa 

jaksamista ja hyvinvointia. Sain kuulla tarinoita elämän tärkeistä asioista ja 

tärkeysjärjestyksestä. Työ on vain yksi osa ja sen ymmärtäminen on vaatinut paljon 

oppimista. Työntekijöillä on vielä huomattavan monta työvuotta jäljellä, mutta samalla 

on jo valtavan pitkä työkokemus takana. Se saattaa olla vaikuttamassa omien rajojen 

huomioimiseen ja siihen, että kodinhoitajan työ on kuormittavaa. Arjessa tapahtuu 

jatkuvaa muutosta ja on pystyttävä mukana kehityksessä, otettava aina uusia haasteita 

vastaan. 

7.1 Luotettavuuden arviointi 

Laadullisessa tutkimuksessa tavoitteena on spesifisyys, jolloin tutkimuksen 

luotettavuus rakentuu tutkimusasetelman, tutkijan ja tutkittavien näkökulmien 

kontekstin selvittämisen (Parker 1998, 11). Tämän selvittelytyön huolellisuus on osa 

tutkimuksen luotettavuutta ja se varmistaa nk. ekologisen validiteetin, jossa 

tutkimukseen liittyy tietty tilanne, tietyt olosuhteet ja juuri näissä ilmenevät ilmiöt. 

Tulosten tulkinnassa voi olla kyse laadullisessa tutkimuksessa aidon tieteellisen tiedon 

lisäksi tutkijan omien näkemysten, mielipiteiden ja intressien esittäminen. Aineistosta 

ei voi tehdä yleistyksiä, mutta aineistosta tehtävistä tulkinnoista voi. (Eskola ym.  2001, 

66.) 

Analyysin luotettavuutta voidaan tarkastella aineiston edustavuudella. Koska 

aineistosta voidaan valita raporttiin vain pieni osa, tutkijan tekemät valinnat korostuvat. 

Aineiston rajaaminen on tutkijan taito, jota erityisesti Jokinen, Juhila ja Suoninen 

(1999, 241) painottavat. Pidin tämän mielessäni ja raportoinnissa pidin 

ajatteluprosessin kulkua koko ajan esillä ja pyrin mahdollisimman suureen 

läpinäkyvyyteen valintoja tehdessäni. Erityisesti tässä tapauksessa, kun otos on pieni, 

jo lähtökohtaisesti oli selvää, että kahden tutkittavan aineistosta ei saada kaikkia 
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kodinhoitajia kattavaa yleistettäviä tutkimustuloksia. Tutkimuksen luotettavuudesta on 

kannettu huolta koko ajan ja sen tekeminen tuntui mielekkäälle ja antoi hyvän 

mahdollisuuden tutustua tutkimuksen tekemiseen alueella, jota ei ole paljoakaan tehty 

näkyväksi. Tosin Alasuutari (2001, 160) huomauttaa, että jostakin ilmiöstä 

muodostettavan käsityksen luomiseksi ihmisiä on hyvä kuulla, mutta ei ole olemassa 

mitään ylivertaista väylää saada totuutta selville. Tässä tutkimuksessa aineisto on niin 

rajattua, että siitä ei voi tehdä yleistäviä tulkintoja. 

Diskurssianalyysin luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta on kiitetty, mutta myös epäilty 

(Jokinen ym. 1999, 233). Kun lähtökohtana pidetään sitä, että mikään aineisto ei ole 

sen todempi tai oikeampi kuin joku toinen aineisto, on tutkimuksen tekijän kyettävä 

perustelemaan tekemänsä valinnat ja luomaan tutkimuksesta johdonmukainen kuvaus. 

Luotettavuus muodostuu siitä, miten diskurssit, käytetyt menetelmät ja tulkinnat 

muodostavat kokonaisuuden. Ongelmaksi muodostuu se, miten tutkija osana 

tutkittavaa kulttuuria, ennakkokäsityksineen ja näkemyksineen kykenee ottamaan 

etäisyyttä tutkittavaan aineistoon. Toisaalta on niinkin, ettei ilman esiymmärrystä ole 

mahdollista tehdä tutkimusta. (Alasuutari 2001, 150-152.) Näkemykseni omasta 

roolistani tutkimuksen motivaattorina ja toisaalta pohdinnan mahdollistajana vahvistui 

tutkimusprosessin varrella. Oma esiymmärrykseni on vaikuttanut raportissa omasta 

mielestäni selkeimmin rajaamisessa. Toisaalta se on ollut eniten haasteena ja 

punnittavana kategorioiden koostamisessa ja niiden painottamisessa. Aineistosta riittää 

ammennettavaa muillakin tavoilla, joten sen syvyys on merkittävää, vaikkakaan 

yleistämiseen saakka ei tällä aineistolla päästä. Arvioni mukaan tutkimus on kuitenkin 

laadittu sillä tarkkuudella, että siitä saa selkeän kuvan ja tämä taas auttanee lukijaa 

hahmottamaan tutkimuksen kulun riittävän tarkasti ja sitä kautta parantaa tutkimuksen 

laatua. Kirjoittamisen valintoihin on oma ammatillinen asiantuntijuuteni vaikuttanut 

vahvasti monessa kohdassa, jossa päätin ottaa mukaan jaksamiseen liittyviä teemoja. 

Vaikka ne eivät olleet suoraan tutkimuskysymyksiä, näen, että niiden raporttiin 

liittäminen on arvokasta. Tarkoitukseni oli avata kodinhoitajien arkea ja siitä 

näkökulmasta tarkasteltuna jaksamisen teemat ovat merkittävässä roolissa. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioiminen on moniselitteinen asia. 

Luotettavuuden tarkastelua helpottaa, jos käytetään monia aineistoja tai menetelmiä eli 

triangulaatiota, kenttätyön ja analyysin tekniikoita eli syvällistä paneutumista 
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tutkittavaan ilmiöön ja sen kontekstiin sekä tutkimusprosessin julkisuutta. 

Luotettavuutta voidaankin tarkastella monilla eri tavoin, mutta tärkeintä on se, että 

teksti vastaa todellisuutta. Relativistisen lähestymistavan mukaan on olemassa 

monenlaisia selityksiä todellisuudesta ja jokaisella yksilöllä on omat kokemuksensa ja 

näin myös omat totuutensa. Tutkimuksen aineisto on määrältään rajautunutta, ja se 

edustaa muutamien ihmisten näkemyksiä, joten voidaan puhua laadun lisäksi siitä, 

miten tutkimuksen tulokset ovat siirrettävissä ja sovellettavissa samankaltaisiin toisiin 

konteksteihin. Tulkinnan tekeminen on aina tutkijan tehtävä, tutkimusmateriaalista 

riippumatta (Alasuutari 2001, 160). 

Tulkintojen tekemisen haastavuus liittyy tässä tutkimuksessa kiinteästi valittuun 

tutkimusmenetelmään. Valokuvat ovat aineistossa materiaalia, johon voidaan palata ja 

jota voidaan tarkastella omana kokonaisuutenaan. Luotettavuutta tämän tutkimuksen 

osalta lisää se, että valokuvia on tarkasteltu monessa eri tarkoituksessa. Niitä on 

sanoitettu valokuvat ottaneen kodinhoitajan toimesta, yhteisessä tarkastelussa sekä 

tutkijan toimesta. Kaikista näistä tarkasteluista on koottu yhteistä näkemystä, jonka 

kautta tutkijana olen voinut valita raportoitavaksi vain osan siitä mielenkiintoisesta 

keskustelusta, jota käytiin. 

Luotettavuuden erääksi tekijäksi muodostuukin sen kuva, jonka tutkija nostaa esiin. 

Aineisto haastoi minua tutkijana huomioimaan eritasoisia asioita. Onko tärkeämpää 

tutkimuksen kannalta ottaa esiin oppimisympäristön kuvausta mahdollisimman tarkasti 

vai keskittyäkö esittelemään niitä havaintoja ja huomioita, joita kodinhoitajat tekivät 

omasta työssä oppimisestaan. Miten kuvata sitä arkea, jossa asiakas on työntekijän 

oppaana omaan elämäänsä tai keskustelukumppanina? Jokainen työntekijän valinta 

vaikuttaa yhteistyön sujuvuuteen ja siten käsitykseni mukaan oppimisympäristöistä 

keskeisimmäksi muotoutuu vuorovaikutus. 

7.2 Tulevaisuuden päihde- ja mielenterveystyö kotihoidossa 

Ahlström ja Mäkelä (2009, 677) toteavat, että eniten alkoholinkäytön haitat 

vaikuttavat alle 70-vuotiailla iäkkäillä ihmisillä. Kotihoitoon tullaan usein 

vanhempana, mutta päihteidenkäyttötavoissa tapahtuneet muutokset saattavat johtaa 

siihen, että yhä useammilla kotihoidon asiakkailla on enemmän päihteidenkäytöstä 

aiheutuvia ongelmia kuin aikaisemmin. Tulevaisuuden kotihoidossa on oltava tietoisia 
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niistä kehityssuunnista, joita iäkkäillä ihmisillä mielenterveyden ja päihteidenkäytön 

suhteen tapahtuu. Kotihoidon esimiehille ja erityisesti toimintaa suunnitteleville 

tahoille onkin merkittävää saada ajantasaista tutkimustietoa. On tärkeää, että 

tutkimustietoa iäkkäiden päihteidenkäytöstä, sen aiheuttamista haitoista ja 

mielenterveyden hyvinvoinnista kerätään jatkuvasti. Tutkimuksellisen tiedon 

ohjaamana suunniteltuja toimenpiteitä voidaan kohdentaa oikein. Ennaltaehkäiseminen 

on iäkkäimpienkin ikäryhmässä keskeinen hyvinvoinnin tekijä. Päättäjien niin 

valtakunnallisella kuin kunnallisellakin tasolla on hyvä seurata aktiivisesti tutkimusta. 

Näin voidaan vaikuttaa ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ja esimiesten 

mahdollisuudet pitää henkilöstö tietoisena muutoksista mahdollistuu. 

 

Tässä tutkimuksessa tuli tutkimusongelmien kautta esiin kodinhoitajien käsityksiä siitä, 

miten kotihoito tulevaisuudessa pystyy kohtaamaan päihde- ja 

mielenterveysongelmaisia asiakkaita. Jos aikaa ei ole riittävästi kohtaamisiin, asiat 

jäävät hoitamatta ja niitä ei kyetä käsittelemään. On selvää, että henkilökunta, joka 

työskentelee asiakkaan kotona, on rajallisten mahdollisuuksien äärellä. Tärkeää on, 

että jokaisella työntekijällä on ymmärrys päihde- ja mielenterveysongelmien 

luonteesta. Tämä asettaa haasteita lähihoitajien koulutukselle: ihmisen kunnioittavaa 

kohtaamista kaikissa tilanteissa pitää käsitellä vähintään tasaveroisena asiana 

sairaanhoidollisen osaamisen kanssa. Kumpikaan ei saisi mennä edelle tai jäädä 

pahimmassa tapauksessa huomioimatta. Erityisesti vanhustyöhön suuntautuvaan 

koulutukseen on syytä sisällyttää vahvasti asiakkaan kohtaamiseen ja ikääntyvien 

ihmisten päihde- ja mielenterveystyön näkökulmia. Jokaisen työntekijän 

valveutuneisuudella on merkitystä. Koulutuksen ja kokemusten jakamisen kautta 

voidaan kiinnittää huomiota ikäihmisten kanssa työskentelevien työntekijöiden 

asenneilmastoon. 

 

Koska eettisen pohdiskelun tarve ei katoa minnekään, vaikka työkokemusta olisi 

pitkästikin, on pidettävä huolta siitä, että tulevaisuudessa yhä useampi työryhmä saa 

mahdollisuuden puhua mieltä kuormittavista asioista. Työnohjauksen järjestäminen 

osaksi työtä kehittää yksilön ja työryhmän reflektiotaitoja. Jatkuvaan arviointiin ja 

ammattimaiseen työotteeseen kuuluu kyky arvioida omaa toimintaa. Kehittelemällä 

malleja, joissa työntekijät voisivat yhdessä ratkaista omaan työhönsä liittyviä pulmia 
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yhdessä, voitaisiin päästä lähemmäs asiakaslähtöistä ja asiakasta kunnioittavaa 

työotetta. 

 

Käytännössä on vaikeaa ennustaa tulevaisuutta edes viiden vuoden päähän. Kuitenkin 

tarkkailemalla niitä hiljaisia signaaleja, joita ympäristössä on, voidaan huomata 

kehitystrendejä, joita kotihoidossa mahdollisesti on tulossa. Olen päässyt tätä raporttia 

kirjoittaessani sukeltamaan lähihoitajien koulutukseen opettajana. Opettajan roolissa 

on mielenkiintoista arvioida, minkälaisia jälkiä jättää opiskelijaan valitessaan sanojaan. 

Kotihoidosta puhuttaessa on aivan itsestään selvänä puhuttu siitä, että mielenterveys- 

ja päihdeongelmaisia on tulevaisuudessa enemmän kotihoidossa, vaativampina ja 

huonokuntoisempina kuin tänä päivänä. Huumausaineiden tuomien ongelmien ei 

edelleenkään katsota koskettavan ikäihmisiä. Tällä hetkellä ikä on tekijä, jonka kautta 

tarkastellaan kotihoitoa – kotihoidon tulisi kyetä vastaamaan monenlaisiin arjen tuen 

tarpeisiin, myös nuorempien ihmisten. Toki alueelliset erot tässäkin ovat suuria ja 

myös lapsiperheisiin on joissakin osissa maata satsattu viimeaikoina. Kohtaamalla 

ihmisten tarpeet ja vastaamalla niihin voidaan hoitaa edullisemmin kotona kuin 

laitoksessa. Panostaminen avohuoltoon on linjattu selkeäksi toimintasuunnaksi, mutta 

silti tilanne on se, että pitkistä asiakassuhteista ja kokonaisvaltaisesta vastuusta 

voidaan tämän päivän kotihoidossa vain haaveilla. Tai muistella sitä menneessä 

aikamuodossa. 

 

Asiakasvastuun hajoaminen monenlaisille erikoistuneille työntekijöille on tätä päivää. 

Kuinka siihen kykenee sopeutumaan iäkäs ihminen, jonka perusturvallisuus ei 

ainakaan vahvistu siitä, että monia ihmisiä käy vuorokauden eri aikoina omilla 

avaimilla hänen kotonaan. Järjestelmä on kaukana ihanteesta. Asiakkaan 

kokonaisvaltaisesta hoidosta on mahdotonta edes puhua niin kauan kuin monta eri 

hoitajaa hoitaa asiakkaan asioita. Kun työntekijä etenee saamansa työlistan mukaan, 

on hänellä enemmän aikaa olla asiakkaan luona. Suunta on erinomainen, mutta 

yhdistettynä lisääntyneisiin asiakaspaikkoihin, se ei ainakaan edistä asiakkaan 

tuntemista ja tilanteen kokonaisvaltaista arviointia. Samalla se nakertaa työntekijän 

hyvinvointia, koska oman työn hallinnan tunnetta ei pääse muodostumaan alati 

vaihtuvien asiakkaiden vuoksi. Työssä oppimisen kannalta tarkasteltuna 
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oppimisympäristöt pirstoutuvat niin pieniksi, että kokonaiskuvan muodostuminen 

vaikeutuu. 

 

Minun mielenkiintoinen matkani iäkkäiden ihmisten päihde- ja mielenterveystyötä 

kotihoidossa tehtävään maailmaan on vasta alussa. Tämä tutkimus sai matkan varrella 

mielenkiintoisia ulottuvuuksia ja pienin niistä ei ole se, että olen saanut elävän 

kontaktin kodinhoitajiin, joiden kanssa työssä oppimisesta tuli merkittävä asia. Olen 

kuukautta ennen tämän raportin viimeistelyä siirtynyt opettajaksi koulutuskeskukseen, 

jossa lähihoitajia koulutetaan. Olen vihdoin saanut itselleni ymmärryksen siitä, miksi 

olen kirjoittanut tutkimuksen kotihoidon päihde- ja mielenterveysasiakkaisiin liittyen. 

Nämä tässä raportissa esittämäni pohdinnat ovat saaneet uutta vahvistusta siitä, että 

olen nähnyt uusien lähihoitajien haluavan työssäoppimisjaksolle kotihoitoon.  Minun 

oli tämän raportin lähes loppuun kirjoitettuani helppoa mennä opiskelijaryhmän eteen 

puhumaan kotihoidossa tapahtuvasta haastavien asiakkaiden kohtaamisesta. 

Mielenterveys- ja päihdeasioista puhuminen vaikuttaa niin luonnolliselle ja helpolle, 

ainakin teoriassa. Sitähän se onkin, kun saa asia on arvotettu tärkeäksi ja siihen on 

saatu koulutusta. 

 

Kotihoidon päihde- ja mielenterveystyön kehittäminen on alkanut hankkeissa eri puo-

lilla Suomea. Työryhmien esittämiä tuloksista on luettavissa se, että koulutusta ja kes-

kustelua tarvitaan. Hankkeiden tulosten saaminen jokaisen kotihoidon tiimin tietoisuu-

teen on laaja urakka. Sen tiellä on edelleen ennakkoluuloja ja teemoja, jotka kääntävät 

katseen pois tämän yhden rajatun ja marginaalisenkin asiakaskunnan asioista. Omais-

ten ja läheisten taakkaa helpottaa ammattitaitoinen apu, jonka tulisi olla saatavilla 

mahdollisimman lähellä ja helposti. Kotihoito onkin osaaja juuri sen vuoksi, että kyn-

nyksiä ei pitäisi olla, vaan jokaisen ikäihmisen hoidossa yhtenä luontevana osana tulee 

olla ennaltaehkäisevästi mielenterveydestä huolehtiminen. Helpoiten se käy, kun jo-

kainen hoitaa oman osansa ja jokainen ammattilainen on tehtäviensä tasalla, osaa ottaa 

puheeksi päihteet ja mielen hyvinvoinnin. Työntekijän tulee tietää riittävästi ja ymmär-

tää, että asiakkaan kokonaistilanteeseen vaikuttaa merkittävästi se, miten ammatti-

ihminen ajattelee päihde- ja mielenterveyskysymyksistä. Kodinhoitajien oman päih-

teidenkäytön havainnoiminen työvälineen tapaan saattaa luoda uudenlaista keskustelua. 

Miten saadaan mukaan kaikki tähän keskusteluun, jonka tulisi koskettaa koko perus-
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terveydenhuoltoa? Valtakunnallinen jatkuva hämmennys, joka näiden teemojen ympä-

rillä käy, voitaisiin siirtää tasolle, jossa ei varsinaisesti ole mitään uutta tai mullistavaa, 

mutta joka on aivan välttämätöntä. Koska kyse on ihmisten kohtaamisesta, kunnioit-

tamisesta ja asenteiden uudelleen arvioimisesta, sitä voitaisiin nostaa esiin enemmän 

kuin mitä sitä tällä hetkellä tehdään. Koulutuksella on paikkansa, mutta niin on myös 

sen hiljaisen tiedon siirtämisellä, jota kotihoidon kentällä valtavasti on. Esimiestyön 

merkitystä tulee voida riittävästi korostaa. Tämänkin tutkimuksen tulokset osoittavat, 

että yhdessä keskustelemalla ja ratkomalla tilanteita saadaan aikaan muutoksia, jotka 

parhaimmillaan voivat palvella kaikkia osapuolia. Työntekijää suojaavat samat asiat, 

jotka luovat asiakkaalle turvallisuutta ja jatkuvuutta. Riittävä resursointi ja esimiesten 

tuki tällä tärkeälle työlle ovat edellytyksiä ikäihmisten parempiin päiviin kotihoidossa. 

uusi asia ei myöskään ole se, että kodinhoitajien koulutuksessa tulisi ottaa huomioon 

myös muutokset kotihoidon toimintaympäristössä. Tästä muutoksesta käy hyvänä esi-

merkkinä lisääntyvä päihdeongelmaisten asiakkaiden määrän kasvu.  
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LIITTEET 

Liite 1. Kirje kodinhoitajille. 

 

Hei,     15.1.2012 

oletko kaupungin kotihoidon kodinhoitaja ja haluaisit auttaa minua tutkimaan 

päihde- ja mielenterveysasiakkaiden kanssa tekemääsi työtä? 

Teen kasvatustieteen alaan kuuluvaa pro gradu -tutkimustani aiheesta, joka käsittelee 

kodinhoitajien tekemää päihde- ja mielenterveystyötä työssäoppimisen näkökulmasta. 

Tutkimusaika alkaa tammikuussa 2012 ja se toteutetaan kaupungin kotihoidossa. Lupa 

tutkimuksen tekemiselle on saatu kaupungin sosiaali- ja terveysvirastolta 10.1.2012. 

Tutkimukseen osallistuvat työntekijät saavat tutkijalta käyttöönsä kertakäyttökameran 

ja tarkan ohjeistuksen kuvattavista asioista. Kertakäyttökameran filmi kuvataan 

täyteen eli otetaan 27 kuvaa. 

Ota kuva/kuvia sellaisista tilanteista, joissa olet ollut päihde- ja tai 

mielenterveysasiakkaan luona kotikäynnillä ja koet, että tilanteessa tapahtui 

jotakin merkittävää. Asiakkaan suostumus kuvaamiseen on joka kerralla 

pyydettävä erikseen. Kuva voi esittää mitä tahansa asiaa asiakkaan kotona tai sen 

ympäristössä, ja sen tarkoituksena on myöhemmin palauttaa mieleen kokemuksia 

tapahtuneesta. 

Kuvien ottamisen jälkeen kamerat jätetään tiimin toimistoon, josta tutkija ne hakee ja 

teettä valokuviksi. Myöhemmin yhdessä sovittavalla ajalla kuvien avulla keskustellaan 

kotihoidon päihde- ja mielenterveystyöhön liittyvistä asioista. Tarkoitus on käyttää 

kuvia tilanteiden mieleen palauttajina ja pohtia yhdessä tilanteita (työssä)oppimisen 

kannalta. Keskustelut nauhoitetaan ja nauhoitettuja keskusteluja käytetään 

tutkimusmateriaalina. Tutkimusraportista kenenkään henkilöllisyyttä ei voida tunnistaa. 

Voimia työhön, mukavia kuvaushetkiä ja keskustelua odotellen 

Pia Piispanen 

p. 040 733 2404, pia.piispanen@uta.fi 

Kasvatustieteiden yksikkö 

Tampereen yliopisto 
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Valokuvalistaan on merkitty kaikki tutkimuksessa otetut kuvat. Listassa ovat myös ne kehittämättä 

jääneet kuvat, jotka menivät pilalle teknisten ongelmien vuoksi, mutta joista on keskusteltu hyvinkin 

tarkasti. Kategorioissa on tutkimuksen rajauksen mukaisesti valittu asioita, jotka liittyivät 

mielenterveys- ja päihdeasiakkaisiin. Muuta aineistossa ollutta materiaalia ei ole tähän esitykseen 

kategorioiden osalta liitetty. 

 

Kaikki 

VALOKUVAT 

Keskusteluiden 

TEEMAT 

Edellisistä muodostetut  

KATEGORIAT 

Olohuone 

Keittiö 

Kahvinkeitin 

Ulko-ovi 

Lääkkeet 

Dosetit 

Lääkelaatikko 

Kipulaastari 

Apuvälineet 

Ortoosi 

Tietokone 

Hoitotarvikkeet 

Tarvikekaappi 

Kerakäyttöhanskat 

Siderullat 

Työryhmä 

Lääkäriasiat 

Työvuorolista 

Päivittäisrivit 

Tietokone 

Kello 

Rikkalapio ja harja 

Työryhmän kokous 

Keilapallot 

Ihottuma 

Työreppu 

Itsemääräämisoikeus 

Itsekeskeisyys 

Kotikasvatus 

Persoona 

Ominaisuudet 

Identiteetti 

Arvot 

Tavat 

Ikä 

Työkokemus 

Koulutus  

 

Persoona 

Sairaus 

Tavat 

Tuttuus 

Oma asiakkuus 

 

Omaiset 

Esimies 

Yhteistyöverkosto 

Opiskelijat 

Työaikojen muuttuminen 

 

Tärkeät elämän asiat 

Jaksaminen 

Kiire 

Työn muutos 

 

 

 

 

Työntekijässä vaikuttavat tekijät 

 

 

 

 

 

 

 

Päihde- ja mielenterveysasiakkaaseen liittyviä 

tekijöitä 

 

 

 

Yhteistyö 

 

Muutos työssä 

 

 

 

 

Työntekijän hyvinvointi 
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KATEGORIAT OSAAMINEN 

Tiedot 

 

OSAAMINEN 

Taidot 

OSAAMINEN 

Asenteeet 

  

Työntekijässä vaikuttavat 

tekijät 

 

 

 

 

Päihde- ja 

mielenterveysasiakkaaseen 

liittyviä tekijöitä 

 

 

Yhteistyö 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muutos työssä 

 

 

 

 

 

 

Työntekijän hyvinvointi 

 

 

 

Tietovaranto 

 

 

 

 

 

Ymmärrys 

sairaudesta 

 

 

 

Verkostojen 

tunteminen 

 

 

 

 

 

 

 

Siivouksesta 

kokonaisvaltaiseen 

hoitamiseen 

Erityisosaaminen 

(päihde- ja 

mielenterveys) 

 

 

Omien rajojen 

tunnistaminen 

Varmuus keskustella 

Puheeksi ottaminen 

Kohtaaminen 

 

 

 

Vuorovaikutustaidot 

Läsnäolo 

 

 

 

Vuorovaikutustaidot 

Reflektio 

Palaute 

Yhdessä tekeminen 

Neuvonta 

Tuki 

Uusien perehdytys 

Reflektio 

 

Työtapojen muutos 

Työrytmin muutos 

Vastuun ottaminen ja 

saaminen 

 

 

 

 

Taito jättää työt töihin 

Kyky viettää vapaa-aikaa 

 

Itseluottamus 

Rauhallisuus 

Myönteisyys 

Hallinnan tunne 

Läsnäolo 

 

Itsemääräämisoikeus 

Huumori 

Kunnioittaminen 

Arvostaminen 

 

Aktiivinen 

vuorovaikutus 

 

 

 

 

 

 

 

Uskallus 

Rohkeus 

 

 

 

 

 

 

Lupa itselle olla 

huolehtimatta 

Armollisuus 

 


