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Abstract
The purpose of this study was to clarify the notion of diaconal nursing, to produce a description of
diaconal nursing and to outline a model of it. The study was accomplished in three stages in
accordance with the hybrid model developed by Schwarz-Barcott and Kim (2000). At the theoretical
stage, the literature was searched for information of diaconal nursing. For this purpose, a
discretionary sample of references dealing with diaconal work and nursing was collected in
1998–1999. The material was analyzed with methods of inductive content analysis. At the empirical
stage, the narrative approach was used to collect experiential data about diaconal nursing. The data
were collected in the form of written essays complemented by oral interviews. The narrators were a
group of 70 senior nursing students with the orientation towards diaconal care, 36 teachers of diaconal
care, two consecrated deaconess nurses from five polytechnics on different locations in Finland and
eight nurses without diaconal education and four patients from the Kanta-Häme and Pirkanmaa
regions. One of the informants was testing the diaconal nursing practice, and she discussed that in her
personal narrative. The data were collected in 1998–2003. The substance of the empirical data was
analyzed with holistic methods of narrative content analysis. At the analytical stage, diaconal nursing
was described as a synthesis of the theoretical and empirical stages, and a model was constructed
based on that description.

The results indicated that nurses with and without diaconal education used different terms to
describe diaconal nursing. Based on the model developed here, diaconal work and nursing are
combined into diaconal nursing via the cultural level of religion. Diaconal nursing is a profession
carried out in nursing environments and parishes by nurses with diaconal education. Knowledge of
both nursing science and theology is applied. In addition to nursing interventions, caritative and
liturgic interventions are also used in diaconal nursing. The term 'professional service' is in diaconal
nursing. The interactive relationship is a professional human relationship, where the person being
cared for receives care and compassion without an obligation to "pay back". For the nursing
professional, actions accordant with the Christian view of humanity may be a resource in everyday
nursing. The recipient of care is not expected to have a religious or other conviction. Diaconal nursing
can be learnt through education, and being a professing Christian is not enough to make a nurse a
professional of diaconal nursing.

The knowledge produced is the study can be utilized in diaconal nursing instruction and helps
students to encounter people in nursing practice. The model also provides insight for the development
of diaconal nursing curricula in polytechnics. 

Keywords: conceptual analysis, development of nursing theory, diaconal work, hybrid
model, narrative approach, nursing
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Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selkiyttää käsitystä diakonisesta hoitotyöstä ja tuottaa kuvaus
diakonisesta hoitotyöstä sekä rakentaa siitä malli. Tutkimus muodostuu kolmesta vaiheesta Schwarz
- Barcottin ja Kimin (2000) kuvaaman hybridisen mallin mukaisesti. Teoreettisessa vaiheessa
tehtävänä oli etsiä kirjallisuudesta tietoa diakonisesta hoitotyöstä. Tätä varten kerättiin 1998–1999
harkinnanvaraisella otannalla aineisto diakoniaa ja hoitotyötä käsittelevästä kirjallisuudesta. Aineisto
analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla. Empiirisessä vaiheessa koottiin narratiivista
lähestymistapaa soveltaen kokemuksellista tietoa diakonisesta hoitotyöstä. Aineisto koottiin
kirjoitelmina ja sitä täydennettiin haastatteluin. Kertojina oli 70 diakoniapainotteisen
sairaanhoitajakoulutuksen päättävää opiskelijaa, 36 diakonian opettajaa, kaksi diakonian virkaan
vihittyä sairaanhoitajaa viiden eri paikkakunnan ammattikorkeakoulusta sekä 8 sairaanhoitajaa ja 4
potilasta Kanta-Hämeestä ja Pirkanmaalta. Yksi kertojista testasi diakonista hoitotyötä
hoitokäytännössä, josta hän tuotti sisäisen tarinansa. Aineisto koottiin 1998–2003 välisenä aikana.
Aineisto analysoitiin holistis-sisällöllisesti narratiivisen aineiston analyysin mukaisesti.
Analyyttisessa vaiheessa kuvattiin diakonista hoitotyötä teoreettisen ja empiirisen vaiheen
muodostamana synteesinä, jonka perusteella siitä rakennettiin malli.

Tulokset osoittivat, että diakoniaan kouluttautuneet ja kouluttautumattomat sairaanhoitajat
puhuvat eri käsittein diakonisesta hoitotyöstä. Kehitetyn mallin mukaan diakonia ja hoitotyö
yhdistyvät diakoniseksi hoitotyöksi uskonnon kulttuurisen tason kautta. Diakoninen hoitotyö on
professio, jota tekevät diakoniseen hoitotyöhön kouluttautuneet sairaanhoitajat hoitotyön
toimintaympäristöissä ja seurakunnissa. Siinä sovelletaan hoitotieteen ja teologian tietoa.
Diakonisessa hoitotyössä toteutetaan hoitotyön auttamismenetelmien lisäksi karitatiivisia ja liturgisia
auttamismenetelmiä. Diakonisessa hoitotyössä puhutaan ammatillisesta palvelemisesta.
Vuorovaikutussuhde on ammatillinen lähimmäissuhde, jossa hoidettava kokee saavansa
lahjomatonta hoitamista ja rakkauden tunnetta. Hoitotyöntekijälle kristillisen ihmiskäsityksen
mukainen toiminta voi olla voimavara hoitamisen arjessa. Hoidettavana olevalta ihmiseltä ei
edellytetä uskonnollista tai muuta vakaumusta. Diakoninen hoitotyö voidaan oppia koulutuksessa ja
pelkkä hoitajan kristillinen vakaumus ei anna valmiuksia tähän työhön. Tutkimuksessa tuotettua
tietoa voidaan hyödyntää hoitotyön opetuksessa ja sen seurauksena käytännön hoitotyössä ihmisen
kohtaamisissa. Lisäksi tuotettu malli lisää ymmärrystä kehittää diakonista hoitotyötä opiskelevan
sairaanhoitajan opetussuunnitelmaa ammattikorkeakoulussa.

Asiasanat: diakonia, hoitotieteellisen teorian kehittäminen, hoitotyö, hybridinen malli,
käsiteanalyysi, narratiivinen lähestymistapa





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

” Pidä huolta itsestäsi. 
Jos kaipaat minua, katso 
tähtiin ja olen siellä 
syntyen joka ilta uudelleen 
niin kuin tämä  
diakoninen hoitotyö - rakkaana. 
Niin paljon kuin taivas tähtiä 
saa 
niin on paljon ollut Sinulla mi-
nulle antaa.” 
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Kiitokset 

Kiinnostukseni käsitteisiin on herännyt jo lapsuudessani. Äidinkielenopettajani oppikou-
lussa kiinnitti huomiomme sanoihin, ja täsmensi herkästi jos käytimme käsitteitä huoli-
mattomasti. Muistan Maria Murtoa, nyt jo edesmennyttä, kiinnostuksen siemenestä käsit-
teitä kohtaan syvällä kunnioituksella. 

Kun vuosia sitten tutkin lasten kokemusmaailmaa ja heidän käyttämiään käsitteitä, pa-
lasin varmaankin alitajuisesti omiin lapsuuskokemuksiini. Pidin tärkeänä, että lapsille 
puhutaan sellaista kieltä, että he pystyvät sen ymmärtämään. Kehittymiseni tutkijana on 
saanut suunnan kohti syvällisempää ymmärrystä käsitteistä tämän kolmannen tieteellisen 
opinnäytetyöni maisemissa. Kootessani kertomuksia diakonisesta hoitotyöstä, olen koh-
dannut eri ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Kertojat ovat kulkeneet 
kanssani ja auttaneet minua löytämään uusia ulottuvuuksia käsitteiden maailmaan. Ilman 
heidän kiinnostustaan ja läsnä olevaa osallistumistaan tutkimukseni ei olisi mahdollistu-
nut. Esitän parhaat kiitokseni kaikille kertojille. 

Oulun yliopiston professori, THT Helvi Kyngäs on kasvattanut minua ihmisenä ja tut-
kijana kannustaen, kriittisen asiantuntevasti, lämpöä huokuvalla olemuksellaan. Hänen 
ohjauksensa ja yhteiset keskustelut ovat auttaneet minua kaikissa tutkimukseni vaiheissa 
eteenpäin. Uskon ohjaajani olevan merkityksellisin tekijä nyt kun olen päättämässä tätä 
vaihetta. Sydämellisin ja aurinkoisin kiitos kuuluu hänelle. 

Lämpimät kiitokseni osoitan väitöskirjatyöni esitarkastajille professori emerita, FT 
Sirkka Laurille ja professori emeritus, TT Esko Koskenvesalle. Professori emerita Sirkka 
Laurin vahva asiantuntemus ja perusteellinen paneutuminen työhöni ja sen perusteisiin 
auttoi minua työn rakenteellisessa jäsentelyssä ja hoitotyön käsitteiden tarkastelussa. Pro-
fessori emeritus, Esko Koskenvesaa haluan kiittää syvällisistä keskusteluista diakoniasta, 
sen historiallisista taustoista ja tutkimuksesta. Laaja-alaisen kokemuksensa perusteella 
professori emeritus, Esko Koskenvesa on esittänyt arvokasta palautetta, joka on auttanut 
minua jäsentämään ajatteluani erityisesti diakoniasta ja kokoamaan sitä tähän tutkimuk-
seen. 
 



Esimieheni TK, johtaja Pentti Huhtinen ja DI, KT opettajankoulutusjohtaja Maarit 
Jääskeläinen ovat ihmislämmöllä ja viisaalla johtamistaidollaan valaneet minuun turval-
lista luottamusta hoitaa työtehtäviäni tämän tutkimukseni eri vaiheissa. Osoitan heille 
mitä parhaimmat ja kauneimmat kiitokseni. Kiitän myös hyviä, jopa ystävyyteen saakka 
syventyneitä ihmissuhteita työyhteisöissäni, kiitos henkisestä mukana olostanne. 

Olen kiitollinen monialaisesta ja monitieteisestä tutkijayhteistyöstä, jossa olen voinut 
kokea kannustavaa, myötäelävää ja rakentavaa kritiikkiä. Parhaat kiitokseni haluan osoit-
taa TtT Anne Korhoselle läsnä olevasta, ideoivasta ja kriittisestä hoitotieteellisestä kes-
kustelusta koko tutkimusprosessin ajan. FL Sirkka-Liisa Leinosta kiitän asiantuntevasta 
ja nopeasta englannin kielen tarkastuksesta. Äidinkielen tarkastuksessa olen saanut tukea 
läheltä. Kiitän kaikkia, jotka olette eri tavoin olleet mukana tutkimukseni eri vaiheissa. 

Elämäni merkitykselliset sosiaaliset suhteet koostuvat pienistä murusista, jotka antavat 
voimaa työn tekemiseen ja inhimilliseen jaksamiseen. Lämpimät kiitokseni Maisa, Nippe 
ja Nöpötin murujen kokoamisesta kanssani. Rakas sisareni Hanna-Liisa, olet yksi aarteis-
tani vanhempieni ja perheeni rinnalla, kiitos että olet olemassa. Kiitän myös kaikkia rak-
kaita sukulaisiani toistemme tuesta. 

Rakkaita vanhempiani, sotiemme sitkeitä veteraaneja, kiitän kodin lämmöstä. Äitini 
on aina kannustanut minua opiskelemaan ja tukenut minua monin tavoin lahjakkaana ja 
arvokkaana ohjaajana kaikissa elämäni vaiheissa. Isäni on tarkka sanojen käytöstä. Hän ei 
ole lakannut muistuttamasta minua äidinkielen opettajani opeista. Viimeisin ilahduttava 
isäni opetus oli kun hän ohjasi käyttämään oikein sanaa onnitella erotukseksi ajatukselle 
toivottaa onnea. Hellimmät kiitokseni teille Äiti ja Isä. 

Rakkaat aarteeni, tyttäreni, ovat tarmokkaasti itsenäistyneet äidin jatkuvasti opiskel-
lessa. Pienenä ollessaan yksi tytöistä sanoi, että hänestä tulee isona Tentissä, kun äitikin 
on. Kiitos, että olette jaksaneet minua ymmärtää, auttaa ja rakastaa. Aviopuolisoni on 
kulkenut rinnallani monet vaiheet ja muistuttanut, että on asetettava itselleen tavoitteita ja 
rohkeasti kuljettava niitä kohti. Hänen omat tutkimuksensa työmäärien mittaamisesta 
yhdistettyinä minun mallin rakentamiseeni antanevat pohjaa tarkastella kodin arkisia mal-
leja avarakatseisesti. Kodin arjesta olen ollut toisinaan sivussa kun äitinä, puolisona, 
opettajana ja tutkijana olen yrittänyt jakaa aikani eri suuntiin. Suurimmat kiitokseni teille 
kaikkein läheisimmät. Yhdessä on hyvä jatkaa. 
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1 Johdanto 

Tässä tutkimuksessa rakennetaan diakonisen hoitotyön malli. Diakoninen hoitotyö esiin-
tyy suomalaisessa ammattikorkeakoulussa oppiaineena diakoniaan suuntaavan sairaan-
hoitajan koulutuksessa (Diak, Opinto-opas 2003-2004). Diakoninen hoitotyö -käsitteen 
määritteleminen on monitieteisyyteen pohjautuva prosessi, jossa käytetään hoitotieteen ja 
teologian tietoa. Tutkittavaa käsitettä ja sen sisältöä on määritelty vähän, eikä siitä ole 
kattavaa ja yleisesti käytettyä määritelmää eikä mallia (Ryökäs 1994a, 2000, Myllylä 
2000).  

Diakonian alkujuuret johtavat Uuteen testamenttiin ja alkuseurakuntaan. Diakoniaa on 
historian kulussa toteutettu luostarien diakonisissa laitoksissa. Lähimmäisen palvelemi-
nen liitetään erityisesti kristityn elämään. Uskonpuhdistuksen jälkeen luterilaisuudessa 
hämärtyi seurakunnan yhteisöllinen luonne ja diakonia, kunnes pietismi herätteli diako-
niaa uudelleen. Eri aikoina diakonian karitatiivista, sosiaalista, pastoraalista, katekeettista 
ja liturgista perusfunktiota on Veikkolan (2002) mukaan painotettu eri tavoin. Diakonian 
liittäminen sairaanhoitajakoulutukseen ymmärretään sen historiallisen taustan kautta. 
Sairaiden, köyhien ja rampojen hoito kuului Ruotsi-Suomen kirkkojärjestyksen ja kirkko-
lakien mukaan kirkolle (Kirkkolaki 1869). Vaivaishoitoasetuksen (1879) mukaan ala-
ikäisten, heikkomielisten, raajarikkoisten sekä pitkällisempää tautia sairastavien tai van-
huuttaan heikkojen auttaminen kuului yhteiskunnalle. Suomen senaatin vuonna 1893 
vahvistamien sääntöjen mukaan seurakuntiin oli perustettava kirkollinen diakonaatti. Tä-
hän tehtävään tarvittiin kärsiviä, sairaita, köyhiä ja raihnaisia varten diakonissoja. Dia-
konian pyyteettömyys erottaa toiminnan maksullisesta sosiaali- ja terveysalan palvelusta, 
jota Veikkola (2002) kyseenalaistaakin. 

Ensimmäinen diakonia-alan oppilaitos on vuodelta 1867, jolloin perustettiin Helsingin 
Diakonissalaitos. Sen perustaminen käynnisti suomalaisen diakonissa-sairaanhoitaja-
koulutuksen. Myöhemmin oppilaitoksia perustettiin muuallekin Suomeen (Kirkkolaki 
1869, Tervehdys Oulun Diakonissakodista 1936, Henttonen 2002). Varhaisten opetus-
suunnitelmien mukaan diakoniapainotteisen sairaanhoitajakoulutuksen opetus painottui 
rakkauden kasvattamiseen oppilaiden sydämiin, sielunhoitoon ja lääkäreiden opetukseen 
erilaisista sairauksista. Koulutuksen pääpaino oli käytännön harjoittelussa. Uskonto, raa-
mattutunnit ja diakonia täydentyivät 1900-luvun alussa laskennon, äidinkielen, yhteiskun-
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taopin, anatomian ja sairaan siveysopin opetuksella. (Diakonissakodin pöytäkirjat 1896–
1907, Mustakallio 2001.) 

Diakonian koulutusta on sen alusta alkaen säädellyt tavalla tai toisella kirkko. Suomen 
ev. lut. kirkon piispainkokous hyväksyi ensimmäisen kaikille diakoniakouluttajille yhtei-
sen diakonissan koulutusammatin opetussuunnitelman vuonna 1986. Kun 1990-luvun 
vaihteessa ammattikorkeakoulut tulivat osaksi koulutuspoliittisia rakenteita, opetus-
suunnitelmia uudistettiin edelleen. Sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmat tulivat 
koulukohtaisiksi, joita säätelee laki (ks. Laki ammattikorkeakouluopinnoista 351/2003). 
Tästä huolimatta piispainkokous määrää niistä opinnoista, jotka sairaanhoitaja-
koulutuksessa hyväksytään kirkon diakonian virkaan (Piispainkokouksen pöytäkirjat 
1986, Piispainkokouksen määräys 1996/4). Sekä opistotason että ammattikorkeakoulun 
koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa ilmenee käsite diakoninen hoitotyö (Diakonissan 
opetussuunnitelman…1988, DIAK, Opinto-opas 2003-2004). 

Palvelu, auttaminen ja lähimmäisen huomiointi on osa seurakuntana elämistä. Tämä 
ajatus on Koskenvesan (2002) mukaan johtanut kirkon yleisen virkakehityksen yhtey-
dessä diakonin viran hahmottumiseen ensimmäisen sataluvun lopulla. Diakonian virka on 
Kirkkojärjestyksen (KJ 6:9) mukaan yksi seurakunnan pakollisista viroista kanttorin ja 
kirkkoherran viran ohella. Kirkon diakonian virasta käytetään kirjallisuudessa syno-
nyymisesti nimitystä diakonaatti, joka on aiheuttanut paljon keskustelua (Koskenvesa 
1989, Ahonen 1991a, Kiviranta 1991, Sollamo 1991) ja keskustelu jatkuu edelleen. Sai-
raanhoitajan tutkinnon suorittaneesta voidaan käyttää nimitystä diakonissa tai kirkon dia-
konian viranhaltija. 

Diakonista hoitotyötä opetetaan sairaanhoitajille, vaikka sen sisältöä ei ole määritelty 
(Möttönen 1994, Henttonen 1997, Oulun seudun ammattikorkeakoulun opinto-opas 
1994-1995, 1998-1999, Myllylä 2000). Diakonian käsikirjassakaan (Helosvuori ym. 
2002) ei diakonista hoitotyötä kuvata. Diakonia- ja hoitotyö -käsitteitä on tutkittu paljon, 
mutta niitä on määritelty kirjavasti ja niiden on todettu olevan liian laajoja sellaisenaan 
teorianmuodostamiseksi (Chinn & Jacobs 1987, Blennberger 1989, Brodd 1992). Hoito-
työssä vallitsee yksimielisyys keskeisistä peruskäsitteistä, mutta kun niitä sovelletaan 
hoitokäytännössä tai hoitotyön tutkimuksessa ja kehittämisessä todetaan käsitteiden epä-
täsmällisyys (Ellis 1992, Schwarz-Barcott & Kim 2000). Samalla käsitteellä viitataan eri 
ilmiöihin ja näitä ilmiöitä kuvataan useilla termeillä. Myös kansainvälisessä käsitteistössä 
ja niiden käännöksissä on epävarmuutta (Lauri & Elomaa 1999). 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selkiyttää käsitystä diakonisesta hoitotyöstä ja 
tuottaa kuvaus diakonisesta hoitotyöstä sekä rakentaa siitä malli. Diakonisen hoitotyön 
kuvaus ja malli voivat parantaa hoitotyön opetuksen ja sen seurauksena hoitamisen laatua 
ihmisen kohtaamisissa. Tutkimuksessa saatu tieto lisää ymmärrystä kehittää diakoniaan 
suuntaavan sairaanhoitajan koulutusohjelmaa ja sen opetussuunnitelmaa. 

Käytän tässä tutkimuksessa Schwarz-Barcottin & Kimin (2000) kehittämää hybridistä 
mallia käsiteanalyysin välineenä. Tutkimus muodostuu mallin mukaisesti kolmesta vai-
heesta, teoreettisesta, empiirisestä ja analyyttisesta vaiheesta. Teoreettisessa vaiheessa 
diakoniaa ja hoitotyötä kuvataan kirjallisuuden pohjalta. Empiirisessä vaiheessa diakonis-
ta hoitotyötä kuvataan narratiivisen lähestymistavan avulla kertojien kuvaamana. Narra-
tiivinen tutkimus viittaa Gudmundsdottirin (1996) mukaan kaikkeen sellaiseen tutkimuk-
seen, jossa kertomuksen käsitettä käytetään ymmärryksen välineenä. Tämän tutkimuksen 
empiirisessä vaiheessa ymmärrystä diakonisesta hoitotyöstä etsitään aineiston kertojilta. 
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Analyyttisessa vaiheessa teoreettisessa ja empiirisessä vaiheessa muodostunutta kuvaa 
tutkittavasta ilmiöstä vertaillaan toisiinsa. Tämän jälkeen määritellään diakoninen hoito-
työ ja siitä rakennetaan malli. Hoitotieteen näkökulmasta tutkimus on mielenkiintoinen, 
sillä diakonisesta hoitotyöstä on vähän aikaisempaa tutkimusta. 
 



2 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 

2.1 Hybridinen malli käsitteenmäärittelyn välineenä 

Diakoninen hoitotyö -käsitettä tarkastellaan Schwartz-Barcottin ja Kimin (2000) kehittä-
män hoitotyön käsitteenmuodostuksen selkiyttämiseen soveltuvan hybridisen mallin 
avulla. Se pohjautuu Hardyn (1990) käsitykseen siitä, että on tärkeää muodostaa selkeitä 
käsitteitä asteittain, teorian kehittämiseksi. Hybridistä käsiteanalyysia on käytetty (Mad-
den 1990, Knafl & Deatrick 1993, Browne 1997, Myllylä 2000) hoitotieteellisessä tutki-
muksessa hoitotyön kannalta tärkeiden käsitteiden kehittämiseen ja tuomaan lisää tietoa 
hoitotyöstä.  

Koska käsitteet ovat teorian perusosia, joiden yhteyksiä kuvataan eksplisiittisten 
(avoin) ja implisiittisten (epäsuora) lausumien avulla on huomioitava, että tutkimuksen 
kohteeksi valittu käsite on yhteydessä hoitokäytäntöön (Moody 1990 b, Chinn & Kramer 
1991, Meleis 1992, Smith 1994). Käsitteet ovat ajattelun ja vuorovaikutuksen välineitä, 
joiden avulla tunnistetaan ja luokitellaan hoitotyön ilmiöitä ja hoitamisen tilanteita. Käsit-
teitä pidetään sekä empiirisen että havainnoitavan todellisuuden kuvina ja ihmisen koke-
muksien ja abstraktin ajattelun ilmauksina. Ne yleistävät kokemustietoa. Ilman empiiri-
sen aineiston koontaa ei voida muodostaa käsitteitä. Käsitteen muodostus on pitkän tie-
dostamisprosessin tulos eikä ole yhtä ainoaa tapaa tehdä käsiteanalyysia. (Kim 1991, Me-
leis 1991, Rodgers 1993.) 

Walker ja Avant (1992) pitävät käsitettä ajattelemalla luotuna kuvana jostakin ilmiöstä. 
Käsitteet voivat olla abstraktisia, konkreettisia tai primitiivisiä. Abstraktiset käsitteet voi-
daan määritellä konkreettisten ja primitiivisten avulla, mutta ne eivät ole riippuvaisia 
ajasta ja paikasta kuten konkreettiset käsitteet. Primitiivisiä käsitteitä ovat ne, joilla on 
sama merkitys kaikille samassa kulttuurissa oleville. Sanat eivät ole sama kuin käsite. Ne 
vain auttavat ilmaisemaan jotakin olemassa olevaa tai ei-olevaa, jota ei voida sanallisesti 
ilmaista. (Walker & Avant 1992, Knafl & Deatrick 1993, Rodgers 1993). 

Käytännön teoria on määritelty (Moody 1990a, Ingram 1991, Meleis 1992) uskomus-
ten, filosofisten olettamusten ja traditioiden kokoelmaksi, joilla perustellaan tehdyt käy-
tännön ratkaisut. Näitä teorioita voidaan hyödyntää hoitotyön käytäntöä kehitettäessä 
(Silva & Sorell 1992, Wilde ym. 1994). Teoriat ja mallit muodostuvat käsitteistä ja niiden 
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välisistä yhteyksistä (Meleis 1991, Walker & Avant 1992). Käsitteen kuvaus sellaisena, 
kuin se esiintyy kirjallisuudessa ja käytännön hoitotyössä, on eräs hoitotieteen perustut-
kimuksen tavoite (Kim 1983, Fawcett 1989, Walker & Avant 1992), jollaisena tämä tut-
kimus ymmärretään. Käsiteanalyysi ei ole pelkkä menetelmä, vaan se on metodologia tai 
lähestymistapa, joka hoitotieteellisessä tutkimuksessa (Knafl & Deatrick 1993, Rodgers 
1993, Moir & Abraham 1995) on saanut yhä merkittävämmän aseman. 

Käsiteanalyysin metodeja ovat kehittäneet monet eri tutkijat (Walker & Avant 1983, 
Chinn & Jacobs 1987, Rodgers 1993b), jotka kuvaavat käsiteanalyysin vaiheita hieman 
eri tavoin. Tunnusomaista edellä mainituille on lähtökohta analysoitavan käsitteen tunnis-
tamisesta ja analyysin etenemisestä kurinalaisena prosessina. Tässä tutkimuksessa sovel-
letaan hybridistä mallia käsiteanalyysin välineenä Schwartz-Barcott & Kimin (2000) mu-
kaan kolmivaiheisesti kuviossa 1. esitetyllä tavalla.  

Hybridisen mallin sovellus tarkoittaa tässä sitä, että tämän tutkimuksen lähestymistapa 
on lähellä fenomenologiaa, vaikka mallin kehittäjien näkemys oli systeemiteoreettinen. 
Mallin rakentamisessa hypoteesit jäntevöittävät tutkimusta Schwarz-Barcottin & Kimin 
(2000) mukaan ja ne tehdään aikaisempien tulosten ja teorian pohjalta. Kun diakonisesta 
hoitotyöstä ei ole aikaisempaa teoriaa ei tässä tutkimuksessa esitetä hypoteeseja. 

Analysoitavan käsitteen valinnasta on hoitotieteen alueella erilaisia näkemyksiä. Jot-
kut tutkijat kuten Hogue (1985) ja Reed & Leonard (1990) lähtevät ajatuksesta, että valit-
tava käsite voidaan ottaa muissa tutkimuksissa esiintyvästä käsitteestä. Leininger (1985) 
ja Rew & Barrow (1987) ovat kuvanneet lähtökohdaksi sellaisen kirjallisuudessa esiinty-
vän käsitteen valintaa, jota on riittämättömästi analysoitu. Schwartz-Barcottin & Kimin 
(2000) mukaan nykyinen ajatus on, että analysoitavaksi valitaan käsite kliinisestä hoito-
käytännöstä. 
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Kuvio 1. Hybridisen mallin mukaisen käsiteanalyysin eteneminen. 

Hybridisen mallin perusajatuksena on tutkijan samanaikainen työskentely sekä teoreetti-
sen että empiirisen tiedon parissa. Teoreettisen osan tarkoituksena on muodostaa pohja 
käsiteanalyysille. Empiirisen aineiston avulla sitä selkiytetään. Empiirinen osa toteutuu 
kvalitatiivisin menetelmin, joka tässä tutkimuksessa noudattelee narratiivisista lähesty-
mistapaa. 

Tässä tutkimuksessa yksi potilaista testaa diakonisesta hoitotyöstä muodostunutta kä-
sitystä hoitokäytännöissä, sillä näin saadaan syvällisempää ja koeteltua tietoa diakonisen 
hoitotyön sisällöstä. Tutkimusten (Williams 1984, Kyngäs 1995, Mathieson & Stam 
1995) mukaan vakava sairaus saa ihmisen pohtimaan sairauttaan ja kokemaansa hoitoa 
eri näkökulmista ja suhteessa sosiaaliseen ympäristöönsä asettaen asioita uuteen tärkeys-
järjestykseen. 

Analysoitavan aineiston koontaan vaikuttaa tutkittavan ilmiön luonne, käytössä olevat 
resurssit ja tutkimuseettiset näkökulmat (Field & Morse 1987, Nieswiadomy 1993, Syrjä-
lä 1993). Tutkija voi hybridisen mallin mukaisen käsiteanalyysin sovelluksessa esittää 
empiirisessä vaiheessa tutkimusjoukkoa rajaavia kysymyksiä. Empiirinen aineisto voi 
olla suhteellisen pieni. Erityisesti silloin, kun teoreettisessa osassa koottu käsitemääritel-
mä on suhteellisen selkeä, voi aineistoon kuulua jopa kolmesta kuuteen tiedonantajaa tai 
ryhmää. Tämän tutkimuksen aineisto on laaja (vrt. Schwartz-Barcott & Kim 2000).  

Analyyttisessa osassa tuotetaan kuviossa 1. esitetty synteesi teoreettisen ja empiirisen 
osan tuloksista. Tämä osa on tulososa, jossa esitellään ja arvioidaan tuotokset sekä pohdi-
taan käsitteelle kehitetyn määritelmän ja mallin soveltuvuutta ja merkitystä hoitotyölle. 
Muodostetut käsitteet saavat vahvistusta empiriasta tai ne joudutaan määrittelemään uu-
delleen. Prosessi jatkuu niin kauan kunnes käsite saadaan määritellyksi. Raportin kirjoit-
tamisen muodon tutkija rakentaa persoonallisesti ilman yksityiskohtaista hybridisen mal-
lin mukaisen käsiteanalyysin ohjeistoa (Schwartz-Barcott & Kim 2000). 

 

 

Teoreettinen  
vaihe  
*valitse käsite 
*etsi kirjallisuus 
*käsittele merkitykset  
 

Empiirinen vaihe 
*määrittele tilanteet 
*sovi aloitus 
*etsi tapaukset 
*kerää tiedot ja 
*analysoi ne 

Analyyttinen vaihe l. 
synteesi 

*puntaroi tai vertaile 
edellisten vaiheiden tu-
loksia ja kirjaa lopulli-
set tulokset
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2.2 Narratiivisuus empiirisen osan lähestymistapana 

Empiirisen osan tarkoituksena on kehittää ja testata valittua käsitettä käytännössä. Tämän 
tutkimuksen empiirisessä osassa tutkimuskohdetta kuvataan induktiivisesti narratiivisen 
lähestymistavan avulla. Narratiivisen lähestymistavan erottaa Hatchin & Wisniewskin 
(1995) mukaan perinteisestä laadullisesta tutkimuksesta tietämisen subjektiivisuus. 
Konstruoinnin tuloksena syntyy totuus, joka on suhteellinen ja se rakentuu sosiaalisessa 
prosessissa (Abma 2002). Tutkija tarkastelee kohdetta kokonaisuutena ja tulee osaksi sitä, 
voidakseen ymmärtää tämän kokonaisuuden (Maines 1993, Manning & Cullum-Swan 
1994, Poirier & Ayres 1997). 

Narratiivinen filosofia juontuu inhimillisen kokemuksen ja olemassaolon erityislaatui-
suuden pohdinnoista (Heidegger 1992, Husserl 1995), inhimillisen toiminnan ymmärtä-
misen ongelmista (MacIntyre 1981, Taylor 1985) sekä kysymyksestä hyvästä elämästä 
(Harva 1983, Taylor 1985). Kertomuksen (lat. narrare) käsite ymmärretään tarinan esit-
tämiseksi merkkien muodossa, ja yksi kertomus voi sisältää Gudmundsdottirin (1996) 
mukaan monia tarinoita, jotka voidaan tulkita eri tavoin. Narratiivisen tutkimuksen luon-
netta ja sen filosofisia ja metodologisia lähtökohtia luonnehditaan usein tietynlaisin onto-
logisin perussitoumuksin (Gudmundsdottir 1996) ja sitä kuvataan myös käsitteiden fe-
nomenologinen ja hermeneuttinen viitekehyksessä (MacIntyre 1981, Crities 1997). 

Kun narratiivi ymmärretään tutkimuksen lähestymistapana, puhutaan tutkittavan ilmi-
ön ontologiasta, tiedon luonteesta ja epistemologiasta eli menetelmästä, jolla tietoa koo-
taan (Munhall 1993). Narratiivin ontologisten lähtökohtien mukaan kertoja on aktiivinen 
ja merkityksiä antava ihminen. Ontologisuus tässä tutkimuksessa ymmärretään MacInty-
ren (1981) muotoileman ajatuksen näkökulmasta niin, että ihmisen olemisen ja elämän 
tarinan välillä on yhteys. Ihmisen olemassaolo on perusteiltaan tarinallista, ja tarinat ele-
tään ennen kuin ne kerrotaan. Ihmisen elämä on sidoksissa yhteiskunnallisiin käytäntöi-
hin ja niiden traditioihin. Kertomukset välittävät yhteisön arvoja ja ohjaavat ihmistä toi-
mimaan sellaisissa rooleissa, joita yhteisö hänelle tarjoaa. Yksityisen kertojan käsitys 
ympäröivästä todellisuudesta muokkaa yleistä kokemusta. Tästä johtuen tässä tutkimuk-
sessa ollaan kiinnostuneita niistä ilmiöistä, joita diakoniseen hoitotyöhön suuntaavat sai-
raanhoidon opiskelijat, heidän opettajansa, sairaanhoitajat ja hoitoja kokeneet kertojat 
kuvaavat diakonisesta hoitotyöstä (Nilssen ym. 1998.) 

Narratiivisen aineiston keruussa ei käytetä tutkijan oman identifikaation tuottamia 
strukturoituja lomakkeita tai kysymyksiä, vaikka tutkija voi viedä kertomusta eteenpäin 
kommentein. Tässä tutkimuksessa käytettiin aineistona kirjoitettuja ja puhuttuja kerto-
muksia siitä, mitä on diakoninen hoitotyö. Narraatio on lähettäjän ja vastaanottajan välis-
tä intertekstuaalista kommunikointia. Se voidaan myös määritellä puhutuksi ja kirjoite-
tuksi diskurssiksi jostain tapahtumasta. (Magliola 1970, Burgos 1988, Cohan & Shires 
1988, Genette 1990). 

Tämän tutkimuksen empiirisessä osassa tarkastellaan ihmisen sisäistä tarinaa ja liiku-
taan ihmisen sisäisessä maailmassa, johon liittyy metodologisia ongelmia. Kaikki narra-
tiivisesti suuntautuneet tutkijat eivät Nilssenin ym. (1998) mielestä hyväksy sitä, että tut-
kija ja tutkittava eivät kohtaa henkilökohtaisesti, vaan käyttävät kirjoitettuja tekstejä. Tä-
mä on ymmärrettävissä siten, että narratiivi jakaantuu kahteen eri osaan, kerrontaan ja 
diskurssiin (Chatman 1980). Nilssen ym. (1998) pitävät kuitenkin mahdollisena tutkia 
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ihmisen kokemusta kirjoitetun kertomuksen tekstitulkintana, kuten tässä tutkimuksessa 
tehdään. He ovat käyttäneet narratiivista menetelmää tutkiessaan kasvatusta ja opetusta 
moraalisena ja kutsumuksesta lähtevänä toimintana. Tässä tutkimuksessa tutkija ja tutkit-
tavat kohtaavat kun kirjoitettua kertomusta täydennetään haastatteluin. 

Narratiivisen lähestymistavan avulla voidaan selvitellä ihmisen merkityssuhteita tie-
toisen ja tiedostamattoman olemassaolon alueilla. Koska ihminen on luonnostaan kertoja, 
merkityssuhteet voivat välittyä ulkopuoliselle kerronnan välityksellä. Tajunnan tutkimi-
seen liittyy metodologisia ongelmia, joita myös Rauhala (1995) on pohtinut. Mielen si-
säinen maailma, tajunta tai tietoisuus, niin kuin sitä kutsutaan, on ollut psykologialle vai-
kea kohde, ja hoitotieteellinen tutkimus voi ymmärtää mielen tutkimisen psykologian 
kautta.  

Kokemusmaailmaa on kuvattu (Smith 1969, Magliola 1970, Myllylä 1993) typologioi-
na, joiden elementteinä ovat tunteet, ajatukset, unelmat, toiveet, emootiot tai aistiha-
vainnot. Vastauksen hakeminen tai kokemusmaailman kuvaaminen voi olla mahdollista 
samanlaisena vain hetken tai pari, sillä kokemukset vaihtuvat ajan vaihteluiden ja kul-
loisenkin kehityskauden myötä. Tässäkin tutkimuksessa havaitaan kertojien kuvauksissa 
erilaisten emootioiden vaikutus kerrontaan sen eri vaiheissa. Kokemusmaailma on ihmi-
sen sisällä oleva subjektiivinen todellisuus, johon ulkopuolisen on vaikea päästä sisälle. 
Kokemusmaailma on alati liikkeessä olevia tunteita (Smith 1969, Rauhala 1993). Ajatus 
tajunnasta yksilöllisen todellisuuden alueena liittyy narratiivisen lähestymistavan eksis-
tentiaalisuuteen. Ihminen ei voi milloinkaan olla kertomuksen täysivaltainen tuottaja eikä 
kertomusta voi vapaasti omaan mielikuvitukseen pohjaten tuottaa, sillä ihminen on monin 
sitein kiinnittynyt yhteisönsä ja kulttuurinsa traditioihin, jossa hän elää annettujen ehtojen 
rajoissa (Kerby 1991). Tämä ymmärrys tukee käsitystä diakonia- ja hoitotyö -käsitteiden 
muuttumisesta ajan kuluessa, jossa menneisyyden kaiut ja nykyisyyden kulttuuri kohtaa-
vat (Gudmundsdottir 1996). 

Sternin (1992) mukaan ihmisen kokemusmaailma jakaantuu viidelle eri tasolle: ihmi-
nen elää kuuden viikon ikäisestä neljän ja puolen kuukauden ikään tunteiden maailmassa, 
jonka jälkeen hän elää lähimmän sosiaalisen maailman alueella vuoden ikään asti. Tätä 
seuraa mielen maisemien maailma. Vuoden ja kahden kuukauden iässä ihmiselle avautuu 
sanojen maailma ja edelleen neljävuotiaasta alkaen eletään kertomusten maailmassa. Ker-
tomusten maailma mahdollistaa omien kokemusten kerronnan toiselle ihmiselle sanalli-
sessa muodossa. Kokemus on Rauhalan (1981e) mukaan ihmisen mielellistä suhdetta 
maailmaan tai omaan itseensä. Se välittyy tietoisuuteen aistihavaintojen kautta tietyssä 
tilassa, tiettynä aikana. Vygotskyn (1962) mukaan sisäisen puheen kehittyminen on ihmi-
sen psyyken kehityksessä ratkaiseva askel. Kun kieltä käytetään kommunikointiin toisten 
kanssa, voidaan sitä käyttää myös oman ajattelun välineenä, jollaisena se on tietoista. 
Vygotskyn (1962) ajatusta ulkoisen ja sisäisen puheen vuorovaikutteisuudesta voidaan 
soveltaa kertomuksen ja sisäisen tarinan välisen suhteen hahmottamiseen.  

Tietoisuus ei ole ensiksi jonkinlaisena instrumenttina Rauhalan (1981e) mukaan ja 
ryhdy sitten kokemaan, vaan kokemus on tajunta, ja ellei kokemusta ole, ei ole tietoisuut-
takaan. Tietoisuus on prosessi, joka tulee olemassa olevaksi kokemuksen kautta. Se on 
siten se ihmisen olemuspuoli, jonka avulla ymmärretään. Kun asia ymmärretään, se voi-
daan pukea kertomusmaailman avulla toiselle ihmiselle ymmärrettävään muotoon. Tietoi-
suus on inhimillisen kokemuksen kokonaisuus, joka on rakenteeltaan mielellisyyttä. Mie-
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len avulla ihminen ymmärtää, tuntee ja tietää asiat joksikin. (Rauhala 1981e, Omery 
1983, Stern 1992, Munhall 1993.)  

Yksilöllisen mielen tutkiminen voidaan torjua epistemologisesti, jolloin sitä pidetään 
mahdottomana. Tutkija ei voi päästä ihmisen mieleen kuin kielellisten ilmausten kautta, 
ja kielelliset ilmaisut ovat ensisijaisesti seurauksia sosiaalisista tilanteista, eivät todellisia 
ajatuksia. Tätä väitettä ei voida kumota, mutta sitä voidaan epäillä. Kielelliset ilmaisut 
ovat ikkuna mielen sisälle (Rauhala 1995), johon perustuu myös ihmisten välinen vuoro-
vaikutus ja tiedon siirtäminen ihmiseltä toiselle. Tietäminen ei rajoitu siihen mitä yksi 
ihminen tietää, vaan siinä yhden tai useamman ihmisen tietäminen on päällekkäistä ja 
sisäkkäistä (Webb & Blond 1995, 624). Tästä ikkunasta voidaan katsella myös tutki-
muksellisesti kokemusta, joka tässä tutkimuksessa kietoutuu diakonisen hoitotyön ympä-
rille. 

Narratiivinen lähestymistapa on lähellä fenomenologiaa siten, että merkityksen käsi-
tettä tavoitellaan koettuna, oleellisten ja merkityksellisten asioiden ja tapahtumien löytä-
miseksi. Husserlilainen fenomenologia on Perttulan (1996, 8) mukaan kiinnostunut ta-
junnan struktuureista eli sellaisista asioista, joiden olemassaolo on edellytettävä ennen 
konkreettista kokemusta. Narratologian isänä pidettyä Chatmania (1980) on kuvattu erää-
nä fenomenologina, mutta hänen määrittämäänsä fiktiota ja tahtoa, ihmistä muuttuvana 
tai pysyvänä ja ehyenä on kritisoitu (Genette 1990). Deskriptiivisen fenomenologian alu-
eella tietoisuuden rakenteeseen liittyvät merkitysulottuvuudet eli noemat, jotka ovat kes-
keisiä tutkimuskohteita (Beck 1994, Ray 1994, Walters 1995). Subjektiivisissa kokemuk-
sissa deskriptiivinen fenomenologia painottaa tiedollisia kokemuksia (Saarinen 1989). 

Fenomenologisuus tämän tutkimuksen empiirisessä osassa tarkoittaa inhimillistä ko-
kemusta aktiivisena toimintana, jossa uudet kokemukset integroituvat aiemmin muotou-
tuneeseen merkitysjärjestelmään (esim. Gudmundsdottir 1996, Rauhala 1995). Asioilla 
on aina merkitys, ja ne suhteutuvat aina ihmisen erilaisiin projekteihin. Inhimillinen ko-
kemus on menneen, nykyhetken ja tulevan yhdistävä ajallisuus ja näin ajatellen kokemus 
on Critiesin (1997) mukaan luonteeltaan kerronnallista. 

Hermeneuttisuus korostaa sitä, että kertomukset eivät ainoastaan toista elämää ja välitä 
kulttuurisia elämän malleja, vaan jäsentävät ja rikastavat elämän merkityksiä. Kerronta ja 
sen tulkinta tuovat elämään ja sitä koskevaan kokemukseen oman lisänsä. Ricoeur (1991) 
on väittänyt ihmisen tulkitsevan elämäänsä tarinoiden, tekstien ja symbolien välityksellä. 
Kertomus jäsentää elämää merkityksellisiksi kokonaisuuksiksi. Hermeneuttisuus on aja-
tusta kokonaisuuden ensisijaisuudesta suhteessa osiinsa, jolloin kertomuksen osat muo-
dostavat merkityksensä siitä kokonaisuudesta, johon ne liittyvät. Kertomuksessa ilmene-
vä kokemus on aina osa kulttuuria ja sen historiaa (Crities 1997). Tästä ajattelusta johtuen 
tämän tutkimuksen empiirisessä osassa on myös piirteitä fenomenologiaan kuuluvasta 
hermeneuttisesta lähestymistavasta. 

Narratiivisen tutkimuksen ydin on kertomusten analyysi ja sen alue on monialainen. 
Tästä seuraa käsitteen näkyminen monissa merkityksissä. Sisäinen tarina on tajunnallinen 
tutkintamalli, jonka avulla ihminen ilmentää ja jäsentää arvonsa, tavoitteensa ja sosiaali-
set suhteensa. Sisäistä tarinaa on kuvattu (Ricoeur 1991, McAdams 1995) persoonallisen 
identiteetin perustaksi tai ettei ihmisellä ole sielua ilman sisäistä tarinaa (Gudmundsdottir 
1996). Sisäisen tarinan avulla ihminen kulkee menneestä kohti tulevaa ja hahmottelee 
tulevaisuuden suunnitelmia ja elämyksiä (ks. Crities 1997). 
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Sisäinen tarina on prosessi, jossa voidaan erottaa kolme tasoa. Ensimmäisellä, alkupe-
räisellä tasolla, ihmisen elämä näyttäytyy pre-narratiivisena kuten Kerby (1991) asian 
ilmaisee. Reflektiivisellä tasolla sisäinen tarina on itselle kerrottu ja itselle tuotettua si-
säistä puhetta. Tämän tason kerronta on tarpeellista kun arkiset asioiden merkityksenan-
not edellyttävät pohdintaa. Metareflektion tasolla ihminen erittelee tietoisesti sisäistä ta-
rinaansa ja sen merkityksiä, ja kertoo sitä tietoisena, että kyseessä on tarina. Merkitykset 
eivät ole pelkästään kielellisiä, vaan niiden avulla voidaan tulkita elämää ja toimintaa 
(Vygotsky 1962, Rauhala 1995, Crities 1997). Tässä tutkimuksessa yksi aineiston kertoja 
on tuottanut sisäistä tarinaa prosessina kokemuksestaan diakonisesta hoitotyöstä. Näin on 
voitu testata aiemmin muodostunutta käsitystä diakonisesta hoitotyöstä käytännössä. 

Sisäinen tarina muodostuu ajallisesti elettyjen ja koettujen elämäntilanteiden ehdoilla, 
ja se rakentaa toimintaa ja ympäröivää todellisuutta aikasidonnaisesti. Se tuottaa jatku-
vasti uusia aineksia sitä laajemmin kuin ympärillä tapahtuu ja ympäristöä havainnoidaan. 
Mitään sisäistä tarinaa ei voida pitää muita todellisempana, kuten kokemuksessa muuten-
kaan. Jotta tarina voi Linden (1993) mukaan herättää emootioita ja antaa elämälle suun-
taa, sen on tunnuttava omalta. 

Sisäistä tarinaa voidaan pitää ihmisen kokemuksen ymmärtämisen perusteena. Teoree-
tikot (Vygotsky 1962, Bruner 1990) ovat korostaneet emootioita ja kokemuksia osana 
ihmisen henkistä ja käytännön toimintaa. Tarina sisältää aina erottamattomana kognitiivi-
sen ja emotionaalisen kokonaisuuden. Emootiot heijastavat jonkin käsitteen tai tapahtu-
man kokemista jonakin (Taylor 1985, 47-54). Emootioiden kautta ihminen kokee asiat ja 
toiminnot tietynlaisiksi suhteessa omiin tarpeisiin ja suhteessa ajallisuuteen. Sisäinen 
tarina pukee kuviksi sellaiset asiat kuin pelko, toivo, epätoivo tai se, mitä ei vielä edes 
tunnisteta. Sisäinen tarina voi muodostua kokonaisuudeksi, joka yhdistää erilaisia koke-
muksia merkitysjärjestelmiksi. Virikkeenä muutokselle voi toimia uusi selitys ongelmalli-
selle elämäntilanteelle kun se jäsentyy uusien merkitysten kautta (Baumeister 1997). 

Kuten kokemuksen jäsentäminen itselle, myös sisäinen tarina on valikoivaa. Tällaista 
valikoivaa sisäistä tarinaa on hyödynnetty myös narratiivisessa terapiassa, jolloin Whiten 
& Epstonin (1990) mukaan vanhan tarinan katveeseen jäänyttä kokemusvarastoa käyte-
tään uuden tarinan rakennusaineksena. Koetut käsitteet ja asiat voivat näin saada uusia 
muotoja saman kertojan tarinassa. Tässä tutkimuksessa ei toteutettu eikä tutkittu narratii-
vista terapiaa. 

Tässä tutkimuksessa ihminen ymmärretään kristillisen ihmiskäsityksen mukaan niin, 
että hän on henkinen ja järjellinen, johon kuuluu Jumalan äänenä toimiva omatunto. Sen 
ulottuvuudet ovat ajallisessa ja iankaikkisessa todellisuudessa. Ihmistä puhutellaan omal-
la nimellä. Hoitotieteellisessä ja usein muussakin tutkimuksessa ihminen ymmärretään 
humanistiseen ajatteluun pohjautuen aristotelelaisittain niin, että hän kuuluu luontoon. 
Silloin ihmisestä käytetään usein käsitettä olio, potilas ja asiakas. (esim. Harva 1983, 
Lindqvist 1988, Aristoteles 1989, Kalkas 1989, Niiniluoto & Saarinen 1989, Åstedt-
Kurki 1992, Rauhala 1993, 1994, Nikkonen 1996, Sihvola 1996).  

 



3 Tutkimuksen tarkoitus ja tehtävät 

Tutkimuksen tarkoituksena on selkiyttää käsitystä diakonisesta hoitotyöstä ja tuottaa ku-
vaus diakonisesta hoitotyöstä sekä rakentaa siitä malli. Diakonisen hoitotyön kuvaus ja 
malli voivat parantaa hoitotyön opetuksen ja sen seurauksena hoitamisen laatua ihmisen 
kohtaamisissa. Tutkimuksessa saatu tieto lisää ymmärrystä kehittää diakoniaan suuntaa-
van sairaanhoitajan koulutusohjelmaa ja opetussuunnitelmaa. Sosiaali- ja terveysalan 
koulutuksen kehittämiseksi tarvitaan selkeästi määritellyt käsitteet. 

 
Teoreettisessa vaiheessa tehtävänä on etsiä kirjallisuudesta tietoa diakonisesta hoitotyös-
tä. Diakonisen hoitotyön mallin rakentamiseksi vastaan kysymyksiin hybridisen mallin 
jäsentelyn mukaisesti: 

 
1  Miten diakonista hoitotyötä kuvataan kirjallisuudessa 
1.1 Millaiseksi käsitettä diakonia voidaan kuvata kirjallisuuden perusteella 
1.2 Millaiseksi käsitettä hoitotyö voidaan kuvata kirjallisuuden perusteella 

 
Empiirisessä vaiheessa etsitään kokemuksellista tietoa diakoniakouluttajilta ja diakonista 
hoitotyötä opiskelevilta sekä hoitotyötekijöiltä ja hoitoja kokeneilta ihmisiltä diakonisesta 
hoitotyöstä ja testataan diakonista hoitotyötä hoitokäytännössä. Tässä tutkimuksen vai-
heessa vastataan kysymyksiin:  

 
1 Mitä on diakoninen hoitotyö diakonian opettajan kertomana 
2 Mitä on diakoninen hoitotyö sairaanhoidon opiskelijan kertomana 
3 Mitä on diakoninen hoitotyö diakoniseen hoitotyöhön kouluttautumattoman sai-

raanhoitajan kertomana 
4 Millaiseksi hoitoa kokeneet ihmiset kuvaavat diakonista hoitotyötä 

Tutkimusprosessin kolmannessa, analyyttisessä vaiheessa, kuvataan diakonista hoitotyötä 
teoreettisen ja empiirisen vaiheen muodostamana synteesinä ja vastataan kysymyksiin: 

1 Mitä on diakoninen hoitotyö teoreettisen ja empiirisen aineiston muodostamana 
synteesinä 

2 Millainen on diakonisen hoitotyön malli 



4 Tutkimuksen eteneminen 

Tässä tutkimuksessa tutkimuskohteena on diakoninen hoitotyö kirjallisuudessa ja hoito-
työn ympäristössä. Tutkimuksen tarve syntyi tilanteessa, jossa tarvittiin uudenlaista tietoa 
diakonisesta hoitotyöstä. Teoria on järjestelmällisesti koostuva rakennelma, jonka avulla 
kuvataan, selitetään, ennustetaan ja kontrolloidaan jotain ilmiötä (Meleis 1991, Niiniluoto 
2002). Teoria- ja malli -käsitteitä käytetään joskus synonyymisesti ja mallia voidaan pitää 
teorian esiasteena (Meleis 1991). Tässä tutkimuksessa malli ymmärretään teorian esias-
teena. 

Diakonisen hoitotyön mallin rakentaminen (taulukko 1.) etenee tässä tutkimuksessa 
Schwarz-Barcottin & Kimin (2000) kuvaaman hybridisen mallin mukaisesti.  

 

Taulukko 1. Tutkimuksen eteneminen ja mallin rakentaminen. 

Tutkimuksen vaiheet Aineistot Analyysi 
Teoreettinen vaihe Diakonian ja hoitotyön 

kirjallisuus, Liitetaulukko 1. 
Induktiivinen sisällönanalyysi 

   
Empiirinen vaihe  70 diakoniaan suuntaavaa 

sairaanhoidon opiskelijaa 
Narratiivisen aineiston 

 36 diakonian opettajaa Holistic-content analyysi 
 10 sairaanhoitajaa  
 4 potilasta (+ 1 sisäinen tarina)   

 
Analyyttinen vaihe Teoreettisen ja empiirisen 

vaiheen aineistot 
 

Holistic-content analyysi, 
teoreettisen ja empiirisen vaiheen 
tulosten vertailu, ja mallin 
rakentaminen 

 

Käsiteanalyysiprosessin avulla kehitettäville malleille ei ole valmiiksi kehitettyjä ja tes-
tattuja mittareita mallin testaamiseksi vaan ne on Schwarz-Barcottin & Kimin (2000) 
mukaan tutkijan itse kehitettävä. Tässä tutkimuksessa yksi kertojista testaa diakonisen 
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hoitotyön ilmenemistä erilaisissa hoitokäytännöissä ja tuottaa siitä sisäisen tarinan. Näin 
ajatellaan voitavan täydentää teoreettisen ja empiirisen aineiston synteesinä muodostunut-
ta kuvaa diakonisesta hoitotyöstä. (Gudmunsdottir 1996.) 

Diakonisesta hoitotyöstä ei ole käytössä suomalaista tai kansainvälistä perustiedostoa, 
joten diakonista hoitotyötä ei voi verrata eri kertojaryhmien kesken aikaisempiin tutki-
muksiin. Sen sijaan hybridisen mallin mukaisen käsiteanalyysin synteesivaiheessa teo-
reettisen ja empiirisen vaiheen tulosten vertailu on tärkeää. Synteesinä voidaan muodos-
taa kootun aineiston tuottama kuvaus tutkittavasta käsitteestä tai joudutaan keräämään 
uutta empiiristä aineistoa käsitteen selkiyttämiseksi (Schwarz-Barcott & Kimin (2000). 



5 Teoreettisen vaiheen toteuttaminen 

5.1 Teoreettinen aineisto 

Teoreettinen aineisto kerättiin joulukuussa 1998 ja tammikuussa 1999 harkinnanvaraisen 
otannan menetelmällä (Lincoln & Cuba 1985), josta Soininen (1995) käyttää myös käsi-
tettä tarkoituksenmukainen otanta. Haku tehtiin suomen, ruotsin, norjan, saksan ja eng-
lanninkielisin hakusanoin. Tietokantoina olivat Medic-, Medline-, ja CINAHL- sekä 
HELKA ja LINDA hakemistot. Kun tarkoituksena oli analysoida käsitteitä diakonia ja 
hoitotyö ja niiden yhdistelmäksi muotoutunutta käsitettä diakoninen hoitotyö, aloitettiin 
aineiston haku termillä diakoninen hoitotyö, koska juuri tämä käsite oli herättänyt dia-
konisen hoitotyön kouluttajana ja koulutuksen kehittäjänä toimineen tutkijan mielenkiin-
non. Haku ei tuottanut sellaista tulosta, jossa diakoninen hoitotyö-käsitettä olisi syste-
maattisesti määritelty. Siitä saatiin vain viitteet Möttösen (1994) ja Henttosen (1997) te-
kemiin tutkimuksiin, joissa kummassakaan ei diakonista hoitotyötä ole systemaattisesti 
määritelty. Tuloksen perusteella edettiin tarkentaen hakusanat yhdistelmäksi diakonia ja 
hoitotyö. Tämäkään yhdistelmä ei tuottanut tuloksia. Jatkettaessa hakua erikseen ha-
kusanoina diakonia ja hoitotyö tuloksena oli tuhansittain hoitotyötutkimuksia. Diakonias-
ta on vähemmän tutkimuksia. Teoreettisen aineiston haussa käytetyt hakusanat on esitetty 
liitetaulukossa 1. 

Saaduista diakoniaa ja hoitotyötä koskevista kirjallisuusviitteistä rajattiin harkinnanva-
raisesti tähän tutkimukseen sellaista aineistoa, jossa diakoniaa tarkastellaan suhteessa 
koulutukseen, diakonian virkaan tai yhteiskunnalliseen toimintaan. Näin valitusta teoreet-
tisen vaiheen kirjallisuudesta keskusteltiin diakoniaa tutkineitten henkilöiden kanssa sik-
si, että haluttiin lisänäkemystä aineistoksi valittavan tutkimuksen kirjoittajien kokenei-
suudesta tutkijana. Haluttiin myös tietoa valittavaksi aiottujen julkaisujen käyttökelpoi-
suudesta tähän tutkimukseen. Vastaavalla tavalla hoitotyötä koskevasta aineistosta kes-
kusteltiin hoitotyön tutkijoitten kanssa. 

Hoitotyö -käsite rajattiin koskemaan pääosin sellaista kirjallisuutta, jossa ilmenee kä-
sitteen taustalla oleva arvomaailma, tai jossa käsite liitetään hengelliseen tai kulttuuriseen 
hoitamiseen, hengellisyyteen hoitotyössä tai sankaruuteen ja caritas ajatteluun. Käydyt 
keskustelut selkiyttivät teoreettisen aineiston valinnan rajaamista. (Lincoln & Cuba 
1985.) Tämän teoreettisen aineistonkeruuprosessin tuloksena valittiin kaksitoista hoitotie-



 

 

31

teellistä ja viisitoista teologian alaan kuuluvaa tutkimusta analysoitavaksi. (ks. liitetau-
lukko 2.) Näiden lisäksi etsittiin ammattikorkeakoulun opinto-oppaasta tietoa diakonises-
ta hoitotyöstä. 

Hoitotyön ja diakonian peruskäsitteet ovat liian laajoja sellaisenaan teorianmuodos-
tuksen lähtökohdiksi (Chinn & Jacobs 1987, Brodd 1992), joten on tarkoituksenmukaista 
päästä lähemmäksi käsitteiden kuvaamaa perusilmiötä. Analysoitavan kirjallisuuden va-
lintaa ja analyysin tekemistä ohjasi kysymys, jolla pyrittiin tavoittamaan diakoniassa, 
hoitotyössä ja diakonisessa hoitotyössä kiinnostuksen kohteena oleva näkökulma ja teo-
reettisen aineiston ilmiöihin tuottamat näkökulmat. Viime kädessä kirjallisen aineiston 
rajaus onkin tutkijan itsensä tehtävä ja perusteltava (Voutilainen 1994). 

 

5.2 Teoreettisen aineiston analyysi 

Teoreettisessa vaiheessa aineiston analyysissa sovellettiin induktiivisen sisällönanalyysin 
menetelmää. Analyysin tekemiseksi ei ole olemassa yksityiskohtaisia sääntöjä (Burnard 
1991, 1996, Morse & Field 1995, Burns & Grove 1997), on vain tiettyjä ohjeita analyysi-
prosessin etenemisestä. Sisällön analyysia käytetään kirjoitetun ja puhutun aineiston pel-
kistämiseen. Sen avulla tunnistetaan ja kuvataan kohteena olevan ilmiön ominaispiirteitä 
ja tehdään niistä johtopäätökset (Weber 1990, Waltz ym. 1991, 299). Analyysimenetel-
mää voidaan käyttää aineistolähtöisesti tai teorian testaamiseen (Waltz ym. 1991, 299, 
Kyngäs & Vanhanen 1999). 

Schwartz-Barcottin & Kimin (1986) mukaan tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuksen 
tehtävä ohjaavat tutkijan ratkaisuja aineiston analysoimisessa. Tutkijan on päätettävä en-
nen analyysin aloittamista, analysoiko hän aineiston dokumenteissa ilmaistujen, vai myös 
piilossa olevien viestien näkökulmasta (Morse & Field 1995, Burns & Grove 1997). Täs-
sä tutkimuksessa analysoitiin dokumenteissa ilmaistutut viestit. Induktiivisen sisällönana-
lyysin sovellusta merkitsi aineiston narratiivinen lukutapa, jossa analyysiyksiköksi valit-
tiin ajatuskokonaisuus erilaisista teema-alueista (Schwartz-Barcott & Kim 1986, Burns & 
Grove 1997, Lieblich ym. 1998). 

Luokitusrunko oli aineistolähtöinen. Analyysi aloitettiin lukemalla aineistoa huolelli-
sesti useita kertoja. Aineiston lukeminen ja alustavan analyysin toteuttaminen tehtiin li-
mittäin (Schwartz-Barcott & Kim 1986, Morse & Field 1995), koska harkinnanvaraista 
otantaa käytettäessä aineiston analyysi alkoi jo aineistoa kerättäessä. Koska osa kirjalli-
suudesta tilattiin ulkomailta koko aineisto ei ollut samanaikaisesti käytettävissä. Lukemi-
sen aikana tehtiin päiväkirjamerkintöjä lukuisista pohdinnoista ja ideoista, joita tutkijan 
mieleen tuli. Aineistoa luettaessa sille tehtiin Deyn (1993) kuvaamia kysymyksiä (kuvio 
2), esimerkiksi: mitä diakonia on? Nämä kysymykset ja merkinnät johtivat eteenpäin ai-
neiston analyysin seuraavassa vaiheessa ja auttoivat luokitusrungon muodostumisessa. 
Tämä on kategorioiden muodostamisen ensimmäinen vaihe. 

Analyysin seuraava vaihe on ryhmittely (kuvio 2/a), jossa on kyse pelkistettyjen ilmai-
sujen erilaisuuksien ja yhtäläisyyksien etsimisestä (Schwartz-Barcott & Kim 1986). Sa-
maa tarkoittavat ilmaisut yhdistetään samaan kategoriaan (kuvio 2/b) ja annetaan katego-
rialle sen sisältöä kuvaava nimi. Induktiivisesti kategorioita muodostettaessa tutkija päät-
tää tulkintaansa hyväksi käyttäen, mitkä asiat yhdistetään samaan kategoriaan, ja mitä ei 
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voida yhdistää (Weber 1985, Schwartz-Barcott & Kim 1986). Tämä vaihe on jo aineiston 
käsitteellistämistä (kuvio 2/c). 

Analyysiä jatkettaessa (kuvio 2/d) yhdistetään samansisältöiset kategoriat toisiinsa. 
Näin syntyy yläkategorioita, joille annetaan nimi. Abstrahointia jatketaan kategorioita 
yhdistäen niin kauan kuin sisältö sitä edellyttää ja toiminta on mielekästä (Weber 1985, 
Schwartz-Barcott & Kim 1986). Yläkategorioista muodostetaan edelleen niitä yhdistävä 
kategoria (kuvio 2/e). 

 

 

Kuvio 2. Esimerkki induktiivisen analyysin etenemisestä. 

Aineistosta pyrittiin löytämään päävirtaukset ja suuntaukset ja sellaiset teema-alueet, jot-
ka aineistossa toistuvat, sekä sellaiset teema-alueet, jotka hajautuvat eri suuntiin. Kirjalli-
suutta luettiin myös sillä perustein, miksi tutkimusta on tuotettu. (Allen & Jensen 1990, 
Thompson 1990).  

D 
Yläkategoria 
-ammatillista 
diakonian viran 
hoitamista 

E 
Yhdistävä ka-
tegoria 
- professionaali-
suus 

B 
Alakategoria 
- ammatillista ja 
ei-ammatillista 
kirkkosidonnai-
suutta 
- osa diakonaat-
tia

A 
Aineiston ryhmitte-
ly/Pelkistetty ilmaisu 
Mitä diakonia on? 
-ammatillista ja ei-
ammatillista palvelemis-
ta 
- diakoniatyötä 
- diakonissan työtä 
- diakonin työtä 
- tehtäviä diakonaatissa 

C 
Aineiston abstrahoin-
ti/käsitteellistäminen 
- kouluttautuneisuus kir-
kon tehtäviin 
- asiantuntijuus kirkossa 
- viranhoito kirkossa 
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5.3 Diakonisen hoitotyön teoreettinen määrittely 

5.3.1 Diakonia professiona 

Diakonia eli palveleminen määritellään usein eri toimijoiden professioksi (Ahonen 
1991a, Brodd 1992, Ewalds ym. 1992, Bäckström 1994, Åstrand 1995, Diakonaattiko-
mitea 1997). Diakonian virkaa kuvataan kirkkojärjestyksessä tarkoitetuksi perinteiseksi 
karitatiiviseksi (rakkauden palvelun) viraksi, jota termiä Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon asettama diakonaattikomitea on käyttänyt (Diakonaattikomitea 1997). Diakonian 
virkakysymystä tarkastellut Brodd (1992) liittää diakonian kirkkoon osana yhteiskuntaa, 
jossa se on sakramentti, viesti Kristuksesta. Kaiken tekemänsä kirkko tekee ihmisen väli-
tyksellä. Diakonian viralla on keskeinen osa kirkkona olemisessa. Broddin mukaan viras-
sa oleva on vihitty kirkon virkaan, johon on myös useimmat diakoniapainotteisen sai-
raanhoitajakoulutuksen suorittaneet vihitty. 

Diakonian virka on kirkkojärjestyksen (KJ 6:9) mukaan yksi seurakunnan pakollisista 
viroista Suomen ev.lut. kirkossa, mutta ei kaikissa kirkoissa. Kirkon virasta on diakonian 
virkaa koskeneessa keskustelussa käytetty myös nimityksiä kirkon erityinen virka, kirkon 
ordinoitu virka, erityinen pappeus, palveluviran pappeus sekä kirkollinen virka. Uuden 
testamentin pohjalta näkyy seurakuntiin perustetun melko varhain erityisiä palvelutoimia, 
joita sekä mies- että naisdiakonit hoitivat. Diakonian virasta käytetään myös synonyymi-
sesti nimitystä diakonaatti. (Koskenvesa 1989, Ahonen 1991a, Kiviranta 1991, Sollamo 
1991). Diakonian viranhaltija vihitään virkaan, josta aikaisemmin säädettiin kirkkolaissa. 
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa diakonia ei ole pelkkä professio. Kirkkojärjes-
tyksen (KJ 4:3) mukaan seurakunnan ja sen jäsenen tulee harjoittaa diakoniaa, joka suun-
tautuu erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. 

Diakoniatyö suuntautuu eri kulttuureissa yhteiskunnan eri alueille, ja sen tavoitteena on 
auttaa ihmistä elämään tasapainoisessa suhteessa itsensä, toisten ihmisten ja muun ympä-
ristön kanssa, sekä auttaa ihmistä hengellisesti eheytymään. Diakoniatyön tavoitteet ja 
toimintatavat on määriteltävä aikojen muuttuessa. Jokainen toimija luo tietoisesti tai tie-
tämättään diakonian toimintastrategiansa. Diakoniatyö voi olla ammatillisen koulutuksen 
tai kouluttamattoman tekemää työtä. (esim. Lanara 1978, Eriksson 1987, Ewalds ym., 
1992, Henttonen 1997, Veikkola 2002). 

Diakonissan tekemää työtä, joka pohjautuu sairaanhoitajakoulutukseen, on määritelty 
kirjallisuudessa käsittein diakonia, diakoniatyö, diakoninen hoitotyö ja diakonissan työ. 
Diakonin tekemä työ, kuvataan diakoniatyöksi, sosiaalityöksi ja sosiaalialan koulutuksen 
suorittaneen tekemäksi työksi. (Ewalds ym. 1992, Möttönen 1994, Henttonen 1997, Myl-
lylä & Purola 1998). 

Diakoniapainoteisen sairaanhoitajan (AMK) opetussuunnitelmassa puhutaan diakoni-
sesta hoitotyöstä ja vastaavasti diakoniapainotteisen sosionomin (AMK) opetussuunni-
telmassa diakonisesta sosiaalityöstä tai oikeammin sosiaalialan työstä (DIAK, Opinto-
opas 2003-2004). Diakonia on kristillisen kirkon eri tavoin toteutuvaa vastuun kantamista 
lähimmäisestä. Kirkon työntekijät tekevät diakoniatyötä ja seurakuntalaiset ja vapaaeh-
toiset tekevät vapaaehtoistyötä tai diakoniatoimintaa. Hierarkisesti käsitteitä diakonia, 
diakonian viranhaltijan tekemä työ, diakoninen hoitotyö tai -sosiaalialantyö, diakoniatyö, 
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diakonian virka ja diakonaatti on vaikea asettaa järjestykseen. Diakonian ymmärtäminen 
edellyttää Vikströmin (1983) mukaan kristillisen uskon kokonaisnäkemystä kirkosta ja 
maailmasta. 

Ryökäksen (1991a) mukaan diakonian määrittelyissä näkyvät usein diakoniatyönteki-
jöiden, ja heille asetettujen velvoitteiden ja odotusten ulottuvuudet. Diakonian viranhalti-
jan toimintana diakonia kuvataan ruumiillisessa ja sielullisessa hädässä olevien ihmisten 
auttamisena, kristillisenä kasvatuksena ja Kristuksen palvelemisena lähimmäisissä. (vrt. 
Diakonian virkaan vihittävien vihkikaava.) 

Ahonen (1991a) tutkiessaan diakonian virkaa diakonaattiuudistuksen näkökulmasta on 
todennut, ettei diakonian virasta ole selkeää kuvaa. Diakonaatti on käsite, jonka ympärillä 
on käyty historian kulussa laajaa keskustelua. (ks. Diakonaattikomitea 1997). Diakonaa-
tilla voidaan tarkoittaa diakonian virkaa laaja-alaisempaa kirkon viran osaa, joka sisältää 
karitatiivisen diakonian lisäksi katekeettisia ja liturgisia tehtäviä. Keskustelu diakonian 
professiosta ja diakonaatista ja sen määrittämisestä jatkuu edelleen. (Diakonaattikomitea 
1997.) 

 

5.3.2 Diakonia sielunhoitona 

Sielunhoitoa, joka toteutuu kaikkialla siellä, missä kaksi kristittyä tapaa toisensa (Man-
nermaa 1984a) pidetään osana diakoniaa. Näin ymmärrettynä sielunhoidon toteuttaminen 
ei välttämättä edellytä erityistä koulutusta. Ryökäs (1990b) kuvaa sielunhoitoa heikosti 
hahmottuvaksi diakonian osa-alueeksi, jollaisena se on kaikkien ihmisten mahdollisuus. 
Bäckström (1994) kuvaa sielunhoitoa kriisissä olevien, vanhusten ja sururyhmien dia-
koniaan kuuluvaksi osa-alueeksi. Koulutuksessa (Oulun seudun ammattikorkeakoulun 
opinto-opas 1998-1999) sielunhoitoa pidetään diakoniapainotteisessa sairaanhoitajakou-
lutuksessa auttamismenetelmänä. 

Karénin (1996) tutkimuksessa sairaalalääkärit kuvasivat sielunhoitoa sairaalasielun-
hoitajien tehtäväksi. Sielunhoito vähentää potilaan ahdistusta ja poistaa kuolemanpelkoa. 
Sielunhoitaja kuuntelee ongelmia, lohduttaa ja tukee potilasta sairauden aikana. Sie-
lunhoito voi myös luoda turvallisuutta, poistaa syyllisyydentunteita ja tyydyttää uskon-
nollisia tarpeita. Sairaalalääkärit kuvasivat sairaalasielunhoidon piiriin kuuluviksi myös 
ehtoollisen jakamisen, hätäkasteen suorittamisen, potilaan kanssa rukoilemisen ja ripin 
mahdollisuuden tarjoamisen potilaalle. Ammatillisena työnä sielunhoitoa ei Karénin 
(1996) tutkimuksessa pidetty sairaanhoitajille kuuluvana. Sielunhoidon tausta ymmärret-
tiin tulevan teologiasta, jonka ymmärtäminen voi täydentää tai tukea sairaanhoitajan työ-
tä. 

 

5.3.3 Diakonia yhteiskunnassa ja osana kirkkoa 

Diakoniaa ja yhteiskunnan sosiaalitoimintaa tutkinut Komulainen (1977) on kuvannut 
diakoniaa hoitoa tarvitsevan ihmisen hengen, sielun ja ruumiin rationaalisena toimintana. 
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Tästä voi johtaa kysymyksen, miten henki ja sielu eroavat toisistaan. Kun tiedetään, että 
tutkija ei milloinkaan kykene sulkeistamaan kaikkia käsityksiään tutkittavasta ilmiöstä, 
niin tässä kohdin tyydytään ymmärtämään, että Komulainen kuvaa diakoniaa yhteiskun-
nallisena ja kirkollisena toimintana. Hän puhuu ihmisen tarpeista kokonaisuutena teologi-
aan kuuluvin käsittein (vrt. Husserl 1995). Komulaisen tutkimus osoittaa, että diakoniasta 
puhutaan erilaisissa merkityksissä yhteiskunnan ja diakonian toimintoina, ja on vaikea 
löytää yhteiskunnallista sosiaalitointa ja diakoniaa yhdistävää määritelmää tai toiminta-
mallia. 

Philippin (1975c) diakoniateoria kuvaa diakoniaa seurakunnan sakramentaalisena 
Kristus-muotoisuutena ja toisaalta uskoon perustuvana vanhurskautetun elämänä. Raama-
tun varhaisimpina aikoina ei Philippin (1993) mukaan käytetty käsitettä diakonia, mutta 
se ilmeni seurakunnissa toiminnallisesti, jolloin orjien kohtaloa oli huojennettava ja heik-
koja autettava. Järveläinen (1988) on tutkinut Paul Philippin käsitystä diakoniasta kirkon 
uskon ja elämän ilmauksena systemaattisen analyysin menetelmällä. Tutkimuksen pää-
lähteenä oli sellainen Philippin tutkimus, jota on pidetty tärkeänä luterilaisessa diakonian 
teologiassa. Analyysin tuloksena muodostui ajatus, että diakonia on kirkon sisäinen teh-
tävä, ja seurakuntana oleminen on diakonian primaari vastaus sosiaalisiin ongelmiin. Hän 
kirjoittaa: “Joka tahtoo puhua oikein diakoniasta, hänen on puhuttava oikeasta kirkosta.“ 
Diakonia on seurakunnan elämänmuoto, ja yhteiskuntaan suuntautuva saarna, martyria, 
on kutsu seurakuntaan (Järveläinen 1988.) 

Brodd (1992) on diakoniaa tutkiessaan kuvannut sitä diakonian viranhaltijoiden tehtä-
vänä seurakunnallisena ja kirkollisena virkana. Hän on tehnyt tutkimusta ruotsalaisen 
taustansa lähtökohdista. Tutkimuksen lähtökohtana oli Lutherin käsitys kirkosta, jonka 
mukaan kirkko pohjautuu sanan julistukseen ja sakramenttien jakamiseen. Sanan julistuk-
sessa ja sakramenteissa Jumalan toiminta vaikuttaa uskon. Luhmanin (1992) mukaan 
diakonia on köyhien ja syrjäytyneiden puoleen kääntymisen organisoitua sattumanvarai-
suutta. Omantunnon ääntä kuvatessaan hän toteaa, ettei se voi olla Jumalan ääni, koska 
silloin kaikilla ihmisillä olisi samanlainen omatunto. Jos taas omantunnon ääni olisi yh-
teiskunnan ääni, silloin samassa yhteiskunnassa elävillä olisi samanlainen omantunnon 
ääni. 

Diakonian tekoja ei Broddin (1992) mukaan pidä erottaa muusta yhteiskunnallisesta 
toiminnasta. Usko ei anna lähimmäisen rakkautta eikä määrää rakastamaan, se on ainoas-
taan lisävoima rakastamaan toista ihmistä. Tämä näkemys on Broddin (1992) mukaan 
kristillisen ihmiskäsityksen mukainen ja se perustuu ihmisen arvoon Jumalan luomana. 
Hänen mukaansa diakonian koulutuksessa on keskeistä antaa korkeatasoisia käytännön 
työn valmiuksia yhteiskunnan tehtäviin, ja elementit kirkon viran hoitamiseen. 

 

5.3.4 Diakonian käsitteellisiä määritelmiä 

Diakonian käsitteelliset määritelmät on kuvauksissa ilmaistu diakonian käytännöstä 
(Gothoni 1991, Pajunen 1992, Åstrand 1995) tai diakonian teologisista perusteluista ja 
tulkinnasta (Wagner 1983, Ryökäs 1991a, Mannermaa 1995) käsin. Diakonian ydin kuva-
taan eksplisiittisesti diakoniana tai sen toiminnallisina ilmenemismuotoina kuten palvelu-
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na, toivon antamisena, rukouksena ja sielunhoitona (Blennberger 1989, Kruse 1990, Ruh-
fus 1990, Ruokanen 1990, Ryökäs 1990a, 1990b, 1991a, 1991b, 1993a, 1994a, 1994b, 
Mannermaa 1992). 

Henttonen (1997) on analysoinut diakonian määritelmiä ja kuvannut niiden pyrkivän 
tiivistämään diakonian käytännöt, tavoitteet ja motiivit kokonaisuuksiksi, joiden sisältönä 
avautuu oleellinen ja keskeinen diakonian olemus. Kristillisen ihmiskäsityksen perusta on 
Jeesus, joka omalla esimerkillään näytti diakonian palvelevan lähimmäisenrakkauden 
tekoja. Diakonia on vastaus kunkin aikakauden hätään yksilöllisesti tai yhteisöllisesti, 
virallisesti tai vapaaehtoisesti. Diakonian erilaisia määritelmiä tarkastellessaan Henttonen 
(1997) on myös todennut niiden moninaisuuden. Hänen mukaansa ne ilmentävät eri ta-
voin painottuneita teologisia perusteluja ja tulkintoja, jotka vaikuttavat diakonian käytän-
töön. Blennberger (1989) on koonnut yhteen seitsemän eri diakonian määritelmää, jotka 
näkyvät laajenevina kehinä. 

Yhteenvetona tässä tutkimuksessa diakonian ymmärretään kiteytyvän kristillisen ih-
miskäsityksen ja arvomaailman mukaiseksi professionaaliseksi ja vapaaehtoiseen työhön 
liittyväksi sosiaaliseksi ja yhteiskunnalliseksi vastuunkantamiseksi sekä aineellisen ja 
aineettoman avun ja palvelun tuottamiseksi kaikkialla maailmassa. Sen tavoitteena on 
kohdata toinen ihminen tasavertaisena Jumalan kuvana ja auttaa häntä sielullisena, hen-
gellisenä, fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena sekä iankaikkisena yksilönä. Se ei vaadi 
autettavalta uskonnollista tai kristillistä vakaumusta. Sen taustaa on tarkasteltu teologian 
ja uskonnon valossa. Usko ja diakonia ei ole sama asia, vaikka usko antaa lisävoimaa 
diakonian toteuttamiseen. Lähimmäisyys on diakoniaan kuuluva käsite. Diakonian autta-
mismenetelmiksi kuvataan sielunhoitoa, jumalanpalvelusta, rukousta, rippiä ja toisen 
ihmisen vierellä kulkemista. 

 

5.3.5 Hoitotyö 

Hoitotyö ja hoitaminen ovat epämääräisiä käsitteitä, joiden lisätutkimuksen tarpeen mo-
net tutkijat (Morse ym. 1990, Chipman 1991, Komorita ym. 1991, Leininger 1991, Lauri 
& Elomaa 1999) tunnustavat. Englanninkielisessä tutkimuksessa ja erityisesti sen suo-
mennoksissa on esiintynyt Laurin & Elomaan (1999) mukaan ongelmia. Keskeiseksi on-
gelmaksi on muodostunut käsitteen ”nursing” käyttö, joka englanninkielisessä kirjalli-
suudessa voi Laurin & Elomaan (1999) mukaan tarkoittaa käytännön sairaanhoitoa, am-
matillisessa koulutuksessa opetettavaa tiedonalaa ja yliopistollista tieteenalaa sekä sen 
tutkimuskohdetta. 

Käsite ”nursing” on aiemmin käännetty suomeksi sairaanhoito. Uudempi käsite ”nur-
sing care”, käännetään Laurin & Elomaan (1999) kirjassa käsitteellä hoitaminen, jolla 
tarkoitetaan hoitamista toiminnallisena ilmiönä. Se sisältää ihmisen itsensä ja toisen ih-
misen tuottaman hoidon. Ammatillisessa hoitamisessa käytetään Laurin & Elomaan 
(1999) mukaan käsitettä ”nursing practice”, joka käännetään hoitotyön käytäntöä tarkoit-
tavaksi käsitteeksi. Se sisältää hoitamiseen liittyviä konkreettisia toimintoja ja aut-
tamiskeinoja. Näistä voidaan käyttää englanninkielisiä käsitteitä ”nursing therapeutics” ja 
”nursing interventions” (Lauri & Elomaa 1999). 
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Hoitotyö -käsitteestä ei ole yhteneväistä kuvaa, vaikka sitä on tutkittu paljon (esim. 
Kitson 1993, Moir & Abraham 1995, Powers 1996). Vanhimmissa, Nightingalen (1969) 
ja Henderssonin (1966) suomennetuissa hoitotyön määritelmissä kuvataan sairaanhoita-
jan tehtäviä. Englanninkielisissä tutkimuksissa (Taylor ym. 1989, Styles 1990, Meleis 
1992) hoitotyö määrittyy toiminnallisuudeksi. Schlotfeldinkin (1981) määritelmä liittyy 
toiminnallisuuteen, jonka mukaan ”nursing” on ihmisen yleisen terveydentilan ja tervey-
dellisten voimavarojen ja mahdollisuuksien arvioimista ja lisäämistä. 

Hoitotyön keskeiseksi alueeksi ja perustaksi on kuvattu hoivaa, huolenpitoa (care, ca-
ring) (esim. Ray 1981, Leininger 1970, 1978, 1981, 1981a, 1990, 1991, Watson 1985, 
Eriksson 1987, Benner & Wrubel 1989, Bevis 1989, Herberts & Eriksson 1995, Sarvimä-
ki & Stenbock-Hult 1996, Lauri & Elomaa 1999). Huolenpito toisesta ihmisestä merkit-
see sitä, että välittää mitä toiselle ihmiselle tapahtuu. Huolenpito liittyy pyyteettömyyteen 
(altruism), jota pidetään hoidon perusarvona (Sarvimäki & Stenbock-Hult 1996, 39). 
Huolenpito (care) on Sarvimäen & Stenbock-Hultin (1996) mukaan toisen ihmisen kun-
nioittamista, huomioon ottamista, valvontaa, pitämistä ja hyväksymistä. Sairaanhoitajan 
on toiminnassaan huomioitava potilaan voimavarat ja potilaalla on oikeus hyvään ja asi-
antuntevaan hoitoon, johon hoitajan velvollisuutena on käyttää tietonsa hoitotoiminnas-
saan. Huolenpito on vuorovaikutussuhde, joka pohjautuu rakastamiseen ja toisesta huo-
lehtimiseen. Hoitamiseen huolenpitona sisältyy sekä filosofisia että eettisiä ratkaisuja ja 
näkemyksiä, jotka heijastavat erilaisten kulttuurien arvoja ja ihmisarvoa. Huolenpito toi-
sesta ihmisestä voi olla tutkijoiden mukaan (Kalkas 1989, Leino-Kilpi 1991, Maltby ym. 
1995, Sarvimäki & Stenbock-Hult 1996) luontaista toimintaa, sekä ammatillista sosiaali- 
ja terveysalan koulutuksen suorittaneen tekemää hoitotyötä. Sanalla hoito (ruots. vård, 
engl. care, lat. cura) Sarvimäki & Stenbock-Hult (1996) kuvaavat olevan erilaisia merki-
tyksiä kuten vaaliminen, kasvatus, huolenpito, huolehtiminen, huoli, vartioiminen, silmäl-
läpito, säilytys, hoitotoimenpide, terapia ja valvonta. 

Eriksson (1987, 1988) on käyttänyt samassa merkityksessä käsitteitä hoitotyö (nur-
sing) ja huolenpito (caring). Hän määrittelee hoitotyön potilaan hoidon ammattitoiminnan 
alueeksi, mutta pitää sitä myös muiden kuin sairaanhoitajien tekemänä työnä. Toisinaan 
hän käyttää käsitettä huolenpito tarkoittaessaan sairaanhoitajan tai muun ter-
veydenhuoltohenkilökunnan toimintaa. Lisäksi Eriksson (1988) puhuu hoitotoiminnasta, 
jonka hän erottaa lääketieteelliseksi hoidoksi, sosiaalihoidoksi ja hoitavaksi hoidoksi eli 
hoitotyöksi. Nursing on hänen mukaansa hoitajan työn kokonaisvaltaisen caring -
käsitteen teknisen tason hoitotehtävä. Englanninkielellä julkaistuissa tutkimuksissa (Be-
vis 1989, Morrison 1991) huolenpito (caring) on yleensä osa hoitotyötä (nursing), jolloin 
nursing on laajempi käsite kuin caring.  

Hoitotyön ydin on Erikssonin (1990) mukaan ajatus rakkaudesta ja laupeudesta, jonka 
Lanara (1978) pukee sankaruudeksi. Erikssonin (1990, 1994) kuvaaman caritatiivisen 
hoitotyön lähtökohtana on hoitotyöntekijän rakkaudenteko sen tekijästä lähtevänä amma-
tillisena laupeudentyönä eikä autettavasta lähtevä toiminnan tarve.  

Hoitotyön ytimenä ja lähtökohtana on pidetty myös caritas -ajatusta, jota Eriksson 
(1988, 1990, 1992b, 1994) kuvaa kristillisen opin kulmakiveksi. Karitatiivisessa ajat-
telussa Eriksson näkee lähimmäisen rakkauden teologisena hyveenä ja diakonian ja dia-
konisen hoitotyön rakkaudellisten tekojen suorittamisena. Rakkaus, usko ja toivo muo-
dostavat hänen ajattelussaan kokonaisuuden, joka on hoitamista koskevan teorian ydin ja 
ontologinen perusta. Hoitaminen on luontaista ja se on prosessi hoitokulttuurissa (Lanara 
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1981.) Eriksson pohjaa teoriansa humanistiseen ihmiskäsitykseen. Tämän ajattelun mu-
kaan hoitotyö lähtee tekijästä eikä hoidettavasta tai autettavasta ihmisestä. 

Hoitamisessa potilaan tietoisuutta kuvaava käsite caring about ei välttämättä liity aina 
konkreettiseen tilanteeseen eikä ole sidottu aikaan ja paikkaan. Sen mukaan hoitaminen 
alkaa tunteesta, mutta ei voi jäädä pelkäksi tunteeksi, sillä hoitaminen pakottaa Fordin 
(1990) mukaan huolehtimaan toisen ihmisen tunteista vuorovaikutustilanteessa. Morse 
ym. (1990) esittävät huolenpitoon liittyvän hoitotyön kehittämisen olevan rajoittunutta, 
koska tämä näkökulma rajoittuu tutkimaan hoitamista pelkästään hoitotyön näkökulmasta 
ilman dialektiikkaa muihin asianosaisiin. Hoitamista kuvaava käsite caring for tarkoittaa 
huomiointia (attention), palvelemista (service) ja suojelua (protection) ja liittyy useiden 
hoitotieteen tutkijoiden (Ford 1990, Morse ym. 1990, Komorita ym. 1991) mukaan hoito-
työn toimintaan ja niihin menetelmiin, joilla hoitotyötä tehdään kuten monitorointiin, 
verenpaineen mittaamiseen ja lääkkeiden antamiseen. Hoitotyötä voidaan tehdä ilman 
hoitamiseen liittyvää affektiivista puolta (care about). 

Kun hoitotyötä tarkastellaan historiallisesti, löydetään vähintään kolmenlainen näke-
mys hoitotyöstä. Primitiivisinä aikoina hoitaminen pohjautui arkitiedon ja kokemuksen 
kautta muotoutuneeseen intuitioon hoitamisesta. Toiminta oli äitinä olemista avun tar-
peessa olevalle lapselle, nuorelle, sairaalle, loukkaantuneelle tai vanhukselle. (Tallberg 
1991.) 

Keskiajalla hoitotyö oli kristilliseen velvollisuudentuntoon perustuvaa sairaiden hoi-
tamista. Hoito toteutui rakkaudesta toista ihmistä kohtaan maksutta ja ilman koulutusta. 
Uuden ajan alusta 1800-luvun lopulle asti hoito oli luonnontieteelliseen tietoon pohjautu-
vaa ihmisen fyysisen osa-alueen hoitamista. Oppimattomat naiset kutsuttiin mukaan ih-
misen viimeiseen hätään, kun ajateltiin, ettei mitään ollut enää tehtävissä. (Nightingale 
1964, Tallberg 1991). 

Nightingalen (1964) suomennetussa kirjassa hoitotyökäsityksessä kuvastuu kiinnostus 
länsimaiseen mystiikkaan. Hänen hengellinen filosofiansa kuvasi mystisiä traditioita ja 
maailmankaikkeutta tuonpuoleisena Jumalan ruumiillistumana. Terveyteen vaikuttivat 
hänen mukaansa maailmankaikkeuteen liittyvät luonnon lainalaisuudet. Hänen ajattelunsa 
pohjalla on humanistinen ihmiskäsitys, jossa ihminen kuvataan kokonaisuutena, ja jonka 
mukaisessa hoitotyössä fyysisellä ympäristöllä on keskeinen osa. Hänen teoriansa katso-
taan antaneen pohjaa myöhemmille hoitotyön teorioille. (Nightingale 1969, Flaherty 
1982, Komorita ym. 1991). Hendersson (1974) on huomioinut hoitotyön tarpeen-
määrittelyssään oman uskontonsa mukaisen hartauden harjoittamisen ja Watsonin (1985) 
mukaan hoitamisen tieteen filosofian perusta on uskon ja toivon virittämisessä. 

Henderssonin (1974) suomennetussa kirjassa hoitotyössä korostuu ihmisen fyysisiin ja 
sosiaalisiin tarpeisiin vastaaminen. Pietilä (1994) pitää tärkeänä elämänhallinnan ja ter-
veyden välistä vuorovaikutusta ja King (1981) vuorovaikutuksellisuutta sosiaalisen sys-
teemin kanssa. Lanaran (1996) mukaan potilaan ja hoitajan välinen vuorovaikutussuhde 
on tasavertainen. Hoitotyö toteutuu edellä esitetyn mukaisesti vuorovaikutuksena. Hoito-
tieteellisessä tutkimuksessa (Åstedt-Kurki 1992, Munnukka 1993, Poskiparta 1994, Mat-
tila 1996, Routasalo 1997) vuorovaikutuksen ominaispiirteitä on kuvattu empatiana, kos-
ketuksena, yksilövastuisena hoitotyönä, hoitotyön kokonaisuutena tai potilaan tukemise-
na ja ohjauksena sekä (May 1990, Hunt 1991, Fosbinder 1994, Hewison 1995) läheisyy-
tenä ja kommunikatiivisina piirteinä. Nämä ominaispiirteet voi liittää hoitotyön käsittee-
seen auttava vuorovaikutus. (Aavarinne 1993). 
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Hoitotyön monissa määritelmissä (Hendersson 1974, King 1981, Lanara 1996) kuva-
taan toimijaa hoitajana, potilaana tai asiakkaana, yksilön, ryhmän tai yhteisön tasolla. 
Hoitaja ja potilas tai asiakas toimivat yhteistyössä muun sosiaali- ja terveysalan henkilös-
tön kanssa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. 

Rafferty (1993) on kuvannut hoitotyön kehitystä lääketieteellisen ajattelun viitekehyk-
sestä kohti itsenäistä teoreettista hoitotyön professionaalista toimintaa. Kitsonin (1993) 
mukaan hoitotyön teorioissa on kuvauksia siitä, mitä sairaanhoitajat tekevät. Varhaisim-
missa teorioissa (esim. Nightingale) sairaanhoitajien työtä on kuvattu lääkärin assistentti-
na toimimiseksi ja näiden teorioiden sanotaan pohjautuvan sosiologian, lääketieteen ja 
psykologian viitekehykseen. Kulttuurin muuttuessa näkemys hoitotyöstä on muuttunut. 

Filosofisessa hoitamisen käsitteen analyysissä hoitamisessa on erotettavissa Griffinin 
(1983) mukaan toiminnallinen (activities) ja asenteellinen (attitudes) näkökulma. Asen-
teellinen puoli sisältää kognitiiviset, moraaliset ja tunteisiin liittyvät tekijät kuten huo-
miokyvyn, käsitteellisen ymmärtämisen ja perimmäisten moraalisten arvojen tunnistami-
sen sekä halun palvella. Lauri & Elomaa (1999) sisällyttävät toiminnan tieto- ja taitoalu-
eet hoitotyön toimintoja koskevaan tietoon. Tietoalueet kuvaavat yleistä tietoa ihmisestä, 
ympäristöstä, terveydestä, sairaudesta ja niiden hoidosta. Taitoalueet käsittävät kommu-
nikoinnin, havainnoinnin, potilaan auttamisen, hoivaamisen, ohjaamisen, tukemisen, mo-
tivoinnin ja sitouttamisen hoitoon. (ks. Lauri & Leino-Kilpi 1999.) Vastaavalla tavalla 
yhteiskunnan moraalikäsitykset kuvaavat diakoniaa. (Sihvo 1969, Kruse 1990). Altruisti-
sen toiminnan mukaan toinen ihminen koetaan hoitotyössä arvokkaana ja eheänä. Se on 
tähän päämäärään pyrkivää huolenpitoa moraalisena ideaalina tai perusarvona inhimilli-
sestä kulttuurista huolimatta kaikkialla maailmassa. (Kruse 1990, Morse ym. 1990, Sar-
vimäki & Stenbock-Hult 1990, Krause & Salo 1992). 

Palvelemista (att tjäna) ja palvelemista hoitamisena (betjäna) tutkineet Salmela & 
Lindholm (2000) esittelevät palvelukulttuuria caritatiivisesta näkökulmasta. Palvele-
minen kuvataan asiakkaan toivomukseen ja tarpeeseen vastaamisena ja /tai ongelman 
ratkaisemisena. Hoitokulttuurissa hoitaminen voidaan kuvata palvelemisena, joka keskit-
tyy potilaan tarpeeseen, ongelmaan, haluun ja olemassaoloon. Hoitotyön palvelemisen 
motiivi on hyvä, kun taas palvelukulttuurissa se on näkemys oikeasta. 

Hoitotyön taustalla on osoitettavissa eri tutkimusten mukaan (Lanara 1978, Meleis 
1991, Eriksson 1994) hoitotieteeseen tavallisimmin yhdistettävissä oleva humanismi. 
Lääketieteiden naturalistinen näkemys ihmisen kohtaamisessa näkyy Salmion (1994) 
tekemässä tutkimuksessa, jossa sairaanhoitajakoulutuksen viimeisellä lukukaudella olevat 
opiskelijat pitivät hoitotyötä lääketieteellisten toimintojen tekemisenä potilaalle. Aikai-
sempi opistotasoinen opetussuunnitelma tuki tämänsuuntaisen näkemyksen kehittymistä 
(Janhonen 1989, 1992b).  

Diakoniapainotteisessa sairaanhoitajakoulutuksessa hoitotyötä on sen alkuvaiheissa 
tarkasteltu suhteessa lääketieteeseen ja etiikkaan. Käsitteenä hoitotyötä on määritelty 
useista näkökulmista. Monet tutkijat (Piles 1991, Harrison 1993, Kearney 1994, Smith D 
1994) liittävät siihen ihmisen hengelliseen osa-alueeseen yhdistettävissä olevia kuvauk-
sia. Hoitotieteen teoreetikot liittävät hoitotyöhön usein hengellisen ja uskonnollisen ulot-
tuvuuden (Watson 1985, Neuman 1995, Lanara 1996). Suomalaisista tutkijoista Eriksso-
nin (1987) ja Raatikaisen (1997) mukaan hoitotyö voidaan nähdä kutsumuksena, jota 
ohjaa korkeat ammatilliset arvot. Näissä kaikissa osa-alueissa on yhtenäisyyttä diakonias-
sa kuvattuun kristilliseen avun antamiseen. 
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5.3.6 Hoitotyö hengellisenä hoitona 

Hengellisyys on ollut osa hoitotyötä sen historiallisista lähtökohdista alkaen. Hengelli-
syydestä on käytetty kirjallisuudessa esimerkiksi käsitteitä uskonto (religion), uskonnon 
teoria (religious theory), kristillinen inspiraatio (Christian inspiration), lähimmäisenrak-
kaus (charity) tai kutsumus (calling). (esim. Eriksson 1990, Robbins 1991, Arets & Vaes-
sen 1993, Bradshaw 1994, Kearney 1994, Raatikainen 1997). 

Hengellinen hoitaminen (spiritual care) on käsite, josta puhutaan ihmisen kokonaisval-
taisen hoitamisen yhteydessä (Harrison 1997, Steenfeldt 1997, McSherry ym. 1998, 
Wright 1998). Ihmisen hengellisyyttä on vaikea paljastaa, sillä se ei ole mitattavissa niin 
kuin eivät ole sellaisetkaan käsitteet kuin fyysisyys, emotionaalisuus tai kokonaisuus. 
Tutkijat (McSherry ym. 1998) esittävät, että käsitettä hengellisyys olisi tutkittava hoito-
työn näkökulmasta, koska sellaista tutkimusta on vähän. McSherryn ym. (1998) kuvaama 
hengellisyyden malli sisältää uskon Jumalaan, henkilökohtaiset uskomukset ja arvot, yh-
teyden, anteeksiannon, hengellisen hoitamisen, elämäntarkoituksen, toivon ja eettisyyden 
ulottuvuudet. Hänen mukaansa hoitaja tunnistavat potilaiden hengellisiä tarpeita, mutta 
eivät pysty niihin riittävästi vastaamaan. 

Hengellisyyttä hoitotyössä (spirituality in nursing) on erityisesti kansainvälisessä hoi-
totieteen tutkimuksessa käsitelty runsaasti (esim. Lanara 1981, Schnorr 1988, Emblen 
1992, Reed 1992). Sen sisältöä ei ole tarkasti määritelty, kun siitä puhutaan esimerkiksi 
käsittein hengellisyys, yksilöllinen kulttuuri, henkilökohtainen usko, moraaliseettinen 
minä, Jeesuksen opetus, Pyhä Henki, sisäinen minä tai ihmisarvo. (Reed 1992, Cusveller 
1998, Martsolt & Mickley 1998). 

Hengellisyyttä pidetään holistisen ajattelun mukaan yhtenä ihmisen osa-alueena, johon 
usein kuvataan sisältyvän toivon käsite (Harrison 1997, Hatgidagis ym. 1997, Ott 1997, 
Long 1997, Weber & Carring 1997, Laukhuf & Werner 1998, Rutte 1998). Toivoa ja tur-
vaa antavana tekijänä on erityisesti vanhuksia koskevissa tutkimuksissa (Gothoni 1987, 
Rissanen & Aavarinne 1996, Kylmä & Isola 1997, Kylmä 1998) kuvattu suhdetta Juma-
laan. Samansuuntaisesti parish nursing toiminta korostaa toivoa ja suhdetta johonkin ih-
mistä suurempaan voimaan ihmisen elämässä ja hänen hoidossa ollessaan. (el-Bakkali-
Bellini 1997). 

Schnorrin (1988) kehittämä hengellisyyden hoitotyön ympyrämalli kuvaa potilaan 
hengellisyydestä huolehtimiseen liittyvää intuitiota, kuuntelemista, hienotunteisuutta ja 
potilaan uskonnollisten kysymysten kuuntelemista. Hengellisyyden huomiointiin liittyy 
lisäksi emotionaalisen tuen antaminen potilaalle. Schnorrin (1988) tutkimuksen mukaan 
psykososiaaliset tarpeet ja hengelliset tarpeet ovat samanlaisia. Hengelliset tarpeet voi-
daan tunnistaa tunteiden ja psykososiaalisen käyttäytymisen kautta. Hengellisyys on tä-
män ajattelun mukaisesti psykososiaalisuuden syvempi ulottuvuus. 

Uskonnollisuuden merkitys on NANDA:n (2001) (North American Nursing Diagnosis 
Association) luokituksen mukaan yksi hoitotyön diagnoosi, mutta Neuman (1995) on 
todennut sairaanhoitajien olevan haluttomia käyttämään tätä diagnoosia. Tämä johtuu 
hänen mukaansa koulutuksen puutteesta. Näyttöön perustuvan toiminnan hoitosuosi-
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tuksissa (Duff ym. 1996, French 1999, Thomas ym. 1999, Lauri & Sainio 1998) on tois-
taiseksi riittämättömästi suosituksia ihmisen uskonnollisuuden tai hengellisyyden koh-
taamiseen. 

Henttosen (1997) mukaan hoitotyötä voidaan tarkastella hoitoteologian näkökulmasta. 
Sen tehtävänä on tutkia uskon ja elämänkatsomuksen kysymyksiä, ja niiden yhteyttä ter-
veyteen ja hoitamiseen. Hoitoteologian ensisijaisena intressinä kuvataan ihmisen henkis-
ten voimavarojen käyttöä terveyden edistämiseksi. (da Silva & Eriksson 1994.) Uskonto 
ja hengellisyys eivät ole käsitteinä synonyymejä. O’Brieanin (1982) mukaan hengellisyys 
innoittaa irrottautumaan materiaalisesta todellisuudesta tuonpuoleiseen. Uskonto ei ole 
tieteen tuotos, vaikka sitä voi tieteellisesti tutkia (Reed 1992). 

Emblen (1992) on koonnut yhteen uskonnon hoitotieteellisiä käsiteanalyyseja tehdes-
sään käsitteet henkilökohtainen, elämä, liikkeellepaneva, olla, periaate, Jumala, laatu, 
yhteys ja tuonpuoleinen. Nämä käsitteet esiintyvät useimmiten hengellisyyden määritel-
missä. Uskonnollisuus on sitä, että ihminen kaipaa jotain itsensä ulkopuolella olevaa. 
Tämä jokin voi olla Erikssonin (1988) mukaan Jumala tai abstrakti toinen. Usko on us-
konkäsitys, luottamus ja turvautuminen johonkin (Eriksson 1994). 

Tutkijat (esim. Dunkle 1996, Harrison 1997, Laukhuf & Werner 1998, Purcell 1998) 
kuvaavat holistista hoitamista (holistic nursing) ja hengellisten tarpeiden huomioimista 
(spiritual needs or matters) sekä parish nursing -toimintaa osana hoitotyötä. Niissä käytet-
tään auttamismenetelminä rukouksen lukemista, ei-hoitajakeskeistä keskustelua tai erilai-
sista terapioista lähteviä hoitotyön toimintoja. 

Amerikkalaisessa tutkimuksessa (esim. Dunkle 1996, Magilvy & Brown 1997, Kea-
ting 1997, Penner & Galloway 1997, Abbott 1998, Huggins 1998) esiintyvää parish nur-
sing -toimintaa kuvataan hengellisenä hoitona, jota kirjavan hoidollisen koulutuksen suo-
rittaneet hoitajat tekevät amerikkalaisissa seurakunnissa ja niiden ylläpitämissä hoitolai-
toksissa. Työhön sisältyy ihmisen sielun ja ruumiin hoitaminen ja auttamismenetelmänä 
käytetään mm. rukousta. Tätä työtä voidaan pitää amerikkalaisen ajattelun mukaisena 
diakonianakin, sillä amerikkalaisessa tutkimuksessa ei esiinny käsitettä diakonia. Macke-
reth & Wright (1997) kuvaavat sellaista hoitotyön toimintaa, jossa käytetään terapeuttista 
koskettamista käsitteellä hengellinen parantaminen (spiritual healing). 

 

5.3.7 Hoitotyö kulttuurisena toimintana 

Kulttuurista hoitotyötä (transcultural nursing) on kuvattu (Boyle & Andrews 1989, Lei-
ninger, 1990, 1991, Giger ym.1991, Nikkonen 1995) mahdollisuudeksi ymmärtää hoita-
misen todellisia merkityksiä sekä monikulttuurisen hoitoyhteisön toimintaa ja käyttäyty-
mistä. Leininger (1990, 1991) pitää hoitotyön lähtökohtana vertailua siitä, miten ihmiset 
eroavat toisistaan ja miten samanlaisia he ovat hoitamisessa ja terveyskäyttäytymisessä 
kaikkialla maailmassa. 

Leiningerin (1991) hoitamisen malli kuvaa hoitamisen kompleksisuutta ja moniulot-
teisuutta. Siinä ovat yhtenä osa-alueena ihmisen hengelliset ja filosofiset tekijät ja niiden 
huomiointi hoitamisessa. Leiningerin ”Sunrise-mallin” yksi osa kuvaa kansanomaisen 
parantamisen ja ammatillisen hoitamisen yhteyttä, jossa hoitaminen toteutuu ammatilli-
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sen hoidon kontekstissa. Sillä on Lanaran (1981) mukaan yhteneväisyyttä mm. Eriksso-
nin (1988) caritas-ajatteluun, vaikka Erikssonin ajattelussa korostuukin hoivaamisen ja 
rakkauden ulottuvuus enemmän kuin kulttuurin merkitys. Nikkonen (1995) pitää tärkeänä 
sitä, että sairaanhoitaja tietää ja ymmärtää hoidettavan maailmankuvaa ja arvoja, jotka 
ovat eri ihmisillä eri kulttuureissa erilaiset. 

Hoitotyöstä on kehittynyt hoitokulttuureihin sosiaali- ja terveysalan ammatti. Se voi-
daan kuvailla esimerkiksi sairaanhoitotyön, fysioterapiatyön, radiologisen hoitotyön tai 
diakonisen hoitotyön toiminta-alueina, sekä ammatillisia tutkintoja tuottavina koulutuksi-
na. (Chandler 1991, Kitson 1993, Johns 1995, Oulun seudun ammattikorkeakoulun opin-
to-opas 1998-1999). 

 

5.4 Diakoninen hoitotyö tutkimuksissa 

Suomessa ja kansainvälisessäkään tutkimuksessa ei juuri löydy systemaattisen tutkimuk-
sen tuloksena ilmaistua määritelmää käsitteestä diakoninen hoitotyö, vaikka diakoniakou-
lutusta on tutkittu opistotasoisena koulutuksena (esim. Ryökäs 1991b, 1993a, 1994a, 
2000).  

Möttösen (1994) tutkimuksessa kuvattiin diakonissan ammattikuvan ja diakoniakoulu-
tuksen tavoitteiden erityispiirteitä sekä diakonisen hoitotyön sisältöä Suomen kirkon sisä-
lähetysseuran diakoniaopiston diakonissakoulutuksessa vuosina 1987-1991, juuri ennen 
ammattikorkeakoulujen tuloa Suomeen. Aineisto koottiin diakonissakoulutuksen kirjalli-
sesta opetussuunnitelmasta ja päiväkirjamerkinnöistä. Tulosten mukaan diakonisen hoito-
työn opetus oli vähäistä. Diakonisen hoitotyön arvopohjaksi kuvattiin kristillistä ihmiskä-
sitystä ja työtä ohjasi hoitotyön arvot ja periaatteet. Tietoperustan muodostivat hoitotiede 
ja teologia, sekä niiden soveltamat tieteet, diakoninen hoito-oppi ja diakonissan ammatin 
perinne. Taitoperustaa kuvattiin yleisinä terveydenhuollon ammatin taitoina ja erityisinä 
diakonissan ammatin taitoina. 

Purola (1995) on tutkinut diakonissojen käsitystä omasta työstään. Tuloksena todettiin, 
että tarve diakonisen hoitotyön tekemiseen tulee kutsumuksesta. Toiminnan kohteena 
ovat apua ja tukea tarvitsevat yksityiset ihmiset ja ryhmät sekä virkistystä tarvitsevat seu-
rakuntalaiset. Diakonissat kuvasivat työtään koko ihmisen palvelemisena, sielunhoitona, 
sosiaalisena työnä ja tukena sekä sairaanhoitona. 

Rättyän (1998) tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata diakoniatoimistojen asiakkaiden 
kokemuksia avun ja tuen saamisesta. Saatujen tulosten mukaan hengelliset, taloudelliset 
ja sosiaaliset vaikeudet sekä terveyttä uhkaavat tekijät aiheuttavat sosiaalisen tuen tarvet-
ta. Saatu henkinen tutki sisälsi henkistä ja hengellistä tukea sekä toivoa paremmasta. Tut-
kimukseen osallistuneiden mielestä diakonista hoitotyötä voitaisiin kehittää tuen saata-
vuutta lisäämällä ja tukimuotoja kehittämällä.  

Myllylän (2000) tutkimuksessa analysoitiin käsitteitä diakonia ja hoitotyö ja määritel-
tiin käsitettä diakoninen hoitotyö. Tutkimuksessa muodostui käsitys diakonisen hoitotyön 
arvosidonnaisuudesta, tavoitteesta, auttamismenetelmistä, transkulttuurisuudesta ja lisä-
arvosta hoitotyössä. Tutkimus antoi aihetta jatkotutkimukseen selkiyttää käsitystä dia-
konisesta hoitotyöstä. 
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Kotisalon (2002) tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää diakonissojen näkemyksiä to-
teuttamastaan diakoniatyöstä ja diakonisesta hoitotyöstä Kuopion hiippakunnan seura-
kunnissa. Tutkimuksen mukaan diakoninen hoitotyö sisälsi harvoin sairaanhoidollisia 
seuranta- ja hoitotoimenpiteitä. Työn arvioitiin olevan usein toivon mahdollistamista, 
sielunhoitoa, voimavarojen vahvistamista ja yksinäisyyden kohtaamista. 

 

5.5 Diakonisen hoitotyön lähtökohdat ja lähikäsitteet 

Diakonisen hoitotyön teoreettiset lähtökohdat pohjaavat diakonia- ja hoitotyö -käsitteiden 
ja niiden lähikäsitteiden (kuvio 3) tarkasteluun. Tämä edellyttää hoitotieteen ja teologian 
tutkimuksen avulla välittyvää tietoa ja tiedon analysointia. Tutkimuksen teoreettisessa 
osassa on käsitelty diakoniaa, hoitotyötä ja diakonista hoitotyötä kuvaavia tutkimuksia ja 
tarkasteltu niitä koulutuksen, käsitteen määrittelyn, arvojen, hengellisyyden, hengellisen 
hoitotyön ja kulttuurin näkökulmista. Analysoinnissa on käytetty hoitotieteen ja teologian 
tietämystä. Diakoninen hoitotyö -käsitteen kuvaus ja määrittely on haasteellista, sillä ai-
kaisempaa tutkimusta on riittämättömästi, vaikka diakoniaa ja hoitotyötä on tutkittu pal-
jon (Chinn & Jacobs 1987, Blennberger 1989, Kohler 1991, Brodd 1992). 

Saksankielisessä kirjallisuudessa löytyy tutkimusta diakoniasta ja englanninkielisessä 
kirjallisuudessa hoitotyöstä, kotimaisen tutkimuksen lisäksi. Kansainvälisessä tutkimuk-
sessa ei esiinny käsite diakoninen hoitotyö. Englanninkielisessä tutkimuksessa kuvataan 
kirjavasti käsitettä nursing ja usein sen ytimeksi määriteltyä käsitettä caring, jotka on 
todettu epämääräisesti määritellyiksi (Morse ym. 1990, Chipman 1991, Komorita ym. 
1991, Leininger 1991, Lauri & Elomaa 1999). 

Caritas -ajatusta on tutkittu paljon, ja erityisesti Eriksson (1988, 1990, 1992b, 1994) 
kuvaa sitä kristillisen opin kulmakiveksi. Lanara (1978, 1981) tutkimuksissaan on käsitel-
lyt caritas -ajattelua lähellä olevaa sankaruutta hoitotyössä. Palvelemista (att tjäna) ja 
palvelemista hoitamisena (betjäna) on esitelty (Salmela & Lindholm 2000) karitatiivises-
ta näkökulmasta. Näitä tutkimuksia voi analysoida hoitotyöhön tai diakoniaan kiinnitty-
en. 

Englanninkielisessä tutkimuksessa on käsitelty laajasti hengellistä hoitamista ja hen-
gellisyyttä hoitamisessa ja hoitotyössä (Lanara 1981, Schnorr 1988, Emblen 1992, Reed 
1992, Harrison 1997, McSherry ym. 1998). Hoitotieteen tutkimuksissa hengellisen hoi-
tamisen tausta-ajatteluksi kuvataan usein humanistista tai holistista ihmiskäsitystä. Dia-
konian ihmiskäsitystä kuvataan kristillisenä. Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan ihmi-
nen kohdataan ihmisenä eikä pelkästään hengellisenä tarpeena.  

Leiningerin (1991) kehittämä ”Sunrise-malli” kuvaa hoitamista kulttuurisesta näkö-
kulmasta. Kulttuurista hoitotyötä on kuvattu (Boyle & Andrews 1989, Leininger, 1990, 
1991, Giger ym.1991, Nikkonen 1995) mahdollisuudeksi ymmärtää hoitamisen todellisia 
merkityksiä sekä monikulttuurisen hoitoyhteisön toimintaa ja käyttäytymistä. Diakonia ja 
hoitotyö on universaalia. Toiminnallisesti ja käsitteellisesti eri kulttuureissa toteutuvaa 
diakonista hoitotyötä on vaikea vertailla, johtuen yhtenäisen käsitteistön puutteesta, eri-
laisesta koulutuksesta ja erilaisista ammatillisista toimintamalleista. 
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Kuvio 3. Diakoniseen hoitotyöhön liittyviä lähikäsitteitä. 

Tässä tutkimuksessa hoitotyö- ja diakonia -käsitteitä ja niihin liittyviä lähikäsitteitä ei 
voida asettaa hierarkiseen järjestykseen, kuten kuviosta 3. voisi päätellä. Ne tulevat kah-
delta tieteenalalta, joita pidetään ihmistieteisiin kuuluvina ja molemmissa tarkastellaan 
ihmistä ja ihmisen kohtaamisia omista lähtökohdista. 

Tämän tutkimuksen teoreettisen aineiston mukaan diakonista hoitotyötä kuvataan 
yhteiskunnallisena professiona, jossa kirkon diakonian virkaan kouluttautunut sairaan-
hoitaja toimii lähimmäisen ammatillista palvelemista heijastavassa yhteiskunnallisessa tai 
kirkon piiriin kuuluvassa työssä. Ammatillinen palveleminen tässä yhteydessä sisältää 
kaikki hoitotyössä edellytettävät osaamisen alueet, mutta niiden lisäksi hoitotyön päätök-
senteon prosessi sisältää ammatillista osaamista karitatiivisen ja liturgisen sovelluksen 
alueilta. Diakoninen hoitotyö saa arvosisältönsä kristillisestä ihmiskäsityksestä, johon 
liittyen vuorovaikutustilanteet kuvataan kolmiosuhteena. Vuorovaikutustilanne muodos-
tuu hoitajan, hoidettavan/ryhmän ja jumalallisen läsnäolon koosteena. 

Ammatillisesti toimiessaan diakonista hoitotyötä toteuttava sairaanhoitaja hyödyntää 
teoriatietoa hoitotieteen, teologian ja hoitotyön päätöksentekoa täydentävien muiden tie-
teiden sovelluksista. Diakonisen hoitotyön teoreettista kuvausta on vaikea vertailla hoito-
työssä kuvattuun hengellisyyteen hoitotyössä, parish nursing toimintaan tai hengellisen 
hoitamiseen, joissa ihminen nähdään usein sektoroituneena. Diakonisessa hoitotyössä 
kohdataan ihminen, sen sijaan että nähtäisiin hengelliset tarpeet palvelemisen kohteena.

Hoitotyö,  
nursing, nursing care, nursing practice 
Hoiva, huolenpito 
care, caring 

 caring for 
 care about 

 Hoito, vård 
Palveleminen, betjäna 

Diakoniaan liittyviä käsitteitä, diakonaatti, 
diakonian virka, diakoninen hoitotyö ja -
sosiaalialan työ

 



6 Empiirisen vaiheen toteuttaminen 

6.1 Empiirinen aineisto 

Tutkimuksen empiirinen aineisto (taulukko 2) on koottu vaiheittain. Ensimmäinen aineis-
to koottiin harkinnanvaraisesti vuoden 1998 joulukuusta vuoden 1999 tammikuuhun. 
Harkinnanvaraista otantaa käytetään haluttaessa saada tutkimukseen sellaisia asiantunti-
joita, jotka tuntevat tutkittavan ilmiön (Hirsjärvi & Hurme 1995, 58-59). Harkinnanva-
raista otantaa suosittelevat myös Schwarz-Barcott & Kim (2000) tutkimuksessaan, sillä 
teoreettisen vaiheen analyysi ohjaa empiirisen aineiston koontia. Tässä tutkimuksessa 
valittiin aluksi ryhmät, joilta aineisto koottaisiin sillä perusteella, että diakonia ja hoitotyö 
ilmiöinä esiintyvät valituissa ryhmissä. Tämän jälkeen ryhmistä valittiin kertojat aineis-
tonkoontia varten. Kertojia oli yhteensä 120. 

Ensimmäisen kertojaryhmän muodostivat kaikki sellaiset sairaanhoidon opiskelijat, 
jotka saivat tutkintotodistuksen diakoniapainotteisesta koulutuksesta joulukuussa 1998 tai 
keväällä 1999. Opiskelijat suorittivat tutkintonsa eri puolilla Suomea sijaitsevissa ammat-
tikorkeakouluissa. Kirjeitse lähetetty kysely (liite 1) osoitettiin 80 tutkintoa suorittavalle 
ja vastaukset saatiin 70 opiskelijalta. Toisen ryhmän muodostivat diakoniapainotteisessa 
sairaanhoitajakoulutuksessa toimivat diakonian opettajat, jotka olivat samoissa oppilai-
toksissa kuin opiskelijakertojat. Kysely lähetettiin 42 opettajalle ja kertomukset saatiin 36 
opettajalta. 

Kolmannen kertojaryhmän muodostavat kaksi kirkon diakonian virkaan vihittyä sai-
raanhoitajaa. Nämä kaksi valikoituivat tiedonkertojien ryhmään harkitusti siten, että he 
ovat tehneet tiivistä yhteistyötä diakoniakoulutuksen kanssa. 

Neljäs ja viides kertojaryhmä muodostuu eri ikäisistä Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla 
olevista sairaanhoitajista ja heidän nimeämistään erilaisissa hoidoissa olleista ihmisistä. 
Nämäkin aineistot valittiin harkinnanvaraisesti ja ne kerättiin kahdessa vaiheessa. Osit-
tain tätä aineistoa on koottu kesästä 2000 syksyyn 2003. Kesällä 2000 mukaan valittiin 
harkitusti kertojia Pirkanmaan alueelta ja yksi Kanta-Hämeestä. Nämä kertojat tunsivat 
hoitotyön ilmiönä, mutta eivät diakonista hoitotyötä koulutuksensa perusteella. Kertojiksi 
valittiin kaksi sairaanhoitajaa, yksi terveydenhoitaja ja kaksi heidän tietämäänsä erilaisis-
sa hoidoissa ollutta ihmistä. Tätä aineistoa täydennettiin kesä- lokakuussa 2003, jolloin 
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valittiin vielä viisi sairaanhoitajaa ja kaksi hoidoissa ollutta ihmistä. Näillä kertojilla on 
ollut tuntumaa diakonisen hoitotyön alueisiin, mutta heillä ei ole siihen koulutusta. Tämä 
aineisto koottiin täydentämään aiempia aineistoja, sillä haluttiin tietää mitä merkitystä on 
sillä, että sairaanhoitaja tietää jotain diakonisesta hoitotyöstä ja kokee olevansa tietoisesti 
kristitty.  

Yksi kertoja on testannut diakonisen hoitotyön ilmenemistä erilaisissa hoidon yksi-
köissä kolmen vuoden ajan. Tätä kertojaa on haastateltu viisitoista kertaa kesän 2000 ja 
lokakuun 2003 välisenä aikana. Kaikilla kerroilla hän täydensi tai kirkasti sisäistä kerto-
mustaan tutkittavasta ilmiöstä.  

Neljännen ja viidennen ryhmän kertomukset on koottu kirjallisina tuotoksina, joita on 
haastatteluissa ja havainnoinneissa täsmennetty. Näistä ensimmäinen aineisto koottiin 
hoitajien vapaa-aikana ja toinen aineisto kahden hoitajan kertomuksena työaikana. Hoi-
doissa olleiden ihmisten kertomuksia (liite 2) on koottu osittain sairaalassa ja osittain 
heidän kotonaan aineiston kertojien suostumuksella. 

Kysyin kertojilta suullisesti ”Mitä on mielestäsi diakoninen hoitotyö”? Kertojat pohti-
vat kysymystä viikosta yhteen kuukauteen, jonka jälkeen he palauttivat minulle kerto-
muksensa, osa sähköpostitse ja osan sain kirjeenä. Saatuani kirjalliset tuotokset keskuste-
lin kertojien kanssa yhdessä sovittuna aikana, yhteisesti sovitussa paikassa, jolloin kerto-
mukset saivat lisäulottuvuutta ja kertojilla oli mahdollisuus selkiyttää aiempaa tuotostaan. 

Yhdessäolotilanteet (liite 2) olivat rauhallisia ja kiireettömiä tilanteita ja kestivät 30-40 
minuuttia. Yhdessä ollen en tehnyt varsinaista haastattelua, enemmänkin keskustelimme 
arkisten asioiden lomassa diakonisesta hoitotyöstä. Tein kertojien kirjoitelmiin muistiin-
panoja keskustelun sisällöistä ja keskustelutilanteen tunnelmasta. Kertojat muistelivat 
vapaasti omaa tilannettaan sairaanhoitajana, terveydenhoitajana ja hoitoja kokeneena 
ihmisenä diakonisen hoitotyön näkökulmasta. 
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Taulukko 2. Empiirisen aineiston kertojat. 

Aineiston kertojat (120) Kuvaus kertojista 
Viimeisen (7) lukukauden diakoniapainot-
teisen sairaanhoitajakoulutuksen opiskelijat 
(70) 

Kertojat olivat eri puolilla Suomea opiske-
levia nuorisoasteen ja aikuiskoulutuksen 
opiskelijoita ammattikorkeakoulussa tai 
väliaikaisessa ammattikorkeakoulussa 

Diakonian opettajat (36) Kertojat olivat tutkimukseen osallistunei-
den opiskelijoiden opettajia, joilla oli 3-15 
vuoden opettajakokemus. Osa opettajista 
oli toiminut muissakin kuin diakoniakou-
lutuksen tehtävissä 

Kirkon diakonian virkaan vihityt sairaan-
hoitajat (2) 

Sairaanhoitaja (diakonissa) -kertojat olivat 
toimineet 4-10 vuotta diakoniatyössä kir-
kon diakonian virkaan vihkimyksensä jäl-
keen 

Sairaanhoitajat, joilla ei ole diakoniakoulu-
tusta (7) 

Kertojat olivat toimineet sairaanhoitajana 
tai terveydenhoitajana erilaisissa tervey-
denhuollon yksiköissä 4-30 vuotta 

Hoitoja kokeneet ihmiset (5) Kertojat olivat 20-80 -vuotiaita erilaisissa 
hoidoissa olleita Pirkanmaalta tai Kanta-
Hämeestä olevia ihmisiä 

 

Haastatteluissa koettua ilmapiiriä ja kerronnan kulkua voi aistia liitteenä 2. olevasta ker-
tomusten koosteesta, jossa kertojat ovat saaneet kuvitteellisen nimen. 

Kerronta, jossa tutkija vilpittömästi kuuntelee ja kuulee kertojaa, ei ole ongelmaton, 
koska tutkijan esiymmärryksen pohjalta syntynyt kerronnan eteenpäinvienti saattaa ohjata 
kertojan ajattelua ja puhetta. Tällöin kertojan oma mielipide asiasta voi häiriintyä. Ker-
tomus voidaan kertoa eri tilanteissa eri tavoin. Jokainen kertomukseen osallistuja on vuo-
rovaikutustilanteessa vastuussa siitä millaiseksi kertomus muodostuu. (Gudmundsdottir 
1996.) 

 

6.2 Empiirisen aineiston analyysi 

Tutkimuksen tarkoituksena on selkiyttää käsitystä diakonisesta hoitotyöstä ja tuottaa ku-
vaus diakonisesta hoitotyöstä sekä kehittää siitä malli. Alasuutarin (1999) mukaan ky-
seessä on arvoituksen ratkaiseminen, jossa tuotettujen johtolankojen ja käytettävien luku- 
ja analyysimenetelmien perusteella tulkitaan tutkittavaa ilmiötä. Tulkintojen edetessä 
tutkijan ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä lisääntyy tuottaen siitä rikastuvan ja täydentyvän 
kuvan. (Alasuutari 1999.) Tässä tutkimuksessa kuvaa kirkastetaan diakonisesta hoitotyös-
tä. 
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Empiirisen aineiston analyysi aloitettiin heti kun kertojien tuotokset saatiin. Osaa kir-
jallisista tuotoksista täsmennettiin yhteisissä haastatteluissa, joissa kertojilla oli mahdolli-
suus lukea aiempi tuotoksensa ja sen tulkinta. Haastatteluaineiston, joista on otteita liit-
teessä 2, kirjoitin välittömästi yhdessä olon jälkeen puhtaaksi. Aineistoa kertyi yhteensä 
203 sivua.  

Kerrontaa soveltavien tutkimusten analyysimenetelmät juontavat sosiolingvistiseen 
perinteeseen, jolloin kertomus nähdään eräänä diskurssin muotona. Tavoitteena on alku-
peräisen kertomuksen välittäminen lukijalle mahdollisimman tarkasti, jotta lukija voi 
arvioida tutkijan tekemiä tulkintoja (esim. Riessman 1993). Tutkimuksessani havaintoyk-
sikkö on yhden henkilön kertomus ja analyysiyksikkö yhden kertojan kerronnan kokonai-
suus kerrottavasta ilmiöstä. Analyysi on pitkä ja monivaiheinen prosessi. 

Luin aineistoa soveltaen narratiivisen aineiston analyysia sellaisena kuin Lieblich ym. 
(1998) sitä kuvaavat, kokonaisuus-sisältö näkökulmasta (holistic-content perspective). 
Useita kertoja pieninä osina ja kokonaisuutena luetut tekstit koin ikään kuin vuoropuhe-
luna, jossa aineisto itse kertoi tarinaansa. Aineistoa lukiessani tein sille kysymyksiä: ”mi-
tä käsitteitä opiskelija käyttää kertoessaan diakonisesta hoitotyöstä?” ”mitä hoitajat teke-
vät toteuttaessaan diakonista hoitotyötä?” miten potilas kokee hoitajan tekemän diakoni-
sen hoitotyön?” Merkintöjä tein eri värein kuvaamaan ilmeisiä teema–alueita kokonai-
suuksista. Näin edeten pyrin löytämään sen, mitä aineisto kertoo. Teemoja lähdin edel-
leen seuraamaan ja etsimään yhä täsmällisempää määritystä ydinteemasta. Näistä tein 
omia päätelmiä, ensin yksittäisen kertojan tuotoksena ja edelleen kertojien tuotokset yh-
distäen. Pääteemojen luokittelu mahdollisti käsitteiden tarkastelun niiden yhtäläisyyksien 
ja eroavaisuuksien näkökulmasta. Edelleen teemoja seuraten löysin käsitteiden yhtäläi-
syyksiin johtavia taustoja sekä käsitteiden sisällöllisiä ja toiminnallisia eroavaisuuksia, 
joista muotoutui pienempiä teema-alueita. Pienemmät teema-alueet yhdistäen sain niitä 
kuvaavat yleiset vaikutelmat kerronnan olennaisesta viestistä. Empiirisen aineiston ana-
lyysin eteneminen on esitetty kuviossa 4. 
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Kuvio 4. Narratiivisen aineiston analyysin eteneminen. 

Esimerkkeinä analyysin etenemisestä on kuvaus aineiston kokonaisuudesta, jossa kertojat 
kuvaavat diakonisen hoitotyön olevan 

…ammatillista työtä, jossa hoitajia ei tarvi lahjoa olemaan käytettävissäni ja katso-
maan tilannettani yksilöllisesti. Ne huomaa asioita hiljaisesti mielessään ja toimii 
havaintojensa mukaisesti hyväkseni jättämättä asiaa sikseen. 

Analyysin edetessä muodostin pääteemoja kertojien tuotoksista. Niissä avautui polku 
seurata aineiston tuottamaa merkitystä kerronnalle. Tällaisiksi teemoiksi nousivat mm. 
lahjonta ja ammatillisen rakkauden osoittaminen, kun kertojat esittävät mm. näin: 

Sitten viälä mua vähän huvittaa miten niitä tavallisia hoitajia voi lahjoo. Kerrankin 
vein omenoita niin pääsin kyllä heti ohi jonojen ja toisellakin kerralla vähän lipsut-
telin ja kehuskelin niin eikös palvelu ollu parempaa. Mua kyllä harmittaa ja naurat-
taakin. Se toinen se… diakoninen tajuu että mää oon vaan ihan samanlainen kun se 
itte ihan vaan pelkäävä ihminen ja kipee ja voin joskus tarvita erikoishuomioo pitkis-
sä jonoissa se tajuu että mää en oo kuka tahansa potilas eikä tarvi lahjoen saada 
hoitoonsa…niin… ne puhuu lähimmäisyydestä… kai se sitten sitäkin on. Voin kokea 

1. VAIHE

2. VAIHE

3. VAIHE

4. VAIHE

5. VAIHE

Kertomusten lukeminen huolellisesti ja
avoimesti useita kertoja kunnes ”kuvio” alkaa

muodostua

Poikkeusten erottaminen ja huomiointi kokonaisvaikutelmasta esim.
ristiriitaisuudet ja keskenjääneet kuvaukset tai sellaiset kohdat, joissa

kertoja osoittaa epäilyä

Sellaisten ydinteemojen päättäminen, joita lähdetään
seuraamaan ja jotka koostuvat useista yksityiskohdista

Eri teemojen merkitseminen värein tai erilaisin merkein
ja  teema-alueiden lukeminen erikseen ja yhtenä

kokonaisuutena

Teema-alueen kirjaaminen kun se esiintyy ensimmäisen ja viimeisen
kerran kerronnassa. Huomiointien kirjaaminen teemoista, ja jokaisen

teeman seuraaminen koko kerronnan ajan. Huomiointi teeman
muuttuessa ja liittyessä erilaisiin yhteyksiin. Erityishuomion saa

esim. teeman sisältö, muoto ja käytetty kieli.
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olevani minä, joka on monessa suhteessa terve ja sellaisenaan rakastettava, autetta-
va ja kohdattava. Tai …mielestäni diakoniseen hoitotyöhön kuuluu uskallus mennä 
ikään kuin asioiden sisälle eikä tarkastella hoitoa ulkopuolisena, itse en sellaiseen 
pysty, tiedän sen ihan tarkasti… 

Kerronnan tarkoituksena on kuvata ihmisen subjektiivisia kokemuksia itse elettyinä. Täl-
löin analyysin lähtökohtana ei ole ennalta asetetut teoriat, odotukset tai määritelmät. Tut-
kimuksen tarkoitus on aineiston analyysiä ohjaava tekijä. Kerronnan kuvauksen kautta on 
mahdollisuus paljastaa niitä merkityksiä, joita aineiston kertojat tuottavat tässä tapaukses-
sa diakonisesta hoitotyöstä. (Burgos 1988, Apo 1992, Gudmundsdottir 1996). 

 

6.2.1 Poikkeusten erottaminen ja ydinteemoista päättäminen 

Luin kertomukset lukuisia kertoja yksittäin ja kokonaisuutena ydinteemojen tavoitta-
miseksi. Näin pyrin muodostamaan ennakkoluulottoman kuvan kertojien tuotoksista. 
Tässä vaiheessa en ollut muutamaan kuukauteen ottanut lisensiaatintyötäni edes käteen 
unohtaakseni silloiset kertomukset. Empiirinen aineisto sai puhua minulle sisäistä kiel-
tään. Tietoisesti yritin torjua omat ennakkokäsitykseni ja kokemukseni. Tämän omien 
käsitysteni sulkeistamisen tein lukemalla omia tutkijanpäiväkirjojani. Päiväkirjoista käy 
esiin tekstien kerronnallisuus (ks. liite 2), mutta myös tapahtumia kuvaileva ja evalua-
tiivinen kerrotun merkityksiä arvioiva näkökulma. Päiväkirjat ovat tutkijan itsetutkistelun 
ja muistin raportteja (Vilkko 1998). 

Tein aineistolle kysymyksiä. ”Kuka tässä kertoo?” ”Miten kertoja kertoo?” ”Millaiseksi 
koen itseni diakonista hoitotyötä kokevana ihmisenä?” ”Mitä kertoja kertoo hoitotyöstä ja 
diakonisesta hoitotyöstä?” (Lieblich ym. 1998.) Erottelin poikkeuksia kerronnasta aluksi 
hoitajien ja sitten potilaiden tuottamana. Tätä erottelua jatkoin yhdistäen hoitajien ja poti-
laiden kertomukset. Jaoin aineiston ydinteemoihin ja jatkoin edelleen jakaen ydinteemoi-
hin jaetut kertomukset omiksi kappaleikseen. Nämä kappaleet olivat erilaisia kuten kuvi-
osta 5. voi lukea. Tässä vaiheessa en vielä kuvannut teemoja yleisellä tasolla. En myös-
kään erotellut hienojakoisia ydinteemoja vaan muodostin ne kertojan tuottaman lauseen 
tarkkuudella. Antaessani teema-alueelle sitä kuvaavan nimen pyrin koko ajan huomioi-
maan kertojan tarkoittaman sisällön. 
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Kertojan kuvaus Ydinteeman nimeäminen 
Diakoninen hoitotyö on koulutuksen teh-
neen sairaanhoitajan työtä 

Kertoo diakonisen hoitotyön olevan koulu-
tukseen pohjautuvaa 

  
Se ymmärtäs mun tilani ja olis vaikka 
hiljaa vieressä 

Kertoo ymmärtävän hoidettavaansa hiljaises-
ti vierellä ollen 

  
Diakoniassa ei kai ole suoranaisesti kyse 
hengellisyydestä, sillä papit tekevät sitä, 
mutta jotain se on kokonaisvaltaisempaa 
ja korkeampaa 

Kertoo ettei diakoniassa ole kyse pappien 
tekemästä hengellisyydestä mutta kuitenkin 
kokonaisvaltaisesta ja korkeammasta 

  
Oon kuka tahansa potilas eikä tarvi lah-
joen saada hoitoonsa 

Kertoo olevansa potilas jonka ei tarvitse lah-
joen ansaita hoitoaan 

  
Se on opiskellut teologiaa ja psykologi-
aa.. Ne on joskus hiljaa eikä tee mitään… 

Kertoo teologian ja psykologian opinnoista 
Kertoo hiljaisuudesta 

  
Ne osaa ja uskaltaa olla lähellä… Kertoo lähellä olemisesta 

Kuvio 5. Esimerkki ydinteemoista päättämisestä. 

Poikkeusten erottaminen aineistosta, jollaisesta Schwarz-Barcott & Kim (1986) ja Gud-
mundsdottir (1996) kirjoittavat, puhuvat tutkijalle tarinaansa, joka on luettavissa rivien 
välissä ei -kirjoitettuna. Tässä vaiheessa tutkijan on toimittava kurinalaisesti työntäen 
syrjään oma kokemusmaailmansa, ettei oma sisäinen tarina väritä aineiston kertojien 
merkityksiä tutkittavasta ilmiöstä. Työkalunani tässä toimi päiväkirjat. 
 

6.2.2 Teema-alueitten kirjaaminen 

Luin ydinteemoista tekemiäni koosteita useita kertoja erillisinä ja kokonaisuuksina. Kir-
jasin huomiointeja teemoista, liittyen erilaisiin kokonaisuuksiin kuten kerronnan sisäl-
töön, kertojan näkemyksiin diakonisesta hoitotyöstä ja kertojan käyttämiin käsitteisiin. 
Haastattelutilanteissa olin jo tehnyt merkintöjä puheessa esiintyvistä tauoista ja huokauk-
sista. Nämä ilmentävät kertojan pohdintaa ja osittain myös harkintaa kertoa omakohtaista 
näkemystä tutkittavasta ilmiöstä. 

Seurasin haastatteluissa myös kertojien ilmeitä, mutta niistä en tehnyt systemaattisia 
merkintöjä. Saatoin kyllä tehdä lisäkysymyksen ”kerro tarkemmin”, jos ajattelin ilmeen 
puhuvan muuta kuin sanat. Näin kysyin esimerkiksi, kun kertoja sanoi, että ”ei se nyt 
minua niin kauheesti haittaa”, mutta pään heilautus ja silmien liikkeet puhuivat toisin. 
Analyysissani seurasin niitä merkityksellisiä viestejä kontekstissa, jotka liittyivät kerron-
taan diakonisesta hoitotyöstä kertojan kokemana. Tässä vaiheessa viesteistä näytti muo-
dostuvan teema-alueet ammatillisen toivon ulottuvuudesta, hiljaisesta läheisyydestä, kan-
tavista voimista ja yksilöllisestä lahjomattomuudesta. Tarkastelin tässä vaiheessa myös 
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lisensiaatin tutkimuksessa saamiani tuloksia diakonisesta hoitoyöstä ja tulkintojeni oi-
keellisuutta. Analyysini ja teoriaan perehtymiseni pohjalta rakensin kertomusta saamieni 
neljän teema-alueen mukaisesti osaksi mallia diakonisesta hoitotyöstä. Kuviossa 6. ku-
vaan esimerkein teema-alueitten kirjaamisvaihetta. 

 

Ydinteemasta      Teema-alueeksi 

 

Kertoo diakonisen hoitotyön olevan koulutuk- 

seen pohjautuvaa 

 

Diakoniassa ei kai ole suoranaisesti kyse 

hengellisyydestä, sillä papit tekevät sitä, mutta 

jotain se on kokonaisvaltaisempaa ja korkeampaa 

…tarkotan siis elämän jälkeisenkin ajattelua 

 

Kertoo hiljaisuudesta      

       Hiljainen läheisyys 

Kertoo läheisyydestä 

  

Kuvio 6. Esimerkki teema-alueen kirjaamisesta. 

Tässä tutkimuksessa teema-alueet rakentuivat vahvasti kertojien samansuuntaisista tuo-
toksista. Sekä ammatillinen että ei-ammatillinen kertojien aineisto tuki toisiaan teema-
alueiden kirjaamisessa. Pääteemoista muodostui koosteet diakonisesta hoitotyöstä. Tä-
män lisäksi kirjoitin narratiivisen lähestymistavan mukaisesti kaikkien aineistonkertojien 
koosteina muotoutuneet kertomukset diakonisesta hoitotyöstä. 

 

6.3 Diakonisen hoitotyön empiirinen kuvaus 

6.3.1 Arvosidonnainen diakoninen hoitotyö 

Diakonisen hoitotyön arvosidonnaisuus, kuten muutkin tutkimuksen tässä vaiheessa esi-
teltävät empiirisen aineiston tulokset ovat koosteita kaikkien kertojien kuvauksista. Kos-
ka näkemys diakonisen hoitotyön arvosidonnaisuudesta, tavoitteesta, auttamismene-

Ammatillisen toivon 
siivet 
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telmistä ja transkulttuurisuudesta tuli kaikkien kertojaryhmien kuvauksissa en tässä tut-
kimuksen osassa vastaa tutkimuskysymyksiin erikseen kertojaryhmittäin. 

Arvosidonnaisuus näkyi tämän tutkimuksen empiirisen vaiheen kerronnassa suhteena 
Jumalaan, jonka kautta ihmiskäsitystä usein määriteltiin. Arvosidonnaisuus yhdistettiin 
myös omaan itseen, erityisesti hoitotyön tekijänä. Kertojat ajattelivat diakonista hoitotyö-
tä tekevän hoitajan toimivan kristillisen arvopohjan mukaisesti. Ammatillisuuteen liittyen 
arvosidonnaista diakonista hoitotyötä kuvattiin kykynä vastata potilaan hengellisiin tar-
peisiin ja syvällisiin kysymyksiin. Ammatillista arvosidonnaisuutta osoitti kertojien mu-
kaan myös sairaanhoitajan kyky kohdata ihminen ja hänen läheisensä kaikkine tarpei-
neen, ei ainoastaan hengellisestä näkökulmasta. 

Diakonista hoitotyötä tekevän sairaanhoitajan ajateltiin tekevän yhteistyötä moniam-
matillisesti. Kertojat ajattelivat diakonista hoitotyötä tekevät sairaanhoitajan arvostavan 
hoidossa olevaa ihmistä niin paljon, ettei hänen ongelmiaan tai tarpeitaan jätetä hoitamat-
ta. Moniammatillisessa yhteistyössä tarpeisiin etsitään kertojien mukaan ratkaisut dia-
koniaan kouluttautuneiden sairaanhoitajien, teologien ja sosiaalialan työntekijöiden kes-
ken. Toisaalta kaikkiin asioihin, erityisesti vaikeasti syrjäytyneiden kohdalla, ei kertojien 
mukaan löydetä tai edes haluta löytää diakonisen hoitotyön ratkaisuja. Tästä huolimatta 
syrjäytynytkin ihminen kohdataan arvokkaana. Ammatillisesti toimiessaan diakonista 
hoitotyötä toteuttava sairaanhoitaja ei edellytä hoidettavalta erityistä elämänkatsomusta 
tai uskonnollisuutta. Toiseen ihmiseen liittyen arvosidonnaisuudesta kerrottiin lähimmäi-
syytenä. Lähimmäinen kohdataan kertojien mukaan niin seurakuntatyössä kuin sairaalas-
sa tai muissa hoidon yksiköissä. 

Diakonista hoitotyötä kuvattiin Jumalan palvelemisena, jossa sairaanhoitajan ajateltiin 
olevan välikappale toteuttaessaan auttamistyötä. Kristillisistä arvoista ajateltiin tulevan 
voimaa diakonista hoitotyötä toteuttavan sairaanhoitajan tehtäviin, joka heijastuu myös 
hoidettavaan ja hänen läheisiinsä. Jumalan palveleminen ei ole kertojien mukaan mitään 
”tekopyhyyttä”, vaan se on aidon välittämisen ja ammatillisen rakkauden osoittamista 
toiselle avun tarpeessa olevalle ihmiselle. 

Diakonisen hoitotyön arvosidonnaisuudesta diakoniaan suuntautuneet sairaanhoidon 
opiskelijat ja heidän opettajansa kertoivat miltei samoin sanoin. He kertoivat diakoniasta 
usein kirkkojärjestyksessä ja diakonian määritelmissä esiintyvin käsittein. He kertoivat 
esimerkiksi avun ulottamisesta sinne mihin muu apu ei ulotu. Diakoniaan kouluttautu-
mattomat sairaanhoitajat ja hoitoja kokeneet kertojat kuvasivat sen sijaan arvosidonnai-
suutta usein uskonnon näkökulmasta, kun he esittivät diakonista hoitotyötä opittavan mm. 
uskonnon tunneilla sairaanhoitajakoulutuksessa. 

 

6.3.2 Diakonisen hoitotyön tavoite ja auttamiskeinot 

Lähimmäisen kokonaisvaltainen palveleminen kuvattiin keskeiseksi diakonisen hoitotyön 
tavoitteeksi. Sairaanhoidon opiskelijat ja heidän opettajansa kertoivat diakonisen hoito-
työn suuntaavan erityisesti syrjäytyneiden ja heikossa asemassa ja vaikeissa tilanteissa 
elävien lähimmäisten auttamiseen. Diakoniaan kouluttautumattomat kertojat kuvasivat 
kaikkien ihmisten tarvitsevan diakonisen hoitotyön kautta toteutuvaa ihmisestä välittä-
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mistä ja palvelemista. Palveleminen kerrottiin toteutuvan hoitamisen arjessa, mutta myös 
tuonpuoleista elämää varten. 

Diakoninen hoitotyö ei pyri kertojien mukaan ainoastaan yksittäisen ihmisen palvele-
miseen, vaan sen tavoitteeksi ajateltiin myös yhteiskunnallista vaikuttamista ja opettamis-
ta. Yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja opettamisena diakoninen hoitotyö on kertojien 
mukaan verkostoitunutta yhteistyötä erilaisissa ryhmissä yhteiskunnan rakenteitten ja 
ryhmittymien joukossa. Tästä lähtökohdasta ajateltuna diakoninen hoitotyö ei ole sidok-
sissa ainoastaan sosiaali- ja terveysalalle tai kirkon yhteyteen. Se pyrkii vaikuttamaan 
kaikilla yhteiskunnan sektoreilla epäoikeudenmukaisuuden vähenemiseen ja kaikkien 
ihmisten ihmisarvoiseen elämään.  

Sisällöllisesti palvelemisen kerrottiin olevan näkyvää ja näkymätöntä tai hiljaista ja ei- 
hiljaista toimintaa. Kokonaisvaltainen palveleminen diakonisen hoitotyön tavoitteena ja 
auttamismenetelmänä ei ajateltu olevan suuria tekoja, vaan enemmän uskon teko ja hoito-
työn tekijän taustalla ajateltiin lähes kaikissa kertomuksissa olevan jokin korkeampi voi-
ma. Diakonisen hoitotyön ajateltiin sairaanhoidon opiskelijoiden ja heidän opettajiensa 
mukaan sisältävän vähemmän konkreettisia toimenpiteitä ja enemmän ihmisen kohtaa-
mista jakamattomana sieluna, henkenä ja ruumiina. Toisaalta diakonista hoitotyötä teke-
vältä edellytettiin kaikki se osaaminen, jota sairaanhoitajan tehtäviin liitetään. Diakoniaan 
kouluttautumattomat kertojat pitivät erityisen tärkeänä sitä, että myös diakonista hoito-
työtä tekevä sairaanhoitaja osaa sairaanhoidolliset toimenpiteet, mutta sen lisäksi näkee 
ihmisen mahdollisesti piilossa olevat ei konkreettisia toimenpiteitä ilmentävät tarpeet. 
Erityisiksi diakonisen hoitotyön auttamiskeinoiksi sairaanhoidon opiskelijat ja heidän 
opettajansa kuvasivat kokonaisvaltaista palvelemista, joka sisältää virsilaulua, rukousta, 
kuuntelemista, läsnä olemista, anteeksi antamista, kärsimyksen lievittämistä, toivon li-
säämistä, sielunhoitoa, koskettamista ja ammatillisen rakkauden osoittamista. Diakoniaan 
kouluttautumattomat kuvasivat edellisten lisäksi tärkeänä lähellä olemista, lahjomatonta 
tasapuolista kohtelua ja vilpitöntä ihmisestä välittämistä. 

 

6.3.3 Diakoninen hoitotyö transkulttuurisena työnä 

Diakoninen hoitotyö kuvattiin erityisesti sairaanhoidon opiskelijoiden ja heidän opettaji-
ensa kertomuksissa kansainväliseksi työksi, vaikka käsite ei esiinnykään kansainvälisessä 
tutkimuksessa. Diakonisesta hoitotyöstä tai osittain sen suuntaisesta työstä puhutaan hei-
dän mukaansa esimerkiksi käsittein community care, parish nursing tai spiritual care. 
Diakoniaa toteutetaan kertojien mukaan kaikkialla maailmassa tavalla tai toisella ja sitä 
on heidän mukaansa aina toteutettu. 

Lähetystyöstä kerrottiin sairaanhoitajien työnä eräänlaisena diakonisena hoitotyönä. 
Lähetystyönä diakonisella hoitotyöllä ajateltiin olevan pitkä perinne. Sitä kuvattiin etsi-
väksi työksi, jollaista diakoniaan kouluttautumattomat sairaanhoitajat vähemmän kertoji-
en mukaan tekevät. Kertojat ajattelivat, että vaikka maailma on kansainvälistynyt ja ihmi-
sillä on erilainen näkemys uskonnosta ja hengellisyydestä, ihminen on perusolemuksel-
taan kaikkialla samanlainen. 
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Diakoniaan kouluttautumattomat kertojat korostivat diakonisen hoitotyön tasavertai-
suutta kaikkia ihmisiä kohtaan rodusta, uskonnosta tai etnisestä ryhmittymästä huolimat-
ta. Diakonista hoitotyötä tekevä sairaanhoitaja arvostaa kertojien mukaan erilaisuutta ja 
erilaisista kulttuureista välittyviä tapoja, tottumuksia ja arvoja ammatillisesti erilaisia 
ihmisiä hoitaessaan. Asioita ei aseteta kulttuurisesta näkökulmasta katsoen arvojärjestyk-
seen kertojien mukaan. 

Transkulttuuriseksi työksi diakonista hoitotyötä tässä tutkimuksessa kuvattiin myös 
siksi, että siinä käytetään teologian ja hoitotieteen tietoa, ja se on usein yhteistyötä sai-
raanhoitajien, kirkon viranhaltijoiden ja yhteiskunnan erilaisten vaikuttajien kesken. 

 

6.4 Diakoninen hoitotyö kertomuksina 

6.4.1 Ammatillisen toivon siivet 

Empiirisen aineiston ensimmäiseksi kertomukseksi rakentui kokonaisuus, joka sai nimen 
ammatillisen toivon siivet. Kertomus muotoutui sairaanhoitajien ja hoidettavina olleiden 
ihmisten tuotoksista, kuten muutkin esitettävät kertomukset. 

Ammatillisuus sairaanhoitajan työnä diakonisessa hoitotyössä ei näyttäytynyt samalla 
tavalla ammatillisena kuin ”tavallinen” sairaanhoitajien tekemä työ kertojien mukaan, 
sillä siihen liittyi toimenpiteisiin perustuvan hoitamisen lisäksi ulottuvuus kaukaisempaan 
tulevaisuuteen. Diakonista hoitotyötä ei ollut kertojien mukaan helppoa pukea sanoiksi. 
Monet kertojat täydensivätkin kirjallisesti tuotettua kertomustaan haastattelussa. 

Kertojat kuvasivat diakonisen hoitotyön edellyttävän monipuolista ammatillista koulu-
tusta sairaanhoitajalta. Työstä maksetaan palkka, toisin kuin ennen seurakuntasisarille, 
joiden muutamat diakoniaan kouluttautumattomat kertojat muistelivat tehneen työtä läpi 
vuorokauden kutsumuksesta. Ammatillisen koulutuksen kerrottiin suuntaavan toivon nä-
köalaan, joka vahvistaa sairaanhoitajan persoonallista tapaa toimia sellaisessa työssä, 
jossa hoidettava ihminen on hoitajalle tärkeä. Ammatillisuuteen kuului tasavertainen hoi-
tosuhde. Diakonisessa hoitotyössä ei kerrottu olevan kyse pappien tekemästä hen-
gellisestä työstä, eikä kristittyinä itseään pitävien sairaanhoitajien työstä. Sitä kuvattiin 
työksi, jossa autetaan potilasta näkemään, erityisesti vaikeita sairauksia hoidettaessa, koh-
ti tulevaa ja elämän jälkeistäkin aikaa. Sellaisen ajan pohtimiseen katsottiin tarvittavan 
yhteistä aikaa ja koulutuksen tuomaa tietämystä. 

Kerronta osoitti, että kaikilla tutkimukseen osallistuneilla oli heti samansuuntainen 
ajatus jostain konkreettista tekemistä täydentävästä ilmiöstä sairaanhoitajan työssä. 
Useimmissa kertomuksissa se jokin puettiin sanaksi toivo. Toivo nähtiin kantavana voi-
mana sekä työntekijälle että hoitoa saavalle ihmiselle. Toivoa tulevaisuuteen välitti hoi-
dettavalle ammatillisesti kouluttautunut sairaanhoitaja ja hänen toimintansa. Sairaan-
hoitajat ajattelivat, että usko ja koulutus yhdessä johonkin itseä voimakkaampaan liittyy 
diakoniseen hoitotyöhön. 

Monelle kertojalle hoidon merkityksellisyys ei ollut konkreettista tekemistä ja toivoa 
paranemisesta hoidon tuloksena. Merkitys nähtiin sellaisen toivon ikkunasta, jota sairaan-
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hoitaja voi välittää hoidettavalleen paranemisesta huolimatta. Kun tieto sairaudesta voi 
olla joskus ahdistavaa, masentavaa ja syyllisyyttä herättävää, diakonisen hoitotyöntekijän 
uskottiin voivan tällaista tilannetta lievittää. Toivon välittyminen oli erityisen tärkeää 
vaikeissa sairauden vaiheissa. Toivoa tulevaan ei ajateltu paettavan etsimään sairaala-
sielunhoitajalta tai papilta. Kertojat uskoivat, että diakoniaan suuntautunut sairaanhoitaja 
voi sitä välittää. 

Kertojat korostivat sitä, ettei diakonista hoitotyötä tekevä sairaanhoitaja kohtaa ainoas-
taan sairasta ihmistä tai hengellisiä tarpeita esillä pitävää ihmistä vaan ihmisen yleensä. 
Ammatillinen rakkaus toiseen ihmiseen diakonisessa hoitotyössä näkee elämän kaikissa 
vaiheissa ja kaikissa tilanteissa toivon. Tätä toivon kokemusta välitetään moni-
ammatillisessa työssä, jossa diakonista hoitotyötä tekevä etsii toimintaverkostoonsa eri-
laisia asiantuntijoita, joiden kanssa yhdessä voidaan hoitaa hoidettavan tarpeita ja tilan-
teita kokonaisuutena. Tässä toimintaverkostossa tärkeinä osapuolina ovat myös hoidet-
tava ja hänen läheisensä. 

Sairastumisen kuvattiin irrottavan ihminen arkisesta elämänmenosta ja itsestään sel-
vistä tavoista, tottumuksista ja arvoista, joista kuvattiin tulevan toissijaisia. Diakonisen 
hoitotyön koettiin voivan ymmärtää tällaista elämänmuutosta kokonaisvaltaisesti. Toivon 
jakamista kannatteli uudenlaisten arvojen esillä pitäminen kertomuksissa. Näitä uusia 
arvoja välitettiin mm. sanomin, että elämä ei ole ihmisen eikä sairaanhoitajan käsissä 
vaan kaikella on tarkoituksensa. 

Tämän uudenlaisen näyn ajateltiin antavan mahdollisuuden tarkastella ammatillista 
hoitamista muustakin kuin pelkän sairaanhoitajan työn näkökulmasta. Diakoniseen hoito-
työhön koettiin liittyvän voimakkaasti monitieteistä otetta työn tekemiseen, esimerkiksi 
teologian, psykologian, sosiologian ja filosofian alueilta. Siipien kuvattiin saavan voimaa 
hoitotieteen ulkopuolelta, sitä tukevista muista tieteistä. 

Hoitotiedettä tukeviin tieteisiin kuvattiin diakonisesta hoitotyöstä puhuttaessa lähes 
kaikissa kertomuksissa kuuluvan teologia. Teologisen tietämyksen kerrottiin antavan sai-
raanhoitajalle uskallusta ja taitoja ottaa vuorovaikutustilanteissa puheeksi kuolemaankin 
liittyvät kysymykset. Teologisen koulutuksen kuvattiin olevan luonnollinen osa diakoni-
sen hoitotyön opiskelua sairaanhoitajakoulutuksen lisäksi. Tästä näkökulmasta diakoni-
sen hoitotyön opiskelua kuvattiin monitieteisyyteen pohjautuvaksi hoitamiseksi, jonka 
siivet ulottuvat teologienkin osaamisen alueille erityisesti karitatiivisen ja liturgisen dia-
konian osalta. 

Kertojien tuotoksissa diakonisen hoitotyön koulutuksen saaneen sairaanhoitajan ei aja-
teltu kutsuvan sairaalasielunhoitajaa potilaan luo niin usein kuin tavallisen sairaan-
hoitajan. Diakoniakoulutuksen suorittaneen hoitajan ajateltiin kyllä tekevän moniam-
matillista yhteistyötä. Ammatillisen toivon siipien ajateltiin useissa kertomuksissa kuulu-
van sellaisille diakoniaan kouluttautuneille sairaanhoitajille, jotka toimivat diakonissoina 
seurakunnissa. Erityisesti näin ajattelivat kertojina olleet sairaanhoitajat. Sisäistä tarinaa 
tuottanut kertoja, joka myös testasi diakonista hoitotyötä käytännössä kertoi erityisesti 
diakonisen hoitotyön osaajan tarpeesta sairaalassa ja muissa hoitolaitoksissa toivon ko-
kemisen vahvistajana ja ihmisen kohtaamisena vain ihmisenä – ei potilaana. 
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6.4.2 Hiljaista läheisyyttä 

Seuraavaksi kertojien kuvauksista rakentui kertomus ”Hiljaista läheisyyttä”. Diakoniseen 
hoitotyöhön ajateltiin kuuluvan toimenpiteiden, toiminnan ja vuorovaikutuksen lisäksi 
sairaanhoitajan ja hoidettavan hiljainen yhdessä oleminen. Yhdessä oleminen ei tarkoitta-
nut pelkästään yhdessä oloa, sillä sen tavoitteena kertojien mukaan ajateltiin olevan tie-
don keruu, turvallisuuden kokemuksen lisääminen hoidossa olevalle ihmiselle ja tiedon 
välittäminen koko työyhteisössä. Tietoa kuvattiin välitettävän paitsi sanallisesti myös 
hiljaisesti, esimerkiksi koskettamalla ja erilaisin ilmein ja liikkein. 

Hiljainen läheisyys kuvattiin viestivän toisesta ihmisestä välittämisestä ja asioiden tär-
keysjärjestyksestä. Kertojat kuvasivat lähellä oloa yhtä tärkeäksi kuin jonkin toimenpi-
teen tekemistä. Lähellä olon ajateltiin vaativan rohkeutta, josta on helppo paeta tekemi-
seen ja pois liiankin usein tämän aineiston kertojien mielestä. Hiljainen läheisyys välittää 
kertojien mukaan sellaista ammatillisuutta hoitotyössä, joka on liian usein ymmärretty 
papin työksi tai sielunhoitajan läheisyydeksi. Sitä ei olla arvostettu sairaanhoitajan työnä, 
mutta diakoniseen hoitotyöhön sen koettiin kuuluvan. 

Tapahtuisiko jotain sopimatonta tai jäisivätkö ”oikeat” työt tekemättä, jos hoitaja vii-
vähtäisi vain hiljaa ollen potilaan luona, pohtivat monet kertojat? Aiheuttaisiko hiljaa 
potilaan lähellä olo kiusallista tunnetta potilaalle ja hoitajalle, pohdittiin. Lopulta useim-
mat kertojat päätyivät pohdinnoissaan hiljaisen lähellä olon vahvuuteen ja sisäisen kyp-
syyden osoittamiseen, ” kun ei tarvitse näyttää ahkeralta”, todettiin. 

Kertojat pohtivat missä koulutuksen vaiheessa diakoniseen hoitotyöhön koulutettavat 
saavat kokemusta hiljaisen läheisyyden harjoittelusta, vai korostetaanko koulutuksessa 
liikaa teknistä osaamista ja tuleeko hiljaa olo kokeneen hoitajan toiminnan kuluessa. Käy-
tännön hoitotyössä olevat sairaanhoitajat kertoivat kiireestään ja pitivät viipymistä poti-
laan luona hiljaa ollen ainoastaan kriittisesti sairaan ihmisen hoitotyöhön kuuluvaksi tai 
juuri diakonista hoitotyötä tekevälle ominaiseksi. 

Hiljaisen läheisyyden kuvattiin vaativan itsenäistä päätöksentekoa ja rohkeutta näyttää 
olla tekemättä mitään. Toisaalta tällainen ammatillinen läsnäolo koettiin välttämättömäksi 
osaksi vuorovaikutusta. Oikeiden sanojen löytymistä pidettiin erityisen haastavana erityi-
sesti hoidettaessa vaikeasti sairasta ihmistä. Silloin juuri pelkkä lähellä oleminen ajatel-
tiin olevan merkityksellistä ja taitoa ajateltiin löytyvän diakonian suunnalta. 

Lähellä oloa ajateltiin häiritsevän sen, jos potilaalla on omaisia tai muita vieraita poti-
lashuoneessa. Toisaalta juuri tällaisissa tilanteissa monet läheiset taas tarvitsisivat tietoa 
kertojien mukaan diakonista hoitotyötä tekeviltä sairaanhoitajilta. Kertojat ajattelivat dia-
konisen hoitotyöntekijöiden auttavan perheenjäseniä yhtä hyvin kuin potilaitakin ja eri-
tyisesti läheisen hiljaa olo ilman hoitohenkilökunnan tukea ajateltiin olevan ahdistavaa. 

Hiljainen läsnäolo koettiin olevan luontaista diakonisen hoitotyön tekijän toimintaa 
seurakuntatyössä, jossa diakoninen hoitotyö ajateltiin olevan lähellä sielunhoitajan työtä. 
Sielunhoitajan tehtäväksi ajateltiin erityisesti kuuluvan kuuntelemisen. Seurakunnassa 
toteutuvaa diakonista hoitotyötä kertojat eivät tunteneet ja siksi he ilmaisivat asian, että 
”minusta tuntuu, että työhön pitäisi kuulua hiljaisuutta.” 

Hiljaisuuteen liittyen ilmeiden ja eleiden tai liikkeiden kerrottiin puhuvan diakonisessa 
hoitotyössä paljon. Ajateltiin, että vaikka hoitaja istuu hiljaa potilaan vierellä hän voi 
viestiä huolta, tietämättömyyttä, epävarmuutta tai turvallisuutta potilaalle. Hiljaisesta 
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kosketuksesta ajateltiin voivan päätellä potilaasta välittämisestä. Tärkeänä erityisesti hoi-
toja kokeneet ihmiset pitivät sitä, että potilaalle annetaan mahdollisuus ”tarttua vaikeina 
aikoina hoitajan kädestä kiinni ja olla siinä vaan”. Ajateltiin, ettei ainakaan diakoniseen 
hoitotyöhön kouluttautunut tuossa tilanteessa poistu läheltä. 

Kertojat kokivat, että diakoniakoulutuksen tietopohjan ja koulutuksen pitäisi sisältää 
sellaisia osa-alueita, jotka tukevat itsetuntemusta ja hiljaisuuden merkitystä hoitotyössä. 
Kertojat kuvasivat myös sitä, miten nykyään potilaille tuodaan radiot, nauhurit ja televi-
siot hälventämään hiljaisuutta. Tällaisen toiminnan ei ajateltu kuuluvan ensimmäisenä 
diakoniseen työhön. Sen sijaan diakoniaan ajateltiin kuuluvan ihmisten aito läheisyys ja 
läsnäolo. 

 

6.4.3 Kantavia voimia 

Kantavia voimia -kertomus on kertojien kuvaus siitä miten diakoninen hoitotyö toimii 
voimavarana ammatillista työtä tekevälle diakoniaan suuntautuneelle sairaanhoitajalle 
itselleen. Näiden voimien ajateltiin välittyvän myös hoidettavalle. Kertojat kuvasivat sai-
raanhoitajan työtä yleensä vaativaksi ja raskaaksikin. Toisissa kertomuksissa heijastui 
työn rutiininomaisuus, joka voi olla kuluttavaa. 

Diakonista hoitotyötä tekevällä sairaanhoitajalla kuvattiin olevan muita sairaanhoitajia 
enemmän voimia tehdä raskasta työtä. Sen ajateltiin johtuvan teologisesta koulutuksesta 
sairaanhoitajan koulutuksen lisäksi ja tähän liittyvistä erilaisista arvoista ja arvostuksista. 
Arvoja kuvattiin kristillisiksi ja arvostuksia humanistisiksi. Humanistisiksi niitä kuvattiin 
siksi, että ajateltiin diakoniaan kouluttautuneen hoitajan arvostavan enemmän kauneutta, 
ihmisyyttä ja ajan käyttöä hoitotyössä, kun taas muuta hoitotyötä kuvattiin värittävän 
enemmän teknisyys, jota pidettiin kuluttavana. 

Kertojien mielestä on armollista saada olla epätäydellinen ja inhimillinen hoitaja ja 
asettua hoidettavana olevan kanssa samalle tasolle ihmettelemään elämän liittyviä vaikei-
ta ja selittämättömiä kysymyksiä. Tällaiset kysymykset koettiin diakonisessa hoitotyössä 
voitavan ”jättää itsen yläpuolelle”. Tuolloin hoitotyössä ajateltiin olevan mukana ja läsnä 
kaikissa tilanteissa jonkun, joka kantaa. Se joku sai tämän tutkimuksen kertomuksissa 
harvoin nimen, mutta useimmat kertojat katsahtivat näin puhuessaan ylös tai viittasivat 
kädellä itsestä pois. Tässä tutkimuksessa ei kertojilta kysytty, kokevatko he olevansa kris-
tittyjä tai uskovansa johonkin. Se ei kuulu diakoniaan, enkä tutkijana halunnut tai katso-
nut tarpeelliseksi tätä selvittää. Jotkut sairaanhoitajakertojat tosin ilmaisivat itse olevansa 
kristitty, jonka he olivat ilmaisseet myös hoidettaville. 

Voimia hoitoja kokeneet kertojat kuvasivat tulevan rukouksesta, ehtoollisesta, lau-
luista, erilaisten ”vakavien kirjojen lukemisesta” kuten he ilmaisivat. Näitä voiman lähtei-
tä he ajattelivat diakonisen hoitotyön koulutukseen kuuluvan. Hoitotyötä tekevät kokivat 
voimia tulevan diakonisen hoitotyön tekemiseen hyvin voimakkaasti koulutuksesta, jota 
he pitivät ensisijaisena. Sellaisessa sairaanhoitajakoulutuksessa, joka ei suuntaa diako-
niaan, kertojat ilmaisivat hoitotyötekijöiden jaksamiseen kiinnitettävän riittämättömästi 
huomiota. Lähes kaikki tämän tutkimuksen kertojat pitivät diakoniaan suuntaavaa koulu-
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tusta mielikuvissaan tästä näkökulmasta parempana ja kattavampana, sillä he ajattelivat 
diakonian koulutukseen kuuluvan työnohjauksen opiskelua ja sen toteutusta. 

Sekä hoitajakertojat että potilaana olleet kertojat pitivät voimavara-asiaa tärkeänä hoi-
totyössä ja he pohdiskelivat diakonissojen työtä seurakunnassa ja erityisesti sellaista työ-
tä, jota he kuvittelivat aikaisemmin tehdyn. Jotkut muistelivat vanhoja diakonissoja, jotka 
ennättivät kaikkiin koteihin ja kaikkien apua tarvitsevien luokse. Toiset jopa ihannoivat 
tuota aikaa, vaikka totesivat, ettei ihminen ole kone, joka jaksaa loputtomiin. Jotain tuon 
ajan diakonissojen työstä kuitenkin kaivattiin nykyiseen diakoniseen hoitotyöhön juuri 
sellaisen jaksamisen vuoksi, jossa voimia uskotaan saatavan kristillisestä ajattelusta. Eri-
tyisesti tämän tutkimuksen hoitoja kokeneet kertojat ajattelivat sen heijastavan jaksamista 
myös potilaana olemiseen. 

Kertojien tarinoissa heijastui ajatus, että nykyään pitää saada hoitoja toteutetuksi yhä 
pienemmällä henkilöstömäärällä ja yhdelle potilaalle ei koettu olevan riittävästi aikaa. 
Tämän katsottiin vievän hoitohenkilökunnalta voimia ja edellyttävän taas potilaitten itse-
näistä päätöksentekoa ja itsehoito-osaamista. Nämä tilanteet puhuttivat kertojia ja he toi-
vat esiin, että tarvittaisiin enemmän diakonisen hoitotyön tekijöitä sairaaloihin ja hoitolai-
toksiin, että saataisiin keskustelua kantavista voimista ja jokapäiväisen elämisen tärkeys-
järjestyksistä. Tällaisia tärkeysjärjestyksiä kuvattiin kerrottaessa ketä kannattaa hoitaa ja 
millaisin keinoin. Kertojat kyselivät onko helpompaa lääkitä kuin keskustella tai käyttää 
kuntoutusmenetelmiä tai millaiseen jatkohoitoyksikköön potilaita pitäisi sijoittaa. Näi-
denkin kysymysten ajateltiin vievän sekä potilailta että hoitajilta voimia. Kantavia voimia 
näihin kysymyksiin ei kertomuksista löytynyt, mutta diakonisen hoitotyön laaja-
alaisuuteen erityisesti näistä asioista keskusteltaessa toisinaan viitattiin. 

 

6.4.4 Yksilöllisyyttä lahjomatta 

Yksilöllisyyttä lahjomatta -kertomus kuvaa voimakkaasti sellaista kristillisen ihmis-
käsityksen mukaista diakonista hoitotyötä, joka ei vaadi toiselta ihmiseltä mitään. Se on 
pyyteetöntä hoitamista, josta tämän tutkimuksen jotkut kertojat kantoivat huolta. Muuta-
mat hoitoja kokeneet kertojat kuvasivat voimakkaasti kokemustaan etteivät he ole mieles-
tään saaneet yksilöllistä ja asiantuntevaa hoitoa hoitohenkilökuntaa lahjomatta. Tällaista 
lahjomista he kertoivat olevan hoitajan mielisteleminen potilaana. Pienten lahjojen kuten 
hedelmien, makeisten tai leivonnaisten tuominen hoitohenkilökunnalle on kertojien mie-
lestä avannut parempia ja nopeampia hoitomahdollisuuksia potilaana ollessa kuin ilman 
lahjoja. Kertojien mielestä edellä kuvatut tilanteet eivät kuuluu diakoniseen hoitotyöhön, 
jonka kuvattiin olevan tasapuolista, tasavertaista ja ammattitaitoista hoitotyötä kaikkia 
hoidettavia kohtaan. Useimmat sairaanhoitajat tekevät kuitenkin työnsä parhaalla mah-
dollisella tavalla, vaikka eivät olisikaan kouluttautuneet diakoniaan. 

Diakonista hoitotyötä tekevää sairaanhoitajaa kuvattiin ihmisenä ihmiselle, tasa-
vertaisena asiantuntijana ja samanlaisen rakkauden osoittajana jokaiselle hoidettavalle. 
Minään yli-ihmisenä ei diakoniaan suuntautunutta hoitajaakaan pidetty, mutta ”aidoksi 
häntä kuvattiin ja asiansa osaavaksi toimijaksi”. Yksilöllisyyttä ajateltiin osoittavan esi-
merkiksi se, jos diakoniseen hoitotyöhön kouluttautunut sairaanhoitaja toimii moniamma-
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tillisessa työryhmässä, jossa käytetään erilaista osaamista ja asiantuntemusta hoitotilan-
teissa. 

Eräs kertoja kuvasi tilannetta, jossa omahoitaja ei osannut pistää tai ei tiennyt miten 
nostaa häntä niin ettei sattuisi. Tämä hoitaja kuitenkin pisti niin, että sattui ja nosti niin, 
että hoidettava luuli nahkojen repeävän. Kertojan mielestä omahoitajuus oli ymmärretty 
väärin ja hän ajatteli, että diakoniseen hoitotyöhön kouluttautuneen täytyy osata ja uskal-
taa pyytää apua, jos hän ei itse jotain asiaa hallitse. Muutaman kertojan kokemuksen mu-
kaan joskus erityisesti omahoitajaa on tarvinnut lahjoa vaikeissa tilanteissa. 

Diakoninen hoitotyö ei saa olla hoitoja kokeneiden kertojien mukaan liian empaattista. 
Jos kaikki pyritään potilaan kanssa jakamaan, se käy sekä potilaalle että hoitajalle ras-
kaaksi ja epämiellyttäväksi. Liian lähelle ei kertojien mielestä saa tulla. Diakoniseen hoi-
toyöhön ajateltiin kuuluvan rakkauden osoituksia. Rakkautta kuvattiin mm. kädestä kiinni 
pitämisenä, hellänä hoitamisena ja tasapuolisuutena. Diakonisen hoitotyön ajateltiin sel-
laisenaan sisältävän piirteitä lahjojen antamisesta, mutta ammatillisuuden näkökulmasta 
osaamisena. Lahjojen antaminen tai saaminen kuvattiin ammatillisena ja hyvänä hoitami-
sena. 

Yksilöllisyyttä lahjomatta -kertomus sisältää juonen, jossa lahja -käsitettä tarkastellaan 
paitsi konkreettisena lahjana ja lahjomisena, myös hoitajan osaamisen lahjana. Kertojien 
tuotoksista heijastui voimakkaasti diakoniseen hoitotyöhön liitettynä hoitajien henkiset ja 
hiljaiset taidot tai lahjat. Sekä hoitajat että hoitoja kokeneet kertojat kuvasivat sellaista 
diakonisen hoitotyön toimintaa, joka sisältää muitakin lahjoja kuin hoitamisen taidot. 
Tällaisia lahjoja diakoniaan kouluttautuneilla ajateltiin olevan muita hoitajia enemmän, 
kuten lahja laulaa, rukoilla, olla hiljaa, tehdä sielunhoitotyötä tai kantaa kokonaisvaltaista 
vastuuta potilaasta ja hänen läheisistään. Näitä lahjoja diakonisen hoitotyön ajateltiin 
osoittavan tasavertaisesti kaikille hoidettaville. 

 

6.4.5 Ammatillisuus ja arvot diakonisessa hoitotyössä  

Ammatillisuus ja arvot diakonisessa hoitotyössä on kertomus, joka kuvaa tiettyyn suun-
taan erikoistuneisuutta hoitotyössä. Lähes kaikkien kertojien mielestä diakoninen hoito-
työ heijastaa ammatillisen sairaanhoitajakoulutuksen lisäksi kristillisten arvojen mukai-
seen toimintaan kohdistuvaa oppimista. Diakonisen hoitotyön ei ajateltu olevan pelkkää 
vuorovaikutusta ja potilaan kohtaamisia. Sen ammatillisuuteen kuuluvat kertojien mu-
kaan kädentaidot, päätöksentekotaidot ja ihmisen fysiologisten toimintojen ymmärtämi-
seen ja hoitamiseen kuuluvat taidot. Hengellisyys ei ole muita ihmisen osa-alueita tärke-
ämpi alue, ja siksi diakoninen hoitotyö on kohdistettava koko ihmisen hoitamiseen. Sitä 
kuvattiin rakkaudesta työhön ja ihmiseen heijastavaksi työksi. Kaikessa toiminnassa on 
mukana kertojien mukaan erilainen suhtautuminen ihmiseen, joka johtuu arvomaailmasta 
ja arvojen näkymisestä diakonisessa hoitotyössä. 

Kertojien mukaan ammatillisuuden ja arvojen kietoutuminen voi näyttäytyä hoi-
totyössä monin tavoin. Diakonisessa hoitotyössä niiden arveltiin näyttäytyvän sai-
raanhoitajan ammatillisena osaamisena, johon kuuluu ikään kuin sisäsyntyinen velvoite 
tehdä työtä ei ainoastaan itselle, vaan yhteiskunnalle ja korkeammille voimille, kuten asia 



 

 

61

ilmaistiin. Diakonisen hoitotyön ajateltiin olevan sellaista työtä, jossa on olemassa tunne, 
että työ sisältää sairaanhoitajan koulutuksen antaman osaamisen tehtäviin, mutta lisäksi 
siinä on joitain piirteitä teologin tekemästä työstä. Ihminen kohdataan vilpittömästi ja 
hänet koetaan kokonaisuutena, eikä vain hengellisenä osa-alueena tai fyysisenä hoitoja 
tarvitsevana alueena. Vuorovaikutuksessa on lähes kaikkien kertojien mukaan aina mu-
kana jokin korkeampi voima. 

Diakonisen hoitotyön tiedonkäsityksen kuvattiin tulevan hoitotieteestä ja teologiasta, 
mutta myös lääketieteestä ja muista hoitamista ja hoitotyötä tukevista tieteistä. Tätä ko-
rostivat erityisesti sairaanhoitajat kertomuksissaan. Hoitoja kokeneet ihmiset ilmaisivat 
tietoa tulevan uskonnon ja teologian opinnoista sairaanhoitajakoulutuksen lisäksi. Arvo-
jen ilmenemistä pidettiin tärkeänä diakonisen hoitotyön toimintojen yhteydessä. 

 

6.5 Yhteenvetona empiirisen aineiston kertomukset 

Kertomuksissa diakonista hoitotyötä kuvattiin historian kulussa muotoutuneeksi sairaan-
hoitajan ammatilliseksi työksi. Sen kerrottiin saavan tietoperustansa hoitotieteestä ja teo-
logiasta sekä niitä tukevista ihmis- ja luonnontieteistä. Diakonisessa hoitotyössä edelly-
tettiin sairaanhoitajan koulutusta ja sen lisäksi teologian, diakonian ja uskonnon opintoja. 
Diakonista hoitotyötä ajateltiin tämän tutkimuksen kertojien mukaan toteutettavan 
enemmän seurakunnissa kuin sairaaloissa. Koska työ nähtiin ammatillisena, siitä ajatel-
tiin saatavan taloudellinen toimeentulo. Voimavaroja työntekijän ajateltiin saavan kristil-
lisen arvomaailman sisällöistä. Näiden voimavarojen kerrottiin välittyvän myös hoidetta-
ville ihmisille. Toivon tunnetta ja rakastetuksi tai yksilöllisesti kohdatuksi tulemisen tun-
netta korostettiin ammatillisessa vuorovaikutuksessa kaiken ikäisiä ihmisiä hoidettaessa. 

Diakonisen hoitotyön auttamismenetelmien ajateltiin olevan samoja kuin hoitotyössä, 
mutta auttamismenetelmiä kerrottiin täydentävän teologiasta tuleva tietämys hengellisistä 
auttamismenetelmistä. Sellaisiksi kuvattiin sielunhoitoa, ihmisestä välittämistä, ammatil-
lista lähellä olemista, rukousta ja kokonaisvaltaista asioista huolehtimista. Toiminnan 
kerrottiin heijastavan kristillisen ihmiskäsityksen mukaista tasavertaisesti toista ihmistä 
arvostavaa toimintaa, joka ajateltiin opittavan diakoniaan suuntaavassa sairaanhoitajakou-
lutuksessa. Tämän kaltaista hoitamista ei voi lahjoen itselleen ostaa, jolloin hoidettava saa 
olla oma itsensä pelkkine hoidon tarpeineen eikä vain tarpeineen vaan ihminen ihmiselle. 
Diakonisessa hoitotyössä ajateltiin olevan joku ulkopuolinen itseä vahvempi voima mu-
kana. 

Kertojien mukaan diakonisen hoitotyön osaajia tarvittaisiin nykyistä enemmän sairaa-
loissa ja hoitolaitoksissa, joissa hoidetaan yhä vaikeammin sairaita ja moniongel-
maisempia ihmisiä. Diakonista hoitotyötä tekevien ajateltiin täydentävän muiden hoitoon 
osallistuvien tekemää työtä ihmisestä välittämisen ja erilaisen päätöksenteon näkökul-
masta. Diakonisen hoitotyön vuorovaikutus kuvataan empiirisen aineiston kertomusten 
koosteena ammatilliseksi vuorovaikutussuhteeksi (kuvio 7), jossa kohtaa erilaiset ihmiset 
ja ihmiskäsitykset. Diakoninen hoitotyö koettiin lisäarvoksi ja yhdeksi erikoistumisen 
alueeksi hoitotyössä. 
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Kuvio 7. Diakonisen hoitotyön vuorovaikutus.  

Diakoninen hoitotyö kuvattiin avoimeksi läsnäoloksi erilaisissa työyhteisöissä, joissa 
kohdataan hoidettavana oleva ihminen sellaisenaan. Hoidettavana olevalta ihmiseltä ei 
vaadita erityistä maailmankatsomusta, uskontoa tai aatetta. Diakoninen hoitotyö sisältää 
kristillisen ihmiskäsityksen mukaista osaamista, jota diakoniaan kouluttautunut sairaan-
hoitaja voi heijastaa työssään ammatillisessa lähimmäissuhteessa. Diakonista hoitotyötä 
toteuttaa sairaanhoitajan tutkinnon suorittanut, diakonista hoitotyötä opiskellut henkilö.

Kristillinen ihmiskäsitys   Mikä tahansa ihmiskäsitys 

 
 
Lahjomatonta ammatil-
lista hoitamista kokeva 
ihminen arvokkaana si-
nänsä 

Diakoniseen hoito-
työhön suuntautunut 
sairaalassa tai seu-
rakunnassa toimiva 
sairaanhoitaja, joka 
mm. on ammatilli-
sesti lähellä, rukoi-
lee ja tekee sairaan-
hoitajan työt, lisäar-
vona hoitotyössä  

Ammatillinen lähimmäissuhde



7 Synteesi 

7.1 Teoreettisen ja empiirisen aineiston vertailu 

Teoreettisen aineiston kautta muodostunut kuva diakonisesta hoitotyöstä osoittaa selkeäs-
ti tutkimuksen kohteena olleen käsitteen muotoutuneen yhdeksi käsitekokonaisuudeksi 
diakonia- ja hoitotyö -käsitteistä. Tämän mukaan diakonisen hoitotyön tietoperusta muo-
dostuu hoitotieteen ja teologian kautta. Diakonista hoitotyötä on aiemmin heikosti määri-
telty. Diakonia -käsitettä on tutkijoiden (Ryökäs 1991a, Brodd 1992, Henttonen 1997) 
mukaan määritelty kirjavasti. Riittämättömästi on myös tutkijoiden mukaan (esim. Morse 
ym. 1990, Chipman 1991, Komorita ym. 1991, Leininger 1991, Lauri & Elomaa 1999) 
määritelty hoitotyö -käsitettä. 

Tämän tutkimuksen teoreettisessa osassa diakoniaan määriteltiin kuuluvan näkökulmia 
professiosta, sielunhoidon toteuttamisesta, toiminta-alueita yhteiskunnan ja kirkon näkö-
kulmista ja sitä kuvattiin hoitotyönä ja hoitamisena erityisesti hengellisyyteen tai kan-
sainvälisyyteen liittyen. Professioon liitettiin kirkon virkaan suuntaava sairaanhoitajan 
koulutus. Diakonia ei kuitenkaan ole pelkkä professio. Se on ollut enemmän tai vähem-
män lähellä köyhäinhoitoa ja sosiaalialan työtä ja ammattiyhdistystoiminnan myötä saat-
tanut toisinaan kulkea kauaskin alkuperäistä rakkauden pyyteettömästä palvelusta. Empii-
risen aineiston kautta muodostunut kuva diakonisesta hoitotyöstä tukee teoreettisen ai-
neiston ammatillista näkökulmaa, sillä kertojat kuvasivat diakonista hoitotyötä sairaan-
hoitajan työnä sairaaloissa, hoitolaitoksissa ja seurakunnassa. Empiirinen aineisto vahvis-
taa teoreettisen aineiston näkemystä diakonian oppimisesta koulutuksessa. (vrt Ryökäs 
2000). 

Empiirinen aineisto vahvistaa hengellisen osa-alueen liittämistä diakoniseen hoitotyö-
hön. Toisaalta empiirinen aineisto osoittaa hengellisyyden vain yhdeksi diakonisen hoito-
työn osa-alueeksi, jollaisena sitä myös monet hoitotieteen tutkijat (Harrison 1997, Hatgi-
dagis ym. 1997, Ott 1997, Long 1997, Weber & Carring 1997, Laukhuf & Werner 1998, 
Rutte 1998) pitävät. Hengellisyyttä kuvataan uskonnon, teologian ja hoitotieteen käsittein 
sekä teoreettisessa että empiirisessä aineistossa esimerkiksi karitatiivisuuden, virsilaulun, 
rukouksen ja lähimmäisyyden näkökulmista osana diakonista hoitotyötä. 
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Teoreettisessa aineistossa sielunhoito kuvattiin useimmiten esim. Karénin (1996) tut-
kimuksessa sairaalasielunhoitajien tehtäväksi. Empiirisessä aineistossa sielunhoitoa pi-
dettiin diakoniseen hoitotyöhön kouluttautuneiden sairaanhoitajien tehtäväalueeseen kuu-
luvana osaamisen alueena. 

Teoreettisen ja empiirisen aineiston mukaan diakonisen hoitotyön arvopohja on kristil-
linen, jonka mukaan kaikki ihmiset kohdataan tasavertaisina. Sekä teoreettisen että empii-
risen aineiston näkökulmasta kristilliseen arvopohjaan tukeutuvan ammatillisen työn aja-
teltiin antavan voimia sekä työntekijälle että hoidettavana olevalle ihmiselle. (esim. 
Brodd 1992, Purola 1995). 

Ihmisestä käytetään useimmiten tämän tutkimuksen teoreettisen (esim. Blennberger 
1989) ja empiirisen aineiston diakoniaan kouluttautuneiden kertojien mukaan käsitettä 
lähimmäinen ja hänen hoitamisestaan käsitettä palveleminen. Diakoniaan kouluttau-
tumattomat kertojat käyttivät vähän käsitettä lähimmäinen, mutta ihmisen palvelemisesta 
hoitotyössä hekin kertoivat. Sisäistä tarinaa tuottanut kertoja kuvasi lähimmäisyyttä dia-
koniseen hoitotyöhön kiinteästi kuuluvana käsitteenä. 

Diakonisen hoitotyön ajatellaan sekä teoreettisen että empiirisen aineiston mukaan 
olevan kansainvälistä, mutta erityisesti teoreettinen aineisto osoitti siitä olevan riittämät-
tömästi kansainvälistä tutkimusta. (ks. Blennberger 1989, Brodd 1992, Myllylä 2000). 
Tämä voidaan ymmärtää kun tiedetään diakonia -käsitteen kuuluvan lähinnä suo-
malaiseen, pohjoismaiseen ja saksalaiseen käsitteistöön. Diakoninen hoitotyö käsitteenä 
esiintyy ainoastaan suomalaisessa kirjallisuudessa. Empiirisen aineiston diakoniaan kou-
luttautuneet kertojat kuvasivat usein diakonisen hoitotyön kansainvälisyyttä lähetystyönä, 
jossa toimii paljon sairaanhoitajia. He kuvasivat diakonista hoitotyötä myös kansain-
välisten diakoniajärjestöjen toiminnan kautta.  

Diakonisen hoitotyön auttamiskeinoja kuvattiin teoreettisessa aineistossa teologian nä-
kökulmasta karitatiivisiksi, sosiaalisiksi, pastoraalisiksi, liturgisiksi ja pedagogisiksi 
(esim. Diakonaattikomitea 1997, Veikkola 2002). Auttamismenetelmiä kuvattiin teo-
reettisessa aineistossa myös hoitotieteen näkökulmasta (esim. Lauri & Elomaa 1999) 
konkreettiseksi ja ei -konkreettiseksi hoitamisen ja hoivan toteutukseksi hoitotyön pro-
sessin vaiheissa. Empiirisen aineiston kertojat kuvasivat auttamismenetelmiä karitatii-
visen, liturgisen ja pedagogisen ajattelun suuntaisesti mm. huolenpidon, lahjomattoman 
hoitamisen, sielunhoidon, laulun, rukouksen ja vierellä kulkemisen toteutuksena diakoni-
sessa hoitotyössä.  
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Taulukko 3. Diakonisen hoitotyön teoreettisen ja empiirisen aineiston vertailu. 

Diakoninen hoitotyö Teoreettisessa aineistossa Empiirisessä aineistossa 
Arvot Kristillinen ja humanistinen 

arvoperusta. Ihmisestä käy-
tetään käsitettä lähimmäinen 

Kristillinen arvoperusta. Ihmi-
sestä käytetään käsitettä lä-
himmäinen ja häntä kutsutaan 
omalla nimellä 

Professio Sairaanhoitajakoulutuksen 
kautta saavutettu kirkollinen 
ja yhteiskunnallinen 
professio 

Sairaanhoitajakoulutuksen 
kautta saavutettu 
yhteiskunnallinen ja 
kirkollinen professio 

Tietoperusta Teologia ja hoitotiede hoito-
työn sovelluksen taustalla 

Teologia, hoitotiede ja uskonto 
hoitotyön sovelluksen taustalla 

Toiminta ja auttamis-
keinot 

Kansainvälistä toimintaa, 
jossa toteutetaan hoitotyön 
auttamiskeinojen lisäksi 
karitatiivisia, liturgisia ja 
pedagogisia 
auttamiskeinoja. Sielunhoito 
kuuluu teologien tehtävään 

Kansainvälistä toimintaa, jossa 
toteutetaan rukousta, 
sielunhoitoa, laulamista, 
lähellä olemista, 
kokonaisvaltaista auttamista ja 
palvelemista hoitotyön 
auttamiskeinojen lisäksi 

Vuorovaikutussuhde Diakoniaan kouluttautuneen 
sairaanhoitajan, 
lähimmäisen ja hänen 
läheistensä välinen 
ammatillinen 
vuorovaikutussuhde, jossa 
mukana Jumala 

Diakonian ja uskonnon 
opetusta saaneen 
sairaanhoitajan, apua 
tarvitsevan ihmisen tai 
lähimmäisen ja hänen 
läheistensä välinen 
vuorovaikutussuhde, jossa 
mukana jokin korkeampi 
voima 

 

Empiirisen aineiston kertojat pitivät teologian ja hoitotieteen kautta tulevan tietämyksen 
olevan diakonisen hoitotyön rikkaus. 

 

7.2 Diakonisen hoitotyön arvot 

Tämän tutkimuksen mukaan diakonisen hoitotyön ihmiskäsitystä kuvataan kristilliseksi. 
Siinä hoitaja ja potilas kohtaavat ammatillisesti lähimmäisinä. Hengellinen osa-alue näh-
dään luonnollisena osana ihmistä ja tarve kuulua suurempaan luomakuntaan elämässä 
kuvataan kantavaksi voimavaraksi. Tuloksena muodostunut näkemys diakoninen hoitotyö 
-käsitteestä edellyttää hoitotieteen ja teologian tietoperustan tuntemusta ihmisestä ja hä-
nen ammatillisesta kohtaamisestaan hoitoyössä. 
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Sairaanhoitajan kristillinen ihmiskäsitys ei anna valmiuksia diakonisen hoitotyön to-
teuttamiseen. Diakonisen hoitotyön arvoperusta opitaan kirkon diakonian virkaan valmis-
tavassa sairaanhoitajakoulutuksessa. 

Tämän tutkimuksen mukaan diakonisessa hoitotyössä lähimmäisenrakkaus on amma-
tillistettu. Ihmisen kohtaaminen on pyyteetöntä toisen ihmisen kunnioittamista, erottele-
mattomuutta ja valmiutta yhteistyöhön. Toinen ihminen kohdataan tasavertaisena Juma-
lan luomana, ja vuorovaikutustilanteissa on näkymättömänä voimana mukana jokin itseä 
korkeammaksi koettu. Pelkkien arvojen esillä pitäminen hoitotyössä ei tee siitä diakonis-
ta, vaan siinä tarvitaan kokonaisvaltaisen hoitotyön hallintaa hoitotyön päätöksenteon 
prosessin kaikissa vaiheissa. 

Ihmiset, jotka eivät tunnustaudu kristityiksi, kokevat tämän aineiston mukaan diakoni-
sen hoitotyön heijastavan turvallisuutta, vilpitöntä ja rehellistä toivoa sekä yksilöllisyyttä. 
Se kuvataan kaikille hoidettaville tasapuolisena. Diakonisen hoitotyön arvojen mukainen 
toiminta on universaalia. Kristillisiä arvoja kunnioittava ja toiminnassaan soveltava dia-
koninen hoitotyö kuvataan tämän tutkimuksen mukaan voimavaraksi hoitotyöntekijälle. 
 

7.3 Diakonisen hoitotyön professio 

Diakoninen hoitotyö kuvataan tämän tutkimuksen mukaan professiona, jota toteuttaa sai-
raanhoitajakoulutuksen suorittanut ja kirkon diakonian virkaan vaadittavat opinnot suorit-
tanut toimija. Professio on yhteiskunnallinen, useimmiten sosiaali- ja terveysalaan tai 
kirkolliseen toimintaan kuuluva osaamisen alue. Se voidaan nähdä myös kansainvälisenä, 
jolloin sitä voidaan kuvata edellisten lisäksi lähetystyön näkökulmasta. 

Professio on tässä yhteydessä historian kulussa muotoutunut itsenäiseksi alueeksi, jos-
sa sovelletaan hoitotieteen ja teologian tietämystä. 

 

7.4 Diakonisen hoitotyön tietoperusta 

Tämän tutkimuksen mukaan diakonisen hoitotyön tietoperusta rakentuu hoitotieteen ja 
teologian sovelluksesta hoitotyön käytännössä. Tätä tietoperustaa täydentää muista tie-
teistä tuleva käsitys ihmisestä, terveydestä, hoitotyön toiminnoista ja ympäristöstä hoito-
tieteellisen tiedon perustana. Hoitotieteellistä ja teologista tietoa ja niiden sovelluksia 
ilmennetään hoitotyön käytännössä, jossa ne saavat merkityksen. Tämä tieto edellyttää 
sairaanhoitajan omakohtaista ajattelua, joka voi olla empiirisen aineiston kertojien mu-
kaan vaikea pukea sanoiksi. Se on usein hoitotyön hiljaista tietoa, jonka potilas kokee 
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa henkilökohtaisen kokemuksen kautta. Hiljainen tieto 
sisältää hoitajan persoonallisuuden ja ammatillisuuden. Tiedon soveltaminen vuorovaiku-
tustilanteissa tekee hiljaisen tiedon eläväksi.  

Eettinen tieto heijastaa toiminnan moraalia, joka näkyy päätöksentekotilanteissa toi-
mittaessa yksilökohtaisissa potilaskontakteissa. Eettisen tiedon sovellus näkyy päätöksen-
tekotilanteissa, jotka diakonisessa hoitotyössä kuvataan ihminen-ihminen suhteiksi, joissa 
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hoitaja ja hoidettava ovat tasavertaisia. Eettisen tiedon sovellukseen perustuen ihminen 
nähdään yksilönä, jolla on oma kokemusmaailma, jonka tuntemus edellyttää aikaa. 

Subjektiivinen persoonallinen tieto kuvastaa itsetuntemusta ja näkemystä toisesta ih-
misestä ja siitä ympäristöstä, jossa hoidettava ja hänen läheisensä kohdataan lähimmäisi-
nä. Subjektiivista persoonallista tietoa säätelee yksilöllinen kokemusmaailma. 

Käytännön tieto on reflektoivaa asioiden kokoamista, joka diakonisessa hoitotyössä 
ottaa hoidettavan läheisineen mukaan hoitoprosessiin ja se tavoittelee toivon välittämistä 
hoitamisessa. Eettistä, subjektiivista ja käytännön tietoa ei voi diakonisen hoitotyön toi-
minnassa erottaa toisistaan niitä erikseen tutkimatta. 

Tämän tutkimuksen aineistojen mukaan diakoniseen hoitotyöhön kouluttautuneet ja 
kouluttautumattomat sairaanhoitajat näkevät diakonisen hoitotyön tietoperustan eri ta-
voin. Ei-diakonisesti kouluttautuneet kuvaavat diakonista hoitotyötä enemmän teologian 
kuin hoitotieteen kautta. Diakoniaan kouluttautuneet sairaanhoitajat, mutta myös hoitoja 
kokeneet ihmiset, kuvaavat diakonista hoitotyötä vahvemmin hoitotieteen ja teologian 
sovelluksena. Kirjallisuudessa näyttäytyy edellisten lisäksi hoitoteologia ja sen sovelluk-
set hoitotyössä, jota empiirisen aineiston kertojat eivät juurikaan mainitse diakonisen 
hoitotyön teoriataustana.  

Diakonisen hoitotyön tietopohjaa jäsentää myös tietämys erilaista kulttuureista ja niis-
sä toteutettavasta hoitamisesta. Diakoninen hoitotyö näyttäytyy käsitteenä ainoastaan 
suomalaisessa kulttuurissa.  

Diakoniseen hoitotyöhön liittyvä tieto kuvataan lisäarvoksi hoitotyöhön ja se avaa uu-
den näkökulman ihmisen auttamiseen ja palvelemiseen, opettamiseen, tukemiseen ja koh-
taamiseen hoitokäytännössä. Diakonia ja hoitotyö yhdistyy käsitteenä diakoniseksi hoito-
työksi uskonnossa kuvatun kulttuurisen tason kautta. Tähän kulttuuriseen tasoon kuuluu 
tieto, tunne ja toiminta sekä käsitykset ihmisestä ja yksilölliset käsitykset uskosta. Usko 
ja diakoninen hoitotyö ovat eri asioita. 

 

7.5 Diakonisen hoitotyön toiminta ja auttamiskeinot 

Diakonisen hoitotyön toimintaa ja auttamiskeinoja kuvattiin palvelemiseksi, joka on si-
sällöllisesti pyyteetöntä auttamista, tukemista, toivon antamista, opettamista, ohjausta, 
rukousta, sielunhoitoa ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Se voidaan kuvata aineistojen 
mukaan myös karitatiivisen, pedagogisen, liturgisen ja ammatillisen palvelevan toimin-
nan koosteena. Palvelemisena diakoninen hoitotyö kuvastaa teologisen tiedon kautta vä-
littyvää kokonaisvaltaista toimintaa hoitotyössä, jossa ihminen kohdataan ihmisenä eikä 
se edellytä välttämättä minkäänlaisia konkreettisia hoidollisia toimintoja, ammatillisuutta 
kylläkin. Toiminta voi olla näkyvää ja näkymätöntä vierellä olemista, hiljaisuutta ja ei- 
hiljaista tekemistä. Se sisältää lisäksi kaikki ne hoitotyön auttamis- ja vaikuttamiskeinot, 
joita sairaanhoitajan tehtäviin liitetään. 

Tämän tutkimuksen tuloksena ei voida kuvata kokonaisvaltaisesti erityisiä hoitotyön 
toiminnan komponentteja tai pääluokkia hoitotyön prosessissa. Aineistot tuottivat tietoa 
diakonisen hoitotyön toiminnoista ja auttamiskeinoista erityisesti päätöksenteon prosessin 
toteutusvaiheeseen ja arviointiin liittyen. Tämän aineiston mukaan diakonisen hoitotyön 
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toiminnot liitettiin yleensä aikuisen ihmisen hoitamiseen tai perheen hoitamiseen, vaikka 
diakonia ja hoitotyö on kaiken ikäisten kohtaamista. Toimintoja kuvattiin osittain myös 
sosiaalialan työn osaamiseen kuuluviksi diakonisiksi toimiksi, kuten yhteydenpito erilai-
siin sosiaalialan verkostoihin. Sosiaalialan työn suuntaan diakonisen hoitotyön toimintoja 
kuvaavat erityisesti kirkon virassa toimivat sairaanhoitajat sekä pitkäaikaista sairautta 
sairastavat ihmiset. 

 

7.6 Diakonisen hoitotyön vuorovaikutussuhde 

Diakonisen hoitotyön vuorovaikutussuhde on ammatillinen lähimmäissuhde, joka tämän 
tutkimuksen mukaan ei ole pelkkä sairaanhoitajan ja hoidossa olevan ihmisen tai ryhmän 
subjekti-subjekti suhde vaan kolmiosuhde. Aineistojen mukaan ammatillisessa lähim-
mäissuhteessa on aina mukana jokin ihmistä korkeampi voima. Tämä korkeampi voima 
heijastaa vuorovaikutussuhteen kaikkiin osapuoliin toivoa, voimia ja rakkauden tunnetta. 
Diakonista hoitotyötä toteuttavalle sairaanhoitajalle korkeamman voiman uskotaan lisää-
vän halua ja taitoa auttaa ja palvella lähimmäistään kokonaisvaltaisesti, eikä pelkästään 
hengellisinä tarpeina. 

Diakonisen hoitotyön vuorovaikutussuhteessa kohtaavat erilaiset ihmiskäsitykset tasa-
vertaisena. Siinä kohtaa toisensa myös hoitotiede ja teologia ja niiden sovellukset univer-
saalissa hoitotyössä, jossa hoitamisesta ja hoitoyöstä puhutaan käsittein ammatillinen 
palveleminen. Palveleminen sisältää hoitotyön auttamiskeinot. 

 

7.7 Diakonisen hoitotyön malli 

Tämän tutkimuksen tuloksena rakennetaan diakonisen hoitotyön malli, joka muodostuu 
teoreettisen ja empiiristen aineistojen synteesinä tuotetun tiedon pohjalta. Mallilla (kuvio 
8) tarkoitetaan tässä esiteoriaa, jota on jatkossa tarkoituksenmukaista testata. Diakonisen 
hoitotyön tietoperusta, joka välittyy teologian ja hoitotieteen taustoista, sisältää näkemyk-
sen ihmisestä ja hänen kohtaamisestaan ammatillisessa hoitotyössä. Teologian kautta 
ymmärrettävää tietoa diakoniasta ja hoitotieteellistä tietoa hoitotyöstä toisiaan täydentä-
vinä ja käsitteiden tasolla yhteen liittyvinä voidaan tarkastella uskonnon kulttuurisen ta-
son kautta. Uskonto sisältää tunteen, tiedon ja toiminnan sekä kulttuurisen tason. Kulttuu-
riseen tasoon sisältyy ihmiskäsitykset, jotka tämän tutkimuksen mukaan ovat tärkeässä 
asemassa diakonista hoitotyötä määriteltäessä. 

Tässä tutkimuksessa muodostui kuva diakonisen hoitotyön kristillisestä ihmiskäsityk-
sestä. Se tarkoittaa tässä sitä, että hoitotyössä hoitaja ja hoidettava kohtaavat tasavertaisi-
na lähimmäisinä. Samalla kohtaavat erilaiset käsitykset ihmisestä, mutta juuri kristillisen 
ihmiskäsityksen mukaisesti se ei edellytä hoidettavalta ihmiseltä mitään erityisiä arvoja, 
asenteita tai maailmankuvaa. Näissä kohtaamisissa on tämän tutkimuksen aineistojen 
mukaan läsnä jokin ihmistä korkeampi voima. Kohtaaminen tai vuorovaikutussuhde ei 
ole vain hoitajan ja hoidettavan välinen suhde vaan kolmiosuhde. 
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Diakoniseen hoitotyöhön kouluttautunut sairaanhoitaja palvelee hoidettavaa ihmisenä, 
eikä pelkästään sektoroituneina tarpeina. Diakonisen hoitotyön vuorovaikutuksen onnis-
tuminen heijastaa rakennetun mallin mukaan keskeistä osaa hoitosuhteessa.  
Diakonisen hoitotyön vuorovaikutus on toiminnallista tai ei-toiminnallista ja se sisältää 
kaikki ne hoitotyön toimintojen alueet, joita hoitotyössä edellytetään ja joita hoitotieteel-
lisessä tutkimuksessakin (Leino-Kilpi 1990, Lauri 1991, Turtiainen 1999) on kuvattu. 

Nykyisiä yhteiskunnassa ilmeneviä arvoja värittää näkemys, jossa korostuu ihmisen 
oma vastuu omasta terveydestä ja sen hoitamisesta. Sen mukaan voi olla vaara, että hoi-
dettavana oleva ihminen voi kokea turvattomuutta. Tässä tutkimuksessa diakoninen hoi-
totyö sisältää näkemyksen pelkoja hälventävän toivon välittymisestä hoitamisessa. Dia-
koninen hoitotyö on mahdollista oppia koulutuksessa. Koulutus on sairaanhoitajakoulu-
tusta, joka suuntaa kirkon diakonian virkaan. Diakonista hoitotyötä toteutetaan sairaalois-
sa, hoitolaitoksissa ja seurakunnissa. 

Hoitohenkilökunnalla on keskeinen merkitys siinä, millaiseksi hoidettavana oleva ko-
kee diakonisen hoitotyön. Liian empaattisesti toimiva sairaanhoitaja saattaa tämän aineis-
ton mukaan tuntua negatiiviselta kokemukselta. Tällaista negatiivisena koettua empatiaa 
voi tämän tutkimuksen empiirisen aineiston kertojien mukaan ostaa itselleen hoitajaa 
lahjoen. Rakennettu malli sisältää näkemyksen, että diakoninen hoitoyö kohtelee kaikkia 
ihmisiä tasavertaisina eikä palkitsemalla voi itselleen saada parempaa hoitoa tai kohtelua. 

Rakennetun mallin ajatuksena on, että diakoninen hoitotyö on yhteiskunnallista ja kir-
kollista vaikuttamista. Kansainvälisessä hoitotieteen tai diakonian tutkimuksessa ei tun-
neta käsitettä diakoninen hoitotyö, vaikka hoitotyö ja diakonia on universaalia toimintaa.  
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Kristillinen ihmiskäsitys Mikä tahansa maailmankatso-
mus tai ihmiskäsitys 

    UNIVERSAALI 
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IN D IV I D U A A L IN E N  U S K O

D I A K O N I N E N  H O I T O T Y Ö

Kuvio 8. Diakonisen hoitotyön malli. 

Diakonisen hoitotyön malli rakentuu paradigmakäsitteiden ihminen, ympäristö, terveys ja 
hoitotyö koosteena. Tässä mallissa näitä käsitteitä kuvataan tutkimuksessa muodostunein 
käsittein, lähimmäinen, ympäristö, terveys ja diakoninen hoitotyö. 



8 Pohdinta ja johtopäätökset 

8.1 Luotettavuuden tarkastelu  

Tutkimuksen tarkoituksena oli selkiyttää käsitystä diakonisesta hoitotyöstä ja tuottaa ku-
vaus diakonisesta hoitotyöstä ja rakentaa siitä malli. Koska diakonista hoitotyötä on mää-
ritelty aiemmin riittämättömästi, tätä tutkimusprosessia voi luonnehtia kuin polulla kul-
kemiseksi, jossa horisontti avautuu matkan edetessä. Tämä polku on ollut tuskallinen, 
kun se on sisältänyt henkilökohtaista mukanaoloa diakonisen hoitotyön käytännössä ja 
sellaisen kirjallisuuden etsintää, josta välittyy laaja-alainen kuva tutkittavasta ilmiöstä. 

Sisällön analyysilla tuotetusta tutkimuksesta, jollaista tämän tutkimuksen teoreettises-
sa vaiheessa käytettiin, voi näkyä analyysin keskeneräisyys (Dey 1993) erityisesti silloin, 
kun tutkija on yhdistänyt liian paljon erilaisia asioita samaan kategoriaan tai kategorioita 
on liikaa, jolloin abstrahointi on jäänyt kesken. Tässä tutkimuksessa analyysi on tehty 
huolellisesti, useita kertoja, ja sitä on tarkasteltu yhdessä kertojienkin kanssa. Sen avulla 
on voitu tuottaa uutta tietoa ja muodostaa uusi käsitejärjestelmä diakonisesta hoitotyöstä, 
joka palvelee hoitotiedettä. Tämä onkin hybridisen mallin mukaisen käsiteanalyysin eräs 
tavoite (Schwarz-Barcott & Kim 2000). Toisaalta käsitteet diakonia ja hoitotyö ovat niin 
laajoja, että toisella tavalla rajatusta teoreettisesta aineistosta voitaisiin tehdä oma tutki-
muksensa. Tässä tutkimuksessa aineiston rajauksen perustelut on julkisesti esitetty ja 
tutkija on paneutunut käytettyyn aineistoon. Teoreettinen aineisto oli laaja ja se käsitteli 
hoitotieteellisestä ja teologisesta näkökulmasta tutkimuksen kohteena olleita käsitteitä 
diakonia, hoitotyö ja diakoninen hoitotyö. 

Tutkimuksen empiirinen osa toteutettiin narratiivisen lähestymistavan mukaisesti. Jot-
kut narratiivisen tutkimuksen koulukunnat (Altheide & Jonson 1994) kirjoittavat, että 
sekä määrällisessä että laadullisessa tutkimuksessa on tarkasteltava samoja luotettavuu-
teen kuuluvia osa-alueita kuten aineistonkeruuta ja sen analysointia. Tutkijoiden (Lieblich 
ym. 1998) mukaan ei ole olemassa huonoja ja hyviä narratiivisia tutkimuksia ja käsi-
teanalyyseja. Niiden tekemiseen ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa. Tyypillisin aineisto on 
joukko kertomuksia, joiden kokemuksellista autenttisuutta tai todenmukaisuutta ei ole 
tarpeen pohtia. Kertomukset ovat kertojalle senhetkinen todellisuus. Tässä tutkimuksessa 
asia huomioitiin niin, että kertojilla oli mahdollisuus haastatteluissa jäsentää ja täsmentää 
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aiempaa kertomustaan diakonisesta hoitotyöstä. On huomattava, ettei tutkimusaineistoa 
tarkasteltu ulkoapäin, vaan tutkimuksen tekijän persoona on osa tulkintaa ja välittyy siitä 
ikään kuin sisällä olijana (Huhtinen ym. 1994). 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuudesta on erilaisia näkemyksiä (Lincoln & Cuba 
1985, Gubrium & Holstein 1997, Lieblich ym.1998). Sen luotettavuuden arvioimiseksi ei 
ole selkeitä kriteereitä. Niiden luominen olisi vaikeaa, koska laadulliset tutkimukset pe-
rustuvat eri tieteenfilosofisiin juuriin (Apo 1992, Heidegger 1992, Åstedt–Kurki & Nie-
minen 1997, Lieblich ym. 1998). Tarkastelen tässä tutkimuksessa luotettavuutta laadul-
liseseen tutkimukseen soveltuvien ( Werts 1993, Lieblich ym. 1998) kriteerien mukaan. 
Nämä ovat tutkimusprosessin johdonmukaisuus, tutkimusaineiston kattavuus ja kylläi-
syys, tutkimuksen yhtenäisyys, tutkimusprosessin kontekstisidonnaisuus, metodien yhdis-
täminen ja tutkijan vastuullisuus ja tutkijayhteistyö.  

Tutkimusprosessin johdonmukaisuus (consistency) tarkoittaa tässä sitä, että kuvaan 
koko tutkimusprosessin ja tekemäni valinnat niin tarkkaan, että lukija pystyy seuraamaan 
päätelmiäni (Burns & Grove 1997, Varto 1992, Lieblich ym. 1998). Tutkittavan ilmiön 
perusrakenne, aineiston hankinta, teoreettinen lähestymistapa, aineistojen analyysi ja ra-
portti muodostavat loogisen kokonaisuuden. Tutkimusprosessi alkoi hybridisen mallin 
mukaisesti (Schwartz-Barcott & Kim 2000) kaksiulotteisesta kontekstianalyysista, teo-
reettisesta ja empiirisestä. Rakenteellinen selkeys on edellyttänyt aineiston kiteyttämistä, 
rajaamista ja siten myös yksinkertaistamista. Tämä on ollut välttämätöntä, sillä valittu 
käsiteanalyysimenetelmä voi horjuttaa rakenteellista selkeyttä ja tutkimusprosessin joh-
donmukaisuutta, koska tutkimus sisältää kaksi eri abstraktiotasolla olevaa tutkimusta, 
joilla kummallakin on omat metodiset ratkaisunsa. 

Tutkimusaineiston kattavuudesta (comprehensivenes) on osoituksena se, kun teoreetti-
sen aineiston (27 hoitotieteen ja teologian alan tutkimusta ja opinto-opas) analyysistä ei 
enää tullut uusia piirteitä diakonisesta hoitotyöstä (Apo 1992). Empiirisen osan näyte 
valittiin harkinnanvaraisesti niin, että kysely lähetettiin yhteensä 124 kertojalle ja vasta-
uksia saatiin 108 kertojalta aineistonkeruun ensimmäisessä vaiheessa. Tutkimukseen vas-
taamatta jättäneet olivat eri puolilla Suomea olleita opiskelijoita, jotka jättivät mahdolli-
sesti vastaamatta tutkinnon juuri lähestyessä ennen joulua. Toisessa vaiheessa kertomuk-
set saatiin kaikilta tutkimukseen valituilta kertojilta. Kertojia oli yhteensä 120. Lisäksi 
kertojat muodostavat erilaisia ryhmiä sekä diakoniaan kouluttautuneista että kouluttautu-
mattomista. Erityisesti sisäisen tarinan tuottama näkemys diakonisesta hoitotyöstä jäsensi 
ja terävöitti aiemmin muodostunutta näkemystä diakonisesta hoitotyöstä. Teoreettinen 
aineisto on huolellisesti valittu laajemman tutkijayhteistyön pohdintojen seurauksena. 
Tutkijayhteisö, jota tässä tutkimuksessa käytettiin, oli tutkijan kanssa yhtä mieltä analyy-
sin tuloksena välittyvästä näkemyksestä tutkittavasta käsitteestä. Teoreettisen osan kirjal-
lisuuden valinnasta voidaan esittää kritiikkiä, mutta tässä tutkimuksessa käytetty aineisto 
on luetteloitu ja sen valinnan perustelut on tutkimuksessa esitetty. (Lieblich ym. 1998.) 

Kylläisyyden (saturation) periaatetta sellaisena, joksi se usein laadullisessa tutkimuk-
sessa mielletään, ei tässä tutkimuksessa voida täysin toteuttaa, sillä teoreettisen osan kir-
jallisuutta on joko niukasti diakonista hoitotyötä ajatellen tai laajasti, jos tutkitaan ainoas-
taan diakoniaa ja hoitotyötä. Saturointi tässä tutkimusprosessissa liittyy empiirisen osan 
kertojien antamiin merkityksiin diakoninen hoitotyö -käsitteestä (Schwartz-Barcott & 
Kim 2000, Apo 1992). Apon (1992) mukaan laadullisen tutkimuksen aineiston keräämi-
nen voidaan lopettaa, kun kertomukset eivät enää tuo uusia piirteitä tutkittavasta asiasta. 
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Aineisto oli riittävä, kun kertojien tuotoksista muodostetuissa kategorioissa alkoi esiintyä 
samanlaisia merkityksiä. Tiedot kerättiin kaikilta kertojilta samanmuotoisesti kysyen, 
mitä on mielestäsi diakoninen hoitotyö. Tätä kysymystä ja sen soveltuvuutta aineistonke-
ruuseen on jo testattu Myllylän (2000) tutkimuksessa. Kysymykseen, jossa pyydettiin 
kertomaan näkemys diakonisesta hoitotyöstä, vastattiin hyvin ja monipuolisesti. Tietojen 
riittävyys vastasi tästäkin näkökulmasta tarkoitusta (Apo 1992, Lieblich ym. 1998). 

Tutkimuksen yhtenäisyys (coherence) on osa luotettavuutta, jonka Lieblich ym. (1998) 
jakaa kahteen osaan: sisäiseen ja ulkoiseen. Tässä tutkimuksessa yhtenäisyyden rakentu-
minen ei ollut helpoimpia asioita. Pulmalliseksi koettiin lähinnä sisäinen yhtenäisyys eli 
se, miten eri osat sopivat yhteen kun hybridisen mallin mukaista käsiteanalyysia tehtäessä 
jouduttiin usein siirtymään tutkimuksen vaiheesta toiseen. Ulkoinen yhtenäisyys tuntui 
lähes yhtä pulmalliselta, koska teorioita ja aikaisempia tutkimuksia diakonisesta hoito-
työstä ei juurikaan ollut käytettävissä. Luotettavuuden arviointi on tässä tutkimuksessa 
nähtävä tekijän, lukijan ja tutkimuksen aineiston välisenä vuorovaikutusprosessina. Tutki-
jasta johtuvana rajoituksena on se, että hän on pohtinut aihetta ja tehnyt aiheeseen liitty-
vää työtä usean vuoden ajan. Tällöin tutkijalla on jonkinlainen käsitys tutkittavasta ilmi-
östä. Esiymmärrystä on jonkin verran eksplikoitu tutkimuksen johdannossa.  

Teoreettista osaa varten valittu kirjallisuus ei osoittautunut yksiselitteiseksi ja helpok-
si, koska ilmiötä tästä lähtökohdasta on vähän tutkittu. Riittävän syvällisen analyysin 
onnistunut suorittaminen on niin pitkä prosessi, että tätä tutkimusta on jatkettava uudel-
leen teoriaa kehittäen ja testaten. Tutkija on viimekädessä yksin valintoja tehdessään. 
Tässä yhteydessä kirjallisuuden valinnasta ja sen analysoinnista keskusteltiin muutaman 
diakoniaan ja hoitotyöhön perehtyneen tutkijan kanssa, jotka myös lukivat teoreettisen 
osan aineistoa (esim. Huhtinen ym. 1994, Lieblich ym. 1998). Näin toimien tavoiteltiin 
myös tutkimusprosessin reflektoinnin ja kommunikatiivisen luotettavuuden lisääntymistä 
(Lieblich ym. 1998). Yhtenäisyyden rakentumiseksi tutkimus jaettiin kolmeen osaan, 
teoreettiseen, empiiriseen ja analyyttiseen tulososaan Schwartz-Barcottin ja Kimin (2000) 
kuvaaman hybridisen mallin mukaisesti. Se kokonaisuus, joka tästä tutkimuksesta välit-
tyy jääkin lopulta lukijoiden arvioitavaksi.  

Tutkimusprosessin kontekstisidonnaisuus (meaning in) suuntautuu kahtaalle: tutkimus-
tilanteeseen ja kertojien koettuun maailmaan (Lieblich ym. 1998). Tässä tutkimuksessa 
käytettiin kirjallista kertomusta, jonka kertojat tuottivat itselleen sopivana aikana ja sopi-
vassa tilanteessa. Kerrontaa ei voi toistaa samanlaisena uudelleen. Kerronnan tuotokset 
kuvastavat laajuudessaan ja kielenkäytössään sitä, että tiedonkeruu on antanut oikeutta 
kertojien kokemuksille. 

Metodien yhdistäminen on ollut tarpeen, kun hybridisen mallin mukaisessa käsiteana-
lyysissa ajatellaan (Lieblich ym. 1998) tutkittavan ilmiön paljastuvan eri lähestymistapoja 
yhdistämällä. Tässä tutkimuksessa käytettiin erilaisia analyysimenetelmiä ja päädyttiin 
ainestotriangulaation käyttöön tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi. 

Tutkijan vastuullisuus (responsibility of the reseacher) on tärkeä osa tutkimuksen luo-
tettavuudessa. Tutkijan pitkä prosessi ja dialogi tutkimusaineiston kanssa ovat vahvista-
neet teoreettisen osan kirjallisuuden valintaa sekä tulkintojen ja päätösten tekemistä nar-
ratiivisen aineiston teemoja käsiteltäessä ja synteesivaiheessa ratkaisuja esitettäessä. Olen 
pyrkinyt havainnollistamaan tutkimusprosessin kulkua ja ymmärrettävyyttä erilaisin ku-
vioin ja taulukoin. Vastuullisuuteen olen pyrkinyt myös prosessin huolellisella raportoin-
nilla (Apo 1994, Lieblich ym. 1998). 
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Tutkimuksen empiirisen osan toteutuksen kuvaan seikkaperäisesti. Tutkimustuloksia 
esittäessäni viittaan tulosten kannalta olennaisiin aikaisempiin tutkimuksellisiin yhty-
mäkohtiin. Aikaisempiin tutkimuksiin ei ole mahdollista viitata aihetta koskevan tutki-
mustiedon puutteen vuoksi. Tulososa sisältää joitakin autenttisia referaatteja aineiston 
kertojien tuotoksista sellaisenaan kuin he ovat ne tuottaneet ja kuvauksia voi lukea liit-
teessä 2. olevista kertomusten osioista. Näin havainnollistan tutkimustani ja osoitan ai-
neiston luonnetta ja moninaisuutta. Esitän tuloksia yhteenvetoina, kuvioina ja taulukoina, 
jotka kuvaavat tämän aineiston pohjalta sitä, mitä diakoninen hoitotyö on ja mistä sitä 
kuvaavaan malliin tulevat osiot ovat peräisin. 

En ole voinut kaikin osin kuvata jokaista yksityiskohtaa niin perusteellisesti, että luki-
ja voisi konstruoida tutkimuksen kulun täysin niin kuin se tässä tutkimuksessa toteutui. 
Eettinen tutkijanvastuuni, josta tein lupauksia kertojille, velvoittaa tähän. Tein lupauksia 
kertojien intimiteetin säilymisestä. Nämä lupaukset eivät heikennä tutkimuksen luotetta-
vuutta. Vastuullisuus ilmenee myös niissä kannanotoissa, joita olen kuvannut tutkimus-
etiikkaa tarkastellessani. Käsiteanalyyttisen ja narratiivisen tutkimuksen tekemisen pro-
sessi on loputon, se on jatkuvasti kehittyvä ja arvaamatonkin prosessi. Jokainen lähesty-
mistapa samaankin ilmiöön näyttää siitä aina uudenlaisia kuvakulmia, kuten Lieblich ym. 
(1998) asian ilmaisee. 

Diakoninen hoitotyö -käsitettä kuvattaessa synteesinä saamaani tulosta voidaan ajatel-
la katseltavan koko aineiston kertojien tuotoksena. Runyan (1984) ja Lincoln & Cuba 
(1985) käyttävät käsitettä vastaavuus (correspondence) tai totuusarvo, joka on tutkittavan 
todellisuudesta tuottaman rekonstruktion vastaavuutta alkuperäisen rekonstruktion kans-
sa. Runyan (1984) ehdottaa, että vastaavuuden näkymistä tutkimuksessa voi tehostaa 
käyttämällä tutkijayhteisöä tai tutkijakumppaneita. Tutkijayhteistyössä, joka tätä tutki-
musta tehdessä on ollut tiivistä, käytiin keskusteluja lähteiden valinnasta ja tutkimuksen 
tekemisen systemaattisuudesta kahden muun tutkijan kanssa sekä erilaisissa hoitotieteen 
ja teologian seminaareissa. Tämä on osa luotettavuutta (Lieblich ym. 1998). 

Tässä tutkimuksessa kuvattua mallia diakonisesta hoitotyöstä on rakennettu vai-
heittain. Mallin rakentumisen vaiheet on kuvattu systemaattisesti yksittäisistä käsite-
määrittelyistä laajempiin kokonaisuuksien synteeseihin, jotka on esitetty myös kuvioina 
(ks. Schwarz-Barcott & Kim 2000). Muodostuneet käsitteet ovat saanet sisältönsä teo-
reettisen ja empiiristen aineistojen selkeinä koosteina ja niiden määrittely perustuu tutki-
muksen vaiheiden tuloksiin kuten Schwarz-Barcott & Kim (2000) korostavat. 

Teoreettisen aineiston laajuus ja sen mukaan välittyvä käsitys diakonia ja hoitotyö -
käsitteiden epämääräisyydestä saattaa vaikuttaa tuloksen yleistettävyyteen. Tämä asia on 
pyritty huomioimaan niin, että diakoninen hoitotyö- käsitteen määrittely on tehty kaksi 
kertaa kun sitä on jatkettu tässä tutkimuksessa Myllylän (2000) tutkimuksesta. Mallin 
rakentamisessa käytetty aineisto on laaja, kun se käsittää teoreettisen kirjallisuuden lisäk-
si kokonaisuudessaan 120 kertojan kuvauksen diakonisesta hoitotyöstä. 

Mallia voidaan pitää luotettavana, sillä se on kehitetty systemaattisesti soveltaen 
Schwarz-Barcott & Kimin (2000) kehittämää teoriaa. Tässä rakennettu malli sisältää kä-
sitteitä, kuten lähimmäisyys ja lahjomaton hoitaminen, joita voidaan edelleen tarkentaa 
uusien aineistojen avulla. 
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8.2 Eettiset näkökohdat 

Tutkimuksen tekemiseen liittyvissä eettisissä ratkaisuissa noudatettiin yleisiä tutkimus-
eettisiä ohjeita. Eettinen vastuu liittyy tutkijan lähtökohtiin ja koko tutkimusprosessiin 
(Varto 1992). Kirjallisen aineiston keruu ja aineiston käsittely eivät aiheuta sellaista eet-
tistä pohdintaa kuin narratiivisen lähestymistavan eettiset pohdinnat (Lieblich ym.1998), 
jossa empiirisen aineiston kertojien yksityisyys on turvattava.  

Jokaisessa tutkimuksessa on pohdittava tutkimusaiheen eettisyyttä (Burns & Grove 
1997). Tutkimuslupa pyydettiin kirjallisena kaikilta empiirisen aineiston kertojilta (ks. 
liite 2). Kaikkien kertojien ja haastateltavien mukanaolon lähtökohtana oli osallistujien 
anonymiteetti, vapaaehtoisuus ja suostumus, joka toteutui niin, että jokaisella kertojalla 
oli mahdollisuus tuottaa tai olla tuottamatta kertomuksensa, nimettömänä. Tutkimukseen 
osallistuminen oli vapaaehtoista, ja kertojat tiesivät, että heidän henkilöllisyytensä ei pal-
jastu missään vaiheessa. Tutkija haastatteli itse kertojat ja käsitteli itse koko aineiston. 

Tässä tutkimuksessa on aiheellista pohtia, onko tutkimuksella sellaisia seuraamuksia, 
että tutkimukseen osallistuvat voivat kokea kertoneensa henkilökohtaisia asioita, jotka 
myöhemmin antavat liian henkilökohtaisen tuntuisen kuvan diakonisesta hoitotyöstä. 
(Grönfors 1985, Burns & Grove 1997). Asia huomioitiin niin, että muutama tutkimukseen 
osallistunut sai lukea tutkimustuloksia ennen niiden lopullista kirjaamista varsinaiseen 
tutkimusraporttiin. Kertojat olivat tutkijan kanssa yksimielisiä asioiden ”oikein ” ymmär-
tämisestä. Näitäkään pohdintoja ei voi sivuuttaa, sillä merkitysten antaminen kerronnalle 
on herkkä asia, kuten Bar-On (1996) on todennut. 

Kertojille annettiin mahdollisuus ottaa tarvittaessa yhteyttä tutkijaan, ja kaksikymmen-
tä kertojaa niin tekikin. Kertojat kuvasivat kokeneensa tiedonkeruun myönteisenä ja tär-
keänä asiana diakonisen hoitotyön kehittämiseksi. Tutkijan ja aineistonkertojien luotta-
muksellinen suhde on tärkeä, sillä osallistujilla on oikeus tietää, miten saatua tietoa käyte-
tään (Grönfors 1985, Burns & Grove 1997). 

Narratiivisen lähestymistavan eettistä arvoa voidaan kuvailla niin, että se antaa tutki-
mukseen osallistuville ihmisille ”äänen”, jolloin pyritään tuomaan esiin osallistujien oma 
tapa antaa asioille merkitys. Dialogisuus muodostuu tutkijan avoimuudesta aineistosta 
nouseville merkityksille. Tutkija pelkistää ja valikoi aina aineiston kokonaisuutta. Näin 
ymmärrettynä tuotos on myös tutkijan ääni, joka on tunnustettava. (Lieblich ym. 1998.) 

Tutkimustulosten julkaiseminen toteutuu avoimesti ja rehellisesti ilman raportista pal-
jastuvia sellaisia yksityiskohtia, joista aineiston kertojille voisi aiheutua vaikeuksia 
(Grönfors 1985, Vehviläinen-Julkunen 1997). Vaikka tässä tutkimuksessa kertojat muo-
dostavat itsenäisiä ryhmiä eri paikkakunnilta ja eri toimipisteistä, ne eivät ilmene rapor-
toinnissa.  

 

8.3 Tutkimustulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selkiyttää käsitystä diakonisesta hoitotyöstä ja tuot-
taa kuvaus diakonisesta hoitotyöstä sekä rakentaa siitä malli. Diakonisen hoitotyön kuva-
us ja malli voivat parantaa hoitotyön opetuksen ja sen seurauksena hoitamisen laatua ih-
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misen kohtaamisissa. Tutkimuksessa saatu tieto lisää ymmärrystä kehittää diakoniaan 
suuntaavan sairaanhoitajan koulutusohjelmaa ja opetussuunnitelmaa. Käsitteen selkiyt-
täminen ja hoitotieteellisen mallin kehittäminen on prosessin vaihe kohti teoriaa. Hoito-
työn käsitteelliset mallit tuottavat teoreettista tietämystä, joka ei ole suoraan sovelletta-
vissa käytäntöön abstraktien käsitteidensä vuoksi (Kim 1991, Lauri & Leino-Kilpi 1999, 
Schwarz-Barcott & Kim 2000). 

Tutkimuksessa selvitettiin ensiksi mitä on diakoninen hoitotyö teoreettisen aineiston 
kuvaamana. Koska diakoninen hoitotyö -käsitettä on aikaisemmin riittämättömästi tutkit-
tu (Myllylä 2000) oli paneuduttava diakonia- ja hoitotyö -käsitteiden taustoihin ja kuvat-
tava niitä. Vastaavalla tavalla Weeks & Connor (1994) ovat analysoineet käsitteitä perhe 
ja terveys ja tuottaneet käsitteen perheen terveys. Diakoniaa ja hoitotyötä kuvanneissa 
tutkimuksissa on todettu, että hoitotyöstä (Kitson 1993, Moir & Abraham 1995, Powers 
1996, Lauri & Elomaa 1999 Schwarz-Barcott & Kim 2000) tai diakoniasta (Blennberger 
1989, Ryökäs 1991a, Brodd 1992) ei ole yhteneväistä kuvaa, vaikka niitä on tutkittu pal-
jon. Tämän tutkimuksen teoreettisen aineiston analyysin tuloksena diakonista hoitotyötä 
kuvataan yhteiskunnallisena professiona, johon kouluttaudutaan sairaanhoitajan koulu-
tuksessa. Diakonisen hoitotyön auttamismenetelmiä kuvataan lähimmäisen ammatillisena 
palvelemisena. Diakonisen hoitotyön toiminta pohjautuu hoitotieteen ja teologian ja niitä 
täydentävien tieteiden sovellukseen hoitokäytännössä, jota näkemystä Kotisalonkin 
(2002) tutkimus tukee. 

Tämän tutkimuksen teoreettisen aineiston analyysin perusteella diakoninen hoitotyö 
yhdistyy yhdeksi käsitekokonaisuudeksi uskonnon kulttuurisen tason kautta, jossa kuva-
taan yhtenä alueena ihmiskäsitystä. Uskontoa ja kulttuuria ja niiden merkitystä ihmisen 
kohtaamisessa on tutkittu myös hoitotieteessä (Leininger 1991, Nikkonen 1996, Lindvall 
1997) ja teologiassa (Brodd 1992, Henttonen 1997). 

Toiseksi tässä tutkimuksessa oli teoreettisen aineiston riittämättömyyden vuoksi sel-
kiytettävä empiiristen aineistojen avulla diakoninen hoitotyö -käsitettä. Empiirisen aineis-
ton kertojat vahvistavat teoreettisen aineiston näkemystä ihmiskäsityksestä, jossa dia-
konisen hoitotyön ihmiskäsitys osoittautuu kristilliseksi. Tutkimuksissa, joissa hengel-
lisyys tai hengellinen hoitaminen nähdään osana hoitotyötä (Lanara 1981, Schnorr 1988, 
Emblen 1992, Reed 1992) ihmiskäsitystä kuvataan humanistiseksi tai holistiseksi, joiden 
mukaan ihmistä tarkastellaan biopsykosisiaalisena kokonaisuutena (holistinen näkemys) 
tai vastuullisena päätöksentekijänä (humanistinen näkemys). Kristillisen ihmiskäsityksen 
mukaan ihminen nähdään ihmisenä ja Jumalan kuvana, jossa ei erotu hoidettavaksi ihmi-
syydessä vain pelkkä hengellinen osa-alue vaan ihminen. 

Diakonisen hoitotyön tietoperusta nähdään teoreettisen ja empiirisen aineiston koos-
teena monitieteisenä, jollaiseksi hoitotyönkin tietoperustaa kuvataan mm. Leininger 
(1991) ja Schwarz-Barcott & Kim (2000). Tätä tietoperustaa täydentää diakonisessa hoi-
totyössä lisäksi teologian kautta välittyvä tieto ihmisestä ja hänen kohtaamisestaan, aut-
tamisestaan ja palvelemisestaan 

Sairaanhoidon opiskelijat ja heidän opettajansa painottivat diakonisen hoitotyön toteu-
tumista seurakunnissa, kun taas diakoniaan kouluttautumat sairaanhoitajat ja hoitoja ko-
keneet ihmiset näkivät diakonisen hoitotyön tarpeellisuuden myös sairaaloissa ja muissa 
hoitoyksiköissä. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella näyttää siltä, että sellaiset sai-
raanhoitajat, jotka eivät ole suuntautuneet diakoniseen koulutukseen eivät tunne riittävästi 
diakonisen hoitotyön mahdollisuuksia moniammatillisessa hoitotyössä. Näyttää myös 
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siltä, että diakonisen hoitotyön koulutuksessa on opetettu diakonisen hoitotyön toteutuvan 
kapeahkosti pelkästään seurakunnissa, jossa puhutaan diakoniatyöstä, vaikka voitaisiin 
puhua myös diakonisesta hoitotyöstä laaja-alaisesti. Tämä tutkimus näyttäisi vahvistavan 
aiempia tutkimuksia (Janhonen 1992b, Sarajärvi 2002), joiden mukaan sairaanhoidon 
opiskelijoilla on riittämätön käsitys hoitotieteen keskeisistä käsitteistä, jonka puutteen 
voidaan ajatella jatkuvan sairaanhoitajan tehtävissä. Tässä tutkimuksessa sairaanhoitajat 
eivät mielestään osanneet kuvailla hoitotyötä tai diakonista hoitotyötä kokonaisuutena. 
He kuvasivat niitä esim. hengellisen hoitotyön kautta tai uskonnollisuuden kautta ja hei-
dän oli vaikea yhdistellä asioitten yhteen kuuluvuutta ja kokonaisuuksia. 

Huomionarvoista tässä tutkimuksessa on se, että toivon kokemisen ja ammatillisesti 
rakastetuksi tulemisen tunne nousi tämän tutkimuksen aineistojen mukaan lähes yksimie-
lisesti oleelliseksi osaksi diakonista hoitotyötä. Samansuuntaisia tuloksia toivon koke-
muksesta hoitotyötä tutkiessaan ovat esittäneet monet tutkijat (esim. Gothoni 1987, Nores 
1992, Kylmä & Isola 1997, Rättyä 1998, Kotisalo 2002). Inhimillisen toivon kokemista 
on hoitotyössä tutkittu paljon (esim. Kylmä & Isola 1997 Lindvall 1997). Toivoa ei varsi-
naisesti tässä tutkimuksessa tutkittu. Tässä tutkimuksessa toivon kokeminen kuvattiin 
positiivisen tunteen ulottuvuudeksi, jonka ajateltiin karkottavan pelkoa ja lisäävän luot-
tamusta ja turvallisuutta vaikeissakin tilanteissa (vrt. Spinoza 1994). 

Diakoninen hoitotyö kuvattiin tämän tutkimuksen aineistojen mukaan sellaiseksi työk-
si, jonka sisällöstä tai jonka taustateorian sisällöstä sairaanhoitaja voi saada voimia työn 
tekemiseen. Vastaavanlaisia tuloksia ovat Purola (1995) ja Rättyä (1998) saaneet tutkies-
saan diakonissojen tekemää työtä. 

Tämä tutkimus osoittaa, että diakonista hoitotyötä ei voida sisällöllisesti rinnastaa kan-
sainvälisessä tutkimuksessa kuvattuun hengellisyyteen hoitotyössä (Schnorr 1988, Em-
blen 1992, Reed 1992) eikä hengelliseen hoitamiseen (Harrison 1997, McSherry ym. 
1998), joissa ihminen nähdään sektoriaalisesti hengellisenä osa-alueena, kun diakonisessa 
hoitotyössä ihminen nähdään ihmisenä kaikkine palvelun tarpeineen. Erilaiset uskonnol-
liset ja koulutukselliset taustat kansainvälisessä sairaanhoitajan koulutuksessa vaikeutta-
vat myös diakonisen hoitotyön vertailua hengelliseen hoitotyöhön, eikä tässä tutkimuk-
sessa sellaista vertailua edes tehty. 

Diakonisen hoitotyön todellisuutta kuvattiin tämän tutkimuksen aineistoissa erityisesti 
ammatillisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Vuorovaikutus kuvattiin lähimmäissuh-
teeksi, jossa on mukana aina jokin kolmas näkymätön ja ihmistä suurempi ulottuvuus. 
Lähimmäinen -käsitettä ei hoitotieteellisessä tutkimuksessa ole aiemmin juurikaan kuvat-
tu. 

Aikaisemmassa hoitotieteellisessä tutkimuksessa erityisesti Eriksson (1990) kuvaa 
rakkautta ja laupeutta ja Lanara (1978) sankaruutta hoitotyön ytimeksi. Diakonisessa hoi-
totyössä ytimeksi näyttää tämän tutkimuksen aineistojen mukaan kirkastuvan ihmisyys. 
Ammatillisessa diakonisessa hoitotyössä ihminen kohdataan ihmisenä ja Jumalan kuvana. 
Voima tämän työn tekemiseen ja ihmisen kohtaamiseen tulee tämän tutkimuksen aineisto-
jen mukaan kaikissa vuorovaikutussuhteissa olevan korkeamman voiman kautta ja taito 
sairaanhoitajan diakoniaan suuntaavasta ammatillisesta koulutuksesta. 

Hoitotieteen tutkimuksissa hoitotyön todellisuutta on tutkittu esim. vuorovaikutuksen 
(Pelkonen 1994), sisällön (Liukkonen 1990), hoidon laadun (Leino-Kilpi 1990) toimin-
tamallin kehittämisen (Vehviläinen - Julkunen 1990) tai päätöksenteon (Lauri ym. 1998) 
näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa hoitotyön todellisuutta tutkittiin diakonisen hoitotyön 
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näkökulmasta ja sillä näkyy tämän aineiston mukaan olevan sisällöllistä yhtymäkohtaa 
edellisiin näkökulmiin, mutta osittain eri käsittein. Diakoninen hoitotyö -käsitteen tes-
taaminen hoitokäytännössä toi esiin kysymyksen empaattisuudesta hoitotyössä. Tässä 
aineistossa empaattisuus koettiin jopa negatiivisena ominaisuutena ja osittain liian lähelle 
tulemisena. Diakonisessa hoitotyössä ajateltiin empaattisuuden toteutuvan teologian teo-
riataustaan pohjautuvaksi vierellä kulkemiseksi. 

Tämä tutkimus on ensimmäinen suomalainen tutkimus, jossa rakennetaan malli dia-
konisesta hoitotyöstä. Kansainvälisesti raportoidut tutkimukset liittyvät joko diakoniaan 
tai hoitotyöhön liitettävän hengellisyyden tai seurakunnissa toteutettavan hoitotyön kuva-
uksiin (mm. Blennberger 1989, Dunkle 1996, Purcell 1998, Ruhfus 1990) tai pelkästään 
diakonian ja hoitotyön käsitteiden kuvauksiin (vrt. Brodd 1992, Schwarz-Barcott & Kim 
2000, Helosvuori ym. 2002). 

Hoitotieteen tutkimuksissa kuvataan laajasti hoitotyön erilaisia malleja ja niiden ra-
kentamista (esim. Schnorr 1988, Leininger 1991, Kyngäs 1995), mutta useimmat on ra-
kennettu grounded teoria -menetelmää soveltaen. Tässä tutkimuksessa malli rakennettiin 
soveltaen Schwarz-Barcottin & Kimin (2000) kehittämää hybridistä mallia. Tutkija koki 
mallin sovelluksen käyttökelpoiseksi diakonista hoitotyötä käsittelevään tutkimukseen, 
josta on niukasti aiempaa tutkimusta.  

Tutkimus vahvistaa Myllylän (2000) tutkimuksessa saatua tulosta diakoninen hoitotyö 
-käsitteen määrittelystä. Tämä tutkimus osoittaa, että diakoninen hoitotyö opitaan koulu-
tuksessa, jota ei aiemmassa tutkimuksessa kuvattu. Kysyttäessä diakoniseen hoitotyöhön 
kouluttautuneilta, mitä diakoninen hoitotyö on, se tuotti sellaista käsitteistöä, joka tulee 
teologisen tietämyksen kautta, kun taas samaan kysymykseen vastanneet sairaanhoitajat 
eivät tätä käsitteistöä tunteneet. Teologian kautta opitun tiedon sovellus hoitokäytännössä 
ei myöskään näkynyt sellaisten sairaanhoitajien toiminnassa, jotka eivät ole diakonista 
hoitotyötä opiskelleet. Pelkkä kristityksi itsensä kokeminen ei anna sellaista hoitotyön 
ammatillista valmiutta, jollaiseksi tässä tutkimuksessa kehitetty diakonisen hoitotyön 
malli diakonista hoitotyötä kuvaa. (vrt. Ryökäs 2000). Useimmat tässä tutkimuksessa 
mukana olleet kristittyinä itseään pitävät sairaanhoitajat kuvasivat ihmiskäsitystään hu-
manistiseksi. Diakoniaan kouluttautuneista sairaanhoitajista ja opiskelijoista suurin osa 
kuvasi diakonisen hoitotyön ihmiskäsitystä kristilliseksi. Tämä on eräs huomionarvoinen 
näkökulma eri toimijoiden ajattelussa. 

Kahdelta tieteenalalta tulevien käsitteiden analysointi, joita ei aiemmin tästä näkö-
kulmasta ole tutkittu on ollut haastava prosessi. Kolmivaiheisena edennyt tutkimus mallin 
rakentamiseksi on osatavoite hoitotieteellisen teorian kehittämiseksi diakonisesta hoito-
työstä. Koska tässä tutkimuksessa on testattu diakonista hoitotyötä hoitokäytännössä, 
mutta ei käsitteen pohjalta rakennettua mallia on edelleen selvitettävä mallin eri osa-
alueita ja niiden sisältöjä ja toisiinsa kytkeytymisiä. Tuloksiin perustuen esitän seuraavat 
johtopäätökset 

1. Diakoninen hoitotyö muodostuu teoreettisen ja empiirisen aineiston mukaan kä-
sitteeksi, joka saa sisältönsä diakonisen hoitotyön päätöksenteon prosessiin hoi-
totieteen ja teologian kautta, sekä näitä täydentävien tieteiden kautta. 

2. Uskonnon kulttuurinen taso sisältää näkemyksen ihmisestä ja individuaalisesta 
uskosta. Tämä kulttuurinen taso yhdistää diakonian ja hoitotyön yhdeksi diako-
ninen hoitotyö -käsitteeksi. 
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3. Diakonisen hoitotyön toiminnan taustalla on kristillinen ihmiskäsitys, joka ei 
vaadi hoidettavalta ihmiseltä erityistä vakaumusta tai maailmankatsomusta. Dia-
koninen hoitotyö on universaalia. 

4. Diakonisessa hoitotyössä käytetään käsitteitä lähimmäinen ja ammatillinen pal-
veleminen. 

5. Diakonisen hoitotyön auttamismenetelmiä kuvataan samoiksi, joita toteutetaan 
hoitotyössä, mutta niitä täydentää karitatiiviset, sosiaaliset, pastoraaliset, kate-
keettiset ja liturgiset auttamismenetelmät. 

6. Diakonisen hoitotyön empiirisen aineiston kertojat vahvistivat teoreettisen ai-
neiston näkemystä, jonka mukaan diakoninen hoitotyö on myös professio, joka 
opitaan kirkon diakonian virkaan suuntaavassa sairaanhoitajakoulutuksessa. 

7. Diakonista hoitotyötä toteutetaan nykyisin teoreettisen ja empiirisen aineiston 
mukaan seurakunnissa, mutta erityisesti empiirisen aineiston kertojien mukaan 
sitä tarvittaisiin nykyistä enemmän sairaaloissa ja hoitolaitoksissa, jollaista se on 
vahvasti historian kulussa ollutkin. 

8. Teoreettisen ja empiiristen aineistojen synteesinä kehitetty malli diakonisesta 
hoitotyöstä sisältää kuvan diakonisen hoitotyön vuorovaikutuksesta, joka on 
kolmiosuhde ja jossa kuvastuu jumalallisen voiman läsnäolo. 

9. Aineistojen mukaan diakonista hoitotyötä toteutetaan lähinnä aikuisten ihmisten 
hoitotyössä, vaikka sitä on tehty erityisesti aiemmin lastenkin auttamiseksi. 

8.4 Tulosten merkitys hoitotieteelle 

Tässä tarkastelen johtopäätöksistä nousseita haasteita hoitotieteelle. Tämä tutkimus on 
hoitotieteellistä perustutkimusta, jossa selkiytettiin käsitystä diakonisesta hoitotyöstä ja 
tuotettiin kuvaus diakonisesta hoitotyöstä ja kehitettiin siitä malli. Diakoninen hoitotyö -
käsite on yksi diakoniapainotteiseen sairaanhoitajan ammattikorkeakoulutukseen määrit-
telemättä otettu käsite. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen kehittämiseksi tarvitaan sel-
keästi määritellyt käsitteet (esim. Kim 1983, Meleis 1991, Rodgers 1993, Smith 1994). 
Tässä tutkimuksessa saatiin uutta tietoa diakonisesta hoitotyöstä, sen sisällöstä ja vuoro-
vaikutussuhteesta. Tiedon avulla voidaan entistä paremmin tulla tietoiseksi hoitamisen 
lähtökohdista hoitotyön käytännön eri alueilla. Uusi jäsentyneempi tieto avartaa myös 
mahdollisuuksia kehittää ammattikorkeakoulun terveysalan opetussuunnitelmia ja käy-
tännön diakonista hoitotyötä. 

Johtopäätösten mukaan diakoninen hoitotyö muodostuu tämän tutkimuksen teoreetti-
sen ja empiirisen aineiston mukaan käsitteeksi, joka saa sisältönsä diakonisen hoitotyön 
päätöksenteon prosessiin hoitotieteen ja teologian kautta, sekä näitä täydentävien tietei-
den kautta. Tämä edellyttää hoitotieteen kehittämisen kannalta diakonisen hoitotyön pää-
töksenteon prosessin purkamista sellaisiin osiin, jossa tutkitaan lähimmäisen ammatilli-
sen palvelemisen tarpeen arviointia, tavoitteiden määrittelyä, ammatilliseen palvelemi-
seen liittyvien toimintojen valintoja, toteutusta ja arviointia. 

Seuraavaksi todettiin, että uskonnon kulttuurinen taso sisältää näkemyksen ihmisestä 
ja individuaalisesta uskosta. Tämä kulttuurinen taso yhdistää diakonian ja hoitotyön yh-
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deksi diakoninen hoitotyö -käsitteeksi. Hoitotieteen kehittämisen kannalta tämä vahvistaa 
näkemystä, että erilaisia käsitteitä voidaan tarkastella ja tutkia toisiinsa kiinteästi kuulu-
vina ja muodostaa tutkimuksen kautta hoitotieteeseen uusia käsitteitä. Kahden tieteenalan 
tarkastelu edellyttää hoitotieteen paradigmakäsitteiden kirkastamista ja edelleen kehittä-
mistä, sillä tässäkin tutkimuksessa analysoidut käsitteet on todettu liian laajoiksi ja epä-
määräisesti määritellyiksi. 

Diakonisen hoitotyön toiminnan taustalla kuvastui kristillinen ihmiskäsitys, joka ei 
vaadi hoidettavalta ihmiseltä erityistä vakaumusta tai maailmankatsomusta. Diakoninen 
hoitotyö kuvattiin universaaliksi. Hoitotieteen kehittämisen kannalta tämä edellyttää ih-
miskäsitysten lisätutkimusta ja niiden hoitokäytännössä ilmenemisen laadullista tutkimis-
ta. On tarpeen myös jatkaa tutkimusta, jossa diakonista hoitotyötä tutkitaan kansainväli-
sestä ja kulttuurisesta näkökulmasta, sillä transkulttuurisessa hoitotyössä kohdataan eri-
laisia ihmiskäsityksiä. 

Diakonisessa hoitotyössä kerrottiin käytettävän käsitteitä lähimmäinen ja ammatilli-
nen palveleminen. Hoitotieteen kehittämisen kannalta tämä muodostuu haasteeksi, jossa 
on tutkittava edelleen miten eroavat toisistaan paradigmakäsite ihminen, käsitteestä lä-
himmäinen ja palveleminen, käsitteestä ammatillinen palveleminen. Lähimmäinen käsi-
tettä ei käytetä arkisessa vuorovaikutuksessa, jossa ihmistä puhutellaan omalla nimellä 
diakonisessa hoitotyössä. 

Johtopäätösten mukaan diakonisen hoitotyön auttamismenetelmiä kuvattiin samoiksi, 
joita toteutetaan hoitotyössä, mutta niitä täydentävät karitatiiviset, sosiaaliset, pastoraa-
liset, katekeettiset ja liturgiset auttamismenetelmät. Hoitotieteen kehittämiseksi on tärke-
ää saada näkemys karitatiivisista ja liturgisista auttamismenetelmistä tarkemmin eri hoi-
tokulttuurien näkökulmasta yhteiskunnan kansainvälistyessä yhä voimakkaammin. Erilai-
set kulttuuriset ja uskonnolliset arvot välittävät erilaista karitatiivista ja liturgista osaamis-
ta kuin tässä tutkimuksessa tuli esiin. Keskeistä näissä osaamisen alueissa on ihmisen 
kuunteleminen, jota on edelleen tutkittava. 

Diakonisen hoitotyön empiirisen aineiston kertojat vahvistivat teoreettisen aineiston 
näkemystä, jonka mukaan diakoninen hoitotyö on myös professio, joka opitaan kirkon 
diakonian virkaan suuntaavassa sairaanhoitajakoulutuksessa. Hoitotieteen näkökulmasta 
tämä muodostuu haasteeksi myös yliopistossa toteutettavalle opetukselle. Yliopistoissa 
koulutetaan opettajia ammattikorkeakouluihin myös diakoniakouluttajiksi, eikä ole mer-
kityksetöntä millainen tietoperusta heille diakonisesta hoitotyöstä muodostuu. Moniam-
matillisen työn malli haastaa hoitotyön tekijät yhä laajempien hoitamista koskevien ko-
konaisuuksien koordinointiin. Tässä koordinoinnissa tarvitaan myös tietoa diakonisen 
hoitotyön professiosta. 

Diakonista hoitotyötä toteutetaan johtopäätöksessä esitetyn mukaan seurakunnissa, 
mutta erityisesti empiirisen aineiston kertojien mukaan sitä tarvittaisiin nykyistä enem-
män sairaaloissa ja hoitolaitoksissa. Hoitotieteen näkökulmasta tämä kirvoittaa keskuste-
luun, jossa on tutkittava yhä uudelleen terveysalan ja hoitotieteen laitosten koulutusta. 
Viime aikoihin saakka on vallinnut tilanne, jossa sairaanhoitajan ammattikor-
keakoulututkinnon suorittanut sairaanhoitaja ei ole joustavasti voinut jatkokouluttautua 
kirkon diakonian virkaan. Diakonisen hoitotyön opettajien koulutusta ei myöskään ole 
selkeästi määritelty hoitotieteen tai teologian koulutuksessa. Kysyä voi, tarvitaanko edes 
tätä koulutusta. 
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Teoreettisen ja empiiristen aineistojen synteesin tuloksena rakennettiin malli diakoni-
sesta hoitotyöstä, joka sisältää kuvan diakonisen hoitotyön vuorovaikutuksesta, joka on 
kolmiosuhde, jossa on mukana jumalallinen voima. Hoitotieteen näkökulmasta tämä 
haastaa jatkotutkimukseen, jossa mallia testataan ja siitä kehitetään teoriaa. 

Johtopäätöksissä esitetyn mukaan diakonista hoitotyötä toteutetaan lähinnä aikuisten 
ihmisten hoitotyössä, vaikka sitä on tehty erityisesti aiemmin lastenkin auttamiseksi. Hoi-
totieteen näkökulmasta tuntuu haasteellisesta tutkia diakonista hoitotyötä elämänkulun eri 
vaiheissa erilaisissa hoitoympäristöissä. On tarpeellista jatkossa paneutua siihen millai-
seksi diakonisen hoitotyön malli rakentuu kun huomioidaan eri ikäiset lähimmäiset am-
matillisen palvelemisen näkökulmasta. Diakonista hoitotyötä on erityisesti viime vuosi-
sadalla toteutettu lastenkin auttamiseksi diakonissalaitosten vuodeosastoilla. Nykyisin 
toiminta on enemmän polikliinista ja mahdollisesti tästä syystä usein unohdetaan lasten 
diakonisesta hoitamisesta puhuttaessa. Yhteiskunnassa lisääntynyt hätä ja monenlaiset 
taloudelliset ja henkiset ongelmat merkitsevät uudenlaisen haasteen esiin nostamista las-
ten diakonisen hoitotyön tutkimiseksi ja kehittämiseksi.  

Diakoninen hoitotyö -käsitteestä on saatu tietoa, joka vahvistaa Myllylän (2000) ai-
emman tutkimuksen mukaista kuvaa diakonisen hoitotyön arvoperustasta. Diakoninen 
hoitotyö kuvataan hoitotyötä laajemmaksi ammatilliseksi toiminnaksi. Käsitteen teoreet-
tisena taustana näyttäytyy hoitotiede ja teologia. Diakoninen hoitotyö on lisäarvo hoito-
työlle, jonka kanssa se ei kilpaile, vaan avaa uuden näkökulman ihmisen kohtaamiseen ja 
hänen auttamiseensa ja palvelemiseensa hoitotyössä. Näiden asioiden tiedostaminen aut-
taa kehittämään diakonisen hoitotyön koulutusohjelmaa ammattikorkeakoulussa, mutta se 
avaa myös mahdollisuuden tarkastella hoitotieteen koulutusta. 

 

8.5 Jatkotutkimushaasteet 

Tutkimustulokset kuvaavat diakoninen hoitotyö -käsitteen moniulotteisuutta sen tausta-
teorioiden ja sisällön näkökulmasta. Tutkimus on merkittävä, sillä se tuo uutta tietoa dia-
koninen hoitotyö -käsitteestä ja kokoaa siitä jo olemassa olevaa tietoa. Siitä on nyt raken-
nettu malli, jota ei ole aikaisemmin tehty. Diakoniakouluttajat ja diakoniaa ja hoitotyötä 
opiskelevat sekä käytännön hoitotyöntekijät eivät osaa tämän tutkimuksen mukaan vält-
tämättä käyttää diakoninen hoitotyö -käsitettä sen koko laajuudessaan. Se saattaa hukkua 
hoitotyön auttavan vuorovaikutuksen ja hengellisen hoitamisen käsitteistön viidakkoon. 

Tässä tutkimuksessa saatujen tulosten pohjalta diakonisen hoitotyötyön mallia on 
kehitettävä edelleen teorian tasolle laajentamaan sen sisällöllistä ja menetelmällistä ulot-
tuvuutta hoitotieteen näkökulmasta. Diakonisen hoitotyön todentaminen diakoniapainot-
teisen sairaanhoitajakoulutuksen pääaineena ammattikorkeakoulussa on myös eräs seu-
raavista tutkimusaiheista. Diakonisen hoitotyön auttamismenetelmien tarkempi analyysi 
lisäisi tietämystä palvelemisesta. Näkemys lähimmäisyydestä ammatillisessa hoitotyössä 
edellyttää myös uuteen aineistoon pohjautuvaa tutkimusta. Tämän tutkimuksen pohjalta 
esitän jatkotutkimusaiheiksi: 

1. Millaiseksi muodostuu diakonisen hoitotyön päätöksenteon prosessi? 
2. Millaisena kuvataan universaalia diakonista hoitotyötä? 
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3. Millaisiksi kuvataan diakonisen hoitotyön auttamismenetelmiä? 
4. Mitä on lähimmäisyys ja ammatillinen palveleminen diakonisessa hoitotyössä? 
5. Millaisia sisältöjä saavat karitatiiviset ja liturgiset auttamismenetelmät kansain-

välisessä diakonisessa hoitotyössä? 
6. Millaiseksi muodostuu diakonisen hoitotyön opetussuunnitelma ammattikorkea-

koulussa? 
7. Millaista on diakonisen hoitotyön opetus hoitotieteen koulutuksessa? 
8. Millaista on diakoninen hoitotyö kohdattaessa eri ikäisiä ihmisiä ja erityisesti 

lapsia? 
9. Millaiseksi muodostuu teoreettinen malli diakonisesta hoitotyöstä? 
 



9 English Summary 

The purpose of this study was to clarify the notion of diaconal nursing, to produce a de-
scription of diaconal nursing and to outline a model of it. The study was accomplished in 
three stages in accordance with the hybrid model developed by Schwarz-Barcott and Kim 
(2000). At the theoretical stage, the literature was searched for information of diaconal 
nursing. For this purpose, a discretionary sample of references dealing with diaconal 
work and nursing was collected in 1998–1999. Based on the theoretical data collection 
process, twelve papers of nursing research and fifteen papers of theological research were 
chosen. In addition to them, polytechnic study guides were searched for information of 
diaconal nursing. The theoretical material was analyzed with methods of inductive con-
tent analysis. Based on the theoretical material, diaconal nursing was described as a so-
cietal profession, where nurses educated in parochial diaconal work are employed by 
society or the church to serve professionally their fellow humans. This professional ser-
vice includes, apart from the subdomains of decision-making for nursing, certain carita-
tive and liturgical subdomains. 

At the empirical stage, the narrative approach was used to collect experiential data 
about diaconal nursing. The data were collected in the form of written essays comple-
mented by oral interviews. The narrators were a group of 70 senior nursing students with 
the orientation towards diaconal care, 36 teachers of diaconal care, two consecrated dea-
coness nurses from five polytechnics on different locations in Finland and eight nurses 
without diaconal education and four patients from the Kanta-Häme and Pirkanmaa re-
gions. One of the informants was testing the diaconal nursing practice, and she discussed 
that in her personal narrative. The data were collected in 1998-2003. The substance of the 
empirical data was analyzed with holistic methods of narrative content analysis. 

The empirical material yielded stories of diaconal nursing that were labelled as fol-
lows: wings of professional hope, quiet presence, supportive strength, individuality with-
out an obligation to pay back, and professionality and values in diaconal nursing. The 
stories were compilations of the data sets produced by the nurses and patients, because 
the narratives by both groups of informants yielded parallel comments on diaconal nurs-
ing.  

At the analytical stage, diaconal nursing was described as a synthesis of the theoretical 
and empirical stages and a model was constructed based on that description. At this stage, 
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it turned out that the prevailing notion of humanity in diaconal nursing is Christian. In 
this context, this means that the nurse and the person being cared for meet each other as 
equal human beings. Different notions of humanity also thereby meet, but based on the 
Christian view, the person being cared is not required to have any specific values, atti-
tudes or view of the world. According to the material, some higher power is present in 
these encounters. The encounter or reciprocal relationship is not merely a relationship 
between the nurse and the person being cared for, but a triangular relationship. The nurse 
serves the other person as a human being, not merely an aggregate of sectorized needs. 

According to the model, successful interaction is the key element of a diaconal nursing 
relationship. Based on the analytical stage, a model of diaconal nursing was constructed. 
The model consists of preliminary theory, which should be tested in the future. The 
knowledge base of diaconal nursing, which consists of elements of theology and nursing 
science, involves the view of humanity and the encounters in professional nursing. Theo-
logical knowledge and scientific knowledge of nursing can be considered mutually com-
plementary and integral at the cultural level of religion, which involves the dimensions of 
affect, cognition, action and culture. The cultural dimension includes the notion of hu-
manity, for example. The contemporary societal values are coloured by a notion that un-
derlines the person’s responsibility for his or her health and health care. That may involve 
the risk of subjective feelings of insecurity. According to the present findings, diaconal 
nursing aims to arouse hope that alleviates fears. 

According to the findings, the nursing staff have the central responsibility for how the 
person being cared for experiences diaconal nursing. According to the informants, an 
excessively empathetic nurse may even evoke negative feelings. Based on the empirical 
material, negative empathy of this kind may be ”purchased” by ”paying back” to the 
nurse. The model implies that diaconal nursing approaches all people equally, and makes 
it impossible to buy better care or treatment by paying back to the nurse. The underlying 
theme of the present model is that diaconal nursing is a way to exert a societal or ecclesi-
astic influence. International nursing science and diaconal research do not use the term 
’diaconal nursing’, although nursing and diaconal work are universal phenomena. The 
findings of the study can be utilized in nursing instruction and, consequently, in encoun-
tering people in practical nursing. The model also adds to our understanding in develop-
ing diaconal nursing curricula for polytechnics.  
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Liitetaulukko 1 

 
Tietokannat, joista on haettu kirjallisuutta: 
Suomen yliopistojen yhteistietokanta LINDA, Helsingin yliopiston tietokanta HELKA, 
OVID Medline, CINAHL. Lisäksi on käytetty aikaisempien tutkimusten lähdeluetteloita. 
 

Liitetaulukko 1. Tutkimuksessa käytetyt hakusanat. 

Pääkäsite Täydentävät määritteet 
Hoitotyö Hengellinen hoitotyö 

Kulttuurinen hoitotyö 
Parish nursing 

Caring Spiritual care 
Religion and spirituality 

Vårda Sköta om 
Ansa 

Nursing 
Diakonia Diakoniatyö 
Diakonie 
Diakonian virka 
Diakonaatti 

Diakoninen hoitotyö 
Diakonische work  

Palveleminen 
Tjäna 

Betjäna 



Liitetaulukko 2 

Liitetaulukko 2. Käsiteanalyysissa käytetty kirjallisuus (Teoreettinen vaihe). 

Tutkija(t)/Työryhmät Vuosi Näkökulma Tieteenala 
Nightingale (suomennos) 1964 hoitotyö, sairaanhoito hoitotiede 
Hendersson 1974 hoitotyön periaatteet hoitotiede 
Lanara 1981 hoitotyön arvot, sankaruus hoitotiede 
Eriksson 1987,1988, 

1990,1992b
1994 

caritasidea hoitotiede 

Järveläinen 1988 Philippin diakoniateoria teologia 
Schnorr 1988 hengellinen hoitotyö hoitotiede 
Blennberger 1989 diakonian teologia teologia 
Ryökäs 1990a,1990b

1991a,1991b
1993a,1994a
1994b,2000 

diakoniakoulutus teologia 

Ahonen 1991a diakonaatti teologia 
Leininger 1991 kulttuurinen hoitotyö hoitotiede 
Brodd 1992 diakonaatti käytännössä teologia 
Bäckström 1994 diakonianäkemyksiä Ruotsissa teologia 
Åstrand 1995 diakoniatyö teologia 
Diakonaattikomitea 1997 diakonaatin kehitäminen teologia 
McSherry ym.  1998 hengellisyys hoitotyössä hoitotiede 
Diak Opinto-opas  2003-2004 diakoninen hoitotyö  

 



Liitetaulukko 3 

Liitetaulukko 3. Kuvaus empiirisen aineiston kertojista 2000-2003.    

Aineiston kertojat (12) Aineisto 
Kesä 2000  
Anni, n. 50-vuotias sairaanhoitaja,  
tehnyt hoitotyötä lähes 30 vuotta sairaaloissa  

1,5 sivua koneella kirjoitettua tekstiä, täydennetty n. 
45 min haastattelulla heinäkuussa 2000 

Annukka, n. 30-vuotias sairaanhoitaja (AMK),  
tehnyt hoitotyötä n. 4 vuotta sairaaloissa 

vajaa sivu koneella kirjoitettua tekstiä ja n. 30 min 
haastattelu heinäkuussa 2000  

Sinikka, n 50-vuotias sairaanhoitaja,  
tehnyt hoitotyötä ja terveydenhoitotyötä sairaaloissa ja 
työterveyshuollossa  

n. 1 sivu konekirjoitustekstiä ja 30 min haastattelu 
heinäkuussa 2000 

Maaria, n. 20-vuotias opiskelija,  
ollut hoidettavana sairaalassa 
ja terveyskeskuksessa korva-, nenä- ja 
kurkkusairauksien vuoksi 

n. 1 sivu koneella kirjoitettua tekstiä ja 30 min 
haastattelu heinäkuussa 2000 

Ottilia, n. 45-vuotias opettaja; lukuisia 
hoitokokemuksia työterveyshuollossa, 
terveyskeskuksissa ja sairaaloissa migreenin ja 
allergioiden vuoksi; yhteistyötä seurakuntien 
työntekijöiden kanssa vapaa-aikoina 

3 sivua sähköpostina lähetettyä tekstiä kesällä 2000, 
jota täsmennetty haastatteluin n. 10 tunnin ajan 
2002-2003, koneella kirjoitettua tekstiä n. 20 sivua 

Kesä - lokakuu 2003  
Teija, n. 40-vuotias sairaanhoitaja; 
hoitotyössä sairaaloissa ja yksityisissä laitoksissa n. 12 
vuotta 

vajaa konekirjoitusliuska kerrontaa ja n. 30 min 
haastattelu kesäkuussa 2003 

Marketta, n. 35-vuotias sairaanhoitaja (AMK); 
sairaaloissa perushoitajana ja sairaanhoitajana yli 10 v 
sekä seurakunnissa vapaaehtoistyöntekijänä 

n. 1 sivu sähköpostissa lähetettyä tekstiä ja n. 30 min 
haastattelu kesäkuussa 2003 

Essi, n.80-vuotias eläkkeellä oleva nainen; lukuisia 
erilaisia potilaskokemuksia eri terveydenhuollon 
yksiköissä, ollut mukana SPR:n toiminnassa  

1 sivu koneella kirjoitettua tekstiä ja kaksi 
haastattelua yhteensä n. 40 min kesäkuussa 2003 

Ismo, n. 35-vuotias sairaanhoitaja; 
hoitotyössä n. 10 v sairaaloissa 

n. ½ sivua sähköpostissa kirjoitettua tekstiä ja 30 min 
haastattelu elokuussa 2003 
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Liitetaulukko 3. jatkuu  
Tiina, alle 40-vuotias erikoissairaanhoitaja; 
hoitotyössä eri hoitolaitoksissa n. 15 v 

1½ sivua koneella kirjoitettua tekstiä ja useita n. 15- 
30 min haastatteluja lokakuussa 2003 

Susanna, n. 30-vuotias erikoissairaanhoitaja 1 koneella kirjoitettu sivu tekstiä ja n. 40 min 
haastattelu lokakuussa 2003  

Paulus, n. 30-vuotias insinööri; muutama 
hoitokokemus työterveyshuollossa  

½ sivua sähköpostissa kirjoitettua tekstiä ja n. 30 min 
haastattelu syyskuussa 2003 

Ottilia testasi diakonista hoitotyötä käytännössä 
keväästä 2002 syksyyn 2003 

ks. aiempi kuvaus 

 



Liite 1 Kyselylomakkeet  

Kyselylomakkeet 1a, b, c 

Marjatta Myllylä 
Solkitie 3, 90250 Oulu / Taipaleentie 6, 33900 Tampere 
marjatta.myllyla@mail.diak.fi 
0400-944909 
25.11.1998 1a / 25.5.2000 1b / 12.6.2003 1c  

Asia: Lisensiaatintutkimuksen/Väitöskirjatyön aineistonkeruu 

Arvostamani sairaanhoidon opiskelija/hoitotyön opettaja/diakonissa (1a) sairaanhoitaja/ 
hoitoja kokenut lähimmäiseni (1b, 1c) 

Teen Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallinnon laitokselle tutkimusta. Tavoit-
teenani on kehittää diakonisen hoitotyön mallia. Pyydän apuasi hankkeeni etenemiseen 
oheisen kysymyksen muodossa. Vastaukset voi lähettää minulle nimettömänä kirjeitse tai 
haluttaessa sähköpostitse. Mikäli mahdollista, tarkoituksenani on tehdä jatkossa vielä 
avoin haastattelu saamieni kirjallisten kertomusten täsmentämiseksi. Tiedot käsittelen 
luottamuksellisesti. Vastauksen voi kirjata tämän lomakkeen kääntöpuolelle ja mahdolli-
sesti lisäpaperille tai sen voi lähettää sähköpostitse. 

Pyydän vastausta kysymykseen: 

KERRO MITÄ ON MIELESTÄSI DIAKONINEN HOITOTYÖ? 

Suostun antamaan tutkimusta varten henkilökohtaisen näkemykseni esitettyyn/esitettyihin 
kysymyksiin, myös mahdollisesti erikseen sovitussa haastattelussa. 

 
 

------------------------------------------ 
Allekirjoitus      Kiitos vaivannäöstäsi 



Liite 2 Otteita empiirisen aineiston kertomuksista ja 
kertomustilanteista 

Kertomus 1. Hoitajalla on jotenkin erilainen sisäinen valppaus huomata ihmisen erilaisia 
tarpeita ja tunteita. Ei se ole mitään oman asian tyrkyttämistä, mutta jotain paljon syvälli-
sempää huomata ettei se toinen ole sinä vaan ihan kun minä ja mun tunteeni. Se on kovin 
vaikea pukea sanoiksi. Siinä saattaa olla jotain sellaista mitä on sellaisilla hoitajilla joilla 
on koulutusta tai kokemusta saattohoitoon. Hoitaja kulkee vierellä, osaa asiansa, siis hoi-
tamisen, tosi hyvin ja on ammattitaitoinen. Siinä on jotain mitä tulee kirkonkin piiristä tai 
partiosta tai lukemalla tietynlaista kirjallisuutta, ehkä erilainen käsitys ihmisyydestä, ei 
niin materialistisena. Mielestäni siitä koulutuksesta tulee myös hoitajalle itselleen voimia 
tehdä työtä, joka tänä päivänä on todella raskasta, ehkä heillä on aineksia ikäänkuin työn-
ohjauksellisiin sisältöihinkin…En oikein osaa muuta kertoa… meillä … on ehkä enem-
män sanosko se ihminen kokonaisuutena mutta niinkun terveyden tai sairauden kautta tai 
en oikein osaa sanoo…kyllähän meillä kaikilla on pohjalla se sairaanhoitaja, mutta ne 
diakonian työntekijät on saaneet taas ihan oman koulutuksensa…se oli ennen sen sai-
raanhoitajakoulun jälkeen…mutta nyt ammattikorkeakoulussa ne opiskelee siinä samassa 
ei o enää erikoistumisia…niillä on enemmän teoreettisia opintoja kun ennen ja niillä dia-
koniaa opiskelevilla on mun nähdäkseni uskontoo tai teologiaa mahdollista opiskel-
la…kyllä se koulutus vaikuttaa…mun mielestä vaikka olis kuinka uskovainen hoitaja 
tahansa ei se o sama…mää aattelen, että ne uskovaiset ehkä näkee sen asian vähän omas-
ta vinkkelistään mutta diakonia on mun mielestäni enemmän…se on ehkä hyväksyväm-
pää tai sanoisko jotenkin niin kristittyä, mutta ei omaa tyrkyttävää tai ei kai ne kaikki 
tyrkytä… mutta toisen ihmisen semmosena huomioivaa… 
 
Kertomus 2. Diakoninen hoitotyö on koulutuksen tehneen sairaanhoitajan työtä, siis eri-
koistuttu sille alalle. Siinä täytyy osata kaikki sairaanhoitajan tehtävät ja vielä enemmän-
kin…se diakoninen puoli. Sisällöllisesti se saa ainesta ehkäpä papin tai terapeutin osaa-
misalueista. Potilasta on osattava kuunnella ja oikeammin täytyy oikein pysähtyä havait-
semaan hänen sisäinen kokemuksensa ja olemuksensa. Kaikilla on jokin sairauttakin sy-
vällisempi puoli, jolloin mietitään kauas tulevaan. On oltava valmiudet keskustella ja 
ehkäpä vielä hoitaakin tätä puolta. Ei voi keskittyä vain lääkkeisiin ja toimenpiteisiin. 
Itselläni ei ole koulutusta kovin syvällisesti keskustella potilaan kanssa. Kouluttauduim-
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me havaitsemaan erilaisia tarpeita, joista hengelliset ovat yhtenä. Diakoniassa ei kai ole 
suoranaisesti kyse hengellisyydestä, sillä papit tekevät sitä, mutta jotain se on kokonais-
valtaisempaa ja korkeampaa…en tarkoita, että koulutuksessa korkeampaa siinä ne eri-
koistuu kun muutkin… tarkotan siis elämän jälkeisenkin ajattelua ja siihen valmentamista 
tai en oikei osaa kuvata mitä aattelen… se on kuitenkin koulutuksen mukana opittua lä-
hestymistä… 
 
Kertomus 3. Onko se niin nuukaa onko se diakonista vai hoitamista tai on kai se sitten-
kin.. hei tota…se diakoninen siis on paljon enemmän kun tavallinen hoitaminen…mää 
oon sillon ihminen enkä joku vaiva sille. Ne on nykyään niin kiireisiä ja tekee vaan palk-
kansa edestä ainakin siltä tuntuu joskus se kyllä on meilläkin niin tämmöstä se on... ne 
diakoniset on kai jotenkin saanut erilaisen koulutuksen ja siihen kai kuuluu erilainen lä-
hestyminen koko asiaan. Opiskeleekohan ne jotain sielunhoitoo tai jotain… kyllä mun 
pitäis ammattilaisena tietää mutta ei meidän aikana puhuttu sellasesta mitään… itse mää 
ajattelen että siihen siis kouluttaudutaan eri tavoin kuin me …siis jotenkin erikoistutaan 
tiettyyn suuntaan sen peruskoulutuksen lisäksi…koulutusta se vaatii… 
 
Kertomus 4. No… diakoninen hoitotyö… hmm… se on kun Pentti ja Esko tai Esko ja 
Pentti jokka kuuluu yhteen…mulla tulee mieleen ne valkomekkoset, kesä ja pihlajat se 
lämpö joka kuuluu kaikille semmonen kokonaisvaltanen hoitaminen…se on kauheen 
vaikee… oota kumm mää mietin…hmm…se on siis ammattitaitoista hyvää hoitoo mää 
en osaa sanoo kun en o itte sitä opiskellu…voisin kai vaikka laulaa sitä , että yli virran 
vie suven tuoksuinen tie .. kais ymmärrät… se kuva mikä mulla on hoitamisesta niin ne 
joskus viis välittää susta…kun mulle tehtiin se…. niin kun se homma oli ohi ne sano että 
me tohon käytävään ja jos tulee huono olo niin tu sanoon…mää menin enkä päässy ees 
istuun kun pyörryin…kyllä niille sitten tuli kiire…olis ne voinu ajatella tarkemmin ja 
mennä mun kaa jos olis tehneet sen hyvin… se on tosi vaativaa kun pitäs osata hoitajan ja 
papin työt yhdessä…siis on osattava sairaanhoitajan työt hyvin…ei pelkkiä hengellisiä 
liverryksiä… 
 
Kertomus 5. Koulutuksellisesti voidaan suuntautua eri aloille. Joissakin kouluissa opis-
kellaan diakonista hoitotyötä siinä missä toisissa sisätauteja tai lapsia. Diakoninen hoito-
työ on ilmeisesti enemmän teologiaa hyödyntävää jossa saa valmiuksia enemmän kuin 
tavallisessa hengellisten tarpeiden opiskelussa. Itselläni on ainoastaan mielikuva diakoni-
sen hoitotyön opiskelusta ja sen tekemisestä kun sellaista koulutusta ei itselläni ole. Se 
tulee ilmeisesti siitä, että on aikaa muuhunkin kuin toimenpiteisiin siis joku sisäinen vais-
to pysähtyä ihmisen luo kiireenkin keskellä kuulemaan jotain mitä ei suoranaisesti 
näe….se on kuin taiteilija joka kuulee sisäiset sävelet ja kirjoittaa ne nuoteiksi…Se on 
varmaankin itsellekin voimia antavaa kun saa aidosti olla keskeneräinen eikä tarvitse 
kaikkeen löytää diagnoosia kuten lääketieteessä…Itselläni on tämä…koulutus ja olen 
kyllä hoitamista seurannut sillä…diakoninen hoitotyö on vaativaa sillä on osattava sai-
raanhoitajan työt ja siihen päälle se diakoniapuoli… 
 
Kertomus 6. Olen tehnyt jo aika kauan tätä työtä ja yrittänyt tehdä antaumuksella ja 
melkein vois sanoo kutsumuksellakin tätä hoitotyötä. Hoitotyö on mielestäni vieläkin 
kutsumusta ainakin usein. Olen erikoistunut… en ole saanut diakoniaan koulutusta… 
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Olen kuitenkin ihmetellyt miten ne diakonisen työn opiskelijatkin menevät niin luonnolli-
sesti vaikeisiinkin tilanteisiin… tuonnekin tällä hetkellä kun meillä on se ihan huonona 
oleva… ittee vähän aina jännittää että mitä sanos ja meenkö oikeeseen aikaan. Ne on ihan 
kun ajatus eikä niitä tarvi eres käskee. Ne juttelee puolikin tuntia ihan kun ei ois kiirettä 
ne on kun kotonaan siinä sen vieraan kanssa. Ehkä niiden koulutuksessa on paljon 
enemmän sellasia elementtejä jota mulla ei oo ollut. Erilaisia terapioita ja ihmisen koh-
taamisia tai mää oon ymmärtänyt, että ne opiskelee teologiaa jonkin verran. Kyllä se ny-
kyään olis meillekin hyvä kun on niin paljon kaikkee vaikeeta ihan erilai kun ennen. En 
mää enää tässä iässä tahdo jaksaa opiskella kun tää työ on muuttunu niin raskaaks ja ehkä 
mää olisin jo ennemmin hakeutunut siihen diakonissakoulutukseen mutta…On se hiano 
asia että ne saa sen jo kun koulutuksessa ja kai ne sitten on ainakin jokkut jo alun perin 
olleet partiossa tai seurakunnassa ja saaneet siihen tuntumaa kun ovat hakeneet sinne 
kouluun. On ne niinkun paljon kokonaisvaltaisempia, vaikka sitähän mekin ollaan opis-
keltu ja yksilöllisyyttä, mutta emmää osaa oikein sanoo… 
 
Kertomus 7. Diakoninen hoitotyö on yksi sairaanhoitajan erikoistumissuuntaus niin kuin 
minulla tämä…en tiedä tarkasti siitä koulutuksesta, mutta kerron mitä itse siitä ajattelen. 
Siinä on tärkeetä kuunnella, eläytyä toisen osaan… se on tietynlainen vuorovaikutussuh-
de sen ammatillisen osaamisen lisäksi ja siinä käytetään erilaisia auttamismenetelmiä 
kuten esim. yhteistä rukousta ja ehkä laulua, minäkin tosin laulan mutta…ehkä siinä on 
tärkeää oppia aistimaan potilaan sisäisiä tarpeita muitakin kuin ihan tavallisia perustarpei-
ta…se ei ole lääketieteellistä, siis lääketieteellisten toimenpiteiden kanssa päälimmäisenä 
ihan kun ei psykiatrinenkaan …siinä on se hengellinen puoli…terapeuttisia auttamisme-
netelmiä ehkä sovelletaan vähän kuin terapeutin tai sairaalasielunhoitajien työssä…he 
varmaan tekevät pappienkin kanssa yhteistyötä, mutta eivät ole heitä kutsumassa ehkä 
yhtä herkästi kuin me…Tiäksää että mun täytyy vielä miettiä … diakoninen hoitotyö.. voi 
kauheeta … no mää aattelen että ne on jotenkin ehkä hengellisesti kouluttautuneempia 
kun tavalliset…ei kai ne tietysti voi sitä tyrkyttää mutta kai se antaa vinkkeliä…mää oon 
tehny paljon keikkaa ja hetkinen se… rouvahan se siellä… sehän oli diakonissa se oli 
opiskellut Helsingissä se oli tosi sydämellinen ja ihana ihminen … kaikki siitä tykkäs se 
oli kaikille samanlainen… no meitähän on monia ja kaikki ollaan erilaisia mutta ihmette-
len oikeestaan että se oli joissain asioissa varmempi…siis tarkotan esimerkiksi vaikeita-
kaan tilanteita se ei karttanut… se oli lisäks tosi hyvä pistäjä ja osas koko ajan jutella 
mukavia ja viedä huomion muualle…aina välillä se kysäs että mites kotona on menny ja 
sano että kylä se Luoja omistansa huolehtii…ei sitä tuolla terveyskeskuksessa usein sel-
laista kuule kun ne tekee niitä vähän kun rutiinilla…eipä silti kyllä määkin koen saaneeni 
kokemusta ja rutiinia moniin toimenpiteisiin… mutta se semmonen… mitenkäs mää oi-
kein sanosin…hmm… se vähän kun taivas ja toivo ja se … siitä kuulemma siitä… rou-
vasta vieläkin huokuu…mää sanosin että diakonisessa hoitotyössä on aina mukana joku 
ittee isompi…ei siis olla potilaan kans kahden…  

 
Kertomus 8. Entisenä…voin kertoa, että diakonista hoitotyötä on tehty joskus aiemmin, 
silloin kun…oli diakonissana täällä…hän kävi lukuisia kertoja kotona kun lapsetkin oli-
vat pieniä… hänellä ei ollut kiire ja hän jutteli ihan muina miehinä kaikesta miten meillä 
menee, vaikka asiana olikin se haavan hoito, jota hän silloin teki yhdessä terveyssisaren 
kanssa…aina hänellä oli siisti työasu päällä ja merkit koulutuksesta… hän oli opiskellut 
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kertomansa mukaan Helsingin diakonissalaitoksella samoihin aikoihin kun… hän oli tai-
tava ihmissuhteissa.. en usko että hänellä olisi koskaan tullut riitoja ihmisten kans-
sa…hänellä oli se hoitolaukku mukana ja vaikka hän oli diakonissa hän osasi sairaanhoi-
donkin…Se on jotain ihan kauheeta nykyään tuolla sairaalassa…mut esilääkittiin ja vie-
tiin leikkaussaliin pikkuvaatteissa…siellä mää oottelin leikkausta kun tultiin sanoon että 
pääsettekin kotiin kun tuli toinen leikkaus.. mut työnnettiin osastolle jossa hoitaja toi 
mulle vaatteet viereen ja sano hmm.. että saan pukee ja lähtee kotiin… jotenkin mää sit-
ten hoipertelin hissille ja oikein tähtäsin että osuin hissin sisälle ja kävelin sitten tak-
siin…sanoin sille kuskille että viekää mut kotiin… emmää o humalassa jos vaikka nukun 
tänne penkille… kotona nukuinkin seuraavaan aamuun ja mies oli yrittänyt herätellä… 
aamulla huomasin että mulla on sairaalan housut jalassa…tätä on hoitotyö...ja ne oli vielä 
erikoissairaanhoitajia… 
se entinen…diakonisen hoitotyön hoitaja kyllä huolehtis kunnolla ja saattelis autoon ja 
ottas huomion mun kunnon… kysys kai muutenkin mitä mää aattelen kun näin kävi, että 
salista joudun kotiin kun oon sitä leikkausta jo muutenkin odotellut. Kyllä kai se dia-
konissa aattelis että mulla on tunteet ja mää oon ihminen siinä kun hoitaja itsekin… mun 
mielestä ne olis paljon enemmän sisältäpäin mua tuntevia ehkä tää on näin… diakonisella 
hoitotyön tekijällä on sydän paikallaan vaikka olis vaikeetkin tilanteet eikä se jätä asioita 
kesken… siis toisenlainen vastuu…jos jokainen huolehtii vaan omasta työstään kukaan ei 
hoida kokonaisuutta… kai sitä joku hyvä tähti johtaa… se on kokonaisuuden huomioi-
mista… 
 
Kertomus 9. Diakoninen hoitotyö sisältää kenties vielä enemmän asiakkaiden hengellis-
ten tarpeiden huomioon ottamista kuin yleensä hoitotyö. Mutta muuten niissä ei kenties 
ole juurikaan eroa. Olen tehnyt hoitotyötä jo useita vuosia erilaisissa työyhteisöissä. Nyt 
täällä… me käytämme paljon pappien apua ja meillä on myös vapaaehtoisia, jotka ovat 
kirkon piirissäkin aktiivisia. Kyllä sen diakonista hoitotyötä tekevän on osattava aivan 
samalla tavalla kaikki sairaanhoitajan työt kuin meidänkin. Tämä meidän työ on henki-
sesti aika rankkaa, mutta ihanaa. Meillä on ihania potilaita ja… on tosi ihana. Meillä kes-
kitytään paljon erilaisiin lääkehoitoihin, mutta paljon me yritämme vaan olla tukenakin… 

 

Kertomus 10. Diakoninen hoitotyö on henkistä, hengellistä ja sosiaalista hoitotyötä. Se 
tapahtuu seurakuntien palkkaamien henkilöitten toimesta, tämä kai suuntaa työtä enem-
män hengelliseen suuntaan, mutta myös sosiaaliseen (toimeentulo, verkosto jne) Se työ 
sisältää yhteiskunnallista haastetta ajatellen esim. maahanmuuttajia, vanhuksia, vammai-
sia. Itse olen tehnyt hoitotyötä noin kymmenen vuotta erilaisissa sairaaloissa ja vastaavis-
sa. Täällä olen ollut pari vuotta. Me teemme tiimityötä ja meillä siihen kuuluu vapaaeh-
toisa. Täällä on paljon mukana myös omaiset niin kuin nykyään lähes kaikkialla hoito-
työssä. Emme siis hoida pelkkää potilasta niin kuin ei diakonisen hoitotynkään tekijät. 
Sairaanhoitajan koulutus tarvitaan molempiin… 
 
Kertomus 11. Diakonista hoitotyötä tekevät KAIKKI sairaalassa tms. olevat, jotka on 
siihen kouluttautuneet…ne osaa kysellä ja KUUNNELLA ihmisen toiveita ja muita asioi-
ta, mutta ei udella…ne osaa tarkistaa potilaalle hyvän ympäristön tai huoneen…ne osaa 
ottaa ihmisen yksilönä ja pyytää lisäapua tarvittaessa, mutta ei tyrkytä esim. pappia tai 
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psykologia…ne osaa kertoa itsestään vähän niin että diakoniseen hoitotyöhön tulee per-
soonallisempi ote, mutta MUISTAA myös ettei kerro koko ajan itsestään, mitä on itselle 
tapahtunut, sellanen empatia tökkii…ne ei hössötä vaikka ovat ripeitä…on aito itsensä, 
ihminen…tarvittaessa selvittää ihmisen kotiolot tai tekee yhteistyötä niissä asiois-
sa…keskustelee positiiviseen sävyyn eikä voivottele niinkun ne hoitotyötä tekevät toi-
mii…on osattava kunnon perushoito ja sairaanhoitajan työt…ehdottaa helpottavia asioi-
ta…lukee potilastiedot ennenkun möläyttelee jotain typerää semmosta kun…mulle se yks 
tavallinen sano, että miksei sulle o laitettu sitä.. kun se olis.. eikä se tienny, että… siitä 
mää oon kärsiny kun ne tavalliset ei ota ensin selvää…Viime yönä siellä osastolla ne hoi-
tajat oli ihan paskoja sanon kyllä suoraan näin…kun mulla oli se letku tossa kyljessä jota 
pitää huuhtoo neljän tunnin välein ja mää soitin että sais tulla huuhtoon niin se hoitsu ja 
huom siis sairaanhoitaja… tuli ja sano että en mää kyllä osaa sitä huuhtoo…mää sanoin 
että mää osaan ja voin näyttää sulle..se otti sitten viiden millin ruiskun vaikka sitä ainetta 
pitää laittaa kahreksan milliä….olis ees menny kansliaan ja sanonu että mää haen viälä 
jonkun tavaran ja ottanu selvää siitä hommasta…sitten kun se oli sen jotenkin mun oh-
jeilla huuhtonu niin se sano että ai sulla on uus Anna… saanko mää ottaa sen yäks… ook 
sää jo lukenu sen…tota…teki mieli sanoo että haista paska muta sitten mää aattelin että 
jos oot niin tyhmä… että ota sitten…aamulla mää huamasin että se oli ottanu sen Me 
naisetkin… toi se ne kyllä sitte takasi…se ei kylä yhtään aatellu miten kipee ja huano 
mää oon… olis istunu siinä vierellä ja rauhotellu tai vaan ollu…ja vaikka hiaronu jalois-
ta…mun mielestä jos olis se toinen diakoninen hoitaja se ymmärtäs mun tilani ja olis 
vaikka hiljaa vieressä ja kyselis vaikka… että mitä mää aattelen. … onkin mun luottohoi-
tajani sillä on se diakoninen koulutus…se on rakas ja antaa ymmärtää että määkin oon 
tärkee eikä mun tarvi olla vaan kun ihan itteni …sitten viälä mua vähän huvittaa miten 
niitä tavallisia hoitajia voi lahjoo… kerrankin vein omenoita niin pääsin kyllä heti ohi 
jonojen ja toisellakin kerralla vähän lipsuttelin ja kehuskelin niin eikös palvelu ollu pa-
rempaa…mua kyllä harmittaa ja naurattaakin…se toinen se… diakoninen tajuu että mää 
oon vaan ihan samanlainen kun se itte… ihan vaan pelkäävä ihminen ja kipee ja voin 
joskus tarvita erikoishuomioo pitkissä jonoissa… se tajuaa että mää en o kuka tahansa 
potilas eikä tarvi lahjoen saara hoitoonsa…niin… ne puhuu lähimmäisyyrestä… ei se 
ainakaan täälä o näkyny kun sen yhren kohralla koko tänä aikana…kai se sitten sitäkin 
on… toi nykynen hoitaminen mun kohralla ainakin on ollut jopa rumaa… sanon ihan 
suoraan että rumaa…on tullu monta kertaa paha mieli…saan mitkä tahansa vaatteetkin … 
tippuvat päältä ja olen kun heinäsäkki.. kai mun potilaanaki pitäis kokea jotain henkilö-
kohtaista… ei silti ei toi ruma o pelkästään vaatteissa se on tavoissakin…emmää kyllä 
kaikkia voi haukkua…mää oon nähny monenlaisia hoitajia …kymmeniä…monet niistä 
on ihan mukavia ja hyviä mutta…diakoninen hoitotyö… siinä ollaan koko sielulla ja mie-
lellä mukana siinä ammatissa se on vaikee sanoo…monta osaamista yhristyny yhteen 
kuten… sairauksien hoitamisen osaaminen ja vielä se sisäisten tunteidenkin hoito… ja 
viälä kauas sinnekin kun ei o enää näennäistä toivoa… mutta on toinen tulevaisuus…se 
yks hoitaja josta mää oon kertonu on mun kohralla ainoo…nykkin kummää olin tänne 
lährössä se istu kauan mun kaa eikä sillä ollu mihinkään kiire niinkun niillä kaikilla muil-
la…ne melkein pelkäs mua ja hoiti sen pakollisen…se istu ja muisteli sitä kun oli tavannu 
mut ekakerran ja…sitten se viälä kysy että saanko mää sua siunata…mää aattelin että ei 
sen o väliä mitä sää sillä tarkotat ja sanon että saat…kukaam muu ei o tätä tehny mutta 
sillä onkin se koulutus…josta se kerto joskus sillon kummää oli eka kertaa…aattele että 
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se muisti mut vaikkei o sen jälkeen nähny…nii sit viälä ne diakonisetkaan ei saa olla liian 
empaattisia ja niiren on osattava kunnolla kaikki toimenpiteet, ei se pelkkää puhumista 
oo…niiren on kuitenkin käytettävä aikaa ja kyseltävä tai otettava selvää multa mitä mää 
haluan ja mihin mää pystyn ettei tee vääriä johtopäätöksiä ja ne viä asiat lääkärillekin 
oikeessa muarossa…ne diakoniset on toiminu hianosti ja erityisesti se, joka on mun… 
 
Kertomus 12. No kun sain kysymyksen mitä on diakoninen hoitotyö niin kerron siitä 
mitä se minusta on. Se on koulutukseen ja ammattitaitoon perustuvaa sairaanhoitajan 
työtä. Vaikka olenkin sairaanhoitaja en ole siihen saanut koulutusta eikä mikään oma kris-
tillinen näkemys siinä paljoakaan auta. Enimmäkseen sitä tehdään kirkollisissa piireissä, 
siis seurakuntatyössä tietääkseni, diakonissojen työnä. Meillä on täälläkin talossa kyl-
lä…tietääkseni sellaisen koulutuksen suorittaneita sairaanhoitajia. Kai se keskittyy hen-
gellisten kysymysten ympärille, sillä hoitajalla on taito kantaa osa potilaan taakkoja tai 
helpottaa niitä. Mielestäni ne ovat taitavia kriisitilanteissa, kuuntelijoina ja yhteistyö-
kumppaneina…eikös niillä ole automaattisesti hyvät verkostot sielunhoitajiin ja pappei-
hin muutenkin. Se nyt on varmaa, että pitää erikoistua siihen työhön… 
 
Kertomus 13. Isäni on…olen hänen kauttaan ymmärtänyt, että diakonista hoitotyötä teh-
dään seurakunnissa. Äiti taas on kertonut, että sitä tehdään myös vanhainkodeissa van-
husten kanssa. Itse kuvittelen siihen liittyvän teologian osaamista ja opiskelua. Mutta 
sairaanhoitajana…kun olen itse ollut vähän…niin monet sairaanhoitajat tuntuvat olevan 
kovin kiireisiä ja teknisesti hyviä…ajattelen että pitäis olla teknisesti hyvä hoitaja ja osata 
ymmärtää ja kuunnella myös mua ihmisenä, miltä tuntuu sitä se tavallinen työ ei ole. 
Olen kuin liukuhihnalla yks muista…kaipa siinä teologiassa ainakin oppi ymmärtämään 
ihmistä vähän syvällisempänä eikä vaan kipeenä se onkin taito se…jos nyt vaikka päätä 
särkee ei sitä aina voi vaan lääkkeillä hoitaa koska sen takana löytyy paljon kaikkee, ai-
nakin multa siis stressiä ja …ja sitä ei kyllä yleensä kartoteta mitä kaikkee on ja miten 
vois auttaa muutenkin…siis pitää olla koulutusta arvostaa muutakin kuin rutiineja ja tek-
niikka 

 
Otteita kertomustilanteista 

 
Anni, n. 50-vuotias sairaanhoitaja 

Juttelimme Annin kanssa ruokapöydän ääressä yhdessä sovitusti. Haastatteluilmapiiri 
oli välitön ja Anni kertoi spontaanisti ja nauroi välillä iloisesti kerronnalleen. Anni oli 
jo aiemmin antanut minulle kirjallisen tuotoksensa diakonisesta hoitotyöstä, johon 
olin paneutunut. Oleellista uutta näkemystä keskustelussa ei käsitteen sisältöön tullut. 
 Anni kommentoi tekemääni koostetta hänen kirjallisesta tuotoksestaan, että just 
noinhan se on… 

 
Maaria, n. 20-vuotias hoitoja kokenut kertoja 

Maarian kanssa keskustelimme pihapöydän äärellä. Maariaa hieman jännitti aluksi, 
mutta hän vapautui nopeasti mehua juodessamme ja helteistä keskustellessamme. 
Maarian puhetyyli on nopea ja terävän suorasukainen. Hän ilmaisee nasevasti ajatuk-
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sensa ja nauraa makeasti päälle. Maarian kirjallista tuotosta täsmentää näkemys dia-
konisen hoitotyön vaativuudesta, kun pitää tietää sairaanhoitajan työn lisäksi papin 
töistä. Sano se että on käytävä koulua, ei sitä muuten opi… 

 
Ottilia, n.45-vuotias hoitoja kokenut kertoja 

Tällä kertaa olemme Ottilian kanssa sairaalassa, kahden hengen huoneessa, jossa hän 
on nyt yksin kun toinen huoneessa hoidossa oleva on tutkimuksissa. Ottilia on kaivan-
nut minua tällä kerralla luokseen, sillä hän sanoi jo puhelimessa saaneensa taas uutta 
näkökulmaa diakoniseen hoitotyöhön. Ottilia kertoo mukavista hoitajista, mutta pel-
kää pistämistä, jota ei kuulemma kukaan ole osannut tehdä kivuttomasti. Ehkä kipuko-
kemus ei ole pelkästään hänen mukaansa fyysistä, hän sanoo pelkäävänsä sitä ennen 
kun kukaan on häneen edes koskenut. Ottilia kertoo lukeneensa lisensiaatintyötäni ja 
erityisesti sitä miten siinä kuvataan diakonista hoitotyötä. Ottilia on kirjoittanut ai-
neistoani varten jo vuonna 2000 kuvauksensa diakonisesta hoitotyöstä, silloin kun hä-
nellä ei ole ollut vielä paljoakaan sairaala -ja hoitokokemuksia. Eikä hän silloin ollut 
lukenut lisensiaatintyötänikään. Nyt meillä on aikaa ja saan uudenlaista näkemystä 
diakoniseen hoitotyöhön…diakoninen hoitotyö ei saa olla liian empaattista…se tök-
kii…oot kuvannut hyvin tuossa tuotoksessasi ajatuksiani diakonisesta hoitotyöstä…just 
joo…sano viälä että se vaatii koulutusta. Omasta vakaumuksesta tulee vaan äklö niin 
kun täällä… 
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