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Vatjus, Ritva, Towards a relationship-centered doctor-patient care encounter. A
qualitative study of the emergence of a doctor-patient relationship in General
Practice education
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Medicine, Institute of
Health Sciences, General Practice, Public Health; University of Oulu, Faculty of Education;
Oulu University Hospital, Primary Health Care Unit
Acta Univ. Oul. D 1232, 2014
University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract

This study deals with the phenomenon of a doctor-patient relationship from a relationship-
centered care point of view. Relationship-centered care is viewed as an opportunity for the doctor
to enhance comprehensive care of the patient and to improve the quality of primary health care.
The research was conducted in the context of General Practice-education aimed at physicians
specializing in general medicine. The training was organized by the General Practice Unit of
Northern Ostrobothnia Hospital district (PPSHP) and the Department of Medicine and Health
Sciences at the University of Oulu. 

The aim of the research is to increase understanding of the phenomenon of a patient-doctor
relationship. The phenomenon is examined by looking at the possibilities for a doctor specializing
in general medicine to have a personal doctor-patient relationship with dialogical orientation. With
the help of personal reflection the doctor specializing in general medicine can develop ways to
prepare for the relationship and be in it. The possibility for a patient to encounter valuable care is
constructed through reflection and introduction of dialogue. A doctor working in relationship-
centered care strategically receives information about the patient's personal experiences.
Combining this information with the latest biomedical knowledge assists in the general
recommendations of the Current Care Guidelines, when applying them individually. 

The research is qualitative. The data comprises 16 doctors who participated in the General
Practice-education, their semi-structured thematic interviews with transcribed texts, as well as the
findings from questionnaires completed at the end of the education. The data is analyzed using
qualitative methods. The results showed that subjects felt that the core of general medicine is a
personal doctor-patient relationship, in which it is essential to listen to the patient's concerns,
experiences, thoughts and expectations when making treatment decisions and deciding on the
correct diagnosis. Personal readiness is increased by the doctor-patient relationship when
outlining the theoretical content, practicing situations of interaction, handling challenges that have
emerged from work in a peer group, as well as the doctor's awareness based on previous work
experience in medicine. There can be barriers, attitudes, beliefs and non-processed emotions that
emerge from one's personal history of experiences; processing these strengthens the belief in one’s
own abilities to work according to internal information and to be more personally present in
relationships. 

The results could be utilized during basic medical education and post-graduate training, as well
as in supervision. 

Keywords: dialogue, doctor-patient relationship, interaction, reflection, relationship-
centered care





Vatjus, Ritva, Kohti suhdekeskeisyyttä lääkärin ja potilaan kohtaamisessa.
Laadullinen tutkimus potilas-lääkärisuhteen hahmottumisesta yleislääkäreiden
koulutuksessa
Oulun yliopiston tutkijakoulu; Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Terveystieteiden
laitos, Yleislääketiede, Kansanterveystiede; Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta;
Oulun yliopistollinen sairaala, Perusterveydenhuollon yksikkö
Acta Univ. Oul. D 1232, 2014
Oulun yliopisto, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto

Tiivistelmä

Tutkimus käsittelee potilas-lääkärisuhteessa olemisen ilmiötä suhdekeskeisyyden näkökulmasta.
Suhdekeskeisyyttä tarkastellaan lääkärin mahdollisuutena tehostaa potilaan kokonaisvaltaista
hoitamista ja hoidon laatua. Tutkimus toteutettiin prosessiluontoisessa General Practice -koulu-
tuksessa, joka oli suunnattu yleislääketieteeseen erikoistuville lääkäreille. Koulutuksen järjesti-
vät Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (PPSHP) yleislääketieteen yksikkö ja
Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan terveystieteiden laitos. 

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä potilas-lääkärisuhteessa olemisen ilmiöstä.
Ilmiötä lähestytään tarkastelemalla yleislääketieteeseen erikoistuvan lääkärin mahdollisuuksia
olla potilas-lääkärisuhteessa persoonallisesti ja dialogisuutta tavoitellen. Persoonallisen reflekti-
on avulla yleislääketieteeseen erikoistuva lääkäri voi kehittää valmiuksiaan asettua suhteeseen ja
olla siinä. Reflektiivisyyden käynnistyminen ja dialogisuuden omaksuminen mahdollistavat
potilasta arvostavien hoitokohtaamisten rakentumisen. Suhdekeskeisesti työskentelevä lääkäri
saa henkilökohtaista tietoa potilaan kokemusmaailmasta. Tämän tiedon yhdistäminen uusim-
paan biolääketieteelliseen tietoon auttaa yleisten Käypä hoito -suositusten soveltamisessa yksi-
löllisesti. 

Tutkimus on laadullinen tutkimus, jonka aineisto koostuu 16:n General Practice -koulutuk-
seen osallistuneen lääkärin puoli-strukturoiduista teemahaastatteluista litteroiduista teksteistä,
heidän reflektiopäiväkirjoistaan sekä koulutuksen lopussa suoritetusta palautekyselystä. Aineis-
to analysoidaan laadullisin menetelmin. Tulosten mukaan tutkittavat pitävät yleislääketieteen
ytimenä persoonallista potilas-lääkärisuhdetta, jossa oikean diagnoosin ja potilasta hyödyttävien
hoitopäätösten tekemisen kannalta on oleellista kuunnella potilaan huolia, kokemuksia, ajatuk-
sia ja odotuksia. Persoonallisia valmiuksia lisäävät potilas-lääkärisuhteen sisältöjen teoreettinen
jäsentely, vuorovaikutustilanteiden harjoittelu, työstä nousevien haasteellisten tapausten käsittely
vertaisryhmässä sekä lääkärin kokemushistoriasta kumpuavien asioiden tiedostaminen ja käsitte-
ly. Omasta kokemushistoriasta kumpuavien esteiden, asenteiden, uskomusten ja tunteiden käsit-
telemättömyyden työstäminen vahvistaa uskoa omiin kykyihin toimia sisäisen informaation
mukaan ja olla persoonallisemmin läsnä suhteissa. 

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää lääkäreiden perus- ja jatkokoulutuksessa sekä lää-
käreiden työnohjauksessa. 

Asiasanat: dialogisuus, potilas-lääkärisuhde, reflektiivisyys, suhdekeskeisyys,
vuorovaikutus
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Kiitokset 

Nyt on kiitosten aika. Olen elänyt viimeiset vuodet suhteessa väitöskirjatyöhöni. 

Mikään ei ole sen innoittavampaa kuin saada tehdä näkyväksi sitä, mitä itse pitää 

tärkeänä. Pitkän kliinisen urani aikana olen saanut oppia itseäni potilaani ja asiak-

kaani olemuksesta. Kouluttautumiseni työnohjaajaksi, ryhmänohjaajaksi sekä 

psykoterapeutiksi ovat suunnanneet näkökulmaani ihmisen kokemusmaailmaan. 

Kiinnostukseni ihmiseen ohjasi minua syventymään suhteeseen asettumiseen ja 

siinä olemiseen. Lääkäreitä on kannustettu hyödyntämään hoitosuhteessa vaikut-

tavia tekijöitä. On pohdittu, mitä silloin hyödynnetään ja minkälaisesta ilmiöstä 

potilas-lääkärisuhteessa on kyse (Puustinen & Louhiala 2002). Kiitos kysymästä! 

Minäkin olen tätä pohtinut. Matkalla etsimään vastausta on syntynyt tämä kirja ja 

paljon uusia kysymyksiä. Etsiminen jatkuu. 

Esitän vilpittömät kiitokseni työni ohjaajalle, professori Sirkka Keinänen-

Kiukaanniemelle. Hänen osoittamansa luottamus ajatteluni etenemiseen on välit-

tynyt koko tutkimusprosessin ajan. Olen saanut käydä hänen kanssaan dialogia, 

jota ilman tämä kirja ei olisi syntynyt. Kiitän myös ohjaajaani, professori Anja 

Taanilaa, joka paneutui perusteellisesti teksteihini laadullisen tutkimuksen asian-

tuntijana. Lämmin kiitos professori Leena Syrjälälle. Hän on vaikuttanut merkit-

tävästi innostukseeni kertoa ja kirjoittaa. Hänen osoittamansa luottamus kykyihi-

ni, paneutuminen ohjaukseeni, avoin ja kriittinen keskustelu sekä jatkuva kannus-

tus ovat olleet kantava voima koko väitöskirjaksi muotoutuneen työni aikana. 

Kiitän tutkimukseni seurantaryhmää. Professori Pekka Larivaaraa kiitän ai-

dosta mielenkiinnosta tutkimukseni etenemiseen sekä rohkaisusta vaikeina hetki-

nä. Professori Markku Timosta kiitän kriittisistä kommenteista, jotka auttoivat 

työtäni eteenpäin. Erityiset kiitokseni haluan lausua koko General Practice  

-koulutustiimille. Yhteishenkemme on jalostunut innostavaksi ja luovaksi proses-

soinniksi. Lämmin kiitos Ulla Isopahkalalle, joka on aina ojentanut auttavan kä-

tensä käytännön pulmissa. 

Professori Jaakko Seikkulaa kiitän huolellisesta ja asiantuntevasta esitarkas-

tuksesta. Hänen ehdotuksensa saivat minut kysymään aineistoltani tarkentavia 

kysymyksiä. Hän on vaikuttanut minuun syvällä asiantuntemuksellaan saaden 

uskomaan sanan, kielen sekä nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemuksen voi-

maan. Toista esitarkastajaani, professori Raimo Puustista, kiitän läsnä olevasta ja 

dialogisesta keskustelusta, jonka ansioista usko itseen vahvistui niin, että jaksoin 

kehittää käsikirjoitukseni yksityiskohtia palvelemaan paremmin työni tarkoitusta. 

Hän auttoi minua rakentavilla korjausehdotuksillaan kokoamaan käsikirjoitukseni 
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sisältöä ja tarkastelemaan valintojani lopputuloksen eduksi. Hänen paneutumisen-

sa täsmensi työtäni merkittävästi. 

Nöyrä kiitokseni kuuluu niille 16:lle tutkimukseen osallistuneelle lääkärille, 

jotka jaksoivat jakaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan aineistoa hankkiessani. Ilman 

heidän panostustaan tätä kirjaa ei olisi syntynyt. Muistan monet innostusta ja 

oppimisen iloa välittävät keskustelumme, mutta myös kyseenalaistavat ja pohdin-

taa syventävät pysähtymisemme. 

Kiitän myös kaikkia, ystäviäni ja työtovereitani, joiden kanssa olen saanut ja-

kaa ajatuksiani työni edetessä. Emman kanssa keskustellessamme olen aina tullut 

uudelleen vakuuttuneeksi siitä, että tämä työ kannattaa tehdä. Olet tavoittanut 

mielenmaisemani hämmennyksen hetkellä ja aukonut solmuja. Yhteisistä hetkis-

tämme koko ystävyytemme aikana jää aina lähtemätön muisto. 

Olen kiitollinen avusta, jota olen saanut eri tahoilta kirjani saattamisessa lo-

pulliseen muotoonsa. Kiitän haastattelujen litteroinnista Vuokko Juntusta. Sirkka 

Vänttilälle haluan osoittaa suuret kiitokset kielentarkastuksesta. Hän on auttanut 

työni loppuunsaattamisesta sydämellisesti. Kiitos! 

Kiitän äitiäni Anni Aitto-ojaa ja muistan isääni Paavo Aitto-ojaa lämmöllä. 

Lapsuuskotini juurrutti minuun luottavaisen ja turvallisen perustan elämälle. 

Suurimmat kiitokset ansaitsee perheeni. Lapsilleni haluan osoittaa sydämelli-

set kiitokset kaikesta myötäelämisestä ja ymmärryksestä tutkimusprosessini aika-

na. Olette olemassaolollanne valaisseet päiväni silloinkin, kun on uuvuttanut. 

Rakkaat lastenlapseni! Teidän läheisyydessä kokemaani iloa, merkitystä ja tarkoi-

tusta en oikein voi sanoin kuvailla. Olette aarteitani! Syvimmän kiitollisuuteni 

osoitan puolisolleni Heikille. Olet ollut tukenani ja joutunut hyväksymään arjen, 

jossa tutkimukseni on ollut aina läsnä. Aamu on tullut aikaisin ja päivät venyneet 

pitkiksi. Olet osoittanut vilpitöntä halua huolehtia kodistamme ja puutarhastamme 

silloin, kun minä en siihen ole yltänyt. Vain sinä minun kanssani tiedät ne hetket, 

keskustelut ja kohtaamiset, jolloin en olisi selvinnyt yksin. Kiitos myös kaikista 

ajatuksistasi ja kokemuksestasi, millä käytännön kliinikkona ja psykiatrina olet 

rikastuttanut prosessointiani ja vetänyt sitä lähemmäksi potilastyön todellisuutta. 

Kiitos! 

Oulussa, Toppilansaaressa 2.12.2013  Ritva Vatjus 

 



11 

Sisällysluettelo 

Abstract 

Tiivistelmä 

Kiitokset 9 
Sisällysluettelo 11 
1 Johdanto 13 

1.1 Kohtaaminen potilas-lääkärisuhteessa .................................................... 14 
1.2 Tutkimuksen rakenne .............................................................................. 15 

2 Näkökulmia potilas-lääkärisuhteeseen 17 
2.1 Biolääketieteestä kohti kokonaisvaltaista lähestymistä ........................... 18 

2.1.1 Potilas-lääkärisuhde ja vuorovaikutus .......................................... 20 
2.2 Lääkärin ja potilaan välisen vuorovaikutuksen merkitys 

aikaisemmissa tutkimuksissa .................................................................. 24 
2.3 Lääkärin työhön liittyviä tutkimuksia ..................................................... 28 
2.4 Lääkäri professionsa edustajana ja ihmisenä .......................................... 30 

3 Tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia ja menetelmällisiä valintoja 35 
3.1 Sosiaalinen konstruktionismi .................................................................. 35 
3.2 Dialogisuus ............................................................................................. 36 

3.2.1 Dialogisuus hoitosuhteessa ........................................................... 38 
3.2.2 Dialogi keskustelumuotona .......................................................... 41 

3.3 Reflektio ja reflektiivinen käytäntö ......................................................... 43 
3.3.1 Reflektio ja oppiminen ................................................................. 44 

3.4 Suhdekeskeisyys ..................................................................................... 45 
3.4.1 Suhdekeskeisyyttä selittävä teoria (CRPR) .................................. 46 
3.4.2 Suhdekeskeisyys potilaan ja lääkärin kohtaamiseen .................... 48 
3.4.3 Suhdekeskeisen hoitamisen periaatteet ........................................ 50 

3.5 Tutkimuksen lähestymistavan hahmottuminen ja 

tutkimusmenetelmät ................................................................................ 51 
4 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 57 
5 Tutkimuksen toteuttaminen 59 

5.1 General Practice -koulutus ...................................................................... 59 
5.2 Tutkimukseen osallistuneet ..................................................................... 65 
5.3 Aineiston koonti ...................................................................................... 69 
5.4 Aineiston analyysi ................................................................................... 72 

6 Analyysin tulokset 77 
6.1 Miten puhuttiin suhteesta itseen? ............................................................ 77 



12 

6.1.1 Lähtökohtainen käsitys itsetuntemuksen merkityksestä ............... 77 
6.1.2 Halu ymmärtää lisää itseään ......................................................... 80 
6.1.3 Persoonallisesti suhteessa ............................................................. 87 

6.2 Miten puhuttiin suhteesta potilaaseen?.................................................... 93 
6.2.1 Suhteen merkitys ja haasteellisuus ............................................... 93 
6.2.2 Suhteen rakentuminen .................................................................. 98 
6.2.3 Tiedon rakentuminen sosiaalisesti .............................................. 102 

6.3 Mitä ja miten kirjoitettiin reflektiopäiväkirjoissa? ................................ 107 
6.3.1 Mitä reflektoitiin? ....................................................................... 108 
6.3.2 Miten reflektoitiin? ..................................................................... 114 
6.3.3 Lopuksi ....................................................................................... 123 

7 Tulosten yhteenvetoa ja pohdintaa 127 
8 Tutkimuksen eettisyyden ja luotettavuuden arviointia 135 

8.1 Eettisyys ................................................................................................ 135 
8.2 Luotettavuus .......................................................................................... 137 

9 Johtopäätökset 141 
Lähdeluettelo 143 
Liitteet  155 
 



13 

1  Johdanto 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Oulun yliopiston terveystieteiden laitos 

ovat järjestäneet General Practice (myöh. GP) -koulutusta yleislääketieteeseen 

erikoistuville lääkäreille vuodesta 2008 lähtien. Siinä on keskitytty niihin yleis-

lääkärin ammatillisuuden osa-alueisiin, jotka ovat tärkeitä potilaan kokonaisval-

taisen hoitamisen ja lääkärin työssä jaksamisen sekä elinikäisen oppimisen kan-

nalta. Toimin GP-koulutuksessa kouluttajana ja ryhmänvetäjänä sekä olen osallis-

tunut myös koulutuspäivien suunnitteluun.  

Tutkimukseni tarkoituksena oli aluksi evaluoida koulutusta. Toimiessani kou-

luttajana kiinnostuin kuitenkin erityisesti potilas-lääkärisuhteen ilmiöistä huoma-

tessani koulutettavien lääkäreiden puheesta, että heillä oli tarve selventää itselleen 

perusteellisemmin erilaisia vuorovaikutustilanteita. Tällaisissa tilanteissa erotin, 

että profession ääni kuului voimakkaampana kuin lääkäreiden henkilökohtainen 

ääni, joten heidän tavoittelemansa ihminen ihmiselle -kohtaaminen kaipasi per-

soonallisuutta. 

Havaitsin Keinänen-Kiukaanniemen (1993) tapaan, että potilaan kokonaisval-

tainen hoitaminen ymmärretään kyllä teorian tasolla, mutta käytännössä se useissa 

tilanteissa tuntuu jäävän fraasiksi. Näytti siltä, että sen soveltamistapaa arkityö-

hön ja sen mahdollisuuksia ei joko oivalleta tai rohjeta käyttää. Näytti myös siltä, 

että lääkärit eivät aina ymmärtäneet itseään eivätkä löytäneet sanoja tulkitsemaan 

ajatuksiaan tai tuntojaan, kun he kertoivat vuorovaikutuksesta potilaidensa kans-

sa. Koulutuspäivinä iltapäivisin kokoontuneet pienryhmät paneutuivat erityisesti 

lääkärin kokemuksiin vastaanottotilanteissa. Minua alkoi kiinnostaa, miten koulu-

tus voisi auttaa lääkäreitä tavoittamaan itsessään olevia esteitä, työstämään niitä ja 

lisäämään näin ymmärrystä itsestään.  

Keskustelu potilaan kohtaamisessa tarvittavien taitojen opetuksesta käynnis-

tyi Oulun yliopistossa professori Sirkka Keinänen-Kiukaanniemen aloituksesta. 

Professori Pekka Larivaaran ansiosta ensimmäinen perhelääkärikoulutus toteutet-

tiin siellä vuosina 1989–1991. Kiutun (1994) tutkimus kohdistui tähän systeemi-

teoreettiseen ajatteluun perustuvaan koulutukseen. Tutkimuksessa tarkasteltiin 

perhelääkärikoulutuksen tarpeellisuutta ja vaikutusta yleislääkärin työssä. Tutki-

mus osoitti, että kokeneillakin perusterveydenhuollon lääkäreillä oli usein diagno-

sointi- ja hoito-ongelmia tilanteissa, joissa potilaan ongelmana olivat joko psy-

kosomaattiset oireet tai psykiatrinen sairastaminen. Näiden potilaiden hoitamises-

sa lääkärit kokivat tietonsa ja taitonsa puutteellisiksi. Kiutun mukaan lääkärit 
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kokivat potilas-lääkärisuhteen perhelääkärikoulutuksen jälkeen entistä tärkeäm-

mäksi.  

Potilaan elämäntilanteen huomioiminen ja perheiden liittäminen hoitoon lisä-

sivät myös moniammatillisen näkökulman tarpeellisuutta. Oulun yliopistossa 

otettiinkin lääkärikoulutuksen perustaksi biopsykososiaalinen malli, perhekeskei-

syys ja moniammatillinen näkökulma. Tällöin lääketieteen perusopetuksessa alkoi 

yleislääketieteen osalta uusi suunta. (Larivaara & Taanila 2004.) Yleislääketietee-

seen erikoistuville lääkäreille on perusopetuksen lisäksi tarjottu GP-koulutusta, 

mikä on toiminut yleislääketieteeseen erikoistumisen runkokoulutuksena vuodesta 

2008 lähtien. Tämä koulutus on saanut vaikutteita aiemmista perhelääkärikoulu-

tuksista sekä eurooppalaisten yleislääkäreiden osaamistavoitteita kokoavasta oh-

jeistuksesta, EURACTista (European Academy of Teachers in General Practice, 

Heyrman 2005). 

Hoitosuhteeseen keskittyvä, suhdekeskeinen hoitaminen kiinnittää huomiota 

tarkoituksenmukaisen suhteen luomiseen ja sen mahdollisuuteen hoitaa ja paran-

taa lääketieteellisen hoidon ohella (Suchman 2005). Tutkimustehtävänäni on ollut 

selvittää, missä määrin suhdekeskeisyyden periaatteet kuuluivat vuosina 2008–

2010 GP-koulutuksessa olleiden tutkimukseen osallistuneiden lääkäreiden pu-

heessa.  

Tutkimuksen teoreettisena tavoitteena on lisätä ymmärrystä potilas-

lääkärisuhteeseen asettumisesta ja siinä olemisesta. Metodologisena tavoitteena 

tutkimuksella on nostaa esiin suhdekeskeisyyden, dialogisuuden ja reflektiivisyy-

den merkitystä käytännön lääkärin työssä. Tutkimuksen käytännön tavoitteena on 

tehdä näkyväksi välineitä, joilla voisi kehittää perusterveydenhuollossa lääkärin 

työtä sekä lääkäreiden jatkokoulutusta tutkimuksessa esille tulevien tarpeiden 

suuntaan. Teemoittelemalla kerronnallisella otteella keräämääni aineistoa ja lu-

kemalla sitä dialogisesti vastasin kysymyksiin, mitä ja miten tutkimukseen osal-

listuneet puhuivat suhteestaan itseensä ja suhteestaan potilaaseen. Lisäksi ana-

lysoin heidän reflektiopäiväkirjojaan persoonallisen reflektion käynnistymistä 

tarkastellen. 

1.1  Kohtaaminen potilas-lääkärisuhteessa 

Potilas-lääkärisuhde on parhaimmillaan kahden ihmisen välistä kohtaamista, jossa 

syntyy jakamisen kokemus ja kokemus toinen toiselleen läsnäolosta. Potilas-

lääkärisuhteessa tapahtuva kohtaaminen edellyttää lääkäriltä erillisyyttä ja itsenä 

säilymistä samalla, kun hän on aidosti kiinnostunut toisen kokemusmaailmasta. 
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Keskityn tutkimuksessani onnistuneiden suhteiden mahdollisuuksiin sekä niiden 

merkitykseen suhteen molemmille osapuolille. 

Monilla tieteenaloilla, kuten sosiaalitieteissä, kasvatustieteessä ja psykotera-

pian tutkimuksessa, vuorovaikutuksen tutkimus on keskittynyt viimeisten vuosi-

kymmenten aikana kielen tutkimukseen. Näillä aloilla on tietoisesti hyödynnetty 

tutkimuksia asiakkaiden kohtaamisista. On syntynyt uusia terapiasuuntauksia 

(O’Hanlon & Weiner-Davis 1989, de Shazer 1995, Miller 1997) ja esimerkiksi 

konstruktivistinen sosiaalityö (Parton & O’Byrne 2000). Vuorovaikutuksen tut-

kimuksissa ja myös käytännön auttamissuhteissa on alettu nähdä, että kieli ei vain 

kuvaa asioiden tilaa ja elämäntilanteita, vaan se luo niitä (Riikonen & Smith 

1998). Näin ollen on merkityksellistä, miten auttamisen ammattilainen asettuu 

pohtimaan autettavan ongelmia ja miten hän käyttää kieltä. Kanssakäyminen 

paljastaa aina, miten osapuolet suhtautuvat toisiinsa, ottavat huomioon toisensa. 

On merkille pantavaa, miten puheessa ja ilmaisuissa, niiden sävyssä, kuuluu myös 

puhujan moraali ja etiikka. Ilmaisun sävy paljastaa lausujan asenteen, joka joko 

arvostaa tai kyseenalaistaa, hyväksyy tai hylkää. 

1.2  Tutkimuksen rakenne  

Tutkimuksessa tarkastelen potilas-lääkärisuhteessa olemista suhdekeskeisyyden 

näkökulmasta. Keskityn lääkärin osuuteen suhteessa. Mielenkiintoni kohdistuu 

lääkäreiden puheeseen ja kerrontaan kaikesta siitä, mikä oman esiymmärrykseni 

mukaan vaikuttaa suhteessa olemiseen. Kertomisen ajattelen olevan aktiivista 

toimintaa ja ymmärtämistä lisäävää vuorovaikutusta. 

Luvussa kaksi käsittelen potilas-lääkärisuhdetta erilaisista näkökulmista. Täs-

sä luvussa esittelen myös aikaisempia potilas-lääkärisuhteeseen liittyviä tutki-

muksia. Luvun lopussa pohdin lääkäriprofessiota ja sen vaikutusta lääkäreiden 

tarinaan lääkäriydestään. Lisäksi tässä luvussa pohdin, miten tarina muuttuu. 

Käsitys lääkäriprofessiosta on vääjäämättä vaikuttamassa kollektiivisena äänenä 

sekä lääkäreiden itsensä että myös potilaiden mielessä jokaisessa potilas-

lääkärisuhteessa.  

Kolmannessa luvussa siirryn tarkastelemaan tutkimuksen teoreettisia lähtö-

kohtia. Tutkimuksen taustateoriana on sosiaalinen konstruktionismi ja suhteessa 

olemisen lähestymismallina suhdekeskeisyys. Dialogisuus ja reflektiivisyys muo-

dostuvat keskeisiksi käsitteiksi potilas-lääkärisuhteen suhdekeskeisyyttä korosta-

vassa ajattelutavassa. Tässä luvussa esittelen myös tutkimuksen lähestymistavan 

hahmottumista ja menetelmällisiä valintoja.  
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Neljännessä luvussa esitän tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset. 

Viides luku sisältää tutkimuksen toteuttamisen kuvauksen. Tässä luvussa esittelen 

GP-koulutuksen tarkemmin sekä tutkimukseen osallistuneiden joukon ja aineiston 

sekä analyysin kulun vaiheittain. Kuudes luku sisältää varsinaiset tutkimustulok-

set. Luvussa seitsemän pohdin tutkimustuloksia ja tutkimusmenetelmää peilaten 

niitä uusimpaan kirjallisuuteen. Luku kahdeksan sisältää tutkimuksen eettisyyden 

ja luotettavuuden pohdintaa. Lukuun yhdeksän olen koonnut tutkimustulosten 

perusteella tekemiäni johtopäätöksiä.  
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2 Näkökulmia potilas-lääkärisuhteeseen  

Tarkastelen tässä luvussa potilas-lääkärisuhdetta lääketieteellisen ajattelun kehit-

tymisen näkökulmasta. Määrittelen potilas-lääkärisuhteen viestinnälliseksi pro-

sessiksi, jossa luodaan ja jaetaan merkityksiä.  

Näen tässä tutkimuksessa ihmisen biopsykososiaalisena kokonaisuutena. 

Lauri Rauhalan (1998) mukaan ihmisellä ajatellaan olevan kolme olemuspuolta, 

jotka kietoutuvat vahvasti toisiinsa. Tajunnallisuus on olemassaoloa psyykkisenä 

ja henkisenä toimintona. Tunteet, tahto ja ymmärtäminen ovat tajunnallisuuden 

tuotetta ja elämyksiä. Muutokset tajunnallisuudessa tapahtuvat oppimisen, kasva-

tuksen ja esimerkiksi terapeuttisten, rakentavien keskustelujen ja kohtaamisten 

avulla. Situationaalisuudessa olemassaoloa tarkastellaan suhteessa omaan elämän-

tilanteeseen. Ihminen on aina suhteessa sekä fyysiseen että henkiseen ympäris-

töönsä, siinä vallitseviin arvoihin, normeihin ja ilmapiiriin. Situaation kautta mi-

nuus rakentuu ja persoonallinen identiteetti kehittyy sosiaalisten suhteiden vaiku-

tuksesta, ammatinvalinnan, kuten lääkäriyden, myötä. Kehollinen olemuspuoli 

toteuttaa olemassaoloa orgaanisena tapahtumana. Elämän kannalta kehon toiminta 

on välttämätöntä, mutta se ei kuitenkaan selitä itse elämän olemassaoloa eikä esi-

merkiksi kokemuksia ja niiden ongelmallisuutta. Tällaisen käsityksen mukaan 

sairaus nähdään paitsi potilaassa itsessään, hänen kehossaan, myös hänen suhtees-

saan itseensä ja ympärillä oleviin asioihin ja myös siinä, millaisen suhteen hän 

kykenee lääkäriinsä muodostamaan. Potilaan ja lääkärin välinen kohtaaminen 

tulisi olla potilaalle paikka ja mahdollisuus jäsentää kokemuksiaan sairaudesta ja 

sen merkityksestä kaikkiin hänen olemassaolonsa puoliin. (Rekola 1994, Laki 

potilaan asemasta ja oikeuksista 1992)  

Potilas-lääkärisuhde on tavoitteellinen interpersoonallinen suhde, joka syntyy 

potilaan ja lääkärin välissä kulttuuristen ja sosiaalisten odotusten säätelemänä. 

Tämä suhdeympäristö rakentuu samanaikaisesti kun sen asiasisältöä tuotetaan. On 

huomattava, että suhteessa tapahtuvalla viestinnällä on sekä sisältöulottuvuus että 

suhdeulottuvuus, tahtoivatpa sitä suhteen osapuolet tai ei. Erilaiset viestinnässä 

kuuluvat pienetkin vihjeet, äänenpainot ja -sävyt ja ei-sanallinen viestintä, paljas-

tavat vuorovaikutuksessa sen, millaisena suhteen osapuolet näkevät suhteen ja 

itsensä suhteessa sekä miten he suhtautuvat toisiinsa ja tulkitsevat toisen suhtau-

tuvan itseensä. Koska asiasisältöinen toiminta asettuu lääkärin työssä suhteeseen, 

on kaikkea siinä tapahtuvaa katsottava myös suhteen kautta. (Gerlander & Isota-

lus 2010.)  
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2.1 Biolääketieteestä kohti kokonaisvaltaista lähestymistä  

Biolääketieteen kehitys on luonnontieteiden kehityksen myötä ollut vaikuttamassa 

myös potilas-lääkärisuhteen vuorovaikutuksen muotoutumiseen. Lääketieteellinen 

tutkimus ja koulutus sekä lääkärin työ perustuvat pääosin luonnontieteisiin. 

Luonnontieteellisen ajattelun tapaan ihminen ja hänen ruumiinsa sairaudet on 

jaettu osiin etsien syy-seuraussuhteiden lainalaisuuksia. Erikoistuminen yhä ka-

peammille erikoisaloille on vaikuttanut myös koulutukseen. Erikoisalakohtaisen 

koulutuksen lisäksi lääketieteen koulutuksessa on viimeaikoina alettu nähdä tar-

vetta hahmottaa ihmistä kokonaisvaltaisesti ja kehittää lääketieteellisen ajattelun 

tieteenteoreettista pohdiskelua. Perinteiseen lääkärikoulutukseen sisältyy vähän 

sellaisia opintoja, jotka kohdistuisivat hoitamisen filosofian pohtimiseen.  

Vuonna 1994 lääkäreiden avuksi luotu, tieteellisesti arvioituun näyttöön pe-

rustuva Käypä hoito -suositusjärjestelmä ansaitsee sille kuuluvan arvostuksen. 

Potilaan yksilöllisyyden huomioiminen ja tilannekohtainen arviointi on olennaista 

hoitopäätösten tekemisessä. Lääketieteen ja kliinisten taitojen hallitseminen, ih-

misen kokonaisvaltainen kohtaaminen ja ihmistieteiden integroitu soveltaminen 

tarkoituksenmukaisesti edellyttävät myös lääkärikoulutukselta muutosta. (Sackett 

ym. 1991, Charon 2001.)  

Tauti voidaan määritellä usein oireiden perusteella. Potilasta haastattelemalla 

saadaan esille oirekuvaus, oireiden vakavuusaste ja kesto. Diagnoosin teon jäl-

keen asiantuntijan hoitopäätös johtaa yleensä potilaan tyytyväisyyteen, kun tämä 

saa helpotusta vaivaansa. Jo Victor von Weizsäcker (1886–1957) on painottanut 

myös sairauden yksilöllistä kokemusta ja kehottanut lähestymään potilasta hänen 

elämäntilanteestaan käsin (Rekola 1994, Häkämies 2007). George Engel (1977) 

on kehittänyt biopsykososiaalisen ulottuvuuden huomioimista lääketieteessä. Hän 

sovelsi systeemiteoriaa kliiniseen käyttöön ja nimitti sovellusta biopsykososiaali-

seksi malliksi erotukseksi perinteisestä biolääketieteen mallista. Engel kritisoi 

biomedikaalista, dualistista mallia, joka erotteli toisistaan ruumiin ja kokevan ja 

tuntevan mielen.  

Psykoanalyytikko Michael Balint (1957) opasti aikansa yleislääkäreitä teke-

mään potilailleen niin kutsutun syvemmän diagnoosin. Tämä sisältää potilaan 

fyysisen sairauden diagnosoimisen lisäksi myös potilaan psyykkisen tilanteen 

huomioimisen. Balintin mukaan potilaasta pitäisi tietää ainakin hänen ulkoiset 

olosuhteensa, sisäinen maailmansa ja hänen tärkeät ihmissuhteensa. Ei ole tarkoi-

tuksenmukaista kysellä ja haastatella potilasta saadakseen kaikki nämä tiedot. 

Balintin mukaan sen kuunteleminen mitä potilas kertoo ja myös sen kuuleminen, 
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mitä hän ei kerro, auttavat muun tarkkaavaisen havainnoinnin lisäksi lääkäriä 

pääsemään syvempään diagnoosiin. (Rekola 1994, Makkonen 2008.) 

Balint (1964) toi keskusteluun ajatuksen, että potilas-lääkärisuhteeseen tarvi-

taan terapeuttisia elementtejä. Hänen mukaansa terapeuttinen vaikutus syntyy, 

kun uutta ymmärrystä synnytetään yhdessä potilaan ja lääkärin dialogisessa kes-

kustelussa. Hän korosti sopivan ilmapiirin luomista vastaanoton keskusteluun 

sekä vastavuoroisuutta, joiden avulla voidaan laajentaa mahdollisuutta saada poti-

laalta tietoa. (Taylor ym. 2003.) Suomessa Balintin ajatusten mukaista toimintaa 

kehitti Juhani Rekola. Hänen toimestaan perustettiin ensimmäinen Balint-

toimikunta vuonna 1984. Suomen lääkäreiden Balint-yhdistys perustettiin 1991. 

Yhdistyksen toiminnan ansiosta lääkäreiden Balint-tyyppinen työnohjausmalli on 

laajasti levinnyt terveydenhuoltoon. (Larivaara ym. 2009.) 

Tavoiteltavaa on, että potilas-lääkärisuhteessa käsitellään fyysisten oireiden 

lisäksi potilaan kokemuksia sairaudesta ja niiden vaikutusta hänen elämäänsä 

(Charon 2001). Tällöin ei hoideta vain tautia vaan potilasta kokevana, elämälleen 

merkitystä hakevana olentona. Paranemiseen johtavassa suhteessa tarvitaan sekä 

lääkärin että potilaan asiantuntemusta. Siinä tarvitaan potilaan omaa ymmärrystä 

sairauden kokemuksilleen, jolloin on mahdollista saada vähitellen myös potilaan 

omat voimavarat käyttöön (Lorencz 1991, Erikson 1994, Hall & Allan 1994, Hall 

1996).  

Potilaalle tuotetun terveyden tulee olla potilaan ja lääkärin välisen suhteen ta-

voite. Potilaan tulisi saada kokea myös sairauden aiheuttama haavoittuneisuutensa 

ja jakaa se lääkärin kanssa. Tutkimukset osoittavat, että potilas voi lisätä ymmär-

rystä itsestään kahdenkeskisessä dialogisessa yhteistyösuhteessa (Koivisto 2003, 

Kokko 2004). Ymmärryksen lisääntyminen johtaa rakentuneeseen kokemukseen 

itsestä. Autetuksi tulemisella potilaat ovat tarkoittaneet kokemuksia, joissa he 

tuntevat tulevansa ehyemmiksi, kun heidän yksilöllistä voimaantumistaan on 

tuettu (Koivisto 2003). 

Biopsykososiaalinen malli voidaan nähdä sekä kliinisen hoitamisen filosofia-

na että käytännön toimintamallina. Filosofisesti voidaan pohtia, miten kärsimyk-

seen ja sairauteen vaikuttavat monikerroksiset tasot molekyyleistä aina ihmisten 

välisiin sosiaalisiin yhteisöihin. Käytännön tasolla biopsykososiaalinen malli 

voidaan ymmärtää menetelmänä, jossa hankitaan potilaalta tietoa hänen subjektii-

visesta kokemuksestaan ja käytetään näin saatua tietoa apuna ja välineenä oikean 

diagnoosin ja sopivan hoitosuunnitelman löytämiseksi. (Borrell-Carrió ym. 2004.) 
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2.1.1 Potilas-lääkärisuhde ja vuorovaikutus 

Hoitosuhteen tavoite – potilaan parantuminen – määrittää myös suhteessa tapah-

tuvan vuorovaikutuksen luonnetta (Duck & Pittman 1994). Potilas-lääkärisuhde 

voidaan määritellä viestintäsuhteeksi. Potilas-lääkärisuhteen epäsymmetrisyys on 

tunnustettu ja on todettu, että potilas on täysivaltainen oman elämänsä asiantunti-

ja, jonka parhaaksi lääkäri käyttää asiantuntijavaltaansa (Engeström 1999). Poti-

las-lääkärisuhde on määritelty myös yhteistoiminnalliseksi suhteeksi, jossa dialo-

gisuus on keskeinen käsite yhteistä ymmärrystä ja luovaa vuorovaikutusta etsit-

täessä (Mönkkönen 2002).  

Tarkastelen potilas-lääkärisuhdetta ja siinä tapahtuvaa vuorovaikutusta kah-

den ihmisen välisenä tilanteena ja kokemuksena, jossa tapahtuu viestintää ja eri-

laisia merkityksenantoja. Tavoiteltava potilas-lääkärisuhde on dialoginen, vasta-

vuoroinen, ja siinä lääkäri on vahvasti tietoinen suhteen vaikuttavuudesta, suhteen 

luonteen ja sisällön merkityksestä hoitotuloksiin. (Beach & Inui 2006.)  

Lääkärikeskeisyydestä potilaskeskeisyyteen  

Potilas-lääkärisuhdetta ilmiönä on tutkittu lähinnä vuorovaikutuksen näkökulmas-

ta. Suhdetta on luonnehdittu sen mukaan, kuka ohjailee vastaanoton kulkua, kuka 

määrittää mistä puhutaan, miten asiat priorisoidaan ja kuinka merkittäväksi poti-

laan mielipiteet osoittautuvat. Potilas-lääkärisuhdetta on kuvailtu lääkäri- tai poti-

laskeskeiseksi riippuen siitä, onko lääkäri tiedon ja hoidon tarjoaja ja potilas sen 

vastaanottaja vai onko myös potilas aktiivinen osapuoli. (Emanuel & Emanuel 

1992.) 

Lääkäri- tai asiantuntijalähtöisellä yhteistyöllä tarkoitetaan yhteistyötä, jossa 

asiantuntija, lääkäri, määrittelee oman tietämyksensä ja kokemuksensa perusteel-

la, mikä potilaalle on parhaaksi, ja tekee hoitopäätöksiä neuvottelematta niistä 

potilaan kanssa (Hall 1996, Austin ym. 1996). Potilaan kohtaaminen pelkästään 

asiantuntijakeskeisesti unohtaa potilaan yksilöllisyyden. Tällöin lääkärille ei 

muodostu käsitystä, mitä sairaus merkitsee yksittäiselle potilaalle (Hall & Allan 

1994, Hall 1996). Asiantuntijakeskeistä toimintaa ohjaavat asiantuntijoiden tai 

järjestelmän määrittämät tavoitteet ja tulkinnat. Asiantuntija ikään kuin näkee 

ilmiöiden todellisen luonteen, ja hänen tehtävänsä on saada asiakas tietoiseksi 

ilmiöiden välisistä suhteista, syistä ja seurauksista. (Mönkkönen 2007.) Asiantun-

tijakeskeisyys näkyy tavassa, jolla vuorovaikutusta jäsennetään. Se voi näkyä 

asioissa, joista puhutaan potilaalle, tai siitä, kuinka hänestä tehdään asiakirjoihin 
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merkintöjä. Asiakirjatietojen pohjalta vaikutus voi näkyä seuraavissa tapaamisis-

sa, koska asiakirjat toimivat etukäteistietona. Asiantuntijakeskeistä työskentelyä 

tarvitaan tilanteissa, joissa potilas ei itse kykene määrittelemään avun tarvettaan.  

Paternalistisessa mallissa asiantuntijakeskeisyys korostuu. Siinä lääkäri vas-

taa potilaan terveydentilan arvioinnista ja hoidosta (Emanuel & Emanuel 1992). 

Paternalistisesti toimiva lääkäri tekee itse hoitopäätöksiä ja saattaa jopa manipu-

loida potilasta, jolloin potilaalle tulee kokemus, että hän ei osallistu hoitopäätös-

ten tekoon. Paternalistinen potilas-lääkärisuhde vähentää potilaan rohkeutta osal-

listua vastaanoton kulkuun sekä vastuunottamista omasta hoidostaan. (Schneider 

& Eisenberg 1998.) 

Potilaskeskeisen hoitamisen mallin kehittäminen alkoi 1970-luvulla, jolloin 

korostettiin tiedon rakentumista kontekstisidonnaisesti. Jokainen potilas nähtiin 

yksilönä ja tutkitun tiedon suoraviivaista soveltamista kyseenalaistettiin (Roter 

ym. 1987). Potilaskeskeisessä ajattelussa tavoitellaan yhteisen perustan löytymis-

tä potilaan ja lääkärin välisissä neuvotteluissa sekä painotetaan potilaan kokemus-

ta sairaudesta ja sen huomioimista hoidossa. Potilaslähtöistä yhteistyösuhdetta on 

tutkittu ja sen myönteisiä vaikutuksia on tuotu esiin monissa kansainvälisissä 

tutkimuksissa. (Lorencz 1991, Connelly ym. 1993, Peternelj-Taylor & Hartley 

1993, Dzurec 1994, Hall & Allan 1994, Hartrick ym. 1994, Morse & O’Brien 

1995, Hall 1996, Morris 1996, Bushy 1997).  

Viime aikoina on todettu, että potilaiden osallistuminen heitä koskevaan pää-

töksentekoon ja hoitamiseen on varsin laaja-alaista. Potilaat hankkivat tietoa jo 

ennen vastaanotolle tuloaan useista eri tietolähteistä. Tämän on todettu ennakoi-

van myös potilaiden aktiivista osallistumista itse vuorovaikutustilanteissa (Xie 

2009) sekä heidän voimaantumistaan (Tuorila 2013). Voimaantunut potilas ottaa 

vastuuta omasta elämästään, tunnistaa omat voimavaransa, osaa hakea tietoa sekä 

kykenee tekemään päätöksiä, ajattelemaan kriittisesti ja oppimaan kokemuksis-

taan (Tuorila 2007). Omasta terveydestään vastuullisena potilas altistuu herkästi 

myös markkinavoimien ja medikalisaation uhkalle, jolloin lääkärin antama laadu-

kas ja ymmärrettävä tieto on ensiarvoisen tärkeää (Tuorila 2013).  

Potilaan sairastaminen vaikuttaa laajasti myös potilaan perheeseen. Perheen 

merkitystä korostavassa perhelääketieteessä laajennetaan näkökulmaa potilaskes-

keisyydestä perhekeskeisyyteen. (Larivaara ym. 2009.) 

Potilas-lääkärisuhteessa epäonnistutaan, jos potilaan odotukset jäävät epäsel-

viksi tai eivät vastaa lääkärin ajatuksia. Suhteen osapuolet saattavat turhautua, 

mutta silti potilas usein jatkaa yhteistyötä lääkärin kanssa. Epäonnistuneiden suh-
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teiden syynä on usein kiireen tuntu, liian lyhyet vastaanottoajat, potilaan ajatusten 

huomiotta jättäminen sekä epäselvät hoito-ohjeet. (Roter & Hall 2006.) 

Potilaskeskeisyys ja vastaanoton potilaskeskeiseen vuorovaikutukseen keskit-

tynyt opetus on nähty tärkeänä sekä lääkäreiden perus- että jatkokoulutuksessa 

(Keinänen-Kiukaanniemi 1993). Kirjallisuuden mukaan näyttää siltä, että potilas-

keskeisyyteen, potilaskeskeiseen haastatteluun ja kommunikaatioon liitetään var-

sin yleisesti potilastyytyväisyys ja hoidon onnistunut lopputulos (Frankel 2004). 

Potilaskeskeisyyttä opetetaankin lähestymismallina kaikkien potilaiden kanssa 

toimimiseen. Tutkimukset osoittavat kuitenkin, että 30 % potilaista ei mielestään 

hyötynyt potilaskeskeisyydestä (Swenson ym. 2004). Haastetta lääkärille tuo 

potilaiden osin ristiriitaisetkin odotukset: lääkäriltä odotetaan toisaalta auktori-

teettiasemaa, toisaalta potilaat toivovat mahdollisuutta vaikuttaa itseä koskeviin 

hoitopäätöksiin (Ruusuvuori ym. 2003). Tämän takia lääkärin joustavuus suhtees-

sa olemisessa on tavoiteltavaa. Lääkäriltä olisikin nykyään edellytettävä potilas-

keskeisyyden sijaan kykyä luoda tarkoituksenmukainen suhde potilaaseen. (Fran-

kel 2004.)  

Vastavuoroisuus, dialogisuus ja suhdekeskeisyys 

Balintin kuoleman (v. 1970) jälkeen hänen työnsä jatkui Englannissa ja levisi 

useisiin Euroopan maihin. Balintin ajatuksia toteuttava ryhmä löysi uuden työta-

van, jossa tärkeäksi koettiin virittäytyminen potilaan aallonpituudelle, eläytymi-

nen potilaan tilanteeseen. Balint kuvaa lääkärin ja potilaan välistä molemminpuo-

lista ymmärtämisen hetkeä ”flash-ilmiönä”. Lääkärillä on etuoikeus ymmärtää, 

mitä potilas hänelle viestittää, mutta yhtä lailla hänellä on vastuu kuulla se, mitä 

potilas jättää sanomatta. Lääkäri on potilaan käytettävissä ja potilas johdattelee 

lääkäriä. (Balint 1964)  

Dialogisessa suhteessa on tärkeää vastavuoroisuus lääkärin ja potilaan välillä. 

Tällöin erilaiset asiantuntijuudet ja erilaiset totuudet kohtaavat toisensa, jolloin 

kummankin totuutta myös koetellaan yhdessä. Dialogisessa vuorovaikutuksessa 

molemmat osapuolet voivat esittää omia mielipiteitään. Tällainen vuorovaikutus 

edellyttää osapuolilta kykyä reflektoida ja tulkita kokemaansa tapahtumahetkellä. 

Dialogisen suhteen kannalta keskeistä on, syntyykö vuorovaikutussuhteessa yh-

teisen hämmästelyn hetkiä, joissa lääkäri rohkenee mennä alueelle, jossa hänellä 

itsellään ei ole riittävää tietoa. Tietoa rakennetaan yhdessä. (Mönkkönen 2007.)  

Tarkoituksenmukainen potilas-lääkärisuhteessa oleminen sisältää sekä poti-

las- että lääkärikeskeisyyttä. Vastavuoroisessa yhteistyösuhteessa molemmat osa-
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puolet osallistuvat hoidon suunnitteluun ja kantavat vastuuta hoidon onnistumi-

sesta (Roter & Hall 2006, Gerlander 2003).  

Lääketieteellinen hoitaminen ja potilas-lääkärisuhteessa oleminen voidaan 

määritellä inhimilliseksi toiminnaksi, jossa lääkärin ja potilaan vastavuoroista 

suhdetta käytetään tuottamaan potilaalle yksilöllistä hyvinvointia. Hyvä potilas-

lääkärisuhde rakentuu lääketieteen biomedisiinisen asiantuntijuuden varaan. 

Vaikka lääketieteen tekninen osaaminen on välttämätöntä, se ei kuitenkaan yksin 

riitä. Potilaat ovat ainutlaatuisia yksilöitä ja ainutkertaisessa kokemusmaailmas-

saan eläviä, joiden kanssa vastavuoroinen potilas-lääkärisuhde ja aidosti siinä 

oleminen on merkittävää parantumisen kannalta. (Scott ym. 2009.) 

Biopsykososiaalisen mallin toteuttaminen edellyttää potilaan ja lääkärin väli-

seltä suhteelta syvyyttä, mitä pelkästään biolääketieteellisen haastattelun tekemi-

seen ei tarvita. Potilas ottaa paranemiseen tarvittavat todelliset resurssinsakin 

käyttöön vasta sitten, kun hän on saanut ymmärrystä sairauden kokemukselleen 

(Erikson 1994, Hall & Allan 1994, Hall 1996).  

Potilas-lääkärisuhteen dialoginen malli perustuu käsitykseen sosiaalisesti 

konstruoitavasta todellisuudesta. Lääkäri ei voi tietää potilaan todellisuutta, vaan 

ainoastaan vaikuttaa suhteen rakentumiseen niin, että siinä potilaan on mahdollis-

ta päästä lähemmäksi omaa totuuttaan. Lääkärin tehtävä on pyrkiä saavuttamaan 

yhteinen ymmärrys potilaan tarinasta yhdessä potilaan kanssa. Tämä syntyy arvi-

oimalla potilaan käsityksiä ja näkökulmia ja jalostamalla näitä lääkärin asiantun-

temuksella. Potilaan tarina tuo diagnoosiin ja päätöksentekoon kerronnallista 

tietoa biomedisiinisen tiedon lisäksi. (Borrell-Carrió ym. 2004.)  
Biolääketieteellinen ajattelu, jossa potilas on lähinnä hoitamisen kohde, näh-

dään nykyään yhä enemmän relationaalisissa kehyksissä. Potilas- ja lääkärikes-

keisyydestä hoitamisessa on viime vuosina siirrytty puhumaan suhdekeskeisyy-

destä hoitamisessa (Beach & Inui 2006, Borrell-Carrió ym. 2004, Dobie 2007, 

Scott ym. 2009). 

Suhdekeskeinen hoitaminen on enemmän kuin pelkkä vastavuoroisuus vuo-

rovaikutuksessa. Malli ottaa huomioon sen, että lääkäri ja potilas vaikuttavat toi-

siinsa ja vaikuttuvat toisistaan myös inhimillisinä ihmisinä. Suhdekeskeisyydessä 

tavoitellaan potilas-lääkärisuhteeseen persoonallista aitoutta ja rehellisyyttä. 

(Beach & Inui 2006.)  

Lääketieteellisen hoitamisen filosofisen viitekehyksen tarkistaminen nähtiin-

kin aiheelliseksi Amerikassa 1990-luvulla, jolloin Pew-Fetzer Task Force -

työryhmä (1994, jatkossa myös PFTF) kokoontui miettimään suosituksia lääkäri-

koulutukselle. Tutkimustensa perusteella he havaitsivat, että jos hoitamisen tavoit-
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teena on vastata potilaan tarpeisiin, ei hoitamisen prosessia voida ymmärtää lää-

kärikeskeisyyden eikä potilaskeskeisyyden näkökulmasta. (Borrell-Carrió ym. 

2004). Tällöin alettiin korostaa suhteen sisältöä, tunneilmastoa ja tietoisuutta 

suhteen merkityksestä. Työryhmän tekemien tutkimusten mukaan on keskityttävä 

syvällisemmin siihen, mitä lääkärin ja potilaan välillä tapahtuu: mitä suhteessa 

tapahtuu, mitä puhutaan ja millä tavalla puhutaan. (Suchman ym 2011.)  

Suhdekeskeisellä hoitamisen mallilla on haettu arvoperustaa lääketieteellisel-

le hoitamiselle ja huolehdittu lääkärin profession arvostuksen säilyttämisestä. 

Erilaisten lähestymismallien sijaan on alettu puhua suhteessa olemisesta. Lääkärin 

ja potilaan välinen vuorovaikutuskin saa tämän ajattelun tuloksena uudenlaista 

syvyyttä. Olemisessa ei ole tekniikkaa, struktuuria eikä kaavoja. Olemisessa neut-

raalius muuttuu elävyydeksi, jota voidaan hyödyntää. Tällaisessa suhteessa olemi-

sessa siirrytään objektiivisesta erillisyydestä subjektiiviseen, reflektiiviseen osal-

lisuuteen (Borrell-Carrió ym. 2004).  

Suhdekeskeisessä hoitamisessa potilasta kannustetaan kertomaan omat aja-

tukset, tunteet ja huolenaiheet samalla tavoin kuin potilaskeskeisessä hoidossa. 

Luottamus merkitsee potilaalle tietoisuutta siitä, että hänen kertomuksensa tulee 

potilas-lääkärisuhteessa kuulluksi ja vastaanotetuksi. (Ong ym. 1995.) Lääkäri ei 

pyri yksin tietämään. Dialogisuus asenteena ja dialogi keskustelun muotona pal-

velevat yhteisen ymmärryksen rakentamisessa. Tietoa rakennetaan siinä kerron-

nallisesti. Potilaan kertomus sisältää kokemuksen sairaudesta. Hän kertoo siitä 

sanoin, elein, fyysisin löydöksin tai hiljaisuudellaan. Kokemusten ilmaiseminen ja 

jakaminen jäsentää mielensisäistä kaaosta, mitä sairaus kokemuksena aiheuttaa. 

(Charon 2001.)  

2.2 Lääkärin ja potilaan välisen vuorovaikutuksen merkitys 
aikaisemmissa tutkimuksissa  

Lääkärin ja potilaan välistä viestintää, vuorovaikutusta, on tutkittu jo yli kolme-

kymmentä vuotta (Cegala & Broz 2003). Tutkimusten aiheellisuutta puolustaa se, 

että niiden mukaan potilas-lääkärisuhde on merkittävä hoitotyytyväisyyden ja -

myöntyvyyden kannalta ja vaikuttaa ratkaisevasti ihmisten fyysiseen ja psyykki-

seen hyvinvointiin (Brown ym. 2003). Lukuisissa tutkimuksissa on osoitettu, että 

kun potilas tulee onnistuneen vuorovaikutuksen ansiosta terveydenhuollossa koh-

datuksi, potilastyytyväisyys ja hoitoon sitoutuminen lisääntyvät (Koponen 2009, 

Salokekkilä 2011). Onnistuneen vuorovaikutuksen on todettu vaikuttavan myön-

teisesti potilaan kokemaan elämänlaatuun, lisäävän potilaan ymmärrystä sai-
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raudestaan sekä sopeutumista sairauden tuomaan elämänmuutokseen (Mönkkö-

nen ym. 2007). Vuorovaikutus näin ollen vaikuttaa potilaan fyysiseen ja psyykki-

seen hyvinvointiin (Wright 2008). Vuorovaikutustaidot katsotaan nykyään kaikki-

alla tärkeäksi osaksi lääkärin kliinistä osaamista (Kurtz ym. 2005). 

Potilas-lääkärisuhteen vuorovaikutuksesta on tehty sekä kvantitatiivisia että 

kvalitatiivisia tutkimuksia lääketieteen lisäksi myös muissa tieteissä. Tutkimukset 

ovat kohdistuneet lähinnä potilaan ja lääkärin väliseen viestintään ja sen sään-

nönmukaisuuksiin. Gerlanderin (2003) mukaan tutkimukset ovat olleet kertaluon-

teisia lääkärikäyntejä tarkastelevia kvantitatiivisia tutkimuksia, joissa on etsitty 

hoidon tuloksellisuuteen vaikuttavia viestinnällisiä tekijöitä. Viestintään liittyvis-

sä tutkimuksissa on pyritty selittämään kommunikaation ongelmatilanteita ja 

lääkärikeskeisyyden vaikutusta potilaan kokemukseen. Tutkimuskohteena ovat 

olleet myös informaation välittyminen ja siinä tapahtuvat häiriöt (Engeström & 

Ruusuvuori 2003). Vuorovaikutustutkimuksissa on kiinnitetty huomiota kielen ja 

puheen lisäksi lääkärin ei-kielellisen viestinnän vaikutukseen vastaanottotilanteis-

sa (Ruusuvuori 2001). Edelleen on tarkasteltu, miten potilaat ottavat vastaan 

diagnoosin kertomisen (Peräkylä 2000) ja huonojen uutisten kertomisen (Schou-

ten 2008). Lääkärin ja potilaan vuorovaikutussuhdetta on tutkimuksissa kuvattu 

monimutkaiseksi. Potilas useimmiten joutuu suhteeseen vasten tahtoaan. Hänellä 

siihen liittyy voimakkaita tunteita, ja suhde vaatii usein fyysisestikin läheistä 

yhteistyötä. (Ong ym. 1995, Berry 2007.) 

Sharf ja Street (1997) ovat kritisoineet tutkimuksia liian kapea-alaisiksi. Hei-

dän mielestään niistä on puuttunut varsinainen viestintäprosessin tarkastelu. Tut-

kimuksissa on keskitytty viestintäprosessin erilaisiin piirteisiin eikä niissä ole 

ollut teoreettista viitekehystä (Thompson & Parrot 2002). Myös Gerlanderin 

(2003) mukaan tutkimukset ovat jääneet puutteellisiksi. Itse viestintäprosessin 

ilmiöihin keskittyvää tutkimusta on kuitenkin vuosituhannen vaihteessa tullut 

lisää (Gerlander 2003). 

Vastaanottotapahtuman viestintäprosessia on tutkittu myös laadullisin mene-

telmin. Laadullisella tutkimuksella on pyritty syventämään prosessin tutkimusta 

(Roter & McNeilis 2003). On selvitetty, minkälainen lääkärin ja potilaan orientaa-

tio ohjaa vastaanoton keskustelujen kulkua. Potilas omassa elämäntilanteessaan 

toivoo lääkäriltä arviota oireiden vakavuudesta sekä kliinistä diagnoosia etsivää ja 

parasta mahdollista hoitoa. On todettu, että lääkäriä tarvitaan käynnistämään poti-

laan omaa pohdintaa ja antamaan myös terapeuttista tukea. Lääkäriltä odotetaan, 

että hän on neuvonantaja ja manageri eri elämäntilanteissa. Perinteiset lääkäri-

potilassuhteen prototyypit, jotka eroavat toisistaan lähinnä sen mukaan, millaiset 



26 

valta-asetelmat vuorovaikutustilanteessa lääkärillä ja potilaalla on, eivät yksin 

riitä potilas-lääkärisuhteen luonnehdintaan. Suhteen luonnetta kuvaamaan tarvi-

taan olennaisesti vastaus kysymyksiin: kuka määrittää käynnin tarkoituksen ja 

hoidon tavoitteet (lääkäri, potilas vai lääkäri ja potilas yhdessä) ja missä määrin 

potilaan arvot, asenteet kokemukset ja mielipiteet ovat vaikuttamassa hoitopää-

töksen teossa. (Emanuel & Emanuel 1992.) 

Tutkimuksissa on saatu selville, että vastaanoton keskusteluihin kietoutuu 

monenlaisia lääketieteen ulkopuolelta tulevia muuttujia, odotuksia ja toiveita, 

jotka ohjaavat kommunikaatiota. Keskusteluanalyysien tuloksena onkin päätelty, 

että vastaanoton tapahtumia ohjaa osaksi tiedostamaton logiikka, johon sekoittuu 

sekä lääkärin että potilaan mielessä vaikuttavia sisältöjä. Tätä logiikkaa on myö-

hemmin pyritty selventämään mm. dialogisella analyysilla, jossa keskeistä on 

tavoittaa, mitä ja millaisia esiin pyrkiviä ääniä keskustelun kuluessa kuuluu. (En-

geström & Ruusuvuori 2003.)  

Dialogisen analyysin avulla tutkimuksissa on eroteltu potilaan puheesta hä-

nen elämismaailmansa ääniä ja hänen oireistaan kertovia lääketieteellisiä ääniä. 

Ääniä on analysoitu jaottelemalla niitä biologisiin, sosiaalisiin ja psykologisiin. 

Tutkimuksissa on todettu, että psykologisten äänten osuus on varsin vähäinen 

(4 %) vuorovaikutuksen määrästä. Tutkimusten mukaan lääkäreiden on vaikea 

siirtyä kuulemaan potilaan elämisen ääniä, jos he ovat ensin keskittyneet oireku-

vausten kuunteluun. (Kumpusalo 1985.) Opittu sisäinen puhe, äänet, aktivoituvat, 

kun yksilö kohtaa uusia tapahtumia, jotka ovat samanlaisia tai muistuttavat jotain 

alkuperäistä kokemusta (Stiles ym. 2004). Vastaanoton keskusteluissa potilaan 

elämäntilanne, sairaushistoria sekä sairauden aiheuttamat huolet ja pelot jäävät 

usein liian vähälle keskustelulle, vaikka ne ovat mukana potilaan elämässä ja 

vastaanoton keskustelussa kehollisina kokemuksina ja aistimuksina (Charon 

2007). 

Clark ja Mishler (1992) kuvaavat omassa tutkimuksessaan, kuinka lääketie-

teellisessä kohtaamisessa potilaan kertomus on vastaanoton keskustelun keskiössä 

tai sitten huomio kiinnittyy pelkästään potilaan tautiin. Jos lääkärin huomio kiin-

nittyy vain biomedikaalisiin taudin oireisiin (esim. kohtausten määrään), potilas ei 

yrityksistään huolimatta saa kokemusmaailmansa ääntä kuuluville, vaan pyrkii 

mahdollisimman hyvin vastaamaan lääkärin hänelle esittämiin kysymyksiin. Lää-

käri kontrolloi vastaanoton vuorovaikutuksen etenemistä. Tällöin lääkäri hoitaa 

tautia potilaan ruumiissa, mutta ei hoida sairautta hänen elämässään. (Clark & 

Mishler 1992.) 
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Potilas-lääkärisuhteen vuorovaikutusta tarkastelevien tutkimusten joukossa 

on vain vähän sellaisia, jotka keskittyvät lääkärin persoonan merkitykseen. Gray 

(2011) selvitti tutkimuksissaan, miten lääkärin ikä vaikuttaa suhteeseen ja vuoro-

vaikutustapahtumaan. Iästä riippumatta lääkärit tunnustavat ymmärtävänsä poti-

laan keskeisen roolin vuorovaikutuksessa. Potilaskeskeisyyden painotuksissa 

huomattiin kuitenkin eroja eri ikäluokkien kesken. Yli 50-vuotiaat korostivat 

oman ammattitaitonsa ylivertaisuutta. Gray kutsuu heidän näkemyksiään potilas-

keskeiseksi paternalismiksi. Yli 40-vuotiaiden lääkäreiden näkemyksiä puolestaan 

voidaan kutsua yhteistyöpainotteiseksi potilaskeskeisyydeksi (collaborative pa-

tient-centered). Tämän näkemyksen mukaan molemmilla vuorovaikutuksen osa-

puolilla on erilliset, yhtä tärkeät tehtäväalueensa. Yli 30-vuotiaiden lääkäreiden 

näkemyksille on tyypillistä potilaan autonomisuutta korostava potilaskeskeisyys 

(autonomous patient-centered). Heidän mukaansa lääkäri tarjoaa potilaan par-

haaksi tietämystään, jonka pohjalta potilas tekee valintoja ja itsenäisen päätöksen, 

miten tietoa hyödyntää. Gray kuvaa, että tämän näkemyksen mukaan lääkärin 

tehtävänä on johdatella potilasta oikeisiin valintoihin. (Gray 2011.)  

Myös Coranin ym. (2010) tutkimuksissa lääkärin iän on todettu vaikuttavan 

hänen käsityksiinsä ja painotuksiinsa vuorovaikutuksen osa-alueista. Nuoret lää-

kärit pitävät kuuntelemista merkittävämpänä osa-alueena kuin vanhemmat lääkä-

rit, jotka painottavat enemmän verbaalista kyvykkyyttä. Coranin ym. tutkimusten 

mukaan lääkärit toivovat potilailta oma-aloitteisuutta, kysymysten sijoittamista 

vastaanoton alkuun ja huolellista potilasohjeiden kuuntelemista. Itseään koskevi-

na tavoitteina lääkärit pitävät avoimuutta, sanallisen ja sanattoman viestinnän 

sekä kuuntelemisen taitoa. He toivovat osaavansa ilmaista myötätuntoa elein, 

ilmein ja koskettamalla. (Coran ym. 2010).  

Clarkin & Mishlerin (1992) mukaan potilaan ja lääkärin välisen kohtaamisen 

vaikuttavuus on suhteessa asenteeseen, siihen, kiinnostuuko lääkäri potilaan ker-

tomuksesta ja kunnioittaako hän sitä vai ei. Hoitopäätöksiin sitoutuminen ja poti-

lastyytyväisyys ovat heidän tutkimuksensa mukaan yhteydessä siihen, miten poti-

las tulee vastaanoton keskusteluissa kuulluksi. (Clark & Mishler 1992.) 

Laadukkaiden terveyspalvelujen tuottaminen edellyttää vahvan biomedisiini-

sen teoreettisen tietopohjan lisäksi tiedostavaa ja reflektiivistä vuorovaikutusta 

lääkäriltä, kun tämä kohtaa potilaan. Potilaan kokonaisvaltainen kohtaaminen 

vaatii kykyä tarkastella itseään suhteissa potilaaseen sekä tietoa ja taitoa muokata 

ja käsitellä potilaan ongelmaa niin, että se yhteistyössä potilaan kanssa palautuu 

potilaalle jalostuneemmassa muodossa. (Charon 2001.) 
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2.3 Lääkärin työhön liittyviä tutkimuksia 

Lääkärin työhön liittyviä tutkimuksia on paljon. Aikaisemmissa tutkimuksissa 

lääkärin tärkeimmäksi työkaluksi on esitetty puhetta, jonka tutkimista on pidetty 

olennaisena sekä onnistuneiden potilaskohtaamisten että myös lääkärikoulutuksen 

kehittämisen näkökulmasta. Puheen tutkimuksen tavoitteena on pidetty potilas-

kohtaamisiin liittyvän ymmärryksen lisääntymistä (Sorjonen ym. 2001). Potilas-

lääkärisuhdetta ja siinä tapahtuvaa vuorovaikutusta onkin tutkittu diskurs-

sianalyyttisesti 1900-luvun lopulta lähtien. Tarkastelun kohteena on ollut lähinnä 

viestintäsuhteena pidetty potilas-lääkärisuhde, jonka on ajateltu noudattavan ylei-

siä asiakassuhteiden säännönmukaisuuksia. Viestintäsuhteen laadun syvällisempi 

pohtiminen ei ole tutkijoita kiinnostanut, koska vuorovaikutusta ohjaavaksi teki-

jäksi lääkärinvastaanotolla on hyväksytty lääkärin vastaanoton vuorovaikutuksen 

institutionaalinen luonne. 

Potilas-lääkärisuhteen sisällön ja siihen vaikuttavien tekijöiden pohdintaa on 

kaivattu. Potilaan kokonaispersoonallisuuden vaikutuksen ymmärtämistä vuoro-

vaikutuksessa onkin tähdennetty. On todettu, että lääkäri ottaa hoitovaihtoehtoja 

miettiessään huomioon potilaan iän ja myös sen, millaisen kuvan hän on muodos-

tanut potilaan kokonaispersoonallisuudesta. Kun on tutkittu potilaan henkilökoh-

taisten tekijöiden suhdetta hoitopäätöksiin, suhteen osatekijöitä on tarkasteltu 

potilaasta käsin. (Sorjonen ym. 2001.)  

Gerlander ja Isotalus (2010) ovat kuvanneet artikkelissaan professionaalisten 

viestintäsuhteiden luonnetta. He tarkastelevat viestintäsuhteisiin liittyvää epä-

symmetrisyyttä ja jännitteitä suhteen osapuolten välillä. Heidän mielestään emoo-

tioiden keskeisyys suhteissa merkitsee sitoutumista suhteeseen ja samalla nostaa 

esille tunteiden tulkintaan ja ilmaisemiseen liittyviä haasteita. He esittävät tarpeel-

liseksi selvittää emootioiden kytkeytymistä vuorovaikutukseen sekä tunteiden 

ilmaisua ja vuorovaikutusta koskevia normeja ja rajoituksia sekä persoonan esit-

tämiseen ja yksityisyyden säätelemiseen liittyviä kysymyksiä. Artikkelissaan he 

toteavat tarpeen kehittää professionaalisia viestintäsuhteita koskevaa teoreettista 

viitekehystä, koska kohtaamiset erilaisten asiantuntijoiden kanssa ovat hyvin 

yleisiä ja voivat olla myös hyvin merkityksellisiä ja vaikuttaa potilaan paranemi-

seen. Potilas-lääkärisuhteessa uskotaan olevan suhteesta kertovia vihjeitä, jotka 

kuvaavat sitä, miten suhteen osapuolet ovat liittyneet toisiinsa. Suhdeulottuvuus 

on näin ollen nähty tärkeänä työtehtävän kehyksenä ja myös tutkimuksen kohtee-

na. Suhteen uskotaan vaikuttavan siihen, miten potilas kertoo olennaista tietoa 

itsestään ja miten hän kokee itsensä, rakentuuko hänen käsitys itsestään vai tulee-
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ko hän ohitetuksi potilas-lääkärisuhteessa. Potilas-lääkärisuhteessa kohdataan 

monenlaisia tunteita, sekä potilaan että lääkärin kokemina. Monet käsiteltävät 

asiat ovat varsin tunnepitoisia, saattavat kuormittaa potilasta ja olla yhteydessä 

myös lääkärin työssä jaksamiseen. (Gerlander & Isotalus 2010.) 

 Lääkäreiden työnohjaukseen osallistumiseen liittyvien, erityisesti Balint-

ryhmien vaikuttavuudesta tehtyjen tutkimusten perusteella on todettu, että Balint-

ryhmiin osallistuneilla yleislääkäreillä oli vertailuryhmää parempi kokemus työn-

sä hallinnasta ja rajaamisesta ja he olivat yleisesti tyytyväisempiä työhönsä. Ai-

kaisemmissa tutkimuksissa (Kjeldmand ym. 2005) Balint-ryhmää on pidetty tär-

keänä ammatillisen kehittymisen kannalta, samoin kuin tässäkin tutkimuksessa. 

Tutkimuksissa on todettu, että yhteistyön toimivuudesta tiedetään vieläkin suhteelli-

sen vähän, vaikka on käyty paljon keskustelua moniammatillisuudesta, tiimityöstä 

ja tehokkuudesta (Nikander 2003, Pollard ym. 2005). Toistaiseksi on kiinnitetty 

vain vähän huomiota toiminnan prosesseihin (Collin ym. 2012).  

Mertalan (2011) mukaan tiedon lisääntymisestä ja sen saavutettavuudesta se-

kä lääketieteellisten tutkimusmenetelmien kehittymisestä huolimatta lääkärillä 

säilyy perinteinen tärkeä tehtävä tutkia potilasta tunnustelemalla, kuuntelemalla, 

koskettamalla ja katsomalla. Kohtaaminen potilaan kanssa on henkilökohtainen 

tilanne. Vuorovaikutustilanne, kasvokkainen kohtaaminen ja arjen havainnot ovat 

erityisiä informaation saamisen mahdollisuuksia verrattuna papereista tai tiedos-

toista välittyvään informaatioon. Sekä perus- että syvällisempää tietoa potilaista 

on hankittava molemmilla tavoilla. Usein koetaan, että potilas puhuu liikaakin, 

informaatioita tulee runsaasti eikä se aina ole relevanttia. (Mertala 2011.) Suhde-

keskeisyys ja dialogisuus korostavat kohtaamisen persoonallisuutta ja siinä tapah-

tuvien havaintojen tarkkaavaista kuulemista ja näkemistä .  

Potilas tulee yleislääkärin vastaanotolle yleensä jonkin oireen kanssa. Oireen 

taustalla olevan taudin selvittäminen, diagnosointi ja hoitaminen on tärkeää. Sa-

manaikaisesti lääkärin työssä on tärkeää työn toinen ulottuvuus, sen selvittämi-

nen, mitä kyseinen oire potilaalle merkitsee. (Widder 2004.) Tätä varten tietoa 

kerätään kuuntelemalla potilaan subjektiivista kertomusta persoonallisessa suh-

teessa. Yleislääkäri tarvitsee kykyä soveltaa tutkitusta tiedosta (EBM) johdettavia 

yleisiä lainalaisuuksia yksittäisiin potilastapauksiin (Nummenmaa 2007). Tiedon 

soveltamiseen liittyvä epävarmuus on yksi yleislääkärin työhön liittyvä epävar-

muuden lähde. Potilaiden liitännäissairaudet ja potilaan konteksti eivät ole muka-

na satunnaistetuissa hoidon vaikuttavuustutkimuksissa, joissa hoitoa on tutkittu 

tietyissä sairauksissa ja tietyillä ikäryhmillä (Saunders 2004). Tästä johtuen erityi-
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sesti yleislääkärin työssä hoitosuositusten suoraviivainen noudattaminen ei ole 

mahdollista.  

Perusterveydenhuollon lääkäri joutuu työssään usein kohtaamaan potilaan so-

siaalisiin oloihin, perhetilanteeseen, elämäntapoihin, alkoholin käyttöön ja suku-

puolielämään liittyviä asioita (Mustajoki ym. 2003). Henkilökohtaisten ja arka-

luonteisten asioiden esilletuloa potilas-lääkärisuhteen vuorovaikutuksessa on 

tarkasteltu aikaisemmin potilaan näkökulmasta, ei lääkärin näkökulmasta. Arka-

luonteisista asioista puhuminen näyttää lääkärin vastaanotolla korreloivan siihen, 

miten potilas on aikaisemmin tottunut puhumaan omista asioistaan ulkopuolisille 

ihmisille (Lewis ym. 2011).  

Real ym. (2009) ovat lähestyneet tutkimuksissaan lääkärin persoonan kuvaus-

ta ja todenneet, että se miten lääkärit kuvaavat itseään lääkäreinä näyttää vaikut-

tavan potilaan kohtaamiseen. He jaottelivat tutkimukseen osallistuneet lääkärit 

ammatti-identiteetiltään kolmeen kategoriaan: ammattisidonnaisiin, suhdesidon-

naisiin ja elinkeinosidonnaisiin. Ammattisidonnaisen kategorian edustajille lääkä-

rin ammatti on sinänsä itseisarvo. Tässä ryhmässä lääkärit kokevat tekevänsä 

arvokasta työtä, he puhuvat kutsumuksesta, jolle omistaudutaan. He pitävät poti-

las-lääkärisuhteen vuorovaikutusta kyllä tärkeänä työn kannalta, mutta eivät eri-

tyisesti korosta sen dynaamista luonnetta. He korostavat kiireettömyyttä, kuunte-

lemista ja läsnäolon taitoa. Suhdesidonnaisessa kategoriassa lääkärit kokevat, että 

heidän työnsä keskiössä on potilaan ja lääkärin välinen vuorovaikutus. Tämän 

identiteetin edustajat kuvaavat, että heidän ammatillisuutensa elää vuorovaikutuk-

sessa. Sitä tarvitaan taudin määrittelyyn ja hoitamiseen. Vuorovaikutus nähdään 

dynaamisena ja vastavuoroisena, jolloin korostetaan toisen kunnioittamista ja 

empatiaa. Elinkeinosidonnaisessa kategoriassa lääkärit korostavat työn taloudel-

lista merkittävyyttä. Heillä on välitön ja kunnioittava suhtautuminen potilaisiin, 

jota he pitävät itsestäänselvyytenä. (Real ym. 2009.) 

2.4 Lääkäri professionsa edustajana ja ihmisenä 

Professionaalisuus on yksi keino määritellä joltakin ammattikunnalta, kuten lää-

käreiltä, odotettuja asenteita, arvoja ja toimintatapoja. Professiolla tarkoitetaan 

ammattia, jonka edustajia yhdistää erityiskoulutus ja ammatin harjoittamiseen 

liittyvä moraaliarvopohja (Pälve 2013). Lääkärin ammatissa lääkärin etiikka luo 

työn arvopohjan ja lääkintätaidon perustana on jatkuvasti kehittyvä lääketieteelli-

nen tieto. Lääkärin ammatti on perinteisimpiä professioita, jossa vaativa tieteelli-
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nen koulutus yhdistetään vahvaa arvopohjaa ja etiikkaa edellyttävään ammatin-

harjoittamiseen. (Pälve 2013.)  

Kollektiiviset kertomukset lääkäriammattikunnasta lääkärien itsensä ja poti-

laiden kertomana vaikuttavat potilas-lääkärisuhteeseen. Lääkärit kantavat jo am-

mattinimikkeessään runsaasti kulttuurisia ja historiallisia kaikuja. Tietävä, paran-

tava lääkäri on mukana potilaan mielessä ja merkitysmaailmassa odotuksena, jota 

muissa viestintäsuhteissa ei ole. Potilaan ammattikuntaan liittämä kertomus lääkä-

rin avusta ja lohdutuksesta on mukana hoitotapahtumassa, tahtoipa sitä tai ei.  

Lääkäreihin luotetaan oman ammattikuntansa edustajana. Professio on suh-

teellisen riippumaton, koska sen asiantuntijoilla on tietoa ja taitoja, joita maallikot 

eivät kykene arvioimaan. Lääkäreillä on vastuuta ja luottamus ulottuu ammatti-

kunnan itsesäätelyyn. Lääkäreiden uskotaan itse valvovan myös eettistä toimin-

taansa (Irvine 1997). Tämä vaatii lääketieteen sisällä valppautta kuulla ajan hen-

keä ja arvioida kehitystarpeita. Professionaalisuuden kehittymisen ja lääkäriksi 

kasvamisen näkökulmasta tarkasteltuna opetuksen kehittämistarpeet ja haasteelli-

suus on todettu useissa tutkimuksissa (Vainiomäki 1995, Ryynänen 2001, Levy 

2011).  

Lääketieteellisen professionaalisuuden määritelmä perustuu potilas-

lääkärisuhteessa lääkärin kliiniseen työhön ja sen vaatimuksiin. Lääkärin tulee 

noudattaa humanistisia arvoja, joihin kuuluu rehellisyys, myötätuntoisuus, em-

paattisuus, luotettavuus sekä muiden kunnioittaminen. Lääkärin täytyy kantaa 

vastuuta omasta toiminnastaan sekä olla kollegiaalinen toisia ammattikunnan 

edustajia kohtaan. Hänen täytyy sitoutua ammattitaidon ylläpitämiseen ja sen 

kehittämiseen. Professionaalisuuteen kuuluu toimiminen aina potilaan eduksi. 

Potilaan edun ensisijaistaminen, jatkuva ammattitaidon ylläpitäminen ja kollegio-

naalinen yhteistyö ovat keskeisimpiä lääkärin etiikan osa-alueita. (Pälve 2013.)  

Hoitaessaan sairasta ihmistä on lääkärin tiedettävä ketä hoitaa. Potilaan aja-

tukset, huolet ja odotukset on otettava huomioon. Lääkärin täytyy osata liittää 

potilaan kertomus ja objektiiviset havainnot tietoteoreettiseen käsitemaailmaan. 

Näin koostuvaan kertomukseen on molempien osapuolten sitouduttava. Vuoro-

vaikutus heijastaa työn arvoja ja kykyä persoonan huomioimiseen. (Pelkonen 

2005.) 

Tämän ajan haasteita professiolle asettaa muun muassa tiedon valtava lisään-

tyminen. Nykyään tiedon piiriin pääsevät muutkin kuin ammattikunnan edustajat 

esimerkiksi internetin välityksellä, mikä voidaan nähdä myös mahdollisuutena. 

Yhä useampiin lääketieteen erikoisaloihin jakautunut osaaminen on kuitenkin 

aiheuttanut sen, että potilas joutuu usein hakemaan apua eri asiantuntijoilta. Sai-
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rauksien patofysiologiasta ja hoitamisesta lisääntyvä tieto on johtanut osaamisen 

pirstoutumiseen.  

Tiedon lisääntyessä on kritisoitu medikalisaatiota, jossa biologinen asiantun-

temus pyrkii korostumaan liikaa ihmisen olemassaoloakin koskevissa asioissa. 

Pelätään, että lääketiede valtaa vanhenemisen, ulkonäön ja inhimillisen vuorovai-

kutuksen kaltaisia ei-lääketieteellisiä alueita (Tuorila 2013). Lääkärin on ylläpi-

dettävä lääketieteellistä osaamistaan ja samalla ajan hengen mukaan nähtävä, että 

nykyihminen voi vieraantua itsestään ja selittää vaivojaan lääketieteelle tyypillisin 

tavoin etsien elämäntilanteidenkin tuomiin ongelmiin apua lääketieteestä. 

Potilas-lääkärisuhteen laatu vaikuttaa ihmisten todellisten ongelmien ja asioi-

den esille tulemiseen vastaanoton keskusteluissa. Lääkäri ei ole enää ehdoton 

auktoriteetti, vaan hänen oletetaan vastavuoroisessa suhteessa potilaan kanssa 

toimivan lääketieteen asiantuntijana, joka yhdessä potilaan kanssa etsii ratkaisua 

potilaan ongelmiin. (Sorjonen ym. 2001.) Erityisesti yleislääketieteen erikoislää-

kärin työ ei ole vain oireisiin ja diagnoosiin keskittyvää potilaan hoitamista. 

Yleislääketieteen erikoislääkäriprofessiolta edellytetään työtapaa, jossa potilas voi 

asettua potilas-lääkärisuhteeseen ja olla suhteessa kokonaisvaltaisena ihmisenä. 

Lääkäriprofessioita voidaan pitää ilmiönä, jolle annetaan uusia merkityksiä ja 

elvytetään entisiä merkityksiä siihen kohdistuvissa neuvotteluissa. Ammattikun-

nan sisällä luodaan professioita koko ajan kielessä. Professio muotoutuu niin 

kauan kuin siitä käytävä dialogi jatkuu. (Löyttyniemi 2004.)  

 Tässä tutkimuksessa kuuntelen GP-koulutukseen osallistuneiden yleislääke-

tieteeseen erikoistuvien lääkäreiden identiteettineuvotteluja. Nämä lääkärit ovat 

professionaalisuuttaan reflektoivia ammattilaisia. He itse neuvottelevat mieles-

sään oman persoonansa ja professioon liittyvien äänten välillä omasta lääkä-

riydestään. He kertovat siitä, onko heidän humaanisuutensa toteuttaminen, em-

paattisuus, luotettavuus, myötätuntoisuus ja kohtaaminen professionaalista suorit-

tamista ja millaisia esteitä heillä on oman persoonallisuuden käyttämiseen suhtee-

seen asettumisessa. Löyttyniemi (2004, 37–39) tulkitsee Westiä (2001), jonka 

mukaan ammatillisen ja henkilökohtaisen yhteensovittamisen ongelma on rinnak-

kainen lääkäreiden oppimalle ja omaksumalle tieteen ja kokemuksen, objektiivi-

sen ja subjektiivisen, vastakkaisuudelle. West (2001) on tutkinut lääkärin työn ja 

lääkärin yksityiselämän kohtaamista elämäkerrallisessa tutkimuksessaan. Hän 

toteaa, että jokainen itsen tai toisen ymmärtämisen tapa tai elämän kokemusten 

tulkinnan tapa on sekä kertojan henkilökohtaisen, koetun maailman kuvaus että 

sen hetkisen kulttuurin kertomus.  
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Määrittelen tutkimuksessa ihmisen olennoksi, joka rakentaa ymmärrystä it-

sestään kokemuksilleen antamien merkitysten avulla. Ajattelen myös, että ihmi-

nen on intentionaalinen, tavoitteisiin pyrkivä. Ihmisellä on pyrkimys muodostaa 

ymmärrettävä kokonaisuus kokemiselleen ja jakaa sitä toisen kanssa. Ihminen 

luonnostaan myös muokkaa ympäristöään kertomalla ja vaikuttuu itse sosiaalises-

ta ympäristöstään. (Poirier & Ayres 1997.)  
 Itsestä rakentuva ymmärrys, joka on aina tulemisen tilassa, rakentaa myös 

identiteettiä, jonka ajattelen mielensisäiseksi konstruktioksi. Kertominen synnyt-

tää identiteettiä, mutta kertomus ei sinänsä voi olla identiteetti. Identiteetti on 

ilman kertomistakin. Dialogisuus salliessaan kertomiseen moniäänisyyttä sallii 

kokonaisemman ja moniäänisemmän identiteetin esilletulon. Dialogissa mahdol-

listuu identiteettikertomus, joka on vastaanotettuna ja kuultuna moniääninen (vrt. 

Löyttyniemi 2004, 18). Kertoessaan itsestään tutkimukseen osallistuvat lääkärit 

kertovat profession äänen lisäksi omaa persoonallista ääntään lääkäri-ihmisinä, 

omia kokemuksiaan ja kehittymistarpeitaan. Kun kokemukset itsestä ammattilai-

sena ja niille annetut merkitykset kohdataan sellaisessa oppimisympäristössä, 

jossa arvostetaan kokemusten vastaanottamista, yhdessä tulkitsemista, jakamista 

sekä innostamista, tapahtuu persoonallista kasvua. (Rogers & Steven 1998.) Lää-

käri-identiteetti voidaan ymmärtää sosiaalisena konstruktiona, kielen ja kertomus-

ten kautta synnytettynä. Se on jatkuvaa yksityisen ja yleisen rajan yli käyvän 

neuvottelun, dialogin, tulosta. (Ryynänen 2001.)  

Incklen (2010) mukaan yksilön kokemuksiin itsestään ammattilaisena saattaa 

liittyä monimutkaisia ja ristiriitaisiakin tekijöitä. Nämä vaikuttavat niin ruumiilli-

sesti kuin myös emotionaalisesti siihen, miten kokee itsensä ammattilaisena ja 

miten toimii. Kokemukset ovat saaneet tietoisuuden tasolla henkilökohtaisia mer-

kityksiä, mutta ne ovat piirtäneet muistijälkensä myös ihmiseen ruumiillisena 

olentona. Merkityksenannot taustoittavat asenteita ja arvoja, uskomuksia ja käsi-

tyksiä itsestä, professioista ja elämästä. Lääkäreiden elämäntarinat kertovat yh-

teiskunnasta, ajasta ja paikasta, missä ne kerrotaan. Löyttyniemi (2004) korostaa 

subjektiivisuutta lääkärin ura-ajatteluun, mikä sallii lääkärillekin inhimillisyyden 

ja elämän sattumanvaraisuuden huomioimisen.  

 Oman toiminnan kriittinen tarkastelu ja omien ammattikäytäntöjen kehittä-

minen on moniulotteinen prosessi, joka parhaimmillaan johtaa oman persoonalli-

sen työtavan löytymiseen ja sitä kautta oman luovuuden käyttöön reflektiivisenä 

ammattilaisena (Mezirow 1991).  

Psykoterapian vaikuttavuustutkimusten mukaan terapeutin persoonalla on 

merkitystä yhteistyön sujumiseen ja terapian tuloksellisuuteen. Psykoterapeutin 
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henkilökohtaisista ominaisuuksista on todettu vaikuttaviksi kyky olla suhteessa 

asiakkaaseen, kunnioitus, empaattisuus, sensitiivisyys, luotettavuus, hyväntahtoi-

suus, responsiivisuus ja hyväksyntä. Merkitykselliseksi on todettu myös luotta-

mus omaan kykyynsä auttaa asiakasta sekä myönteinen käsitys terapiasuhteen 

tuloksellisuudesta. (Hersough ym. 2001.) Terapeutin ja asiakkaan välille tulisi 

syntyä emotionaalinen side, yhteydentunne, joka mahdollistaa asiakkaan prosessi-

luontoisen muutoksen (Kaura 2013). 

Psykoterapiatutkimusten mukaan työtapa, missä potilaan elämismaailman ää-

net tulevat kuulluiksi, edellyttää kliinikolta paneutumista potilaan ihmissuhteisiin 

ja elämäntilanteeseen. Potilaan menneisyydessä omaksuttujen mallien huomioi-

minen ja käsittely on koettu tarpeelliseksi. Etenkin tunneilmaisujen estymiseen 

kiinnitetään huomiota. Vuorovaikutuksessa pidetään olennaisena potilaan huolel-

lista kuuntelemista ja omien ajatusten viivyttämistä odottaen niille sopivaa hetkeä. 

Potilaan liian varhaista ”tietämistä” vältetään. Potilaan omia oivalluksia itsestään 

pyritään avaamaan ja tukemaan. Myönteisen ilmapiirin luominen ja positiivisten 

tunnekokemusten mahdollistaminen ennakoivat hyvää yhteistyösuhdetta. (Doug-

las 2008.) Emotionaalinen turvallisuus ja luottamus kuulluksi tulemisesta on to-

dettu luovan terapeuttisuutta vastaanoton keskusteluihin (Crits-Christoph & Con-

nolly 1999). Myös lääkärin vastaanotolla potilaalta saatava kerronnallinen tieto on 

kontekstiin sidonnaista. Jos kertomisen konteksti on suotuisa, potilas voi tavoittaa 

inhimilliseen elämäänsä kuuluvia asioita, kuten haluja, toiveita, uskomuksia, 

tunteita ja päämääriä (Bruner 1985, Lieblich ym. 1998).  

Kertoessaan itsestään lääkäreillä on koulutuksen kontekstissa mahdollisuus 

luoda ajan haasteisiin vastaavaa yleislääketieteen erikoislääkärin identiteettiään. 

Dialogissa on mahdollista kuulla sisäisen tarinan moniäänisyyttä, jonka pohjalle 

yleislääketieteeseen erikoistuvan lääkärin käyttöteoriakin rakentuu. Keski-Luopan 

(2001) mukaan tiedostamattomana toimiva sisäinen ajattelun ohjausjärjestelmä, 

käyttöteoria, ohjaa jokaisen ammattilaisen toimintaa niin kauan, kunnes hän tie-

dostaa sen ja tarvittaessa arvioi kriittisesti muutostarpeitaan. (Keski-Luopa 2001.) 

Tietoisuuden lisääntyessä lisääntyy itseymmärrys, jonka avulla on mahdollista 

luoda persoonallisia suhteita potilaisiin (Charon 2007). 
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3 Tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia ja 
menetelmällisiä valintoja 

Tutkimuksessani olen kiinnostunut potilas-lääkärisuhteeseen asettumisen ja siinä 

olemisen ilmiöstä. Tarkastelen ilmiötä suhteessa olemisen problematiikkana, jol-

loin potilas-lääkärisuhde on mahdollista nähdä asiantuntija-asiakassuhdetta laa-

jemmin. Näen potilas-lääkärisuhteen, viestinnällistä ilmiötä laajemmin, mahdolli-

suutena rakentaa potilaan koherenssin tunnetta sairaudesta huolimatta. Voimaan-

tumista mahdollistavat dialogisuus ja reflektiivisyys. Näitä lähestymistapoja yh-

distää vuorovaikutuksen kieltä painottava ja kontekstuaalinen perusajatus sekä 

tiedon teoriana sosiaalinen konstruktionismi. Ajattelen muutoksen niin parantu-

misessa kuin oppimisessakin tapahtuvan ongelmien ja niihin liittyvien todelli-

suuskäsitysten uudelleen rakentumisen avulla. Ongelmiksi koetut käsitykset näyt-

tävät rakentuneen kielessä (aikaisemmissa kokemuksissa ja toiminnassa), joka on 

aina suhteessa sen hetkisiin kulttuurisiin tarinoihin. Tavoiteltavaa on tuoda oppija 

ja potilas-lääkärisuhteessa potilas tämänhetkisyyteen olemalla itse opettajana, 

ohjaana ja lääkärinä suhteessa ja kiinnostumalla tämänhetkisyydessä mahdollista-

van puheen merkityksestä oppijan ja potilaan subjektiuden vahvistamiseksi. 

Seuraavissa alaluvuissa kuvaan, miten tällaista suhteessa olemista painottavat 

lähestymistavat, sosiaalinen konstruktionismi, dialogisuus, reflektiivisyys ja suh-

dekeskeisyys liittyvät muutokseen, oppimiseen ja parantumiseen. Haluan painot-

taa, että mikään yksittäinen viitekehys tai malli ei riitä tekemään mitään elleivät 

ne ihmiset, jotka asettuvat ja ovat läsnä suhteessa toimijoina sitä tee.  

3.1 Sosiaalinen konstruktionismi 

Sosiaalisen konstruktionismin mukaan sosiaalinen todellisuus luodaan (const-

ruct=rakentaa) ihmisten välisessä, sosiaalisessa, kielellisessä kanssakäymisessä 

(Gergen 1985, Burr 1995, Jokinen ym. 2000, Heiskala 2000). Tämän ajattelutavan 

mukaan myös kaikki tieto ja sen pohjalta syntyneet käsitykset totuudesta ovat 

konstruoituneet monenlaisten väitteiden, perusteluiden ja vastustusten tuottamina 

jokapäiväisen elämänmenon myötä. Tieto on siten sosiaalisessa kontekstissa neu-

vottelun tuloksena syntynyttä (Burr 1995). 

Sosiaalisen konstruktionismin mukaan ihmiset luovat keskusteluissaan todel-

lisuutta eivätkä vain kuvaile sitä, puhu siitä tai suunnittele sitä. Kieli (= sanat ja 

ei-kielellinen viestintä) nähdään kaiken sosiaalisen toiminnan perustavana muo-

tona. Kielen avulla kerätään tietoa sekä tehdään määritelmiä ja käsityksiä, jotka 
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ohjaavat toimintaa. Toiminta on tekoja, joilla on vaikutuksia ja joille annetaan 

merkityksiä. Kieli on pikemminkin todellisuutta luovaa kuin kuvausta siitä. (Ger-

gen 1999, Burr 1995.)  

Tässä tutkimuksessa korostetaan monien yksilöllisten totuuksien olemassa-

oloa ja ollaan kiinnostuneita siitä, miten näistä erilaisista todellisuuksista kerro-

taan. Erilaisista todellisuuksista syntyy erilaisia tapoja kertoa. Kertomusten väli-

sessä keskustelussa on läsnä useampia ääniä, joiden muodostama polyfonia raken-

taa hetkittäin yhteisestikin jaettavaa todellisuutta ja saattaa muuttaa käsityksiä. 

Muutos on prosessi, jota ei voi ennalta määritellä. Se syntyy ja kehittyy sosiaali-

sessa vuorovaikutuksessa. 

Ihmisten sosiaaliset ongelmat voidaan nähdä myös rakentuvan kielessä, ei-

vätkä ne siis välttämättä ole yksilön psyykkisen rakenteen vajavuuksia tai systee-

misiä ongelmia. Tähän perustuen kaikessa hoitamisessa olisi tarkoituksenmukais-

ta keskittyä kielen (= kokonaisvaltaisen läsnäolon, sanallisen ja ei-sanallisen 

kommunikaation) ja vuorovaikutuksen kuunteluun ja myös paneutua luomaan 

kontekstia, jossa potilaan kohtaaminen ja hänen kertomisensa on mahdollista. 

(Anderson & Goolishian 1988.) 

Sosiaalinen konstruktionismi painottaa kielen suhteellisuutta. Sanojen merki-

tys on niiden käyttäjästä riippuvaista. Kieli on syntynyt sidoksissa kulttuurisiin 

tarinoihin ja toisaalta aina tilannesidonnaista, kuulijansa huomioivaa ja seurauksia 

tuottavaa. Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa on näin ollen aina läsnä mennyt, tämä 

hetki ja tulevaisuus.  

Sosiaalinen konstruktionismi taustateorianaan tutkimukseni lähestyy suhtees-

sa olemisen ilmiötä kahden ihmisen välisenä sosiaalisesti konstruoituna todelli-

suutena (Gergen 1985, Burr 1995, Jokinen ym. 2000, Heiskala 2000). Suhteen 

todellisuuden luonne rakentuu hyvin monenlaisten tekijöiden vaikutuksesta (Hol-

stein & Miller 1993). Lääkärin ja potilaan kohtaamisessa on sekä lääkäri että 

potilas mukana myös erilaissa suhteissa elävänä sosiaalisena olentona. Suhteen 

laatuun, vuorovaikutukseen ja kieleen  vaikuttaa lääkärin kyky olla läsnä, lääkärin 

sisäänrakentunut käsitys ihmisestä, itsetuntemus ja itsetietoisuus. (Borrell-Carrió 

ym. 2004.) 

3.2 Dialogisuus 

Useilla eri tieteen aloilla, kuten hoitotieteessä ja erityisesti mielenterveystyössä, 

on alettu puhua keskeisten vuorovaikutustaitojen sijaan dialogisesta suhteesta 

toiseen ihmiseen ja maailmaan yleensä (Hummelvoll 1996, Koivisto 2003, Wat-
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kins ym. 2001). Dialogisessa suhteessa antaudutaan kahden tai useamman yksilön 

väliseen suhteeseen. Dialogisen suhteen merkitystä korostaa ajatus, että yhteys 

toiseen ihmiseen mahdollistaa muutoksen, tietoisuuden laajentumisen. (Punkanen 

2001.)  

Useita vuosikymmeniä, Balintin ajoista asti, on haluttu selvittää, onnistuuko 

tällaisten suhteiden syntyminen ja ylläpitäminen lääkärin ja potilaan välillä. On 

haluttu ymmärtää, mitä hoitosuhteissa tapahtuu ja millaisia ulottuvuuksia suhtei-

siin tulee vuorovaikutustilanteiden ulkopuolelta. Tarkastelun kohteena on ollut 

sekä vuorovaikutuksen näkyvä että kätketty luonne, mitä voidaan kutsua potilaan 

ja lääkärin väliseksi vetoomus-vastausdialogiksi (Rekola 1994). Dialogisessa 

suhteessa on kysymys myönteisestä ja yhdistävästä kanssakäymisen muodosta, 

joka myöntää osapuolille monenlaisia oikeuksia ja samalla asettaa monentyyppis-

tä vastuuta. Se, miten tällainen kanssakäymisen muoto yksilöiden välille raken-

tuu, on moniulotteinen kysymys. (Riikonen & Makkonen 2005.) 

Tutkimuksessani dialogi nähdään ihmisten välisenä ensisijaisesti kielellisenä 

kohtaamisena (Wink 2007) ja valta-asetelmista vapaana vuoropuheluna (Freire& 

Macedo 1993), jonka tavoitteena on ennen kaikkea pyrkiä luomaan uutta, yhteistä 

ymmärrystä (Saari 2009) erilaisten todellisuuksien kohdatessa. 

Käsite dialogi tulee kreikan kielen sanoista dia (‘kautta, läpi’) ja logos (‘sa-

nan sisältö, merkitys’). Se tarkoittaa kaksinpuhelua, vuoropuhelua, keskustelua tai 

keskustelun muotoista kirjallista tuotetta. Isaacs (2001) on tulkinnut dialogia mer-

kitysten virtaamiseksi. Hänen mukaansa dialogin tavoitteena on saavuttaa keskus-

telukumppaneiden välillä uusi yhteinen ymmärrys, jolle tuleva ajattelu ja toiminta 

perustuvat. Dialogilla pyritään luomaan keskustelutilanteen ilmapiiriä sellaiseksi, 

että siinä on mahdollista löytää sellaista uutta, jota kumpikaan keskusteluun osal-

listuva ei yksin olisi kyennyt löytämään. (Isaacs 2001.) Potilaalta saatu tieto ra-

kentuu yhdessä ja auttaa diagnoosin teossa. 

Marková (1990) on erotellut dialogisuuden ja dialogin. Dialogisuus on olemi-

sen muoto, laajemmin ajateltuna asennoitumista. Asenteena se kuvastaa avoi-

muutta uusille asioille ja valmiutta elinikäiseen oppimiseen. Dialogi taas on 

kommunikaation muoto, tapa neuvotella ja keskustella. (Marková 1990.) 

Dialogissa voidaan siis ajatella syntyvän uudenlaista, jaettua sosiaalista todel-

lisuutta. Riittävän erilaisena tämä todellisuus uudistaa potilaan kokemusta ja käsi-

tystä itsestään ja elämästään. Lyhyetkin dialogiset hetket jäävät yksilöiden mie-

leen jakamisen ja kohtaamisen kokemuksina. Dialogi on luova yhdessä olemisen 

muoto, jossa osallistujien yhteistoiminnalla, yhdessä ajattelemalla, syntyy uusia 

näkökulmia.  
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Filosofi Martin Buberin (1993) käsitys yhteyden saamisesta maailmaan on 

syntynyt ajatuksesta, että ihmisyksilön kehittyminen ja sulautuminen kokonaisek-

si olemukseksi ei voi koskaan tapahtua ilman toista ihmistä. Ihminen on syntynyt 

tarvitsevana, toisesta riippuvaisena olentona yhteyteen, dialogiseen vuorovaiku-

tukseen. Dialogisen käsityksen mukaan koko elämänsä ajan ihminen tarvitsee 

toista toteutuakseen ja ikään kuin luodakseen itseään ja identiteettiään. Ilman 

Sinua ei ole Minua. Buberin mukaan Minä–Sinä-suhteessa toinen persoona vah-

vistaa toista persoonaa ja tunnistaa tämän arvon ja ainutlaatuisuuden. (Buber 

1993.) Buberilaisessa ajattelussa korostuu toisaalta persoonallisuus ja toisaalta 

sosiaalisuus. Käsitys itsestä syntyy suhteessa toiseen. Tätä suhdetta luodaan ja 

ylläpidetään kielellä ja vuorovaikutuksella. (O’Sullivan 2012.) 

Dialogissa olemisen kaksi ehtoa on 1) oleminen avoimessa yhteydessä toi-

seen ja 2) oleminen kokonaisena ihmisenä, omana itsenään (Ojanen 2009). Ollak-

seen oma itsensä, oman elämänsä subjekti, tarinansa käsikirjoittaja, ihminen tar-

vitsee tulla nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään (Scott ym. 2009). Jokainen ih-

minen haluaa tulla vakavasti otetuksi itsenään. Tärkeää olisi oppia kuuntelemaan 

sitä, mitä ihmiset puhuvat eikä sitä, mitä olettaa omien mielensisäisten käsitysten-

sä perusteella heidän tarkoittavan. (Anderson & Goolishian 1988.) 

3.2.1 Dialogisuus hoitosuhteessa  

Voidakseen kuulla toista on opittava lukemaan toisen merkkejä, sanoja ja ruu-

miinkieltä. Ihmisten välinen vuorovaikutus on merkkien havainnointia. Vo-

loshinovin (1990) mukaan ihmisten välinen kanssakäyminen on merkkivälitteistä. 

Puhuttu kieli on tärkein käyttämämme merkki. Kielen lisäksi myös kaikki ei- 

kielellinen toimii merkkivälineenä. Merkki ilmaisee yksilölle vuorovaikutuksen 

sisältöä ja merkitystä. Siitä on luettavissa, mitä toisen puhe vaikuttaa toiseen osa-

puoleen sekä millainen suhde kuulijalla on kyseessä olevaan asiaan. Ilmaistessaan 

yksilön suhdetta johonkin merkki kertoo yksilön sisäisestä puheesta, minkä takia 

sen merkitys on niin suuri, että sen tulisi päästä tarkastelun kohteeksi. (Vo-

loshinov 1990.) Dialogisessa suhteessa ollaan kiinnostuneita aidosti toisesta ja 

siitä kertomuksesta, mitä hän merkeillään kertoo. 

Potilaan suhde sairauteen voi olla haavoittavampi, toimintakykyä heikentä-

vämpi kuin itse sairaus. Potilaan huoli ja pelko voi ilmetä monella tavalla, hiljai-

suutena, vapinana tai koko sairauden torjumisena. Potilas vetoaa merkkien väli-

tyksellä lääkäriinsä. Dialogisessa suhteessa, vetoomus-vastausprosessissa, sairaan 
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on mahdollista tunnistaa ja jäsentää niitä elämänsä alueita, jotka hänen historias-

saan on laiminlyöty aikaisemmin. (Rekola 1994.) 

Kauko Haarakangas (1997) on tutkinut psykiatrisia hoitokokouskeskusteluja 

käyttäen Bakhtinin teorioita dialogisuudesta. Hänen mielenkiintonsa kohdistui 

kielellisiin merkityksenantoihin ja niiden muuttumiseen hoitoprosessin aikana. 

Tutkimuksessaan hän tarkasteli, miten on mahdollista päästä lukemaan yksilön 

sisäistä puhetta. Semiotiikka ja sosiaalinen konstruktionismi teoreettisena ajatte-

lunaan hänkin päätyi ajatukseen, että merkitykset välittyvät merkein, sanoin ja ei-

kielellisin viestein. Havainnoimalla näitä keskustelijoiden välisiä merkkejä voi-

daan tutkia myös muuttumista ja parantumista hoitoprosessin aikana. (Haarakan-

gas 1997.)  

Yksilön kehitystä ajatellen sisäinen puhe on sosiaalisesti syntynyttä, kehityk-

sen eri vaiheissa tai elämän eri tilanteissa sisäistettyjä käsityksiä. Sisäisessä pu-

heessa kuuluu käsitys itsestä ja käsitys itsen ulkopuolella olevasta toisesta. Käsi-

tys omasta ja toisen arvosta välittyy kanssakäymisessä merkkien avulla. Vuoro-

vaikutuksessa on tiedostettava sisäisessä puheessa kuuluvat eri ajanjaksojen ja 

sosiaalisten suhteiden vaikutuksesta syntyneet äänet, jotka mahdollisesti ovat 

esteenä dialogiin, omana itsenä olemiseen ja toisen kohtaamiseen. (Voloshinov 

1990.) 

Minä ja Toinen 

Dialogisuuden perusta hoitosuhteessa rakentuu vastavuoroiselle, tasavertaiselle 

vuorovaikutukselle Minä–Sinä-suhteessa. Buber (1993) on todennut ihmisen 

elävän kahdenlaisissa suhteissa: Minä–Sinä- ja Minä–Se-suhteissa. Minuutta 

voidaan tarkastella suhteessa Sinuun tai suhteessa Siihen. 

Minä–Sinä-suhteessa Minä on persoona, joka asettuu yhteyteen muiden per-

soonien kanssa. Minän ja Sinän kohtaaminen on kiinnostusta toisesta, avointa ja 

vastavuoroista, siis dialogista. Suhteessa korostuu vastuullisuus ja tietoisuus itses-

tä, omasta minuudesta sekä toisesta ja toisen minuudesta. Tällaisessa suhteessa 

kunnioitetaan toisen toiseutta, erilaisuutta, Sinuutta. Buberin ajatuksen mukaan 

oleellinen dialogissa ei sijaitse Minussa tai Sinussa, vaan se tapahtuu näiden vä-

lissä. (Buber 1993.) 

Dialoginen suhde, perustuessaan Minän ja Sinän samanaikaiseen vastavuo-

roisuuteen, ei ole kummankaan osapuolen yksin aikaan saamaa, vaan se on aina 

jotain yhteisesti tuotettua, uutta luovaa ja ennalta arvaamatonta. Dialogisen suh-

teen piirteitä ovat kumppanuuden, luottamuksen, läheisyyden ja lämmön kokemus 
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(Heikkinen & Laine 1997). Freiren (2005) mukaan dialogi vaatii syvää uskoa 

ihmiseen, uskoa hänen kykyynsä uudistua ja mahdollisuuteensa koostua ja raken-

tua uudelleen. Dialogisessa suhteessa uskotaan yksilön haluun tulla enemmän 

itsekseen. Tällainen luottamus toiseen ihmiseen luo hoitamisen kohtaamisiin toi-

voa ja tulevaisuutta.  

Suhteessa toiseen 

Rekola (1994) puhuu potilas-lääkärisuhteesta sekä asiantuntemukseen että kans-

saihmisyyteen perustuvana, toista ihmistä varten olemisena. Tällöin hänen mu-

kaansa potilaan vetoomus kuullaan, vastaanotetaan ja siihen vastataan. 

Jos potilasta hoidetaan objektina, hoitamisen kohteena, voidaan suhteen aja-

tella olevan Minä–Se-suhde, jolloin suhde ei ole enää dialoginen vaan monologi-

nen. Tällöin puhutaan toiselle (to) eikä toisen kanssa (with). Buberin (1993) mu-

kaan Minä–Se-suhde eristää, ei ole arvostava suhde ja epäinhimillistää inhimillis-

tä olemassaoloa. Minä–Se-suhteessa onnistuu sairaan kehon hoitaminen. Sairaan 

hoitaminen hänen elämänsä huomioon ottaen tarvitsee sen sijaan Minä–Sinä-

suhteen. Tämä suhde korostaa kahden subjektin molemminpuolista, vastavuorois-

ta, inhimillistä olemassaoloa, jossa tapahtuu kohtaamista. Kohtaaminen on autent-

tista, eikä kumpikaan määrittele toista tai käytä toista toimintansa kohteena.  

Ihminen ei voi elää jatkuvasti pelkästään Minä–Sinä-suhteessa, vaan välillä 

on palattava Minä–Se-suhteeseen. Näin tapahtuu myös potilas-lääkärisuhteessa. 

Buberin (1993) mukaan kerran syntyneeseen Minän kokemukseen Sinusta voi-

daan kuitenkin aina palata. Dialoginen kokemus vakuuttaa nähdyksi ja kuulluksi 

tulemisen mahdollisuudesta suhteessa ja lisää siihen turvallisuutta ja luottamusta. 

Kokemus antaa oikeutuksen dialogiin. Siten lyhytkin dialoginen hetki potilas-

lääkärisuhteessa rakentaa suhteen mahdollisuuksia. Jos ihmisten välinen suhde on 

pelkästään Minä–Se-tasolla, saattaa syntyä konflikteja ja pettymyksen kokemuk-

sia suhteessa. Ihminen on Minä–Se-suhteessa asioihin, esineisiin, ajatuksiin, tie-

toon ja erilaisiin ilmiöihin maailmassa. 

Buberia tulkiten voidaan ajatella, että tullakseen enemmän omaksi itsekseen, 

siis ollakseen subjektina olemassa, on oltava suhteessa toiseen ihmiseen. Tämä 

liittyy dialogin ontologiseen perustaan. Potilas-lääkärisuhteen tärkeimmäksi ky-

symykseksi nouseekin, miten suhteessa tarkoituksenmukaisesti vuorotellaan Mi-

nä–Sinä- ja Minä–Se-suhteiden välillä niin, että suhde palvelee potilaan hyvää ja 

parantaa.  
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Tarkoituksenmukaisuuden periaate potilas-lääkärisuhteessa toteutuu vuorotte-

luna monologisen dialogin ja dialogisen dialogin välillä. Monologisessa dialogis-

sa toisen lausuma ei kytkeydy välittömästi edelliseen lausumaan, vaan kukin kes-

kusteluun osallistuva tuo omia näkökulmiaan esille vuorotellen, rinnakkain. Dia-

logisessa dialogissa potilaan kokemuksille antamat sosiaaliset merkitykset avau-

tuvat ja niitä voidaan tarkastella yhteistä ymmärrystä rakentavasti. Tällaisessa 

vuorovaikutuksessa potilaalla on mahdollista luoda itseään uudelleen ja määrittää 

suhdettaan kokemuksiinsa, sairauteensa tai toisiin ihmisiin tämän hetken todelli-

suutta vastaavaksi. (Seikkula 1995.) 

Eksistentiaalisella, ihmisenä olemisen tasolla lääkäri-potilassuhde on tasaver-

tainen, symmetrinen, mutta tiedon ja asiantuntijuuden tasolla potilas-lääkärisuhde 

on epäsymmetrinen. Yhteisen ymmärryksen rakentuminen tapahtuu dialogissa, 

johon molemmat sen osapuolet tuovat oman äänensä. Lääkärin asiantuntijaääni on 

riittävästi erilainen lisäämään myös potilaan ymmärrystä omasta tilanteestaan. 

Pelkkä empatia, potilaan ymmärtäminen asettumalla hänen asemaansa ja tavoitte-

lemalla hänen kokemustaan, ei riitä uuden ymmärryksen saavuttamiseksi.  

3.2.2 Dialogi keskustelumuotona 

Dialogi eroaa keskustelumuotona tavanomaisesta keskustelusta. Isaacs (2001) 

korostaa, että dialogi on tavallista kypsempää keskustelua. Se on kommunikaatio-

ta, jossa keskustelijat hyödyntävät tunneälyään ja ovat mukana koko persoonal-

laan. Dialogiin ei kuulu periaatteellinen oman kannanoton puolustaminen, vaan 

dialogissa on tarkoitus rikastuttaa keskustelua yhteisen tavoitteen, uudenlaisen 

merkityksen, saavuttamiseksi. Dialogissa kiinnostutaan tarkkaavaisesti kuuntele-

maan asiakkaan käyttämää kieltä. Potilaan sanavalinnat ja äänensävyt antavat 

vihjeitä ongelman määritykseen ja hoitopäätösten tekemiseen. Huolellinen kuun-

teleminen ja keskittyminen potilaan kertomukseen auttaa tavoitteen saavuttami-

sessa.  

Dialogissa ei ole koskaan ennakoitua lopputulosta. Myös dialogisella keskus-

telulla on kuitenkin omat sääntönsä. Osallistumisen säännön mukaan dialogi pe-

rustuu vapaaehtoiseen ja aktiiviseen osallistumiseen. Kaikilla dialogiin osallistu-

villa on yhtäläinen mahdollisuus vaikuttaa sen etenemiseen. Sitoutumisen sään-

nön mukaan dialogissa pyritään pitkäjänteisesti yhteisen ymmärryksen syntymi-

seen, vaikka osapuolet olisivatkin eri mieltä asioista. Vastavuoroisuus merkitsee 

kunnioitusta osapuolten välillä, kykyä kuunnella toista ja ilmaista, mitä kuultu on 

herättänyt. Rehellisyyden säännön mukaan dialogissa ollaan vilpittömästi ja ai-
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dosti omana itsenä kokonaisvaltaisesti. Reflektiivisyyden säännön mukaan osal-

listujat pyrkivät dialogissa ymmärtämään itseään ja toista entistä paremmin käyt-

tämällä apunaan reflektiota. (Burbules 1993.) 

Dialogille on olennaista läsnäolo ja emotionaalisuus. Tunneilmaisujen salli-

minen ja niistä kiinnostuminen voi tuoda esiin, kuinka sairaudelle kokemuksena 

annetut merkitykset ovat potilaalle usein ongelmallisempia kuin itse sairauden 

fyysiset oireet. Näin ollen sanoilla ja kielellä sekä ei-kielellisellä viestinnällä voi-

daan päästä lähemmäksi potilaan todellisuutta kuin pelkällä oirekuvauksella. Kieli 

ja ongelmallinen vuorovaikutus näyttävät myös ylläpitävän esimerkiksi perheen-

jäsenten ristiriitoja ja niistä johtuvaa oirehdintaa. (Andersson & Goolishian 1998.) 

Bakhtin korostaa vastaamisen, responsiivisuuden, merkitystä. Ideat ja ajatuk-

set eivät ole yksilöllisiä muodostelmia, vaan ne ovat intersubjektiivisesti syntynei-

tä. Hän laajentaa käsitystä tietoisuuksien sosiaalisuuteen. Dialogi onkin aistein 

havaittavan kanssakäymisen lisäksi myös eri tietoisuuksien välillä tapahtuvaa 

keskustelua yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. (Bakhtin 1986.) 

Dialogisessa keskustelussa kukin puhuja vuorollaan asettautuu suhteeseen 

ympärillä oleviin ihmisiin ja pyrkii lausumissaan ottamaan huomioon sekä kuuli-

jan että kontekstin, jossa vuorovaikutus tapahtuu. Omien vastaussanojensa viivyt-

täminen, odottaminen ja niille tilanantaminen oikeaan aikaan kuuluu dialogiseen 

keskusteluun. Dialogissa jokainen keskustelija tietää jo puhuessaan, että hänen 

sanallaan on merkitystä, ja voi olla vakuuttunut siitä, että se tulee vastaanotetuksi. 

Keskustelu on responsiivista. Dialogisessa keskustelussa ei tavoitella lopullisia 

totuuksia eikä lopullisia vastauksia. Siinä synnytetään sen hetkistä yhteistä, jaet-

tua todellisuutta. Monologisen yksin ajattelemisen ja puhumisen sijaan puhutaan 

yhdessä ajattelemisen taidosta. (Seikkula & Arnkil 2005, Isaacs 2001.) 

Dialogisuudessa painotetaan ihmisten välisyyttä ja siinä syntyvää uutta ym-

märrystä. Voloshinovin (1990) mukaan ainakin puolet ”sanasta” kuuluu puhujalle, 

toinen puoli on kuulijan. Dialogissa puhuja on aina puhuessaan tietoinen kuulijas-

ta. Jokainen ottaa dialogisessa keskustelussa huomioon kuulijansa kokonaisuute-

na, hänen edelliset sanansa, hänen asentonsa, tunneilmaisunsa, ilmeensä ja eleen-

sä. Myös hiljaisuudella on dialogissa merkitystä. Bakhtin (1991) kuvaa tällaista 

sosiaalista todellisuutta polyfoniseksi, moniääniseksi. Tässä tutkimuksessa kes-

kusteluun ja puheeseen perustuva vuorovaikutus nähdään perustavasti hyödyllise-

nä. Ajatuksena on, että jo itse keskustelu on ”parantavaa” (Wahlström 1999).  

Dialogisessa keskustelussa huolehditaan polyfonisuudesta. Siinä ei etsitä oi-

keaa tai väärää, vaan kaikkien äänet tulevat vastaanotetuksi yhteisen ymmärryk-

sen synnyttämisessä. Dialogisen keskustelun periaattein etenevässä moniammatil-
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lisessa hoitoneuvottelussa tavoitellaan tilannetta, jossa myös eri ammattikuntien 

välinen perinteinen hierarkia väistyy ja kaikkien keskusteluun osallistuvien äänet 

ovat samanarvoisia. (Seikkula & Arnkill 2005.) 

3.3 Reflektio ja reflektiivinen käytäntö 

Reflektio liitetään uuden oppimiseen, terapeuttiseen työskentelyyn ja itsensä ke-

hittämiseen (Aukes 2008). Reflektiivisyyttä pidetään opetusta käsittelevässä kir-

jallisuudessa osoituksena ammattilaisen pätevyydestä (Boud ym. 1985, Epstein & 

Hundert 2002, Schön 1983). Useisiin lääketieteen koulutusohjelmiin on lisätty 

reflektiivisyyden vaatimuksia (Catto 2005, College of Family Physicians of Ca-

nada 2007, General Medical Council 2005, EURACT 2005), vaikka sen arvioi-

minen on osoittautunut haasteelliseksi. (Mann ym. 2009.)  

Reflektiivisyyteen liitetään yksilön uskomusten, asenteiden ja tietämisen pe-

rusteiden aktiivinen ja huolellinen pohtiminen. Reflektiivinen ajatteleminen on 

sen ajattelemista, miten ajattelemme (Dewey 1933). Kokemuksesta, joka käynnis-

tää reflektion, käytetään nimitystä prereflektiivinen tila. Itseään tarkasti havain-

noiva yksilö tiedostaa kokemuksen merkityksellisyyden ja pyrkii ymmärtämään 

itseään hakemalla vastausta heränneeseen kysymykseen reflektoimalla. Ollessaan 

kokemuksensa kanssa vuorovaikutuksessa mieli suuntautuu ratkaisemaan herän-

nyttä kysymystä ajattelun avulla. Mieli hakee ja etsii tilanteeseen liittyvää moni-

puolista tietoa, erilaisia hypoteeseja ja vaihtoehtoisia ajatusmalleja uuden ymmär-

ryksen löytymiseksi. Mielen työskentelyn jälkeen ratkaisua testataan ajattelemalla 

oman syntyneen ymmärryksen ja vastauksen toimivuutta. Pelkkä tiedollinen kä-

sittely ei riitä reflektioon, vaan siihen tarvitaan kokemusta, tahtoa, avointa asen-

netta ja uskoa omiin kykyihin löytää vastauksia itsestä. (Lyons 2010.) 

Tutkimuksessani määrittelen reflektion Aukesin (2008) tapaan kokemusten 

perusteelliseksi tutkimiseksi ja arvioimiseksi sekä niiden merkitysten tarkastele-

miseksi tarkoituksenmukaisen toiminnan, oppimisen ja kehittymisen sekä lääkärin 

oman hyvinvoinnin takia. Samoin kuin Aukes ajattelen, että kokemusten reflek-

tointi ulottuu myös potilaan ja kaikkien vuorovaikutustilanteessa läsnä olevien 

kokemusten reflektointiin. 

Tukeudun Aukesin käsitykseen persoonallisesta reflektiosta, joka käsittää tun-

temuksia, tunteita, ajatuksia ja mielikuvia (inner data) eli mielensisäisiä tapahtu-

mia, joita herää toiminnan – potilaan hoitamisen – aikana suhteessa itseen ja toi-

seen. Persoonallinen reflektio lähtee ajatuksesta, että sanat ja toisen kertomus 

koskettavat, mutta toista ei kuitenkaan koskaan voi lopullisesti ymmärtää eikä 
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maailmaa voi nähdä täsmälleen samalla tavalla kuin hän. Omalla reflektiivisyy-

dellä voi sen sijaan kiinnostua toisesta ja auttaa toista ymmärtämään paremmin 

itseään. (Aukes 2008.) Persoonalliselle reflektiolle on luontaisempaa kiinnostua 

kaikista tunteista, ruumiillisista aistimuksista ja ajatuksista ja hyväksyä ne kuin 

olla välittämättä niistä, koska ne antavat lisäinformaatiota vuorovaikutuksen osa-

puolista. Edellisten tutkimiseen ja analysoimiseen käytetään aikaa ja paneudutaan 

kuuntelemiseen sitoutumalla dialogiin. Toisen kokemuksia persoonallisesti reflek-

toidessaan on suotavaa viivyttää omaa vastausta, miettiä oikeita, tarkentavia ky-

symyksiä esitettäväksi sopivalla hetkellä. (Aukes 2008.) Näin ollen persoonallista 

reflektointia tarvitaan ylläpitämään suhdekeskeisyyttä ja dialogia.  

Persoonallisesti ja luovasti työtään tekevä praktikko näyttää käyttävän impli-

siittistä tietoaan. Hän reflektoi sitä, tarkentaa heränneitä ajatuksiaan ja tunteitaan 

avoimesti kysymällä lisää itseltään ja potilaalta. Herkkyys omia kokemuksia, 

tunteita ja niiden alkuperää kohtaan on välttämätöntä voidakseen hyödyntää im-

plisiittistä tietoaan. Reflektio on kokonaisvaltaisen tietämisen ja laajan tiedon 

keräämisen tapa. (Lyons 2010.) 

Lääketieteen käytännöissä reflektio voidaan Aukesin ym. ( 2007) mukaan ja-

kaa tieteelliseen ja persoonalliseen reflektointiin. Loogistieteellinen reflektointi 

on lähinnä kriittistä reflektointia, jossa tutkitaan vallitsevan tiedon pätevyyttä. 

Persoonallisessa reflektoinnissa tarkastellaan ja arvioidaan kokemuksia kirkastaen 

ja luoden niille merkityksiä sen mukaan, miten hyödyllisiä ja merkityksellisiä 

kokemukset ovat sen hetkisen käytännön, oman oppimisen ja kehittymisen kan-

nalta. Persoonallinen reflektointi kiinnittää huomiota tunteisiin, tuntemuksiin, 

ajatuksiin ja mielikuviin. Sen tehtävänä on vapauttaa persoonallisuus käyttöön 

potilashoidon käytännöissä. Persoonallinen reflektointi sisältää myös potilaiden 

kokemusten huomioonottamista ja lisää tietoisuutta suhteessa olemiseen koke-

muksellisuutta korostaen. (Aukes ym. 2007.) 

Koska kognition lisäksi lääkärin toimintaan vaikuttavat aina hänen tunteensa 

(van Veen ym. 2005, Sutton & Wheatley 2003) ja hänen henkilökohtaiset tarpeen-

sa (Deci & Ryan 2000), reflektion avulla lisätään tietoisuutta itsestä ja kykyä olla 

enemmän läsnä persoonallisesti. 

3.3.1 Reflektio ja oppiminen 

Vaikka reflektion merkitys oppimisessa ja itsetuntemuksen lisäämisessä on kiista-

ton, ei ole tavanomaista tutkia ja opettaa reflektiivisiä käytäntöjä sillä tasolla, että 

myös kokemusten emotionaalinen käsittely olisi mahdollista (Lyons 2010). Ref-
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lektiivisyyden lisääntymistä tukevalta koulutukselta edellytetään, että dialogiset 

suhteet kouluttajiin mahdollistavat sosiaalisen tilan koulutettaville itsensä tarkas-

teluun ja oppimiskokemusten reflektointiin. Tällaisessa oppimisympäristössä 

arvostetaan oppijan kokemuksia ja niihin liittyviä tunteita oppimisen kannalta 

merkityksellisinä. Passiivisesta uuden tiedon vastaanottajasta kehittyy elinikäises-

ti kokemuksistaan oppiva, omaa toimintaansa reflektoiva ammattilainen. (Ryan 

2010.) 

Boudin (1989) mukaan kokemusten mieleen palauttaminen ja uudelleen ku-

vaileminen, kokemuksiin liittyneiden kielteisten ja myönteisten tunteiden läpi-

käyminen ja kokemusten uudelleen arvioiminen mahdollistavat ammatillisen 

kehittymisen. Kokemusten mieleen jättämät, jopa ruumiilliset muistikuvat itsestä 

ammattilaisena (Inckle 2010) voidaan analysoida dialogisessa suhteessa oppijan 

ja kouluttajan välillä, jotta niiden merkitys tukisi oppijan ammatillista kasvua. 

Reflektioita ylläpitävän vuorovaikutuksen avulla oppimisympäristö mahdollistaa 

sen, että oppijan ajatteluprosessit, kokemuksilleen antamat merkitykset ja usko-

mukset tulevat näkyviksi siten, että niiden perusteluja on mahdollista arvioida ja 

kyseenalaistaa ja niistä voi saada palautetta (Rauste-von Wright 1997).  

Reflektiota käynnistävät, ylläpitävät ja edistävät sekä tiedollisesti että emo-

tionaalisesti tukeva oppimisympäristö, autenttinen konteksti, yksilöllisiä eroja 

hyväksyvä oppimistyyli, mentorointi, palautteen antaminen, ryhmäkeskustelut ja 

vapaa mielipiteiden ilmaisu. Reflektion käynnistymistä helpottavat reflektion 

merkityksen ymmärtäminen ja aikaisemmat myönteiset oppimiskokemukset. 

(Mann ym. 2009.) Oman toiminnan kriittinen tarkastelu ja omien ammattikäytän-

töjen kehittäminen on moniulotteinen prosessi, joka parhaimmillaan johtaa oman 

persoonallisen työtavan löytymiseen ja sitä kautta oman luovuuden käyttöön ref-

lektiivisenä ammattilaisena. (Mezirow 1991.) Lääkärin ammatillisuuden perusta-

vaa laatua olevana asiana on valppaus toimia tarkoituksenmukaisella tavalla pyr-

kien kohtaamaan potilas, olemalla itse läsnä ja kiinnostumalla tästä häntä arvosta-

valla uteliaisuudella. Tämä edellyttää lääkäriltä tietoisuutta itsestä ja itsereflektio-

taitoja. (Weick & Sutcliffe 2001.) 

3.4 Suhdekeskeisyys  

Potilaskeskeistä vuorovaikutusta ja biopsykososiaalista lähestymismallia voidaan 

pitää suhdekeskeisen hoitamisen mallin edelläkävijöinä. Suhdekeskeisyydessä 

korostetaan sekä potilaan että lääkärin persoonan huomioimista hoitotapahtumas-

sa ja vuorovaikutuksen rakentumisessa. (Suchman 2006.) Suhdekeskeisyys on 
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merkittävä kehys koko terveydenhoitojärjestelmän kehittämisen kannalta. Suhde-

keskeinen hoitaminen on toimintaa, jossa arvostetaan ja pidetään huolta kaikista 

suhteista, jotka muodostavat hoitamiselle kontekstin. (Charon 2001, PFTF 2005.) 

Tutkimuksessa keskityn suhdekeskeisen ajattelun tarkastelussa lääkärin suhtee-

seen itseensä ja potilaaseen. 

3.4.1 Suhdekeskeisyyttä selittävä teoria (CRPR)  

Tukeudun tutkimuksessani suhdekeskeisen hoitamisen taustalla olevaan Complex 

responsive processes of relating (myöh. CRPR) -teoriaan, josta on muotoutunut 

tutkimukselle keskeinen tarkastelunäkökulma. CRPR-teoria nostaa esiin ihmisten 

välisten suhteiden monimutkaisuuden ja haastaa vuorovaikutuksen tutkijoita nä-

kemään kommunikaation taustalla vaikuttavia osin tiedostamattomia prosesseja. 

(Suchman 2006.) CRPR-teoria tarjoaa näkökulman ihmisen mielen, minäkoke-

muksen ja suhteessa olemisen ulottuvuuksien tutkimiseen. Teoria keskittyy huo-

mioimaan hetki hetkeltä vuorovaikutuksen dynamiikkaa, ymmärtämään sitä ja 

siinä tapahtuvia merkityksen rakentumisia osapuolten välillä ja heidän ajatuksis-

saan. Vaikuttamisen ja vaikuttumisen tiedostaminen suhteessa toiseen on merki-

tyksellistä. (Suchman 2006, vrt. Buber 1993.)  

Suhdekeskeisyys tarkoittaa syvää tietoisuutta suhteen merkityksestä hoitami-

sen kannalta. Suhteeseen tarvitaan läsnäoloa tässä ja nyt -hetkessä, tämänhetki-

syyttä, uteliaisuutta ja aitoa kiinnostusta sekä omasta että toisen tavasta olla ja 

ajatella, erilaisuuden todellista hyväksymistä ja siitä rikastumista, luovuutta, us-

koa omaan ja toisen subjektiuteen ja asiantuntijuuteen sekä luottamusta prosessiin 

ja suhteen itseorganisoitumiseen (Suchman & Williamson 2011). Suhdekeskeisen 

hoitamisen taustalta on puuttunut eksplisiittinen teoreettinen kehys, vaikka se 

Suchmanin (2006) mukaan lääkäreillä näyttää olevan implisiittisenä metateoriana 

siitä, kuinka hoitamisesta tulisi ajatella ja miten toimia parhaiten. Ratkaisua on 

etsitty tutkimuksissa satunnaisesti perustaen suhteessa olemista muun muassa 

psykoanalyyttiseen ajatteluun ja kiintymyssuhdeteoriaan. (Suchman 2006.)  

CRPR-teoria integroi sosiaaliseen konstruktionismiin perustuvaa ymmärrystä 

yksilöllisten totuuksien olemassaolosta suhteen rakentumiseen. Teorian mukaan 

merkitykset rakentuvat vuorovaikutuksessa hetki hetkeltä vuorovaikutukseen 

osallistujien mielessä. Teoria ottaa huomioon ihmisen sosiaalisena olentona. Täl-

löin myös suhteissa pitäisi kunnioittaa toisen subjektiutta eikä rakentaa roolimal-

leihin, valtahierarkioihin tai käyttäytymismalleihin perustuvia suhteita. Suhteen 

itseorganisoituvuus edellyttää jatkuvaa, hetki hetkeltä uudistavaa ja uutta luovaa 
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responsiivisuutta. Vuorovaikutus vaihtelee tarkoituksenmukaisesti lääkärikeskei-

syydestä potilaskeskeisyyteen, spontaanisti ja itseorganisoituvasti stabiilista tilas-

ta vaihtelevaan, aivan uuteen tapaan. (Suchman 2006.)  

Koska suhteen toisen osapuolen merkitysten rakentumista on mahdotonta tie-

tää, prosessin kulku on ennakoimatonta, sitä ei voi kontrolloida. Se mitä puhutaan 

saa merkityksensä juuri sillä hetkellä, kun keskustelu tapahtuu. Teorian mukaan 

suhdekäyttäytyminen perustuu merkitysten rakentumiseen. Suhde saattaa kariu-

tua, jos potilas kokee lääkärin ohittavan potilaan mielestä tärkeiden asioiden kä-

sittelyn. Suhteen tulisi ohjautua kohti yhteisen ymmärryksen lisääntymistä palve-

levaa tavoitetta. Teoria ei nojaa lineaarisiin syy-seuraussuhteisiin, koska koskaan 

ei voi ennustaa, mitä seuraavaksi suhteen toisessa osapuolessa herää. Suhteen 

tapahtumat konstruoituvat hetki hetkeltä. Suhteessa syntyy uutta todellisuutta, 

joka ei ole staattisin menetelmin mitattavissa. Responsiivisuus kuvaa suhdekes-

keisyyden ydintä, suhteessa olemisen tilaa. (Suchman 2006.)  

Itseorganisoitumisen perusperiaatteet 

Itseorganisoituminen tapahtuu vastavuoroisessa, dialogisessa vuorovaikutuksessa, 

jossa toistuu ilmaisu ja vastaus ilmaisulle. Vastavuoroisuus toteutuu sen tiedosta-

misen kautta, että jokaisella ilmaisulla on samanaikaisesti merkitystä molemmille 

vuorovaikutuksen osapuolille. Lääkärin A ilmaisu potilaalle B vaikuttaa molem-

piin samanaikaisesti. Vastavuoroinen vuorovaikutus mahdollistaa lukemattomien 

erilaisten merkitysten rakentumisen suhteessa ja yhteyden kokemuksen, kohtaa-

misen. (Suchman 2006.) 

Itseorganisoituvassa suhteessa, joka rakentuu hetki hetkeltä responsiivisten 

vastausten ja uusien ilmausten jatkuvassa liikkeessä, korostuu pienetkin ilmaisu-

jen sävyjen ja äänenpainojen erot ja sanavalintojen merkitys. Pienikin ero suhde-

käyttäytymisessä saa aikaan ratkaisevia eroja responsiivisuudessa ja prosessien 

etenemisessä. (Suchman 2006.) 

Perinteisesti tarkasteltuna käyttäytymisellä on selitetty aina olevan tarkoituk-

sensa. Myös tiedostamaton tarkoitus vaikuttaa suhdekäyttäytymiseen. Esimerkiksi 

kun lääkäri pyrkii saamaan potilaan sitoutumaan painonpudotukseen, hän saattaa 

viestiä puhetavallaan moitetta. CRPR-teorian mukainen suhteessa oleminen pe-

rustuu sen hetkiseen responsiivisuuteen ja tietoisuuteen oman käyttäytymisen 

vaikutuksesta potilaan kokemukseen ja uusien ratkaisujen esilletuloon. Lääkäri 

saattaa saada potilaan itse oivaltamaan ylipainoisuutensa syitä ja ristiriitaa tahton-

sa ja syömisensä välillä ilman häpeää ja syyllisyyttä. Perinteisesti selitetään suh-
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dekäyttäytymistä myös lineaarisesti, syy–seuraus-ajattelun avulla: potilas alkaa 

pudottaa painoa, koska hän luottaa lääkäriin. Tällöin suhteessa voidaan ennustaa 

tapahtumia, kontrolloida. CRPR-teorian mukainen suhteessa oleminen perustuu 

kahden erillisen subjektin ajatteluun ja valintoihin, jolloin on luotettava myös 

potilaan kykyyn tehdä oikeita päätöksiä. Suhteessa syntyy uutta, yhteistä ymmär-

rystä. Suhteessa ei voida ennakoida mitään, on uskallettava heittäytyä keskeneräi-

syyteen ja epävarmuuteen. Toisen vastausta ei voi ennustaa. Suhteessa olemisen 

malli rakentuu hetki hetkeltä. Tällaista suhteessa olemista ei voi tutkia staattisilla 

muuttujilla, kuten osapuolten sukupuolella, iällä, terveydentilalla, kommunikaa-

tiotaidolla tai yhteistyökyvyllä. Kokemukset ovat yksilöllisiä rakentuen vuorovai-

kutuksessa annettujen merkitysten kautta. (Suchman 2006.) 

CRPR-teoria lisää ymmärrystä suhteessa olemisen dynamiikkaan. Teoriaa 

voidaan soveltaa kahden ihmisen kohtaamisen lisäksi myös yksilön mielen raken-

tumiseen hänen sisäisessä dialogissaan, yksityisessä keskustelussaan muistojensa 

ja mielleyhtymiensä kanssa. Samoin julkinen keskustelu muuttuu, kun riittävän 

erilaiset yksityiset keskustelut ottavat osaa julkiseen keskusteluun. (Suchman 

2006.)  

3.4.2 Suhdekeskeisyys potilaan ja lääkärin kohtaamiseen 

Tietoisuus suhteen merkityksestä auttaa kiinnittämään huomiota siihen, mitä ta-

pahtuu, mistä puhutaan ja millä tavalla puhutaan hetki hetkeltä, siis suhteen sisäl-

töön. Ajattelutavan mukaan on keskityttävä tiedostamaan syvällisemmin lääkärin 

ja potilaan välisen suhteen dynamiikkaa vuorovaikutuksessa sekä suhteen tarkoi-

tusta. Potilas-lääkärisuhteen tarkoituksena on aina jokin yhteisen ymmärryksen 

lisääntymistä palveleva tavoite. (Suchman 2010.) 

Perinteisesti hoitavan osapuolen tehtävänä on olla kuuntelija ja pysyä neut-

raalina, mutta samalla olla avoin suhteessa potilaaseen ja hänen tilanteeseensa. 

Neutraalisuuden korostaminen äärimmäisyyteen vietynä tarkoittaa sitä, että asian-

tuntija etäännyttää itsensä potilaan asiasta ja tilanteesta sivustaseuraajaksi, jolloin 

potilaan tarina ei kosketa häntä tuntevana ihmisenä. (Tähkä 1977, Weingarten 

1998, Achté 1992). Suhdekeskeisessä mallissa neutraalius muuttuu elävyydeksi, 

jota voidaan hyödyntää. Tällaisessa suhteessa olemisessa siirrytään objektiivisesta 

erillisyydestä subjektiiviseen, reflektiiviseen osallisuuteen, jolloin hoitamiseen 

tulee mukaan lämpöä ja välittämistä. Tämän mukaantulo korostaa tunteiden mer-

kitystä ja sallii myös lääkärin olla tunteva ihminen. (Borrell-Carrió ym. 2004.) 
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Suhdekeskeisessä hoitamisen mallissa lääkäri on vahvasti tietoinen suhteen 

luonteen ja sisällön merkityksestä hoitotuloksiin. Tietoisuus suhteen merkitykses-

tä potilaan kokemukseen ja tietoisuus vastaanottotapahtuman vuorovaikutuksen 

merkityksestä kuvastaa lääkärin vastuullisuutta ja ymmärrystä omasta vaikutta-

vuudestaan. (Beach & Inui 2006.) 

Jo aikaisemmin tutkimuksissa on Ongin ym. (1995) mukaan todettu, että poti-

las-lääkärisuhteen onnistumisen kannalta tärkeimpiä tekijöitä ovat suhteen tera-

peuttiset ominaisuudet. Suhteen tulisi rakentua luottamuksen varaan, mikä edel-

lyttää empatiaa, aitoutta, toisen hyväksyntää ja lämpöä. Potilasta kannustetaan 

kertomaan omat ajatukset, tunteet ja huolenaiheet samalla tavoin kuin potilaskes-

keisessä hoidossa. Luottamus merkitsee potilaalle tietoisuutta siitä, että hänen 

kertomuksensa tulee potilas-lääkärisuhteessa kuulluksi. Lääkärin tehtävänä on 

tutkijoiden mukaan ymmärtää potilaan kokemusmaailmaa tämän lähtökohdista 

käsin. (Ong ym. 1995, vrt. Tähkä 1977, Rekola 1994.) 

Suhdekeskeisesti toimiessaan lääkäri ei pyri yksin tietämään. Tällöin suhteen 

vuorovaikutusta ohjaavat lääkärin asenne ja emotionaalinen valmius kohdata 

potilas ihmisenä. Suhdekeskeisessä hoitamisessa dialogisuus asenteena ja dialogi 

keskustelun muotona palvelevat yhteisen ymmärryksen rakentumisessa, johon 

tarvittavaa tietoa molemmat osapuolet saavat toisiltaan. Kun potilas kertoo koke-

muksiaan sairaudesta puheen lisäksi, elein ja ilmein, lääkäri liittää kuvaukset 

fyysisesti tutkittaviin löydöksiin. Lääkärin olisi tavoitettava potilaan pelot, huolet 

ja toiveet, joiden jakaminen ja ilmaiseminen jäsentää usein sitä mielensisäistä 

kaaosta, mitä sairaus kokemuksena aiheuttaa. (Charon 2001.) Vuorovaikutuksessa 

puhe on aina sen hetkisen kertomisen tuotetta, johon vaikuttaa puhuja, mutta 

myös kuulija sekä vuorovaikutuksen konteksti. Puhe heijastaa puhujan käsitystä 

todellisuudesta, jota hän elää. Puheessa on myös mukana kertojan käsitys kuuli-

jasta ja siitä, kuinka hänen sanansa otetaan vastaan. Dialogisessa vuorovaikutuk-

sessa on mahdollista tarkentaa merkityksenantoja, jolloin kokemus saattaa muut-

tua. Kerronnallinen ja faktinen totuus eivät ole identtisiä. Ensimmäinen kuvaa 

toista vain osittain, mutta luo sitä uudestaan ja uudestaan. (Spector-Mersel 2010.)  

Dialogisen vuorovaikutuksen avulla puhe, potilaan kerronta joka viittaa elä-

män tapahtumiin, on mahdollista hahmottaa osaksi menneitä ja tulevia tapahtumia 

yhdistävää juonta. Ihmisellä on tarve ymmärtää elämäänsä, rakentaa merkitystä 

elämäänsä ajattelun ja dialogin avulla.  

Potilaan tarinan kuuntelemisen merkitystä on korostettu, erityisesti puhuttaes-

sa potilaskeskeisyydestä. Lääketieteellinen hoitaminen tapahtuu ihmisten välisissä 

suhteissa. Potilaan somaattiseen vaivaan sisältyy aina ainutkertaisia kokemuksia, 
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niille annettuja arvostuksia ja merkityksiä sekä näiden kielellisiä artikulaatioita. 

(Karjalainen & Kotkavirta 2001.) Tiedon rakentumisen lisäksi ainutkertaisten 

kokemusten kertominen ja sanojen löytyminen kärsimykselle, huolille ja ahdis-

tukselle on jo sinänsä luomassa terapeuttisia elementtejä suhteeseen (Charon 

2001).  

3.4.3 Suhdekeskeisen hoitamisen periaatteet 

Mary Catherine Beach ja Tom Inui (2006) kehittivät suhdekeskeisyyden perustaa. 

He määrittelivät suhdekeskeisyyden neljä perusperiaatetta: 

1. Terveydenhuollossa toimivien suhteiden tulisi olla persoonallisia. Tämä peri-

aate ottaa huomioon sekä lääkärin että potilaan henkilökohtaiset kokemukset, 

heidän arvonsa ja näkökulmansa ja korostaa lääkärin autenttisuutta, kun tämä 

on vuorovaikutuksessa potilaan kanssa. Suhteissa ollaan persoonallisesti läs-

nä ja persoonalliseen läsnäoloon kutsutaan myös suhteen toista osapuolta. 

2. Emotionaalisuus on suhteen tärkeä elementti. Emotionaalinen läsnäolo ja se, 

että lääkäri ilmaisee empatiaa ja välittämistä, ovat oleellisia hyvässä hoidos-

sa. 

3. Kaikki suhteet syntyvät vastavuoroisuuden kontekstissa: potilaan hyväksi 

työskennellessään sekä lääkäri että potilas vaikuttavat toisiinsa ja vaikuttuvat 

toisistaan. Suhdetta hyödynnetään potilaan hyväksi, mutta siitä hyötyy myös 

lääkäri. Suhteella on tavoite. 

4. Persoonallinen suhde ilmentää aitoa kiinnostusta potilaan asiaan, kutsuu pal-

velemaan toista ja mahdollistaa itsensä uudistamisen myös suhteen ansioista. 

Suhdekeskeisyys pitää sisällään potilaskeskeisyyden periaatteita, laajentaa lääkä-

rin persoonallista osuutta suhteessa olemiseen sekä hyödyntää itse suhteessa ole-

misen ulottuvuuksia molempien osapuolten parhaaksi.  

Lääkärillä tulisi olla sisäänrakentuneena toisen ihmisen kunnioitus ja usko 

ihmisen kykyihin reflektion avulla löytää ratkaisuja omaan elämäänsä. Lääkärin 

toiminta ei saisi vain näyttää siltä, että hän työssään kunnioittaa ja arvostaa poti-

lasta (Beach & Inui 2005). Suhdekeskeisyyden toteutuminen edellyttää tietoisuut-

ta lääkärin oman mielen sisällöistä, itsetietoisuutta (Suchman 2006). Lääkärin 

itsetuntemuksen lisääminen merkitsee omien sisäisten kokemusten tunnistamista, 

tunteiden tiedostamista ja niiden tarkoituksenmukaista hyödyntämistä (Rekola 

1994).  
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Lääkäreitä on kannustettu hyödyntämään hoitosuhteessa vaikuttavia tekijöitä, 

mutta on jääty kysymään, mitä silloin hyödynnetään (Puustinen & Louhiala 

2002). CRPR-teoria ja suhdekeskeisyyden periaatteet avaavat suhteessa olemisen 

ilmiön ulottuvuuksia sekä käsitteellistävät suhteessa olemisen ilmiötä ja tavoittei-

ta. Suhdekeskeisen vuorovaikutuksen tavoite palvelee yhteisen ymmärryksen 

lisääntymistä. Lääkärillä on mahdollisimman aito ja rehellinen suhde sekä itseen-

sä että potilaaseen. Hoitosuhde nähdään moraalisesti tärkeäksi ja arvokkaaksi 

sekä hoidon kannalta tulokselliseksi. (Beach & Inui 2006.) 

Pew-Fezer Task Force -raportin (1994) mukaan suurin haaste jalkautettaessa 

suhdekeskeisyyden periaatteita käytäntöön on ymmärtää lääkärin oman persoonan 

kehittymisen tarve. Se nähdään kuitenkin välttämättömänä, sillä itsetuntemuksen 

myötä onnistuva tietoinen läsnäoleminen osana lääkärin ammattitaitoa muodostaa 

perustan, jonka avulla voidaan ymmärtää suhteiden ja potilaan kokemuksilleen 

antamat merkitykset.  

Tutkimukseni teoreettiset lähtökohdat – sosiaalinen konstruktionismi, dialo-

gisuus, reflektiivisyys ja suhdekeskeisyys – kietoutuvat toisiinsa ja ovat kehykse-

nä potilaan kohtaamiselle. Ne muodostivat myös GP-koulutuksen teoreettisen 

kehyksen ja olivat rakentamassa sitä sisällöllisesti. Koulutuksessa opetettiin myös 

narratiivista lääketiedettä, mikä oli koulutettaville täysin uutta ja sai osakseen 

myös kritiikkiä. Suhdekeskeisyyttä ei ollut GP-koulutuksen opetussuunnitelmassa 

suoraan luettavissa, mutta se nivoo käsitteellisesti yhteen sosiaalisen konstruktio-

nismin, dialogisuuden ja reflektiivisyyden.  

3.5 Tutkimuksen lähestymistavan hahmottuminen ja 

tutkimusmenetelmät 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan laadullisin tutkimusmenetelmin potilas-

lääkärisuhteeseen asettumisen ja siinä olemisen ilmiötä. Laadullinen tutkimus 

tutkii elämän ilmiöitä ihmisten kokemana tarkoituksenmukaisesti valitun ja analy-

soidun aineiston avulla (Kylmä & Juvakka 2007, 22, Eskola & Suoranta 2000).  

Laadullisen tutkimisen lähtökohtaisena pyrkimyksenä on löytää ja paljastaa 

ihmisten kokemuksia (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007) ja lisätä ymmärrystä 

tutkittavaa asiaa tai ilmiötä kohtaan (Syrjäläinen, Eronen & Värri 2008). Laadulli-

sessa tutkimuksessa on mahdollista etsiä tutkittavalle ilmiölle teoreettista jäsen-

nystä ja kuvailla sitä sen eri ulottuvuuksista käsin. Tällaisen tutkimuksen tulokse-

na syntyvää tietoa ei voida yleistää, mutta tieto on syvällistä tietoa tutkimuskoh-

teesta. (Eskola & Suoranta 2000, Alasuutari 1995, 203, Tuomi & Sarajärvi 2002.) 
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Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden näkökulmia, ajattelutottumuksia ja 

kokemuksia voidaan kuvailla ja pyrkiä ymmärtämään teoreettisten lähtökohtien 

valossa sekä niiden perusteella voidaan avata ja luoda ilmiötä jäsentävää käsitteis-

töä. Laadullisessa tutkimuksessa tarkastellaan aineistoa mahdollisimman analyyt-

tisten kysymysten avulla. 

Tämän laadullisen tutkimuksen kohteena on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoi-

topiirin ja Oulun yliopiston terveystieteiden laitoksen yleislääketieteeseen erikois-

tuville lääkäreille järjestämä General Practice- koulutus. Olin koulutuksessa mu-

kana sekä tutkijana että kouluttajana. Alun perin tutkimuksen tarkoituksena oli 

evaluoida koulutusta. Olin mukana koulutuksen suunnittelussa ja sen käytännön 

toteuttamisessa koulutuspäivien aikana. Tein kouluttajana ja ryhmänvetäjänä ha-

vaintoja, joista kirjoitin tutkijan päiväkirjaa. Tältä pohjalta tutkimuksessani oli 

alkujaan toimintatutkimuksen tapaan osallistuva ja kehittävä näkökulma (Heikki-

nen ym. 2006). Kiinnostukseni potilas-lääkärisuhteeseen ilmiönä vahvistui koulu-

tuksen aikana, kun tutkimukseen osallistuneet kertoivat itsestään sukupuiden 

piirtämisen yhteydessä sekä tarkastellessaan ryhmässä ongelmallisia potilastilan-

teitaan. Kiinnostukseni ihmisten kokemisen tapaan on ollut vaikuttamassa tutki-

musmenetelmän valintaan.  

Laadullisen tutkimuksen aineiston kokoaminen poikkeaa määrälliselle tutkimuk-

selle tyypillisestä satunnaisotoksen määrittämisestä. Ilmiöiden tutkimuksessa tavoit-

teena on ihmisten kokemusten kuvaaminen, jolloin tutkittavien valinta on tehtävä 

tarkoitusta palvelevalla tavalla. Osallistujilla täytyy olla tarpeeksi kokemusta tutkitta-

vasta ilmiöstä ja heillä täytyy olla halua kertoa kokemuksistaan. Tietoa tutkittavasta 

ilmiöstä kerätään haastattelujen tai vapaamuotoisten kirjallisten tuotosten avulla. 

(Esim. Åstedt-Kurki & Nieminen 1997, Kylmä & Juvakka 2007.) 

Olen koonnut aineiston pääasiallisesti haastatteluista ja tutkimukseen osallis-

tuneiden kirjoittamista reflektiopäiväkirjoista. Gubriumin ja Holsteinin (2002) 

mukaan laadullisen tutkimuksen haastatteluissa sekä haastattelija että haastatelta-

va ovat aktiivisia toimijoita, jotka synnyttävät merkityksiä ja uutta informaatiota 

vuorovaikutuksessa. Menetelmänä oli puolistrukturoitu teemahaastattelu (Eskola 

& Suoranta 2000). Teemahaastattelulle on ominaista, että siinä huomioidaan haas-

tateltavien omia tulkintoja asioista ja niille heidän antamiaan merkityksiä. Puoli-

strukturoidussa teemahaastattelussa ennalta päätetyt teemat käydään joustavasti 

läpi jokaisessa haastattelussa, mutta haastateltavien vapaalle ilmaisulle annetaan 

runsaasti tilaa. (Eskola & Suoranta 2000.) Gubriumin ja Holsteinin (2002) mu-

kaan haastattelumenetelmällä saadaan tietoa haastateltavan tiedosta, käsityksistä, 

uskomuksista ja tunteista. Näin päästään lähelle haastateltavan kokemusmaail-
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maa. Tämä syventää aineistoa, tekee siitä persoonallisen, mikä on laadulliselle 

tutkimukselle tyypillistä. Haastattelumenetelmää käytettäessä on huomioitava, 

että haastateltavan kerronta on juuri siinä tilanteessa syntynyttä kerrontaa ja siten 

kontekstiin sidottua.  

Tutkijan tausta-ajattelu vaikuttaa vääjäämättä haastatteludialogin kulkuun ja 

näin ollen aineiston syntymiseen haastattelujen osalta. Mahdollisimman lähelle 

haastateltavan kokemusmaailmaa päästään vastavuoroisella vuorovaikutuksella, 

joka ottaa huomioon myös haastateltavien ei-kielellisen viestinnän, äänenpainot ja 

-sävyt ja myös sen, mitä ei kerrota. Aineisto on syntynyt haastattelujen osalta 

tutkijan ja haastateltavan välisen vuorovaikutuksen, dialogin tuloksena. Tutkitta-

vien kirjoittamissa tuotoksissa he kuvaavat kokemuksiaan sekä reflektoivat mie-

lensisäistä dialogiaan.  

Tässä tutkimuksessa tutkijan ja tutkittavan kohteen vuorovaikutusta kuvaa 

dialoginen yhteistyösuhde, jossa tutkija ei ole vain neutraali tarkkailija, vaan hä-

nen on kyettävä tavoittamaan toisen ihmisen kokemusmaailmaa ja tämän koke-

muksilleen antamia merkityksiä. Tällaisessa tutkimuksessa tutkijan rooli on mer-

kittävä. (Denzin 2000.) Dialogisen yhteistyösuhteen syntyminen tutkimuksen 

aikana syvensi asioiden käsittelyä ja loi edellytyksiä saada tutkimuksen kannalta 

olennaista kokemuksellista tietoa ja kokemusten reflektointia. Aineiston kokoa-

minen, järjestely ja analysointi kulkevat prosessissa kietoutuen välillä toisiinsa 

(Riessman 1993). Aineistoa kootessa syntyy uusia kysymyksiä, joihin vastataan 

katsomalla aineistoa uudesta näkökulmasta. Aineiston eri osien merkitykset avau-

tuvat yksityiskohtien kautta, yksityiskohtien ja kokonaisuuden kehämäisenä vuo-

ropuheluna. Haastatteluissa ja aineiston analyysissä kokemuksiin palataan uudes-

taan taustateorian ja aikaisempien kokemusten valossa (Clandinin & Connelly 

2000).  

Laadullisessa tutkimuksessa tietoa voidaan kerätä usealla eri menetelmällä 

samassa tutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa haastattelujen litteroinnit, reflektio-

päiväkirjat ja muu kirjallinen osuus täydentävät toisiaan. Aineiston eri osien ris-

tiinluenta rikastuttaa tulkintaa ja tekee siitä kokonaisvaltaisemman. Tutkimusky-

symyksiä lähestytään monella eri tavalla koottujen havaintojen ja aineiston osien 

perusteella, jolloin pohdintaa on mahdollista tehdä useista näkökulmista (Ruusu-

vuori ym. 2010). Aineiston eri osat ikään kuin kirkastavat toistensa analyysiä. 

Haastattelutilanteissa aineistoa kerätessäni tutkimukseen osallistuneet neuvot-

telivat sisäisessä puheessaan, miten kertoa itsestään haastattelun kontekstissa. 

Haastateltava oli suhteessa itseensä ja kävi dialogista keskustelua itsensä kanssa. 

(Spector-Mersel 2011.) Tutkijana jo haastattelutilanteessa tutkin haastateltavan 
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sisäistä dialogia, jolla hän pyrki löytämään ydinajatuksensa. Aineisto on syntynyt 

dialogissa, jonka tavoitteena oli helpottaa ja palvella haastateltavan oman ydinaja-

tuksen esille tulemista. Aineiston analyysissä halusin ymmärtää ennen ydinajatuk-

sen kirkastumista olevia ydinajatusta tukevia ääniä ja ydinajatuksen vastaisia 

ääniä, jotka pyrkivät estämään ydinajatuksen läpimurtoa. Halusin tehdä aineistolle 

samaa kuin psykoterapeuttina työssäni: rakentaa ymmärrystä dialogin ja reflekti-

on avulla. 

Laadullisissa menetelmissä perusanalyysimenetelmä on tavalla tai toisella si-

sällönanalyysi. Sisällönanalyysi on paitsi yksittäinen metodi myös kehys, joka 

voidaan liittää erilaisiin analyysikokonaisuuksiin. Sisällönanalyysi luokittelee, 

teemoittelee, tyypittelee ja kokoaa yhteen aineiston eri osia ja asioita aineistosta. 

(Tuomi & Sarajärvi 2002.) 

Tutkimuksen keskeiseksi analyysimenetelmäksi alkoi hahmottua dialogiana-

lyysi (Joiner 1993, 1995, Janhonen & Sarja 2000, Vuokila-Oikkonen 2002). Sen 

avulla tunnistin aineistosta tutkijan ja tutkimukseen osallistuneen välisessä vuoro-

vaikutuksessa syntynyttä uutta ymmärrystä. Moniäänisyys ja erilaisten äänten 

kirjo dialogisessa suhteessa on hedelmällinen maaperä reflektion käynnistymisel-

le ja uuden ymmärryksen syntymiselle. Bakhtinille (1986) sana on tärkein sisäi-

sen dialogin merkki, joka saa merkityksensä vain sen ollessa vuorovaikutuksessa 

muiden sanojen kanssa. Näin yksittäisellä sanalla ei ole irrallista merkitystä, jos 

se irrotetaan siitä kontekstista, missä se on lausuttu. Dialogianalyysissä korostuu 

sanojen ja puheen sekä sosiaalinen että historiallinen luonne. Bahtinin (1986) 

mukaan tietoa totuudesta ja ihmisen ajattelusta voidaan tutkia ja saada vain dialo-

gissa huomioimalla yksilöiden sisäinen ja yksilöiden välinen erilainen kerronta 

vuorovaikutuksen aikana. Dialogianalyysissä tuodaan esille erilaisten, ristiriitais-

tenkin kertomusten kokemukselliset ja teoreettiset perusteet. Dialogissa osallistu-

jien ”sopivasti” erilaiset äänet antavat dialogille sen voiman, jolla uutta yhteistä 

ymmärrystä voi syntyä.  

Dialogianalyysissä nostetaan esiin puheesta erilaisia kielellisiä merkkejä. 

Näitä merkkejä kerronnassa ovat erilaiset toistot, sanojen poisjättämiset, oman 

puheen korjaukset, korostukset, modaaliverbit, yleistämiset, epäselvät sanonnat, 

päättelevät lisäykset, takaumat, varaukset, korostavat sidesanat, arvioiva kieli, 

moraaliset päätelmät, yleistäminen, kiellot ja tulkinnat. (Hyvärinen 2010.) Pu-

heesta voidaan tunnistaa, kuinka puhuja kätkee kielellisinä vihjeinä lausumaansa 

oman arvionsa itsestään, tapahtumasta, toiminnastaan tai tunteensa ja toiveensa. 

Dialogianalyysilla on mahdollista havaita myös erilaisia minätilojen vaihteluita. 
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Olen analyysissä hyödyntänyt soveltuvin osin paikoitellen dialogisesta sekvens-

sianalyysistä (Stiles ym. 2006) omaksumiani vastavuoroisuuden asetelmia. Perusaja-

tuksena on dialogisessa sekvenssianalyysissä psyykkisten toimintojen rakentuminen 

vuorovaikutuksessa. Ajattelutavan mukaan ihminen asemoi itsensä aina suhteessa 

toimintansa kohteeseen. Tällöin toimijan samaistuessa esim. osaamattomuuden posi-

tioon, toimminnan kohde sijoitetaan vastapositiioon, esim. kontrolloivaksi, tietäväksi. 

Vastavuoroisuus toteutuu aina suhteessa itseen tai johonkin puoleen itsestä, toiseen tai 

asioihin. Minätilat kuvaavat toiminnan ja psyykkisten ilmiöiden epäjatkuvuutta. Il-

maisun sävyt ja emotionaalisuus kuvaavat minätilaa, johon lausuja on samaistunut. 

Kaikki ilmaisut ovat vastauksia edeltäviin ilmaisuihin, jokainen positio on vastausta 

edeltävään positioon. (Leiman 2012; Stiles ym. 2006.) 

Lukutapani lähestyi paikoitellen myös Worthamin (2001) tapaa etsiä merkke-

jä kielellisistä vihjeistä, joita analysoiden tavoittaa kertojan minän ja kerrotun 

identiteetin yhtäaikaisen läsnäolon. Worthamin mukaan puhuja kuvaa puhuessaan 

myös sitä päähenkilöä, josta puhuu eli itseään. Erilaisin merkein itse tavoittelee 

kuulluksi tulemista, subjektiutta. Wortham ei kumoa tätä pyrkimystä koherenssiin, 

mutta ehdottaa realistisempana ja uskottavampana tapana ymmärtää koherenssiä 

vuorovaikutuksena, josta käytän nimitystä sisäinen dialogi. Analyysissäni lähes-

tyn paikoitellen lukutapaa, jossa tutkin, millaisia identiteettivaatimuksia kertoja 

itselleen asettaa, mistä vaatimuksistaan luopuu ja miten koherenssi kerrotun mi-

nuuden ja kertojan minuuden välillä rakentuu.  

Dialogi rakentaa suhdekeskeisyyden näkökulmasta sosiaalista osallisuutta, 

jossa suhteeseen asettuminen mahdollistaa erilaisten äänten mukaan tulon. Tutki-

mukseen osallistuneen ääni kuuluu litteroidussa tekstissä. Toisena äänenä on taus-

talla kuuluva tutkijan ennalta selvittämä teorian ääni, jonka avulla tehdään tulkin-

toja ja tarkastellaan niiden perusteita. Dialogianalyysin kolmantena äänenä on 

reflektiivinen lukutapa, tutkijan ääni, jossa kuuluu tietoisuus aineiston analyysin 

tuloksena syntyvistä johtopäätöksistä. 

Syntyneen aineiston analyysitavan valinta on yksinkertaisesti sen lukutavan 

valintaa. Kuvaavaa on, että aineiston lukutapoja on runsaasti ja tutkijat kehittävät 

niitä luovasti oman aineistonsa mukaan ja yhdistelevät erilaisia analyysitapoja 

(Hyvärinen 2010, Riessman 2008).  

Dialogisessa vuorovaikutuksessa syntyneen aineiston analyysi ottaa alusta as-

ti huomioon sen, että se, mistä puhutaan tai mistä vaietaan, riippuu sekä puhujasta 

että kuulijasta. Se, mitä sanotaan, mikä otetaan mukaan, mitä kirkastetaan, mitä 

jätetään pois, mistä vaietaan, mitä ikään kuin tasoitellaan tai mikä tehdään merki-

tykselliseksi, riippuu puhujan suhteesta itseensä ja suhteesta kuulijaansa, tilan-
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teesta, ajasta ja paikasta. Dialogisesti syntyneen aineiston yksityiskohtien huolel-

linen analyysi antaa kuvan siitä, miten aineiston kokonaisuudesta muodostunut 

tulkinta on syntynyt. Tutkijan on kyettävä perustelemaan tekstinäytteiden avulla, 

miten hän on saanut kuvaamansa tutkimuksen tulokset ja päätynyt tekemiinsä 

johtopäätöksiin. (Hyvärinen 2006.)  

Varton (1994) mukaan dialogi on jo sinänsä tutkimusmuoto, jonka tavoitteena 

on rakentaa keskustelijoiden välille sellainen yhteinen todellisuus, jossa heidän 

maailmansa kohtaavat. Tutkimukseni haastattelutilanteet olivat avoimen dialogi-

sia, ja niissä oli kaksi omista maailmoistaan tulevaa osapuolta. Dialogin tarkoi-

tuksena oli, että osapuolet tulevat ulos omista maailmoistaan ja omista merkitys-

suhteistaan luomaan uutta yhteistä aluetta, jossa molemmat oppivat uutta ja ra-

kentavat uutta ymmärrystä. Näin sekä aineiston koonti- että analyysivaiheissa 

dialogi toimii uuden tiedon rakentumisen välineenä.  

Laadullisen aineiston analyysiä voidaan tehdä joko aineistolähtöisesti tai sii-

hen voidaan yhdistellä teoriasidonnaisuutta. Aineistolähtöinen analyysi etsii ai-

neistosta yhteisiä teemoja sisältävää kuvausta sekä niiden lisäksi kuvausta, joissa 

on vastakkaisia teemoja. Näin aineiston analyysin tuloksena on mahdollista syn-

tyä tutkittavaa ilmiötä kuvaavia käsitteitä. Teoriasidonnainen lähestymistapa no-

jautuu aikaisempaan tutkimukseen tai teoriaan, jolloin teoria ohjaa aineiston ana-

lyysiä. (Polkinghorne 1995.) Tutkimuksen teoreettiset käsitteet ja teoreettiset 

lähtökohdat jäsentävät aineistoa ja pitävät sitä kasassa (Mäkelä 1990). Keskeiset 

teoreettiset käsitteet vääjäämättä ohjailevat tutkimuksessa avaamaan aineistoa 

niistä kohdista, joiden avulla tutkija löytää kysymyksiinsä vastauksia. Tavallaan 

analyysi on tutkijan ja aineiston välisen dialogin lopputulos, joka syntyy aineisto- 

ja teoriasidonnaisuutta yhdistellen. (Czarniawaska 2004.)  

Analyysissä ja tulosten esittämisessä käytän paljon suoria lainauksia tutkitta-

vien puheesta tai kirjoitetusta tekstistä. Näin tutkittavat saavat esille oman äänen-

sä, jota esimerkiksi aineiston pelkistäminen ei tarjoa. (Riessman 2008, Elbaz-

Luwisch 2005, Clandinin & Connelly 2000.) Jotkut aineiston osat tuntuvat kieh-

tovammalta kuin toiset vastatessaan tutkijan arvoihin ja merkityksiin (Flyvbjerg 

2001). Jokainen analyysi on ainutlaatuinen, siksi sen kuvaaminen myös mahdolli-

simman elävästi on houkuttelevaa. Autenttisten kuvauksien yhdistelmästä pyri-

tään raportissa synnyttämään mahdollisimman edustava tuotos (Bold 2012). Tut-

kittavien kuvaukset heidän kokemuksistaan tulevat esille heidän puheessaan. 

Niiden saattaminen julkisuuteen on edellytys osallistumiselle tutkittavasta ilmiös-

tä käytävään keskusteluun. 
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4 Tutkimuksen tarkoitus ja 
tutkimuskysymykset  

Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä potilas-lääkärisuhteessa olemi-

sen ilmiöstä. Tutkimuksessa tarkastelen, miten tutkimukseen osallistuneet lääkärit 

kuvaavat potilas-lääkärisuhteeseen asettumistaan ja siinä olemistaan. Lääkärit 

osallistuivat yleislääketieteeseen erikoistuville lääkäreille suunnattuun prosessi-

luontoiseen GP-koulutukseen, jonka järjestivät Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoito-

piirin kuntayhtymän (PPSHP) yleislääketieteen yksikkö sekä Oulun yliopiston 

lääketieteellisen tiedekunnan terveystieteiden laitos. Tarkastelen lääkäreiden ku-

vausta suhdekeskeisyyden kehyksessä. 

 

Tutkimukseni tavoitteet ovat seuraavat: 

1. Tutkimuksen teoreettisena tavoitteena on lisätä ymmärrystä potilas-

lääkärisuhteessa olemisen ilmiöstä.  

2. Tutkimuksen metodologisena tavoitteena on nostaa esiin dialogisuuden ja 

reflektiivisyyden merkitystä sekä käytännön lääkärin työssä että uuden oppi-

misessa.  

3. Tutkimuksen käytännön tavoitteena on tehdä näkyväksi välineitä, joilla voisi 

kehittää perusterveydenhuollossa lääkärin työtä sekä kehittää lääkäreiden jat-

kokoulutusta tutkimuksessa esille tulevien tarpeiden suuntaan.  

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1. Miten tutkimukseen osallistuneet lääkärit puhuvat itsestään ja miten tietoi-

suus itsestä heijastuu heidän kuvauksissaan? 

2. Miten tutkimukseen osallistuneet lääkärit puhuvat suhteestaan potilaaseen? 

3. Mitä ja miten tutkimukseen osallistuneet lääkärit kirjoittavat reflektiopäivä-

kirjoissaan ja miten heidän reflektioissaan kuuluu suhdekeskeisyyden kannal-

ta olennainen persoonallinen reflektio? 
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5 Tutkimuksen toteuttaminen  

Esittelen tässä luvussa tutkimuksen kontekstin, GP-koulutuksen sekä tutkimuk-

seen osallistuneet kuvaamalla lyhyesti heidän lähtökohtaista orientaatiotaan GP-

koulutukseen ja yleislääkäriyteen. Tässä luvussa kuvaan myös tutkimusaineiston 

koonnin ja aineiston analyysin vaiheet.  

5.1 General Practice -koulutus 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (PPSHP) yleislääketieteen 

yksikkö järjesti yhdessä Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan terveystie-

teiden laitoksen kanssa yleislääketieteeseen erikoistuville lääkäreille kaksivuoti-

sen prosessiluontoisen General Practice -koulutuksen (GP) vuosina 2008–2010. 

Koulutus käynnistyi maaliskuussa 2008 ja päättyi kaksipäiväiseen päätösseminaa-

riin Ylläksellä huhtikuussa 2010. Tutkimusympäristöni on ollut GP-koulutus ja 

sosiaalinen tila, joka syntyi kaikkien läsnäolijoiden osallisuudesta.  

GP-koulutuksen sisältö ja tavoitteet 

Koulutus oli suunniteltu varsin monipuolisesti tukemaan yleislääketieteen asian-

tuntijaksi kehittymistä ja yleislääketieteen erikoislääkärin työnhallintaa. Koulu-

tuksen teoreettinen osa ja käytännön harjoittelut pohjautuivat lääketieteen kansal-

lisiin ja kansainvälisiin tutkimuksiin ja käytännön kokemuksiin sekä EURACTis-

sa (European Academy of Teachers in General Practice) vuosina 2002 ja 2005 

laadittuihin ohjelmiin. (WONCA 2005.) Koulutuksen tarkoituksena oli parantaa 

yleislääkärin työn laatua ja tehokkuutta sekä yhtenäistää ja syventää yleislääkärin 

ammatillista osaamista EU:n alueella. Koulutuksen suunnittelusta vastasi 

PPSHP:n yleislääketieteen yksikön johtoryhmä yhdessä yleislääketieteen alue-

koordinaattoreiden kanssa. Kouluttajatiimissä oli käytössä vahva yleislääketie-

teen, psykiatrian ja perhelääketieteen asiantuntijuus sekä kasvatustieteen, psyko-

terapian ja työnohjauksen asiantuntijuus. 

Koulutuksen sisältö koostui yleislääkärin työn perusperiaatteista ja ydin-

osaamisalueista. Koulutuksen tavoitteena oli antaa lääkäreille valmiudet 

– edistää potilaiden, perheiden ja alueensa väestön terveyttä 

– ymmärtää sairauksien ennaltaehkäisy osana työtä 

– hoitaa potilaita perusterveydenhuollossa 
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– työskentelyyn potilas- ja perhekeskeisellä tavalla 

– muodostaa hyvin toimiva potilas-lääkärisuhde, joka tukee hoidon jatkuvuutta 

– käyttää työssään biopsykososiaalista toimintamallia 

– käyttää kliinisiä ongelmanratkaisutaitoja 

– työskentelyyn muiden perusterveydenhuollon palvelujen ammattilaisten ja 

muiden erikoisalojen spesialistien kanssa 

– käyttää työssään nykyaikaista terveysteknologiaa 

– oman työn hallintaan ja moniammatillisiin yhteistyötaitoihin. 

Koulutuksen rakenne  

Koulutus koostui 24 lähiopetuspäivästä ja niiden välillä tapahtuvasta yksilöllisestä 

työskentelystä. Lähiopetuspäivä jakautui aamupäivän teoriaopetukseen ja käytän-

nön harjoituksiin sekä iltapäivän pienryhmätyöskentelyyn, jossa koulutettavilla 

oli mahdollisuus tutustua omaan itseensä ja lisätä tietoisuutta omasta historiastaan 

(liite 2). 

Itseen tutustumisessa käytettiin menetelmänä sukupuun piirtämistä ja siitä 

nousevien omaan historiaan liittyvien ajatusten ja kokemusten pohdintaa. Lisäksi 

toisena vuonna piirrettiin kullekin koulutettavalle elämänjanaa tai syvennettiin 

itsetuntemusta edelleen sukupuuhun tehtävillä lisäyksillä. Kullakin koulutettaval-

la oli mahdollisuus pienryhmässään tutustua omaan taustaansa keskimäärin kolme 

tuntia työmenetelmiin perehtyneen kouluttajan opastuksella. Jokaisella koulutet-

tavalla oli mahdollista käyttää ryhmää potilastapausten käsittelyyn Balint-

työskentelyn tyyppisesti kaksi kertaa. Työskentelyn tavoitteena oli enemmän 

koulutettavasta itsestä nousevien kysymysten käsittely kuin potilaan kliinisen 

ongelman ratkaisu. Näissä harjoituksissa kukin kertoi ongelmalliseksi kokemas-

taan potilastapauksesta. Potilastapaus esitettiin pienryhmässä ”paperi-casena”, 

videoituna tai ”live-casena”, jolloin potilas tuli koulutuspaikalle. 

Balint-työskentely muodostui koulutuksen merkittäväksi sisällöksi. Potilasta-

pausten käsittelyn yhteydessä saatua vertaistukea ja haastavien tilanteiden jaka-

mista kiireettömästi pidettiin ensiarvoisen tärkeänä. Keskustelumahdollisuus sa-

manlaisessa työtilanteessa olevien kollegojen kanssa rikastutti koulutuspäiviä. 

Koulutus poikkesi tavanomaisesta lääkäreille järjestetystä täydennyskoulutuksesta 

muun muassa itsetuntemusta lisäävien osioiden osalta, minkä takia sitä pidettiin 

ainutlaatuisena.  

Lähiopetuspäivien välisenä aikana koulutettavat tutustuivat tulevaan aihee-

seen lukemalla siihen liittyvää kirjallisuutta (liite 1). Koulutettavat kirjoittivat 
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reflektiopäiväkirjoja jokaisen koulutuspäivän jälkeen. Niissä he kuvasivat sitä, 

mitä koulutuksen teoreettinen osuus tai ryhmässä tapahtuva osuus heissä herätti. 

Kouluttajat syvensivät reflektioita kommenteillaan. 

Koulutus oli oppijakeskeinen ja otti huomioon myös koulutusryhmästä nous-

seita ajatuksia lähiopetuspäivien sisältöjen suunnittelussa. Koulutuksen lopullinen 

sisältö muokkautui asiantuntijoiden, kouluttajien ja koulutettavien yhteistyönä.  

Yleislääketieteen erikoislääkärin ydinosaaminen  

Lääkärin asiantuntijuutta on jaoteltu osiin monella tapaa (Palsson ym. 2007). 

Jaotteluille näyttää olevan yhteistä, että lääketieteellisen tiedon hallinta erottuu 

omaksi osakseen ja muu asiantuntijuus on joko asiantuntijuuteen yleensä liittyvää 

(oppimistaidot, viestintätaidot) tai ympäristöön liittyvää (yhteisötaidot tai toimin-

tojen ohjaus ja hallinta). Osaamisen arvioinnissa ja kehittämisessä on tarpeen 

jakaa osaaminen osiin ja tarkastella niitä joko yhdessä tai erikseen (Patja ym. 

2009). 

Ammatillista osaamista on jaoteltu substanssiosaamiseen, prosessiosaamiseen 

ja vuorovaikutusosaamiseen. Substanssiosaaminen tarkoittaa asiasisältöä, ainetta 

ja ainesta. Lääketieteen substanssiosaaminen on kaiken lääketieteellisen tiedon, 

kliinisten taitojen, lainsäädännön, toimintatapojen ja työmenetelmien hallintaa 

sekä myös työtä ohjaavien teorioiden hallintaa. Kun lääkärin puheesta kuuluu 

ammattimainen lääketieteellinen osaaminen, se herättää potilaassa luonnollisesti 

luottamuksen lääkäriä kohtaan. Kokenut ammattilainen kykenee moniammatilli-

seen yhteistyöhön, jolloin hän käyttää yhteisössä oman substanssiosaamisen li-

säksi toisten ammattilaisten substanssiosaamista. Voidaan puhua laajemmin yksi-

lön osaamisen lisäksi koko yhteisön osaamisesta.  

Prosessiosaamisen merkitys korostuu esimerkiksi hoitoon sitouttamisessa. 

Lääkärin on saatava potilaan ajatusmaailmaan aikaan muutosta silloin, kun tarvi-

taan elämäntapojen korjaamista. Kaikki lääketieteellinen tieto on riittämätöntä, 

jos lääkäri ei kykene tekemään prosessimaista tukityötä potilaan tilan parantami-

seksi. Lääkärin on tunnistettava potilaansa kyky ottaa tietoa ja ohjausta vastaan. 

Prosessin käynnistäminen ja sen ylläpitäminen on hoidon kannalta lääketieteelli-

sen osaamisen lisäksi olennaista. Lääkäri tarvitsee prosessiosaamista myös työyh-

teisön ja verkostojen kanssa pyrkiessään tavoitteelliseen toimintaan. 

Vuorovaikutusosaaminen käsittää kaikki kommunikoinnin ja suhteiden luo-

misen taidot. Osaaminen edellyttää vuorovaikutusta ja suhteita ilmentävien ja 

vuorovaikutusta arvioivien käsitteiden hallintaa. On merkityksellistä myös ym-
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märtää teorioita, jotka selittävät ihmisten välisten tilanteiden ja kommunikaation 

syntyä ja kokemusta siitä sekä asiakastilanteissa että moniammatillisissa keskus-

teluissa.  

Perusterveydenhuollon lääkärin täytyy ottaa huomioon, että hän on kuntansa 

koko väestön lääkäri, jonka potilaat tulevat vastaanotolle valikoimattomien on-

gelmiensa kanssa. Potilaalle yleislääkärin vastaanotto on useimmiten ensikontakti 

terveydenhuoltojärjestelmään. Hoitamansa väestön epidemiologian tunteminen 

sekä jatkuvuus hoitosuhteissa auttavat hoitopäätösten tekemisessä, missä kliininen 

ammattitaito on ensiarvoisen tärkeää. Yleislääkäriltä vaaditaan perusterveyden-

huollossa kykyä moniammatilliseen yhteistyöhön kunnan muiden terveydenhuol-

lon ja sosiaalihuollon toimijoiden kanssa. Yhteistyö edellyttää palvelujärjestelmän 

tuntemista ja tarvittaessa sen kehittämistä. Yleislääkärin työhön kuuluu terveyden 

edistäminen sekä yksittäisen potilaan että yhteisön näkökulmasta.  

Yleislääkärin tulee hahmottaa yksilö perheenjäsenenä, yhteisön ja verkoston-

sa osana ja ottaa huomioon potilaan sosiaalinen, kulttuurinen ja uskonnollinen 

tausta. Hoidon tulisi tapahtua potilas- ja perhekeskeisesti. Työssä korostuu poti-

las-lääkärisuhteen ja vuorovaikutustaitojen merkitys. Yleislääkärin tulee tiedostaa 

potilaiden tilanne kokonaisvaltaisesti ja voimavarakeskeisesti. Perusterveyden-

huollon potilaiden oireet ovat moninaisia ja usein jäsentymättömiä, siksi yleislää-

käriltä vaaditaan kiinnostusta potilaasta oman elämänsä asiantuntijana. Koulutuk-

sella pyrittiin tukemaan yleislääkärin ammatillisuuden vahvistumista ja persoo-

nallisuuden kehittymistä käyttämällä vuorovaikutteisia opetusmenetelmiä. 

EURACT (European Academy of Teachers in General Practice, Heyrman 

2005) on toiminut yhtenä kehyksenä päätettäessä koulutuksen sisällöstä. Koulut-

tajien tehtävänä EURACTin mukaan on olla stimuloivan oppimisympäristön ark-

kitehtejä. Koulutusprosessin tavoitteena on myötävaikuttaa koulutettavien mah-

dollisuuteen tarjota toimivia ratkaisumenetelmiä kunkin yksittäisen potilaan elä-

mäntilanteeseen. Tähän tarvitaan EURACTin mukaan reflektiotaitoja, joiden 

avulla voidaan oppia sekä teoriaa lukemalla että kokemuksellisesti lukuisien poti-

lasesimerkkitapausten avulla. Jotta oppimisprosessi käynnistyisi, tarvitaan tietojen 

ja taitojen opettamista. EURACTin mukaan yleislääkärin työ sisältää kliinisiä 

tehtäviä, kommunikaatioita ja työn organisointia. Se, miten työssä onnistuu, riip-

puu lääkärin tiedoista ja taidoista sekä toimintaympäristöstä. Lääkärin oma asen-

noituminen työhön, itsetuntemus ja kyky olla suhteessa itseensä mahdollistaa 

potilassuhteiden syventämisen. 
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Yleislääkärin ydinkompetensseja EURACTia tulkiten ovat seuraavat: 

1. ongelmanratkaisutaito: lääkärin tulee hallita tautien oireet, diagnostiset stra-

tegiat ja sairauksien tehokas tutkiminen ja hoito sekä hoitopäätösten tekemi-

nen parhaimman käytettävissä olevan lääketieteellisen tiedon perusteella, täy-

tyy osata tulkita käytettävissä olevaa tietoa esimerkiksi sairauksien esiintymi-

sestä hoitopäätöksen teon tueksi 

2. laaja-alainen tehtäväkenttä: on hallittava sekä akuutit tilanteet että kroonistu-

neet sairaudet, on paneuduttava terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja 

sairauksien ennaltaehkäisyyn ja huolehdittava hoidon jatkuvuudesta 

3. yksilön sairauksien ja niiden hoitamisen lisäksi on hahmotettava ja vastattava 

alueellisesti koko väestön terveydenhuollosta 

4. yleislääketieteen erikoislääkärin on hallittava terveydenhuollon organisaation 

sisällä tapahtuva moniammatillinen hoidon koordinointi, potilaan ensikontak-

ti jonkun ongelman kanssa tapahtuu useimmiten yleislääkärin vastaanotolla, 

potilaita ei ole kukaan seulonut, joten vastaanotolle voi tulla potilas minkälai-

sen ongelman kanssa tahansa 

5. yleislääkärin täytyy hallita kokonaisvaltainen, holistinen lähestymistapa ih-

miseen, ihminen on nähtävä biopsykososiaalisena olentona omassa kulttuu-

rissaan eksistentiaaliset kysymykset omalla laillaan ratkaisseena yksilönä 

6. potilas- ja perhekeskeistä lähestymistapaa käyttäen lääkärin tulee rakentaa 

hoitosuhdetta jokaisella käyntikerralla. (European Definition of Family Med-

icine: Core Competencies and Characteristics, WONCA 2005.) 

Seuraavassa esitän taulukon muodossa kuusi yleislääketieteen keskeistä ydin-

osaamisaluetta (Torppa & Vainiomäki) sekä teemat, joilla GP-koulutuksessa on 

pyritty vastaamaan näiden osa-alueiden kehittymiseen. 
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Taulukko 1. Yleislääketieteen ydinosaamisen osa-alueet EURACTin (2005) mukaan ja 

niitä vastaavat GP-koulutuksen teemat. 

Yleislääketieteen ydinosaamisen osa-

alueet 

GP-koulutuksen teemat 

1. Perusterveydenhuollon 

toimintakokonaisuuden hallinta 

Yleislääkärin roolit 

Kliiniset tehtävät 

Sairauksien epidemiologiaa 

Moniammatillinen työskentely 

Ryhmäilmiöt 

2. Potilaskeskeinen hoito Työskentely potilaskeskeisellä tavalla 

Perhekeskeisen työn perusperiaatteet, käsitteet ja työtavat 

Vanhusten hoito 

Lasten pahoinvointi 

Työskentely nuoren kanssa 

3. Alalle ominaiset ongelman ratkaisu- 

ja päätöksentekotaidot 

Kliiniset ongelmanratkaisutaidot 

EBM 

Tiedon hallinta 

Yleislääkärin spesifejä ongelmanratkaisutaitoja 

4. Laaja-alainen lähestymistapa Terveyden edistäminen 

Pitkäaikaissairauksien hoito 

Akuutit sairaudet 

5. Yhteisösuuntautuneisuus Johtajuus, yleislääkäri perusterveydenhuollon johtajana 

Lääkärin työssä jaksaminen 

Työnhallinta 

6. Kokonaisvaltainen ajattelu- ja 

toimintamalli 

Moniongelmaiset potilaat 

Kuoleman kohtaaminen 

Somatisaatio 

Depressio 

Päihteet ja väkivalta 

Potilas-lääkärisuhde 

Vuorovaikutus 

Narratiivisuus 

Edellä kuvattujen ydinosaamisalueiden lisäksi yleislääketieteen ydinosaamiseksi 

luetaan kolme perustavaa laatua olevaa taustatekijää: 1) oman historian tuntemi-

nen ja hyödyksi käyttäminen lääkärin työssä, 2) lääkärin suhtautumistapa, asenne, 

mikä perustuu lääkärin ammatillisiin taitoihin, arvoihin ja etiikkaan, sekä 3) tie-

teellisyys, kriittinen ja tutkimustietoon perustuva ammatillinen ote, mitä ylläpide-

tään jatkuvan täydennyskoulutuksen avulla. Näitä yleislääketieteen osaamisaluei-

ta on sisällytetty opettamiseen, käytännön ohjaamiseen ja koulutusten teoreettisiin 

vaatimuksiin.  
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5.2 Tutkimukseen osallistuneet 

GP-koulutukseen valittiin kaikki halukkaat. GP-koulutukseen osallistuneen 16 

lääkärin joukossa oli 12 naista ja 4 miestä. He olivat työskennelleet lääkäreinä 

valmistumisensa jälkeen keskimäärin 5–6 vuotta. Koulutettavien joukossa oli yksi 

väitellyt tohtori, kaksi valmisteli koulutuksen alkaessa väitöskirjaansa. Kahdella 

oli jo erikoislääkärinkoulutus, toisella yleislääketieteestä, toisella muulta erikois-

alalta. Koulutettavista 14 oli parhaillaan erikoistumassa yleislääketieteeseen. Ter-

veyskeskustyöstä koulutettavilla oli vähintään puolentoista vuoden kokemus. 

Seuraavassa kuvaan koulutettavien kertomuksia heidän hakeutumisestaan 

lääkärin ammattiin, erikoisalan valinnastaan sekä GP-koulutukseen lähtemises-

tään. Kysyin alkuhaastattelussa jokaiselta hänen käsityksiään itsestään: miksi 

sinusta tuli lääkäri, mikä sinua kiinnosti lääketieteessä ja miksi valitsit yleislääke-

tieteen erikoistumisalaksesi? Lopuksi kysyin myös hänen lähtökohtaista orientaa-

tiotaan GP-koulutukseen: miksi hakeuduit GP-koulutukseen? Alkuhaastattelut 

nauhoitettiin ja litteroitiin. Kuvaus lisää käsitystä tutkimukseen osallistuneiden 

valmiudesta kertoa itsestään persoonina koulutuksen alussa. Käytän osallistunei-

den numerointia anonymiteetin suojaamiseksi.  

Miksi sinusta tuli lääkäri? 

Tähän kysymykseen vastaaminen saa usein tutkittavat pohtimaan omaa mennei-

syyttään ja palaamaan jopa varhaislapsuuden muistoihin. He mainitsevat tärkeitä 

henkilöitä, kuten mummon tai papan, joiden kanssa he ovat puhuneet ammatinva-

linnasta jo varsin varhain tai joilla on muuten ollut merkitystä tutkimukseen osal-

listuneen elämään. 

Pappa sanoi aina, että sinusta tulee lääkäri ja koko suku tiesi sen. Niin mi-

nusta sitten tuli. (N5) 

Mummo asu siellä meillä kotona, niin emmä varmaan tiedä, mut silläki on jo-

ku, joku niinku semmonen vaikutus, niinko mä sannoinki, että se vanhusten 

kanssa jotenki silleen ossaan jutella, muistan pitkiä kesiä mökillä, jollon vaan 

niinku oltiin. (N3) 

Televisiosta tuli varmaan Mirja Pyykkö teki silloin aikanaan sen ”Osasto 

kymppi-ohjelman,” niin siitä tuli joku semmonen niinko jatko jatkopätkä tai 

joku semmonen, mä en yhtään muista minkälainen se ohjelmakaan oli, mut 

muistan vaan, et semmonen joku tuli, ja muista sillon kirjottaneeni päiväkir-
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jaan, ääh en tiijä miks mää sen muistan, ei mulloo sitä päiväkirjaakaa var-

maan enää, mutta muistan, et mää siihen niinko jotain kirjotin, et ois var-

maan kiva olla lääkäri ja auttaa ihmisiä ja jotain, jotain tämmöstä. (N9) 

Itse asiassa minä oon ensimmäinen akateemisen loppututkinnon suorittanu 

meijän koko suvusta, oon ollu neljännellä luokalla oppikoulussa, kun päätin, 

että minusta tulee lääkäri. (M2) 

Tutkimukseen osallistuneet kuvaavat myös vanhempiensa odotuksia: 

Eli mulla ei ollu käytännössä mitään muuta vaihtoehtoa ko lääkis, se oli it-

sestäänselvyys, vanhemmat on akateemisesti koulutettuja ihmisiä. (N10)  

Tietenki tuntu heti siltä, että mä oon nyt sitä, mitä mä haluan, äiti, tuntuu että 

oli onnellinen. (N16) 

Meillä on lähipiirissä lääkäreitä. Isä on yleislääkäri ja isosisko on kirurgi. 

Mä oon pienenä sanonu, että musta tulee lääkärinhoitaja, että kyllä mulla 

niinko terveydenhoitoala on kiinnostanu. Mä en muista, että oisin silloin pie-

nenä käyny kertaakaan lääkärissä. Siis aina, jos meillä oli joku pikkuvaiva, 

niin isä sano, että käännetään kalenterin lehteä, niin kyllä se siitä paranee. 

(N7) 

Mikä lääketieteessä kiinnosti? 

Tutkimukseen osallistuneiden puheessa korostuu kiinnostus tieteenalaa kohtaan 

sekä halu työskennellä ihmisten kanssa. 

Mua kiinnosti se, niinko hirveesti kans, että just se, että siinä pystys niinko 

yhistään sen näin niinko tieteet ja sit sen ihmisten kohtaamisen. (N3) 

Halusin ehkä enemmän sitten jonku tämmösen, tämmösen ihmisläheisemmän 

ammatin. (N9) 

Mä haluan tehdä työtä, jolla on oikeasti merkitystä, tässä pystyn auttamaan 

ihmisiä. (N11) 

Mulla oli aika teoreettinen käsitys lääkärin työstä, ei vaan ollu mitään sisäl-

löllistä käsitystä. (M15)  
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Miksi valitsit yleislääketieteen erikoisalaksesi? 

Tutkimukseen osallistuneet lääkärit kuvaavat yleislääkäriyttä laaja-alaisena eri-

koisosaamisena, jossa ihmisen kohtaaminen on merkityksellistä. Tehtävää kuva-

taan jopa kutsumuksena: 

Yleislääkärintyö on paljon muutakin kuin vain lääketieteellistä ammat-

tiosaamista. (N8) 

Työ ihmisten auttamista. Siinä on semmonen kutsumus, se on sisäistä paloa. 

(N10) 

Se on monipuolista, siinä näkee kaikenikäisiä. Mä tykkään ihmisistä, must on 

kiva olla ihmisten kanssa, työ on myötäelämistä ja kanssaelämistä. (N9) 

Työ on kokonaisvaltaista hoitamista, (N5) jossa täytyy huomioida perhe ja 

suku kokonaisuudessaan. (N13) 

Tärkeää yleislääkärin työssä on tasavertainen vuorovaikutus potilaan kanssa, 

kun potilas tulee vapaaehtoisesti vastaanotolle, osastotyössä hoidetaan 

enemmän tautia, eikä vuorovaikutus ole tasavertaista. (N11) 

Sisälläni elää hoitovietti, hoivavietti, yleislääkärinä pystyn tekemään jotakin 

ihmisten etteen. (M2) 

Annan ihmisille aikaa, se on mielenkiintoista. (N7) 

Ihmisen kohtaamisen ja vuorovaikutuksen lisäksi työ kuvataan mielenkiintoiseksi 

sen ”neitseellisen” luonteen takia: 

Yleislääkärin työ ruohonjuuritason työskentelyä ja etulinjassa olemista ja 

diagnostiikka on mun mielestä haastavinta. (N16) 

Yleislääkärin potilas on vielä tutkimaton kenttä. (N3) 

Tutkimukseen osallistujien joukossa on myös niitä, joilla erikoisalan valintaan on 

vaikuttanut asuinpaikkakunnan etäisyys sairaalasta tai muut elämäntilanteeseen 

liittyvät käytännön asiat sekä erityisen mielenkiinnon puute muille erikoisaloille. 

Valitessaan itselleen tietyn erikoisalan lääkärit tulevat luonnollisesti osalliseksi 

tämän alan erikoisvaatimuksista ja erityishyveistä – yleislääketieteen erikoislää-

kärin kollektiivisesta tarinasta. 
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Miksi hakeuduit GP-koulutukseen? 

Tutkimukseen osallistuneet kirjasivat koulutuksen alussa GP-koulutukselle aset-

tamiaan tavoitteita, jotka esitän kootusti seuraavassa luettelossa: 

GP koulutukselle asetettuja henkilökohtaisia tavoitteita 

Henkilö Tavoitteita 

N1 Vuorovaikutustaidot, perhekeskeisyys, nuorten lääkäreiden ohjaus  

M2 Ohjauksessa vaadittavia taitoja, potilaskeskeisyyttä 

N3 Syvempää näkemystä ja ulottuvuutta yleislääkärin työhön 

N4 Oppia hoitamaan ihmistä kokonaisvaltaisesti 

N5 Vuorovaikutustaidot, käytännön työhön apua, omien asenteiden ja arvojen tutkistelu, 

käytännön vinkkejä potilaan kohtaamiseen 

M6 Biopsykososiaalinen hoitomalli 

N7 Kasvaa hyväksi yleislääkäriksi 

N8 Tietoja ja taitoja potilaan kokonaisvaltaiseen hoitamiseen, 

käytännön neuvoja: suurkuluttajat, somatisoijat 

N9 Käytännön keinoja yleislääkärin työhön, oppia kohtaamaan haastavia potilaita 

N10 Oppia tiedostamaan oma lahjakkuus ja omat haasteet, vuorovaikutustaitojen kertaaminen 

N11 Oppia käsittelemään tilanteita, jos potilas on tehnyt valituksen, 

uskaltaa myöntää virheensä, hyvä potilas-lääkärisuhde, jossa olisi turvallista keskustella niistä 

N12 Rentoutumaan työn arjesta, pätevä yleislääkäri 

N13 Omien vahvuuksien/heikkouksien löytäminen työhön, vuorovaikutuksen parantaminen 

N14 Oman työn tekemisen kriittinen arviointi, kasvaa lääkärinä, potilaiden kokonaisvaltainen 

hoitaminen 

M15 Työn hallinta, oppia olemaan myös ei-lääkäri, uusia näkökulmia koko työyhteisöön ja kollegoille 

N16 Vinkkejä yleislääketieteen erikoislääkäritenttiin valmistautumiseen 

Koulutuksen alussa kirjattiin vielä ryhminä tavoitteita koulutukselle. Esitän ta-

voitteet jaottelemalla ne potilas-lääkärisuhteeseen, itsetuntemukseen ja lääkärin 

työhön liittyviksi.  

Potilas-lääkärisuhteeseen liittyviä asioita: 

lisää vuorovaikutustaitoja, potilas-lääkärisuhteeseen turvallisuuden tunnetta 

ja luottamusta, kokonaisvaltainen hoitaminen, biopsykososiaalinen hoitomal-

li, perhekeskeisyys ja potilaskeskeisyys 
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Itsetuntemukseen liittyviä tavoitteita: 

omien asenteiden ja arvojen tutkistelu, oman lahjakkuuden ja omien haastei-

den tiedostaminen, omien virheiden kohtaaminen, yleislääkäriyden syvälli-

sempi ymmärtäminen, oman työn kriittinen arviointi 

Yleislääkärin käytännön työhön liittyviä tavoitteita:  

konkreettisia neuvoja ja apua käytännön työtilanteisiin, vinkkejä potilaan 

kohtaamiseen, palveluiden suurkuluttajien ja somatisoijien kohtaaminen, 

haastavat potilaat, potilasvalitukset, valmiuksia nuoren lääkärin ohjaami-

seen, työnhallinta ja työyhteisön ongelmat, työssä jaksaminen, johtaminen 

Koulutusprosessin aikana palattiin usein opiskelijoiden tavoitteisiin, tarkennettiin 

niitä ja ne pyrittiin ottamaan huomioon koulutuspäivien suunnittelussa. 

Opetusmenetelmät  

GP-koulutuksessa opetusmenetelminä käytettiin vuorovaikutteisia ja oppijoita 

aktivoivia menetelmiä. Luento-opetusta oli vähän. Teoriaosuus opiskeltiin luke-

malla kirjallisuutta, johon palattiin johdattelupuheenvuoron, ryhmäkeskustelujen 

ja käytännön harjoitusten avulla.  

Rooliharjoituksia käytettiin sekä pienryhmissä että koko opiskeluryhmän ja 

kouluttajien muodostamassa suurryhmässä. Simuloituja potilastapausharjoituksia 

tehtiin yksilö-, pariskunta-, perhe- ja verkostokeskeisesti. Ryhmäilmiöitä havain-

noitiin ja opiskeltiin suurryhmässä ryhmäpsykoterapeutin ohjauksessa. 

Yhteisen ymmärryksen lisäämiseksi opetettavasta kokonaisuudesta käytiin 

keskusteluja koko ryhmän kanssa tai pienemmissä ryhmissä ja lisäksi opetusme-

netelminä käytettiin oppimiskahvilaa (learning cafe) ja reflektioryhmiä. Koulutus 

oli vuorovaikutteista ja luento-opetusta pyrittiin välttämään. Oppimisprosessia 

seurattiin ja ylläpidettiin reflektiopäiväkirjojen avulla. Mikäli koulutettava joutui 

olemaan pois lähiopetuspäivästä, hän teki päivän teoriaosuuteen liittyviä korvaa-

via tehtäviä. 

5.3 Aineiston koonti 

Tutkimusaineisto koostuu tekemistäni haastatteluista ja koulutettavien tuottamasta 

kirjallisesta materiaalista (taulukko 2). 
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Haastattelin jokaisen koulutettavan koulutuksen alkuvaiheessa heidän työpai-

kallaan, koulutuspaikalla tai työhuoneessani. Pyysin varamaan aikaa haastattelulle 

noin yhden tunnin verran. Usein haastattelutilanne kesti kuitenkin pitempään, 

koska keskustelu virittyi hyvinkin henkilökohtaisten kokemusten jakamiseen. 

Aineistoa varten haastattelut nauhoitettiin, ja litteroituna niistä koostuu 480 A4-

sivua tekstiä.  

Haastattelu ei edennyt tarkkojen kysymysten tietynlaisen järjestysten mu-

kaan, vaan siinä keskityttiin ennalta valittuihin teemoihin väljästi. Kaikilta haasta-

teltavilta pyrittiin saamaan vastauksia samoihin teemoihin, mutta teemojen välillä 

liikuttiin joustavasti. Alkuhaastattelun teemat olivat miksi sinusta tuli lääkäri, 

miksi valitsit erikoistumisalaksi yleislääketieteen ja miksi hakeuduit GP-

koulutukseen. Näiden teemojen pohjalta käydyssä haastattelussa useimmat haasta-

teltavat kertoivat itsestään ja potilassuhteistaan. Loppuhaastattelun teemana oli 

koulutuksen hyödyntäminen työssä.  

Koulutuksen kahtena viimeisenä koulutuspäivänä koulutettavat haastateltiin 

toisen kerran. Haastattelun tavoitteena oli kuulla, miten koulutuksessa esille tul-

leet sisällöt jäsentyivät koulutettavien ajattelussa ja työssä. Haastattelujen tee-

moiksi muodostuivat haastateltavan koulutukselle asettamista tavoitteista noussut 

kysymys. Jos tavoitteena oli esimerkiksi vuorovaikutustaitojen kehittyminen, 

keskusteltiin siitä, oliko tavoite saavutettu, ja tiedusteltiin, mitä nyt haastateltava 

tekee toisin kuin ennen koulutusta. Loppuhaastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. 

Aukikirjoitettuna niistä kertyi 100 sivua tekstiä. 

Olen kirjoittanut tutkijan päiväkirjaa käsin koko koulutuksen aikana 80 sivua. 

Siinä olen kuvannut omia haastattelujen jälkeisiä tunnelmiani ja vaikutelmiani. 

Päiväkirjasta käy ilmi, kuinka joidenkin haastattelujen jälkeen olen vakuuttunut 

siitä, että jaoimme yhteisen keskusteluhetken. Kohtaaminen tapahtui. Toisaalta 

olen kuvannut myös, kuinka tuntui, että en oikein saanut mitään irti ja että taisin 

aiheuttaa vain lisärasitusta. Päiväkirjamuistiinpanoja on myös jokaisesta suku-

puun piirtämisestä ja case-keskusteluista.  

Ensimmäisenä koulutuspäivänä koulutettavat ohjeistettiin reflektiopäiväkirjan 

kirjoittamiseen. Heille annettiin seuraavanlainen ohjeistus: Tutki oppimiskokemus-

tasi, mitä ajattelit, mitä tunsit, mitä jäit mahdollisesti miettimään. Kuulostele 

kokemustasi ja kirjaa ylös. Pohdi ajattelusi perusteita ja uusia oivalluksiasi. Käy 

keskustelua itsesi kanssa käsityksistäsi. Arvioi omaa prosessiasi suhteessa oppi-

mistavoitteisiisi. Kuvaa vuorovaikutustilanteita, joista vaikutuit ja joille annoit 

merkityksen oppimisesi kannalta. Reflektion kirjoittaminen tapahtui erikseen 
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koulutusta varten avatulla verkkoalustalla Optima-ympäristössä. Kouluttajat 

kommentoivat reflektointeja ajallisten resurssiensa puitteissa.  

Esitän aineiston koostumisen taulukon muodossa (Taulukko 2). 

Taulukko 2. Tutkimusaineiston koostumus. 

Aineiston osa Kokoamis- 

ajankohta 

Määrä/koko Sisältö 

Alku- 

haastattelut 

Kevät 2008, 

Syksy 2008 

Yhteensä 16, 

kesto 1–1,5 t, 

litteraatteja 480 s 

Puolistrukturoitu teemahaastattelu. Teemat: 

ammatinvalinta, erikoisalanvalinta, GP-

koulutukseen hakeutumisen perusteet. Näiden 

pohjalta avautunut dialoginen keskustelu.  

Henkilökohtaiset 

oppimistavoitteet 

GP-koulutukselle  

Kevät 2008 Yhteensä 16 Henkilökohtaiset tavoitteet omalle oppimiselle, 

ajatuksia siitä, mitä itse aikoo tehdä 

saavuttaakseen tavoitteensa. 

Reflektio- 

päiväkirjat 

Koko 

koulutuksen 

ajan 

Yhteensä 112, 

kirjoitettu Optima- 

oppimisalustalle, 

merkinnän pituus 

muutama lause – 3 s  

Eritasoista reflektiota koulutuspäivien 

sisällöistä, omasta historiasta, ihmissuhteista, 

suhtautumisesta itsetuntemusta lisääviin 

osioihin, koulutusryhmän dynamiikan 

arviointia. 

Loppu- 

haastattelut 

Kevät 2010 Yhteensä 14, 

varattu aika 20 min, 

litteraatteja 100 s 

Puolistrukturoitu teemahaastattelu. Teemat: 

Miten hyödynnät koulutusta? Mitä olet 

oppinut? Keskustelu kohdennettu 

haastateltavan koulutukselle asettamiin 

tavoitteisiin.  

Palautekysely 

 
Kevät 2010 Yhteensä 14, 

5-sivuinen kysely, 

16 kysymystä  

Oman oppimisen arviointia 

ja opitun hyödyntämistä työssä. 

Koulutustavoitteiden, haastattelujen ja reflektiopäiväkirjojen lisäksi aineistoon on 

otettu mukaan viimeisenä koulutuspäivänä koulutettavien palautteen muodossa 

kirjallisesti kokoamat ajatukset seuraaviin kysymyksiin: Mitkä asettamistasi ta-

voitteista toteutuivat koulutuksessa? Olivatko asettamasi tavoitteet realistisia tässä 

koulutuksessa? Toteutuiko se, mitä itse ajattelit tehdä asettamiesi tavoitteiden 

toteutumiseksi? Mikä vaikutti siihen, että tavoitteet toteutuivat? Mikä esti toimi-

masta tavoitteiden saavuttamisesi? Vastasiko koulutus sisällöltään sitä mitä odotit 

(teoreettinen osuus)? Oletko voinut hyödyntää oppimaasi työssäsi? Mitkä koulu-

tuksen osiot palvelivat sinua? Onko jotain, mitä GP-koulutuksesta voitaisiin jättää 

pois? Miten ymmärrät potilaskeskeisyyden ja perhekeskeisyyden työssäsi? Kuvai-
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le monologin ja dialogin eroa. Vahvuutesi dialogiseen suhteeseen. Haastee-

si/kehittymistarpeesi dialogiseen suhteeseen. Mitä ymmärrät reflektoinnilla ja 

missä tilanteessa reflektoit työssäsi? Miten työyhteisössäsi toteutuu moniammatil-

linen yhteistyö? Mitä on vertikaalinen ja horisontaalinen asiantuntijuus? Mitä 

vielä haluat sanoa? 

Alkuperäisen aineiston esivalmisteluun kuului haastattelujen litterointi ja lit-

teroitujen tekstien ja tutkittavien tuottaman kirjallisen materiaalin lajitteleminen 

jokaisen tutkimukseen osallistuneen omaan kansioon.  

5.4 Aineiston analyysi  

Aineiston analyysissä olen käyttänyt sekä teemoittelua että dialogianalyysiä. Pai-

koitellen analyysi muistuttaa laadullisen tutkimuksen sisällönanalyysiä. 

Alaoittaessani analyysiä luin aineistoa läpi useaan kertaan ja kuuntelin nau-

hoitettuja keskusteluja palauttaakseni mieleen dialogia, jota kävin haastattelujen 

yhteydessä tutkimukseen osallistujien kanssa. Haastatteluhetken dialogi avasi 

monen haastateltavan elämäntilanteita ja niihin liittyviä tunnekokemuksia hyvin-

kin syvältä. Lukiessani pyrin mahdollisimman hyvin palauttamaan mieleeni haas-

tattelutilanteen tunteineen ja tunnelmineen. Aineistosta nousi esille yksittäisten 

koulutettavien tarinoiden lisäksi myös kaikille heille yhteistä ammattikunnan 

tarinaa. 

Potilas-lääkärisuhteeseen asettumisen ja siinä olemisen problematiikka muo-

dostui aineiston tarkastelun kohteeksi. Huomasin, että tutkimukseen osallistuneet 

kuvasivat suhteeseen asettumistaan ja suhteessa olemistaan monelta kannalta sekä 

haastattelujen yhteydessä että myös reflektiopäiväkirjoissaan. Oma esiymmärryk-

seni ja teoreettiset lähtökohtani ohjasivat teemoittelemaan aineistoa. Jaottelin 

ensin aineiston seuraavien kysymysten perusteella: mitä tutkimukseen osallistu-

neet lääkärit puhuivat itsestään ja mitä tutkimukseen osallistuneet lääkärit puhui-

vat potilaistaan. Tässä vaiheessa etsin myös heidän kerronnastaan reflektiivisyyttä 

ilmentävää kerrontaa ja muutospuhetta. Järjestelin aineistoa monilla eri tavoilla 

käyttäen taulukoita, luetteloita ja käsitekarttoja.  

 Tarkastellessani sitä, mitä tutkimukseen osallistujat puhuivat itsestään ja po-

tilaistaan haastattelutilanteissa ja reflektioissaan, löysin aineistosta sekä yhteisiä 

teemoja sisältäviä kuvauksia että kuvauksia, joista löytyi näille yhteisille teemoil-

le vastakkaisia teemoja. Poimiessani tarkemman analyysin kohteeksi suhteessa 

olemista kuvaavia lausumia aloin samalla järjestelemään ja kokoamaan niitä uu-

delleen loogiseksi kokonaisuudeksi. Suhdettaan itseensä tutkittavat kuvasivat 
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suhtautumisellaan itsetuntemuksen lisäämiseen, oman menneisyytensä vaikutuk-

sen hahmottumiseen sekä tässä ja nyt -hetkessä olevalla tietoisuudella. Tietoisuus 

itsestä kokevana ja tuntevana ihmisenä kuvastuu sekä itseä että potilaita kuvaavis-

sa aineiston osissa. Näin erottuivat varsinaisiin tutkimuskysymyksiin liittyvät 

teemat, jotka ilmaisivat jo itsessään tutkittavan ilmiön, suhdekeskeisyyden toteu-

tumisen kannalta olennaista ja jo sellaisenaan merkityksellistä. Koska tutkija ei 

kuitenkaan voi päätellä, mikä kuvauksissa on oleellista tai epäoleellista, tarvittiin 

analyysimenetelmä, joka mahdollisti merkityksen kielellisen yhteyden havainnol-

listamisen ja tarkistamisen. 

Ajattelen dialogin tavallaan osallistuvaksi tutkimiseksi, jossa ollaan yhtä ai-

kaa kiinnostuneita sekä oman mielen sisäisessä dialogissa eri äänten välisestä 

neuvottelusta että itsen ja tutkittavan välillä tapahtuvasta vuorovaikutuksesta. 

Koska dialogi korostaa persoonallisena itsenä olemista ja toisen näkemistä arvos-

tettavana, se sopii vuorovaikutukselliseksi lähestymismalliksi suhdekeskeiseen 

orientoitumiseen. Dialogi edellyttää tietynlaista kompetenssia, moniulotteista 

vastavuoroista vuorovaikutusta, jonka avulla tapahtuu ajattelumallien, merkityk-

senantojen, arvojen, tiedon ja taidon vaihtoa yhteisen ymmärryksen synnyttämi-

seksi.  

Koska minua kiinnosti analyysissäni edellä kuvatun monimuotoisen respon-

siivisuuden toteutumisen mahdollisuus, jaottelin tutkimukseen osallistuneiden 

kuvauksia itsestään ja potilassuhteistaan dialogisuuteen liitettyjen kompetenssi-

vaatimusten mukaan. Kysymys, miten tutkimukseen osallistuneet puhuivat itses-

tään persoonina, nousi siis teorialähtöisesti (CRPR). Alateemoiksi muodostuivat 

seuraavat teemat: lähtökohtainen käsitys itsetuntemuksen merkityksestä, halu 

ymmärtää lisää itseään, uuden oivaltamista ja persoonallisesti suhteessa olemi-

nen. 

Tässä vaiheessa osallistujien puhe potilaasta alkoi hahmottua dialogisuuden 

ja suhteessa olemisen näkökulmasta. Vastatakseni kysymykseen miten tutkimuk-

seen osallistuneet kertovat suhteestaan potilaaseen esitin aineistolle kysymykset, 

mitä he ylipäätään ajattelevat suhteen merkityksestä ja sen haasteellisuudesta 

lääkärin työssä ja miten he ymmärtävät suhteen rakentumisen. Kuvauksia tarkas-

tellessani huomasin tutkimukseen osallistuneiden pohtivan dialogisuutta. Pohties-

saan suhteessa olemistaan he pohtivat dialogisuutensa esteitä, omaa itseään, omia 

ennakkoluulojaan, arvojaan ja asenteitaan, omien tunteiden tunnistamista, poti-

laan tunteiden tunnistamista, tunteiden sanoittamista, kuuntelemista, kuulluksi 

tulemisen kokemusta, vastaanoton vuorovaikutuksen kieltä ja ei-kielellistä vies-

tintää sekä erilaisuutta. Aineistoa lukiessani jouduin monta kertaa huomaamaan, 
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että omat käsitykseni koetellaan ja ajatteluni sai uutta lisäpohdittavaa. Aineiston 

eri osien ristiinluenta rikastutti analyysiä ja tulkintaa.  

Tutkimuksen taustalla vaikuttava sosiaalinen konstruktionismi vetosi kysy-

mään, millaista kerrontaa osallistuneiden puheessa on tiedon rakentumisesta sosi-

aalisesti. Analyysissä pyrin ymmärtämään tutkimukseen osallistuvaa henkilöä 

katsoen sitä, kuinka hän kertoo historiaansa, ja sitä, kuinka hän kertoo itsestään 

haastattelutilanteessa, miten hänen reflektiivinen ajattelunsa näyttää käynnistyvän 

ja miten nämä kaikki ovat suhteessa toisiinsa. Pyrin ymmärtämään kunkin koulu-

tettavan kertomusta itsestään, työstään ja potilaskohtaamisistaan kaiken hänen 

aikaisemmin kertomansa valossa. 

Olen käynyt analyysiprosessin aikana keskustelua kolmen erilaisen äänen vä-

lillä. Aineistosta kuuluva tutkittavan ääni on resonoinut ennalta selvittämäni taus-

tateorian äänen kanssa. Tähän keskusteluun on osallistunut myös oma tutkijan 

ääneni. Analyysin kuluessa on tullut selväksi, että ei ole tarkoituksenmukaista 

luokitella yksilöitä tai löytää yhteneviä tyypillisiä tarinoita, vaan olennaista on 

avata se sosiaalisten äänten kirjo ja monimuotoisuus, joka tutkimukseen osallistu-

neiden puheessa kuuluu. Analyysin kuluessa olen etsinyt dialogia mahdollistavaa 

ja vahvistavaa tai dialogia heikentävää kuvausta, omien ajatusmallien tarkenta-

mista, tulkintojen tarkistamista, olennaisten asioiden merkitysten avautumista eli 

sitä, mikä teoreettisesti liitetään dialogisuuteen. Edellä luetellut asiat vahvistavat 

tai heikentävät suhdekeskeisyyden toteutumisen mahdollisuutta. Tutkijan ääni on 

tähyillyt koko analyysin ajan myös johtopäätöksiin. 

Koska liitän dialogisuuteen reflektiivisyyden, jonka ajattelen olevan jopa dia-

logisuuden ehtona, jaottelin kaiken aikaa tutkimukseen osallistuneiden kuvauksis-

ta lausumia, joissa kuuluu reflektiivistä puhetta. Reflektiivisen puheen jaottelun 

lisäksi dialogianalyysi on mahdollistanut myös tutkimukseen osallistuneiden lau-

sumien tarkastelun erilaisten olotilojen näkökulmasta. (Joiner 1993, 1995, Janho-

nen & Sarja 2000). Koettu tunnetila sekä tapa havainnoida itseä, olla suhteessa 

itseensä ja ympäristöönsä näyttää määräytyvän sen position mukaan, missä yksilö 

tuntee olevansa. Tunnetilat saattavat olla estämässä haluttua toimintaa.  

Buberilaisen dialogin toteutuminen edellyttää suhteessa olemisen suorittami-

sen sijaan olemista nyt-hetkessä, jossa kahden ihmisen merkitysmaailmat voivat 

kohdata. Tällaisessa hetkessä tapahtuu kohtaamista. Analyysissäni tavoittelen 

kohtaamista kuvaavan puheen havainnollistamiseen kielen avulla. Jaottelin lau-

sumia olemisen ja suorittamisen kuvauksiin. Suhdekeskeisyydessä pyritään suo-

rittamisen kulttuurista enemmän persoonalliseen olemiseen. 
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Tutkimuksessani korostan dialogin tavoitteellisuutta yhteisen ymmärryksen 

syntymiseksi. Analyysini kohdistuu myös yhteisen ymmärryksen rakentumiseen, 

jota havainnollistan tutkijan ja tutkittavan välisen vuorovaikutuksen analyysillä. 

Lähtiessäni tarkastelemaan tutkimukseen osallistuneiden reflektioiden sisäl-

töä ja analysoimaan reflektiivisyyden näkymistä heidän kerronnassaan minua 

kiinnosti lähinnä persoonallisen reflektion osuus. Persoonallisen reflektion käyn-

nistymistä ja edistymistä kuvaa erään koulutukseen osallistuneen reflektiopäivä-

kirjan dialoginen analyysi kokonaisuudessaan. En kuitenkaan voinut ohittaa isoa 

osaa aineistostani, jossa varsinaista persoonallista reflektioita ei ollut. Tämän 

aineistonosan analyysi lähentelee laadullisen tutkimuksen perinteistä sisällönana-

lyysiä.  

Tutkija on mukana varsin monisyisessä prosessissa analysoidessaan laadullis-

ta aineistoa. Analyysi on tutkittavien yksilöllisten kokemusten, merkitysten ja 

tunteiden sekä tutkijan välistä dialogia (Frank 2012). 

 Tutkijana minulla on ollut edessäni aineisto, joka kuvaa tutkimuksen kohde-

joukon, GP-koulutuksessa olevien yleislääketieteeseen erikoistuvien lääkäreiden, 

suhteeseen asettumisen ja suhteessa olemisen problematiikkaa. Tutkimuksessa 

aineisto edustaa polyfonisuudessaan useiden erilaisten äänten kirjoa, josta ei pyri-

täkään löytämään konsensusta vaan jota pyritään havainnollistamaan.  
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6 Analyysin tulokset  

Aineiston analyysin lopputuloksena on syntynyt GP-koulutuksessa olevien yleis-

lääketieteeseen erikoistuvien lääkäreiden kuvaamana ymmärrystä potilas-

lääkärisuhteeseen asettumisen ja siinä olemisen problematiikasta. Suhteeseen 

asettumista ja siinä olemista on lähestytty kolmen dimension avulla. Ensimmäi-

nen tutkimuskysymys ja siihen etsityt vastauslausumat koskevat tutkimukseen 

osallistuneiden kuvausta suhteestaan itseensä. Toisen tutkimuskysymyksen tarkas-

telu kuvaa heidän suhdettaan potilaaseen. Kolmannen tutkimuskysymyksen avulla 

tavoittelen kuvausta tutkimukseen osallistuneiden reflektiivisyydestä.  

Päästäkseni mahdollisimman lähelle todentuntua käytän tulosten raportoin-

nissa paljon tutkimukseen osallistuneiden lausumia. (Sandelowsky 1994). Olen 

samasta teemasta valinnut useita lainauksia havainnollistamaan erilaisten äänten 

kirjoa (Perttula 2006). Käytän lainausten yhteydessä tutkimukseen osallistuneista 

naisista merkintää N1, N2, N3 jne. ja miehistä merkintää M1, M2, M3 jne. Järjes-

tys on sattumanvarainen. 

6.1 Miten puhuttiin suhteesta itseen?  

Tutkittavien kuvauksia itsestään olen esitellyt jo luvussa kolme. Varsinaiseen 

analyysiin valikoituvat ne tutkimukseen osallistuneiden lääkäreiden kuvaukset ja 

lausumat, jotka liittyvät heidän suhteessa olemiseensa oman itsensä tuntemisen 

osalta. Kuvaan sitä, miten inhimillisyys ja persoonallisuus, itsetuntemus ja itsensä 

tiedostaminen kuuluvat lääkäreiden tavassa puhua itsestään.  

6.1.1 Lähtökohtainen käsitys itsetuntemuksen merkityksestä 

Perinteinen lääkärikoulutukseni on minulle tarjonnut lähinnä tällaisen kvan-

titatiivisen suuntautumisen. (M2) 

En lääkärinä ole terapeutti enkä avioliittoneuvoja. (N3) 

Tulee kyllä vähän sellainenkin olo, että lääkäreiden ihmissuhdetaitoja aliar-

vioidaan, vaikka onhan ne monesti koetuksella. (N16) 

Koulutustaustan pohjalta lääkäriys on luontevaa nähdä lähinnä biolääketieteelli-

senä asiantuntijuutena ja lääkärin työ halutaan pitää erillään terapeuttisesta työstä. 

Suhde GP-koulutukseen ja sen sisältöihin muotoutuu vastavuoroisuudesta. Uusi ja 
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erilainen koulutus saatetaan kokea vaativana. Tunne aliarvioinnin kohteena olosta, 

mitä on ollut ajoittain läsnä koulutusryhmässä, aktivoi varmasti halun puolustau-

tua: 

Sukupuu ja elämänjanat eivät syvennä itsetuntemusta, koska varmasti jokai-

nen meistä on kohdallaan miettinyt/tietoinen taustoistaan ja sen vaikutuksesta 

toimintaansa. Se ei tuo mitään uutta, enempi ajan tuhlausta. (N3) 

Palaute koulutusmenetelmien valinnasta annetaan edellisessä yleistävällä tasolla, 

ryhmän äänenä. Seuraavassa on minä-muodossa olevaa puhetta, jossa ainakaan 

vielä ja toistaiseksi ilmaisevat odotusta. 

En ainakaan vielä koe saaneeni sukupuun piirtämisestä tai elämänjanasta mitään 

hyötyä, itsetuntemus ei syventynyt. (N3) 

Toistaiseksi en ole tajunnu, mitä omasta menneisyydestä voisin oppia. Tässä vai-

heessa vuorovaikutuksellisen osion päättyessä tuntuu niin, että aina on potilaita, 

joiden kanssa vuorovaikutus toimii, kontakti syntyy ja yhteinen kulkeminen sujuu. 

Toiset taas jää vaille sitä jotakin. Silloin ajattelen, että riittää kun tekee parhaan-

sa ja toivottavasti tulevaisuudessa kehitymme puolin ja toisin. (N1) 

Kaikki eivät koe, että oman menneisyyden käsittelyllä tavalla. jolla se koulutuk-

sessa tehtiin, olisi merkitystä suhteessa olemiseen. Itseä, parhaansa tekijää, koh-

taan hyväksyvä suhtautuminen on mahdollistavaa puhetta, joka arvioi toimintaa ja 

kehittymistarpeita. Tulevaisuuden haasteena näyttää olevan tietoisuus, että ihmi-

set kaipaavat jotakin enemmän.  

Koulutuksessa käytettiin itsetuntemusta lisäävänä välineenä sukupuun piirtä-

mistä ja elämänjanan tarkastelua. Sairauksien kohtaaminen, kuoleman käsittely ja 

monet perheiden sisäiset salaisuudet avautuivat tutkimukseen osallistuneille su-

kupuun piirtämisen yhteydessä: 

Kyllä se vain niin taitaa olla, että avain muiden ihmisten syvälliseen ymmär-

tämiseen ja tuntemiseen on itsetuntemus. Olen sitä mieltä, että jokainen ta-

pahtuma ja ihminen, jonka elämässämme koemme, vaikuttaa meihin ihmisenä 

omalla tavallaan — osa pienemmällä ja osa isommalla määrällä. Mutta 

kaikkien näiden kokemusten summana olemme sellaisia kuin olemme. ( N7) 

Joidenkin tutkimukseen osallistuneiden puheesta kuvastuu tietoisuus kokemushis-

torian merkityksestä. Näyttää siltä, että ihmiskuvaan liitetään situaatio, minkä 

kautta minuus rakentuu ja persoonallinen identiteetti kehittyy sosiaalisten suhtei-

den vaikutuksesta. Voisi ajatella, että näin tiedostettaessa myös lääkärin ja poti-
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laan kohtaaminen nähdään tapahtumana, jolla on merkitystä potilaan kokemuk-

seen itsestään. Mielenkiintoiseksi kysymykseksi nousee, mitä tarkoitetaan toisen 

syvällisellä ymmärtämisellä ja tuntemisella. Omassa itsessä kuvataan olevan vielä 

kohtia, joihin halutaan tutustua ja joita halutaan ymmärtää: 

Toivon koulutukselta hyviä keskusteluja, vuorovaikutustaitojen kartuttamista, 

omaan itseeni tutustumista. (N10) 

Mukava saaha tästä siihen omaan identiteettiin lisäymmärrystä sekä kehittää 

omaa ajattelua. (N11) 

Koulutuksen tavoitteena oleva omaan persoonaan tutustuminen jäi kiinnos-

tamaan kovasti ja herätti jo ensimmäisen päivän jälkeen monenlaisia ajatuk-

sia. Miten omat perhe-/sukulaisuussuhteet vaikuttavat toimintaani lääkäri-

nä? Kuinka omat asenteet ja uskomukset näkyvät jokapäiväisessä työssäni? 

Kuinka aroista henkilökohtaisista asioista koulutuksen aikana tullaan-

kaan puhumaan? Piirtelin jo mielessäni omaa sukupuutani ja pohdin, mitä 

asioita siitä nouseekaan esille. Odotan seuraavaa koulutuspäivää innolla. 

(N8) 

Reflektiiviset kysymykset kuvaavat prosessin käynnistymistä ja luottamusta. 

Omaa osuutta suhteeseen asettumisen ja siinä olemisen näkökulmasta on val-

miuksia ja intoa lähteä tarkastelemaan, vaikka tulossa oletetaankin olevan myös 

henkilökohtaista ja arkaluontoista asioiden käsittelyä.  

Iltapäivällä oli vuorossa ensin minun elämänjanani. Ryhmä tuntuu jo niin lä-

heiseltä, ettei ollut hankalaa puhua vaikeista ja monesti vaietuistakin aiheis-

ta. Perheessäni ei ole ollut tapana asioista keskustella, joten mieheni lisäksi 

ryhmäläiset ovat ainoita, joiden kanssa olen elämäni varjopuolesta keskustel-

lut. Vaikkei ryhmäämme saa käyttää terapiana, niin jotain terapeuttista näillä 

istunnoilla olen itselleni saanut. (N11) 

Ryhmän läheisyys vaikuttaa kuvauksen mukaan siihen, että puhuminen onnistuu. 

Suhde koulutusryhmään on mahdollistanut laajemman minuuden esilletulon. 

Vaikeista asioista puhuminen on estynyt ydinperheessä ja opittua toimintamallia 

on päästy purkamaan. Persoonallisuuden on mahdollista vahvistua turvallisessa 

suhteessa. Oppiminen on kokemuksellista, reflektiivinen ajatteluprosessi näyttää 

seuraavan lausuman mukaan käynnistyneen sekavien ajatusten jälkeen, joita il-

meisesti koulutuksen riittävä erilaisuus tavanomaisiin koulutuksiin verrattuna on 

omiaan luomaan: 
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Vaikka tällä kerralla piirrettiinkin erään toisen ryhmäläisen sukupuu, väistä-

mättä aloin ajatella omaa sukupuutani ja sitä, miten sen voisi piirtää. Odotan 

jatkossa oppivani vielä enemmän itsetuntemusta käyttämällä omaa sukupuu-

tani apuna. Enää ajatukset eivät ole sekavat, oikeastaan jäin jo odottamaan 

seuraavaa koulutuspäivää.(N5) 

Kertoja ilmaisee odotustaan itsetietoisuuden lisääntymisestä sukupuun avulla. 

Hän ilmaisee asennettaan vaikka-konjunktiolla uskoen saavansa oman ajattelu-

prosessin käynnistymiseen sukupuutyöskentelystä apua. Sekavat ajatukset ovat 

tarvinneet aikaa ja luottamuksen rakentumista. Suurin osa tutkimukseen osallistu-

neista ilmaisi jo alkuhaastattelussa halustaan kehittää itseään tai lisätä itsetunte-

mustaan. He puhuivat myös omasta historiastaan avoimen kiinnostuneesti ja suh-

tautuivat mielenkiinnolla persoonallisuutensa kehittämiseen oman kokemushisto-

riansa valossa. Seuraava katkelma kuvaa tietoisuutta omassa itsessään tapahtu-

neesta muutoksesta. 

No, minun maailmankuva on ollu aika mustavalkoinen niinku nuorempana 

mutta se on ehkä niinku sitte opiskelujen myötä saanu niitä harmaan sävyjä. 

 ... sitte vaimon kautta se on niinku avartunu aika paljon. Ja sitte oon ollu ehkä 

avoimempi toisille ihmisille ja tätä itte pittää. niinku tavallaan niin sanotusti ta-

voteltavana ja arvostettavana. Nykyään näkkee myös niitä tavallaan arvokkai-

ta puolia semmosessa ihmisessä, joka ei niinku edusta ollenkaan ommaa maa-

ilmankuvvaa tai omia tavotteita tai näin, että heillä on arvo sinänsä, että että 

kyllähän se tärkeä on, että ei heti niinku tavallaan tyrmää sitä toisen maa-

ilmankuvvaa tai tavallaan ajatusmaailmaa. (M14) 

Muutosta kuvaavassa avoimessa puheessa kerrotaan omia asenteita ja arvoja. 

Kertoja on havaitsijana itsensä suhteen. Aikaisemmin omaksuttua mustavalkoista 

maailmankuvaa on ollut mahdollista muuttaa. Muutoksen seurauksena toisen 

ihmisen arvostus hänen erilaisuudestaan huolimatta näyttää olevan mahdollista, 

mikä on dialogin edellytys.  

6.1.2 Halu ymmärtää lisää itseään 

Esitän seuraavaksi kuvauksen siitä, miten GP-koulutuksen alussa dialogisessa 

alkuhaastattelussa rakentui ymmärrys itsestä. Puolistrukturoidussa haastattelussa 

tutkija kysyi haastateltavalta (M2), miksi hän hakeutui GP-koulutukseen. 
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Kun olin tehny tätä lääkärintyötä, niin en missään nimessä olis suositellu tätä 

pikkuveljelle. Se oli kaikkein ehkä niinku vaikein hetki tällä uralla. Että sillon 

ties, mitä tää homma on, mä olin niinku aikalailla tympääntyny ja kyllästyny sii-

hen niin. Mutta, että sitä niinku sitte pikkusen alako iskeen niinku päätään sei-

nään. Minä hyppäsin siitä tk-hommasta sitten pois. Mutta kyllä mulla on tämä, et 

oon aina tehny semmosta, mikä mua huvittaa. (M2) 

Kertoja kuvaa terveyskeskustyöhön liittyvää tympääntymistään. Lääkäriyteen 

liittyvät toiveet ja ihannointi oli vaihtunut pään seinään iskemiseen. Tilanne kuva-

taan vaikeimmaksi hetkeksi uralla. Kuitenkaan tässä vaiheessa ei vielä selviä, 

miksi se oli niin vaikeaa. Vaikeasta hypättiin pois. Kertoja tunnistaa päähenkilön-

sä toimintamallin: hänellä on ollut tapana tehdä, mitä huvittaa. Hän kertoo seu-

raavassa ratkaisseensa ongelman paneutumalla perusteellisesti sairauksien toden-

näköisyyksiin ja kliiniseen epidemiologiaan ja kuvaa oman ajattelunsa olevan 

erilaista kuin GP-koulutuksen sisällöt: 

No, oikeestaan, oikeestaan se oli sitten siinä. kun koin sitten semmosen muu-

taman ahaa-elämyksen siitä, että mitä tää homma on. (M2)  

Vaikean ratkaisu oli siinä:  

Ajattelin, että se lähtee ihan tästä niinko tästä perusepidemiologisesta, ei 

mistään hermeneuttiselta, tulkinnalliselta kannalta, vaan ihan näistä sairauk-

sien todennäköisyyksistä. Tutkimusmenetelmien ja labrakokkeiden ja kuvan-

tamismenetelmien ja ihan tämmösten niinku kliinisten löydösten tarkkuudes-

ta, että mikä niijen niinku sensitiivisyyvet ja spesifisyyvet on, niin se lähti 

ihan tästä liikkeelle. Että tää on niinku se ajatus, mitä minä tässä niinku oon 

oon sitte yrittäny kehitellä. se on niiko oikiastaan se, mitä minä niinko koen 

semmosena keskeisenä, niin se on aika paljo erilaista, kun mitä tässon tässä 

nyt tässä geepee-koulutuksessa tullu. (M2) 

Edellisessä käy ilmi, että lähtökohdat siihen, mikä on keskeistä itsellä ovat erilai-

set kuin GP-koulutus tarjoaa. 

Minä lähin ihan sitä selevittää, johon minä tietysti sillä tavalla, että koska 

tämä minun oma, oma sanosko niinko perusasenne ja tapa tehä työtä niin on 

hyvin paljon tätä tämmöstä niinku perustuu tähän niinko tähän kliiniseen 

epidemiologiaan. Joita me lähetään sitte niinko vahvistaan tai sulukeen pois 

sen tievon avulla. (M2) 
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Oma perusasenne kuvataan erilaiseksi. Vasta seuraavan katkelman lopussa käy 

ilmi omat oppimistarpeet.  

Mutta, entä sitten? Mitä me siitä potilaasta saahaan, ei laboratoriokokkeilla 

vaan, vaan haastattelemalla siinä potilaskontaktissa. Tietystihän tässä on 

samalla niinkun tää tää hoitopuoli sitten samalla, että siinä niinkun tää, niin-

kun tää asiaan perehtyminen ja hoitaminen sitten, tai potilaan tukeminen, 

mikskä sitä sanotaan, niin totteutuu sitte samalla. Sitte minä lähin selevittään 

tänne GP-koulutukseen, tämähän on sitä osa-aluetta, jossa sitte itte koen ole-

vani heikoilla, ja mitä en koe hallihtevani potilastyössä. Ja se kai se sitte uu-

vuttiki. (M2) 

Osaava lääketieteen ääni neuvottelee kertojan minuuden kanssa, miten kuvata 

sitä, että ei hallitse eikä osaa. Kokemushistorian ohjaamana ei hypätty pois, vaan 

lähdettiin sevittämään asiaa. Reflektoitu ymmärrys uupumisen syystä alkaa hah-

mottua ja paikantua potilaan kohtaamiseen. Tavoitteena on saada potilaasta jotain 

enemmän kuin tähän asti, mitattavissa olevan tiedon lisäksi. Seuraavassa haasta-

teltava jäsentää oppimaansa ja tunnustaa, että koulutus ei ole vastannut hänen 

odotuksiinsa.  

Oon kyllä oppinutkin täällä, mutta ei oo ihan vastannu sitä, mitä lähin hake-

maan. Näähän on niinku tämmösiä vain niinkun luo sitä perustetta tai niitä ra-

kennusaineksia siihen, että miten sitä sitten tätä tämmöstä perhelääkäri tai tai psy-

kososiaalista lähestymistapaa sitte, miten, miten sitä lähetään totteuttammaan, mut-

ta kait, että ehkä tässä sais olla sitten vielä sitten tätä tämmöstä niinko enempi an-

taa evväitä ihan tämmösiin käytännön asioihin sitte. Tojennäkösesti jos niitä 

olisi siis ihan aitoja potilastilanteita, niin sehän ois semmonen, joka antas, 

antas vinkkejä. Tarvittas niinku semmonen teoreettinen viitekehys tai runko tai 

mikskä sitä nyt sitte sanos, jonka perusteella sitä lähtee sitte rakentaan niitä potilas 

tappaamisia. (M2) 

GP-koulutuksen toivotaan syventävän osaamista sille tasolle, että työ vastaisi 

kertojan odotuksia potilaan kohtaamisen oppimisesta. Potilaan tapaamiseen kaiva-

taan kehystä ja jäsennystä. 

Mutta että, miten ne saahaan ne potilaan oikiat asiat tai historiallinen tapahtu-

ma, joka vaikuttaa, esille? Ne saattaa potilaallekin olla kohtuullisen epäselviä, 
tässä ollaan paljo arkaluontosemmalla asialla. (M2) 
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Näyttää siltä, että haastateltavalla on kokemuksia siitä, että potilas ei kerro todel-

lisia vastaanotolletulosyitään. Onko epäselvä arkaluontoista potilaalle vai kerto-

jalle? Kenen ääni puhuu epäselvät keskeneräisiksi ja pelkää luottamuksen menet-

tämistä?  

Tutkija: Missä tilanteissa ja miten olet kokenut vaikeuden saada esille oikeat 

asiat? 

Psykososiaalisella alueella liikutaan. Jotenki mun voi olla aika heleppo ollu tul-

la toimeen ihmisten kanssa, mutta, kun sitä lähestulukoon niinko jäläkipubertee-

tissa valamistu lääkäriksi…. lääkärillä se on semmonen melekonen niinku vah-

vuus ja valta siihen potilaaseen, se aika mukavasti ruokkii itsetuntoo. (M2) 

Lyhyen vastauksen jälkeen palataan asetelmaan, jossa kuvaillaan helppoutta tulla 

toimeen ihmisten kanssa. Jos koetaan itsellä olevan valtaa, asemoidaan toinen 

alistumaan. Itseen on kuvauksen mukaan luotettu valta-asemasta käsin. 

Minä oon kauheen tyytyväinen ihteen tämmösenä, että minä en suurin surmin-

kaan viiti lähteä kaivelemmaan ommaa, menneisyyttä, että kun ei tiijä, mitä sieltä 

löytyy ja siihen törmää siihen ommaan ossaamattomuuteensa kuitenki. (M2) 

Minuus kerrotaan tyytyväiseksi itseensä, vaikka kertoja kuvailee törmäävänsä 

neuvottomuuteensa. Dialogi rakentaa sosiaalista osallisuutta, jossa suhteeseen 

asettuminen mahdollistaa erilaisten äänten mukaantulon. Kuvauksessa kuuluu 

kertojan minän ja kerrotun identiteetin yhtäaikaista läsnäoloa ja sitä, että itse on 

joltain osin tuntematon. Seuraavassa jatkuu itsensä kuvaaminen hämmentyvänä, 

epävarmana, pelkäävänä: 

Sitä on ehkä joskus alkuvaiheessa hämmentyny siitä, että, mitä kaikkia ihmi-

set puhuu? Tietylle alueelle mennessä sitä kokkee olevansa epävarma ja tietysti 

nyt oikein pelekää sitä, että loukkaa niitä ihmisiä, tai siinä voi menettää sen 

luottamuksen. (M2)  

Potilaat ovat puhuneet rohkeasti, oma hämmennys on sijoitettu potilaisiin, joiden 

loukkaantumista pelätään. Lääkäriys selittää asiat liian intiimeiksi, yrittää etsiä 

välineitä ja sanoja sekä miettii, miten pitäisi sanat asettaa. Lääkärin äänessä kuu-

luu ehdotus siirtää ahdistus potilaiden uhkaksi: 

Lääkärinä tuntuu, et menee ikään kuin niinko semmoselle alueelle, liian in-

tiimille alueelle, ei ole oikeen semmosta välinettä tai taitoa asettaa sanoja tai 

herkkyyttä aistia sitä potilasta, että miten pitäs sanat asettaa, että pääsis tälle 
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puolelle. Pelekää, että loukkaa potilasta, koska siinä niinkun jollai tavalla aavis-

taa sen, että tässä ollaan semmosella alueella liikkeellä, että sitä niinku voi, siinä 

on aika hyvät mahollisuuvet vahingoittaa sitä ihmistä. (M2) 

Tiettyjen asioiden puheeksiottamiselle on merkitysmaailmassa rakentunut esteitä. 

Arkaluontoisuuden ja intiimiyden merkitys on liitetty näiden asioiden käsittelyyn. 

Tutkijan ja tutkittavan välisessä dialogissa näyttää mahdollistuvan omien kysy-

mysten ja ristiriitaisuuksien syvempi tarkastelu. Vihjeen perusteella tutkija avaa 

keskustelua vapaamuotoisella kehotuksella: 

Tutkija: Kerrotko vähän omasta elämästäsi? 

Mun elämäkö? Että elämä on ollu sillä tavalla tasasta, että, että tuota ei mil-

tään niinku dramaattisia käänteitä ole missään vaiheessa ollu, mutta sitte se, 

että mitä on ollu ahistusta ja pelekoja ja pettymyksiä ja tämmösiä, niin ei niistä 

oo puhuttu: ja täähän on justiinsa siinä, että yleislääkäriys ja sitte jos ajatellaan 

tätä potilaskeskeistä työskentelytappaa, niin se itsetuntemushan siinä on semmo-

nen kauhian tärkeä. (M2) 

Tietoisuus oman historian merkityksestä lisää itseymmärrystä. Itse ei ole oppinut 

sanoittamaan tunteitaan, ahdistusta ja pelkoja, koska niistä ei ole lapsuuden per-

heessä puhuttu. Potilaiden ahdistusten äärellä on vaikea pysyä erillisenä, jos itse 

ei ole käsitellyt pelkojaan:  

Jos itelle se on ollu vaikiaa niitten tunteitten ilmaisu niin sehän se on niinku 

semmonen, että tämä nyt se vain niinko ärsyttää, että koska niin monella alueella 

tietää hallihtevansa, mut että sitte jotenkin tää peleko estää pääsemästä syvem-

mälle potilaan tilannetta kartottaman. Nimenommaan, että että tätähän se jus-

tiin on, mutta että se että se tai niinku tämmönen tunteista keskusteleminen sen vai-

keus. (M2) 

Kuvauksessa päästään ratkaisuun, mistä mahdollisesti vuorovaikutuksen vaikeus 

potilaan kanssa johtuu. Tämähän ja sehän vakuuttavat oivalluksesta. Dialoginen 

haastattelu on mahdollistanut itsetuntemuksen lisääntymisen, jonka jälkeen johto-

päätösten tekeminen on helppoa:  

Oon tehny monenlaisia hullunhommia, että luovuttaminen on minusta kaik-

kein vaikeinta, että epäonnistumisen pelekokaan ei ole niin tympeä, kuin se, 

että luovuttaa. Tää on oikeestaan jännä kun miten tää tässä tuli puhheeksi, 

että koska tuota se voi tojellaki olla nuin, että miksi nimenommaan minulle 

tuommoset tilanteet on hankalia, että koska muuten tää, mitä liittyy niihin 
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tunteisiin ja tuntemuksiin, mitä nyt tuommosessa lääkärin ja potilaan välises-

sä kohtaamisessa tullee, varsinkin kun on pitkään paikkakunnalla. En oo oi-

keestaan tuolla tavalla tullu tuota asiata niin ajatelleeks, minä oon vain ih-

metelly, että mites sitä tuntee olevansa niin avuton. (M2) 

Dialogissa havainnoidaan ja reflektoidaan. Yhteisen ymmärryksen synnyttäminen 

vaatii suhteeseen asettumista ja paneutumista. Kokemushistorialla on merkitystä 

siihen, miten erillisenä, omana itsenään pysyy potilaskohtaamisissa. Lopuksi vielä 

palataan tähän hetkeen: miten se tässä tulikaan mieleen! 

Seuraava tutkimukseen osallistuneen (N5) tarina on hänen reflektiopäiväkir-

jastaan poimittu muutoksen kuvaus. 

Kuka minä olen? 

Aloin pohtia omaa identiteettiäni ja sitä, miten se on mahdollisesti urani ai-

kana muuttunut. Sitten mieleeni pulpahti elävä muistikuva reilun parin vuo-

den takaa: 

Oli loppukevät tai alkukesä. En muista tarkkaan, miksi, mutta kulutin aikaa 

Raksilan marketeilla, kun äkkiä näin lukiosta tutun kaverin, miespuolisen. 

Hän harppoi ohitseni minua huomaamatta, puhuen samalla kännykkään. 

Hänen yllään oli tyylikäs puku, jalassa hienot kengät ja kädessä nahkainen 

salkku. Hän on varmaankin korkeasti koulutettu? Liikemies, ehkä? 

Tämän kaiken saattoi aavistaa pelkän pukeutumisen perusteella. 

Kun taas minä... Seisoin reppu selässä kuin pieni koululainen, ylläni farkut 

ja ei-niin-siistit tennarit..Muistan sen tunteen kuin eilisen päivän! Tunsin 

itseni hyvin alakuloiseksi.Minusta ei kukaan näkisi, että olen lääkäri, että 

minulla on yliopistotason koulutus. Minun ohitseni voidaan kävellä noin vain, 

saatan jopa saada sääliviä katseita osakseni. Mutta silti se olen minä. (N5) 

Ihmisten välinen vuorovaikutus on merkkivälitteistä. Vähäiselläkin merkillä saat-

taa olla mielensisäisessä kokemusmaailmassa voima sysätä yksilö minätilasta 

toiseen. Tunteet kertovat siitä minätilasta, mihin kertoja on samaistunut. Edelli-

sessä ohittaminen voidaan ajatella merkiksi omasta arvottomuudesta. Psyykkisen 

toiminnan vastavuoroisuus pakottaa toisen, ohittajan, hylkäävän, ylpeän ja menes-

tyneen asemaan, johon liitetään myös pukeutuminen. Arvottomuuden kokemus 
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maalaa koko maailman, jopa toiset ihmiset nähdään säälivinä. Seuraavassa luon-

nehditaan kokemusta itsestä lähimenneisyydessä: 

Parissa vuodessa mikään ei ole muuttunut. Odotin junaa Oulun asemalla 

viikko sitten, reppu selässä edelleen, farkut ja tennarit jalassa. Mutta sillä 

kertaa en tuntenut oloani apeaksi. Olen oivaltanut, ettei lääkäriyden tarvitse 

näkyä päällepäin, ainakaan siviilissä, sillä sehän on vain osa identiteettiäni. 

Tärkeintä on, että itse tiedän, kuka ja mikä olen. – Enää en tuntenut oloani 

apeaksi. (N5) 

Käsitys itsestä on eheämpi ja kuvauksen mukaan lääkäriyteen liitetään myös per-

soonallinen, henkilökohtainen. Persoonallisesti merkittävä oppimiskokemus liit-

tää kuvauksen mukaan lääkäriyden osaksi minuutta, sitä ei tarvitse suorittaa, vaan 

voi olla oma itsensä, persoonallisesti. Kokemuksen tietoinen käsittely johtaa enti-

sen käsityksen kyseenalaistamiseen ja hylkäämiseen, jolloin on mahdollista vasta-

ta reaaliaikaisesti kysymykseen kuka minä olen? Yksilön sisäänrakennettu käsitys 

itsestä määrittelee yksilölle hänen identiteettinsä, arvonsa, tavoitteensa ja pyrki-

myksensä. Käsitys itsestä vaikuttaa myös hänen suhtautumiseensa toisiin ihmi-

siin.  

Mutta takaisin koulutuspäivään. Teemat olivat vaikeita ja laajoja. Läksykirjan lu-

ku oli minulle raskasta, mutta sain sen kahlattua läpi. Turhaudun edelleen usein 

kun tuntuu, että potilaat eivät halua muuttua, joten miksi minun pitäisi kuun-

nella loputtomiin heidän valitustaan kun iso osa vaivoista paranisi asennetta 

muuttamalla? Tai siltä minusta ainakin nyt tuntuu... (N5) 

Loppukatkelmassa kuuluu turhautuminen. Ilmeisesti potilaat eivät noudata lääkä-

rin määräämiä elämäntapaohjeita, jolloin lääkärin ammatillisuus on koetuksella. 

Potilas saatetaan kokea vastustajana ja arvostavaa asennetta on työlästä pitää yllä. 

Dialogiseen suhteeseen asettuminen edellyttää kiinnostumista toisesta. Ovi pa-

rempaan jätetään kuitenkin auki. 

Ei-tietämisen tila 

Seuraavassa katkelma kuvaa toisen ihmisen arvostuksen heräämistä. 

Niin tuota yhtäkkiä tuossa kuunnellessa alko tuleen mieleen se, että niinpä.. 

ihmisillä on oikeesti aika vaikeita olotiloja, vaikka niinku näennäisesti pa-

risuhde, perhe ja tämmöset asiat, niin sanottu normaalielämä, vaikka oliskin 
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kunnossa, mutta jos se joku muu, vaikka sairaus yhtäkkiä, helvetti, tulee, niin 

tuota, mistäs sen tietää, mitä se sitte niinku ihmisessä tekee? – aivan kaikki se 

psykofyysinen jännitys ja turhautuminen et se tuli niinkun, se vain tuli tänne-

kin se, oli se elämys.  

Tutkija: tarkoitatko sitä edellistä kollegan keissiä?  

Niin, niin. (M15) 

Katkelmasta käy ilmi, että toista ei voi tietää, vaan voi kiinnostua, kysyä ja kuun-

nella. Näyttää siltä, että elämys tai oivallus voi tulla hyvinkin yllättävässä tilan-

teessa. Kertoja oivaltaa miten joku, vaikka sairaus, aiheuttaa vaikeita oloja ja voi 

muuttaa potilaan maailmaa kaoottiseksi, eikä sen vaikutusta voi toinen tietää. 

Kertoja kuvaa kuinka jännitys tuli hänenkin kehoonsa. Oman kehon tuntemusten 

käyttäminen informaationa mahdollisesta potilaan kokemusmaailmasta tuo työs-

kentelyyn persoonallisuutta. 

6.1.3 Persoonallisesti suhteessa 

Seuraavassa tarkastelen, miten tutkimukseen osallistuneet kuvaavat tunteitaan, 

asenteitaan, uskomuksiaan ja odotuksiaan ollessaan suhteessa potilaaseen. Henki-

lökohtaisuus tuo ammatillisuuteen läheisyyttä.  

Tunteet 

Tutkimukseen osallistuneet kuvaavat tunteitaan ja sitä, miten ne vaikuttavat poti-

laan ja lääkärin välisessä suhteessa ja vuorovaikutuksessa. Tärkeää on tiedostaa 

tunteiden alkuperä. 

Kun kohtaan vastenmielisyyttä tai muita negatiivisia tunteita potilaita koh-

taan, mietin näkyykö se ja onko niille oikeasti perusteita. (M15) 

Hankalien tunteiden tunnistaminen potilas-lääkärisuhteessa vaatii niiden käsitte-

lyä työn ohessa. Tunteiden tunnistamisen jälkeen tulee huoli, ilmaisenko jotenkin 

sen tahtomattani potilaallekin. Lausumassa kuuluu tapa reflektoida tunteiden 

alkuperää. Erillisenä säilyminen edellyttää omasta itsestä nousevien tunteiden 

erottamista reaaliaikaisen tilanteen aiheuttamista tunteista. 

Joo, niinhän sen pitäisi olla, kaikki tunteet tulis tiedostaa, koska siinä kuiten-

kin pitäis potilaankin uskaltaa ne kaikkein niinku intiimeimmät asiat paljas-
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taa, että ne ois sitte lääkärilleki helppo ottaa vastaan. Ja ne lähetteen vaati-

jat, ne herättävät ahistusta ja ärsytystä mutta nää on ehkä semmosia, mitkä 

on, on niinku herättäny semmosta ärsytystä ainaki just sillon kun ite on var-

sinki ollu vähän kokemattomampi. (N11) 

Näyttää siltä, että on tiedostettu tunteiden merkitys. Lääkärin olisi katkelman 

mukaan kyettävä vastaanottamaan intiimejäkin asioita itse hämmentymättä. Ko-

kemus on tuonut helpotusta vaikeiden tunteiden hallintaan. Katkelman loppuosas-

sa lääkäri ilmaisee ahdistustaan tai ärsyyntymistään. Tunteet ilmaisevat suostuvai-

sen lääkärin äänen ja ammatillisuuttaan puolustavan asiantuntijan äänen välistä 

neuvottelua. Vuorovaikutus on kokemuksellista dialogia, joka voi näkyä myös 

toiminnan tasolla. 

Seuraava tutkimukseen osallistuneen (M15) ja tutkijan välinen dialogi kuvaa, 

miten tietoisuus tunteisiin liittyvästä ajattelusta rakentuu dialogissa.  

Tunteista puhuminen on minulle jo niinku psykologisointia ja tuota ja ehkä 

semmonen ikään kuin pysähtyminen jonkin tunneasian äärelle ja siitä puhu-

minen, ainakin jos se suuntautuu minuun, niin se tuntuu jotenkin hankalalta, 

epämiellyttävältä. 

Tutkija: Kerrotko enemmän. 

Siinä ärsyttää, se, että siihen ehkä tulee välillä semmosta päälle liimaamisen 

tunnetta, että niitä termejä tuodaan vaikka asiat eivät välttämättä aina kaipaisi 

sitä. Esimerkiksi, jos jos minulta kysytään tietyllä äänenpainolla, että no miten 

sinä jaksat, niin en minä osaa vastata semmoseen kysymykseen.  

Ilmaisussa lähestytään tunteista puhumista osaamattomuuden positiosta, josta 

käsin tunteista puhuminen määritellään psykologisoinniksi. Osaamattomuus on 

kokemuksena avuttomuutta, jolloin tietyllä äänenpainolla kysyjä huolehtii ja 

ilmeisesti tulee liian lähelle.  

Se ärsyttää minua semmonen kysymys. Kun en minä oikein tiijä, mutta nyt, josta-

kin syystä minä nyt haluan siitä puhua.  

Tutkija: Ärsyttääkö sinua nyt? 

Ei mua nyt oikeastaan tosissaan niinku ärsytä. Isot asiat, tärkeät asiat, niin, ne ei 

kuulu, ne ei tapahdu keskustelussa. Ne tapahtuu suoritteiden ja konfliktien 

kautta, ne tapahtuu oppimisen kautta, ne tapahtuu, ne vaan tapahtuu ih-

misten välisen kokemisen kautta. (M15) 
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Läheisyys on hankalaa. Sisäinen neuvottelu eri äänten välillä kuvauksen keski-

vaiheilla on tiheäntuntoista ja kuvastaa mahdollisuutta myös toisenlaiseen kerto-

mukseen itsestä. Kertoja tutkii omaa merkitysmaailmaansa dialogisessa keskuste-

lussa ja vapautuu persoonallisempaan läsnäoloon tässä ja nyt -hetkessä, johon 

tutkija kysymyksellään auttaa. Metatiedossa on jo olemassa tieto ihmisten väli-

syyden merkityksestä kohtaamisessa.  

Seuraavassa lausumassa kuvataan myös psykologisten asioiden ja tunteiden 

esille ottamisesta: 

Itellä se varmaan on kaikista hankalinta psykologisten asioiden kysymisessä 

se pelko tavallaan siitä, että tuota jos jotenki pahottas toisen mielen sillä kysy-

myksellä. (N4) 

Psykologisten asioiden esille ottaminen on lausujan merkitysmaailmassa louk-

kaavaa. Syyllisyyttä peläten hankalia kysymyksiä vältetään. 

Lapsuuden kodissani ei tunteista puhuttu, ehkä tästä johtuu kyvyttömyyteni 

myös niiden reflektioon. No, toivon, etten ole reflektiokyvytön, kuvittelen kui-

tenkin osaavani tulkita esimerkiksi vastaanotolla herääviä tunteita. (N11) 

Näyttää siltä, että tunteiden käsittely, niiden ilmaiseminen ja niiden hyödyntämi-

nen vaatii tilaisuuksia pysähtyä kuulostelemaan itseään. Persoona tulee esiin tun-

teina, jotka tiedostamattomina saattavat olla esteenä tarkoituksenmukaiselle res-

ponsiivisuudelle. 

On aika mielenkiintoista huomata kuinka erilaisia olemme, kuinka oma per-

soona tulee esiin potilaan kohtaamisessa. Tietyllä tavalla nämä näytelmät 

opettavat itsetuntemusta, näiden aikana voi antaa omille tunnereaktioilleen 

rauhassa aikaa, eri tavalla kuin potilastilanteessa. (N4) 

Kun on joutunu myöntämään oman heikkoutensa, pelkonsa ja ahdistuksensa 

ja epävarmuutensa, niin tavallaan osaa auttaa ihmisiä, et kyllä se heikkous 

sillalailla on rikkauskin. (N10) 

Kertoja kuvaa minuuttaan, jonka vaikeutena ehkä aikaisemmin on ollut heikkou-

tensa ja epävarmuutensa hyväksyminen. Kerrottu tämän hetkinen minuus hyväk-

syy heikkouden ja sen kohtaamisen myönteisenä potilastyötä ajatellen. 
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Käsitykset, uskomukset, asenteet 

Tutkimukseen osallistuneiden kerronnan mukaan oman itsensä arvostamisella on 

vaikutusta työhön. Heille on lisääntynyt ymmärrys oman itsensä vaikutuksesta 

siihen, millaista hoitoa he antavat ja millaisia suhteita he kykenevät muodosta-

maan.  

Jos en arvosta itseäni, eivät potilaatkaan noudata ohjeitani. (N7) 

Tutkimukseen osallistuneet pohtivat asenteitaan hankalilta tuntuvissa potilastilan-

teissa.  

Mikä minussa lähtee sivuluisuun, kun kohtaan vastaanotolla somatisoijan? 

Ja mistähän johtuu, että nämä hienosti pukeutuneet, reseptiä vaativat turistit 

minua ärsyttää? (M14) 

Hallinnan menetystä kuvataan somatisoijien kohtaamisessa. Reflektiivinen kysy-

mys kuvaa halua tarkemmin tutustua itseensä ja asenteisiinsa. Vaativa potilas 

sysää lääkärin alistumaan, jolloin alistuminen saattaa herättää uhmaa ja ärsyyn-

tymistä. Tiedostamalla omia vastavuoroisia asetelmiaan lääkärit mahdollisesti 

kykenevät vapautumaan reagoinneistaan. Omien asenteiden tarkasteluun tuntuisi 

tutkimukseen osallistuneilla olevan valmiutta. 

Omassa työssäni koen vanhusten hoitamisen ja heidän omaistensa kohtaami-

sen helpommaksi kuin nuorten. Nuoret eivät aina halua puhua ongelmistaan 

vieraalle ihmiselle ja toisaalta murrosikään liittyvä kapinointi auktoriteetteja 

vastaan vaikuttanee myös. Oma murrosikäni oli varsin tasainen verrattuna 

isosiskoon, joka muutti riitojen vuoksi 16-vuotiaana poikaystävänsä luokse. 

Ehken kokenut turvalliseksi koetella rajoja isosiskon jälkeen. Siksi en voi 

ymmärtää kuohuntaa nuorena. (N11) 

Reflektiivinen itsensä tarkastelu lisää itseymmärrystä. Yleistävä puhe nuorista 

pitää yllä staattista käsitystä itsestä nuorten kohtaajana ja estää dialogin. Puhuma-

ton nuori kapinoi, ja lääkäri saattaa joutua kontrolloivan aikuisen positioon, josta 

käsin nuorta ei voi ymmärtää. 

GP-koulutus näytti tutkimukseen osallistuneiden kerronnan mukaan mahdol-

listavan itseensä tutustumisen: 

Kun tulemme tietoisemmiksi siitä, mitä vastaanotolla teemme ja mitä koemme 

pystymme näin ollen sitä myös kehittämään, tiedostamatonta tekemistä ei voi 

kehittää. (N11) 
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Omien tarpeiden tunnistaminen 

Omien oppimistarpeiden tunnistaminen ja niiden sanoittaminen on tärkeä osa 

itsetietoisuutta. Koulutukselle asetetut tavoitteet ovat inhimilliseen potilaan koh-

taamiseen viittaavia:  

Kaipaan todellakin uusia työkeinoja itselleni, olen tarvitseva ja haluan oppia 

uutta, eli mielenkiinnolla odotan perhelääketieteen tai narratiivisuuden kurssia, että 

sais niinko hohtoa ja intoa työhön, jotenki pelkään, miten mä jaksan työurani 

loppuun. (N10) 

Tarpeita konkretisoidaan vuorovaikutuksen eri osa-alueille: 

Miten oppisi tekemään oikeita, tehokkaita kysymyksiä? (M6) 

Tarve luottaa itsessä herääviin ajatuksiin ja oivalluksiin tiedostetaan: 

Se on tärkeetä, ett lääkäritki alkaisivat uskoa, että ne ossaa kiinnittää oikei-

siin asioihin, potilaan antamiin merkkeihin ja vihjeisiin huomiota. (M2) 

Seuraavassa lainauksessa kuvataan tarvetta jäsentää suhteeseen asettumisen ja 

siinä olemisen eri ulottuvuuksia. Suhteeseen liittyvän käsitteellistäminen helpot-

taa ja tekee toimintaa tietoisemmaksi. 

GP-koulutus, tai miksi tätä kutsutaan, niin siinä, täällä voi niinku lukea kir-

jasta semmosia asioita, mitä on tehny vaistomaisesti. Kyllä minä enemmän 

olen helpottunu ja huojentunu, että näistä asioista, juuri niinku kohtaamises-

ta ja luottamuksesta ja läsnäolosta ja välittämisestä ja kaikesta tämmösestä 

voidaan toisaalta ihan analyyttisesti puhua.. Se voi tietyllä tavalla selkeyttää 

ja auttaa myös siinä rajaamisessa, kun itellekki tulee jaksamisessa äärirajo-

ja, niin sillon voi tunnistaa, että nyt minä en jaksa käyttää niitä välineitä, olla 

sellainen. Niin, sitten voi niinkun tajuta sen, että tästä poikki, tai nyt mä voin 

niinku jotenki kertoa tän potilaalle, että sori, nyt mä en pysty tähän tai. Että 

en oikein tiedä, mitä se on, mutta ehkä se selkeyttää. (M15) 

Suhteeseen liittyvän käsitteellistäminen helpottaa ja tekee toimintaa tietoisem-

maksi. Oman persoonan käyttäminen lääkärin työssä edellyttää omien voimavaro-

jen tiedostamista ja myös itsensä suojelemista. Tutkimukseen osallistuneet puhu-

vat myös omasta jaksamisestaan.  
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Pakkotahtinen työ on myrkkyä, sen minä oon kokenu ja niinku varmaan hyvin lä-

heltä jossakin vaiheessa sitä niinku ihan uupumuspohjaa käyny. Kyllä minä oon 

siitä niinku opiksi ottanu. (N10) 

Lääkärin jaksaminen ja uupumisen ehkäiseminen edellyttää tietoisuutta omista 

rajoista ja tyypillisistä stressin oireista. Lääkärit toivovat, että heillä olisi mahdol-

lisuus vaikuttaa omaan työtahtiinsa eikä työ olisi pakkotahtista. Potilaan ja lääkä-

rin välisellä onnistuneella vuorovaikutuksella kuvataan olevan merkitystä jaksa-

miseen:  

Kun potilaat niinkun aidosti kiittää tai jotenki ne on tyytyväisiä, kun ne lähtee. 

Oli niin ihanaa tulla takasi töihin ja löytää sit niistä potilaista se, nähdä se 

ilo, millä ne vastaanotti mut. Siin oli sitä ideaa. (N10) 

Lääkärit joutuvat etsimään tarkoituksenmukaisen vuorovaikutuksen muotoja. 

Seuraavassa kuuluu, kuinka omien tunteiden kanssa joutuu joskus tasapainoile-

maan: 

Ja tuota ja ja sitte vaikka itestä niinko jossakin päivystyksessä tuntuu, että joku men-

nee niinku ihan pieleen, tai potilas urputtaa ja mua rupee ärsyttämään ja sanon 

kipakastikki, että nyt nää vaan teet, niinko minä sanon ja sillä siisti, niin sitte jälki-

kätteen sen potilaan tytär kävi kiittelemään minua, että minä olin siinä sitte toiminu 

oikealla tavalla ja että se oli sitte saanu sitte oikeanlaista hoitoa ja näin poispäin. 

(N12) 

Tärkeäksi kerrotaan omien uupumuksen merkkien tiedostaminen: 

Mul on vähän niinku semmoset tuntosarvet, jotka suojelee, olen varuillaan ja 

se on semmonen pelastuskin et tiedostaa ja osaa suojella itteä, kun hälytys-

kellot alkaa soida. (N10) 

Tutkimukseen osallistujat korostivat työnohjauksen merkitystä. Seuraava lainaus 

kuvaa, kuinka koulutuksessa esillä olleen narratiivisuuden merkitys on oivallettu 

omien kokemusten ja oman tarinan käsittelyn kautta:  

Mä alotin sen työnohjauksen sillon kun viime kevväänä oli sitä uupumusta, vuosi 

sitten, vaihoin sitte semmoselle omemman tuntuselle työnohjaajallekkin niin kyllä se 

et se on narratiivinen lähestymistapa, että se siinä niinku kerrotaan, että mitenkä 

eri asiat sitte voi nähä toisinki, että tuota niinkun just se, kun on uupunu ja kaikki 

menee pieleen eikä mikkään onnistu, niin sitten niinku miettii, että että tuota on siellä 

kuitenkin sitte niitä muita onnistumisen kokemuksia kun niitä vaan sieltä ettii. (N12) 
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6.2 Miten puhuttiin suhteesta potilaaseen?  

Seuraavaksi kuvaan, mitä ja miten tutkimukseen osallistuneet lääkärit kuvaavat 

potilas-lääkärisuhteeseen asettumisen ja siinä olemisen problematiikkaa puhues-

saan potilaistaan. Tarkastelen aineistoa tässä kohdin teorialähtöisesti etsien suh-

dekeskeisyyden näkökulmasta keskeisiä teemoja. Olen halunnut saada käsityksen 

siitä, mitä tutkimukseen osallistuneet puhuvat potilas-lääkärisuhteen merkitykses-

tä. Suhdekeskeisessä lähestymisessä korostetaan suhteen merkitystä olennaisena 

hoidon osana. Toisena teemana on dialogisuus, joka korostaa suhteen vastavuo-

roisuutta. Suhdekeskeisyyden kielellisenä mallina dialogi palvelee yhteisen ym-

märryksen syntymisessä ja mahdollistaa kohtaamisen. Kolmantena teemana kat-

son, miten tutkimukseen osallistuneet rakentavat tietoa potilaskohtaamisissa. 

Etenen etsimällä kustakin kolmesta teemasta merkittäviä lausumia ja jaottelen ne 

seuraaviin alalukuihin.  

Aineiston temaattisen lukemisen perusteella näyttää siltä, että yleislääketiede 

on valittu erikoistumisalaksi sen takia, että halutaan hoitaa ihmistä kokonaisval-

taisesti. Lähes jokainen tutkimukseen osallistunut nostaa ihmisen kohtaamisen ja 

kokonaisvaltaisen hoitamisen merkittäväksi motivoivaksi tekijäksi erikoistu-

misalansa valintaan. 

6.2.1 Suhteen merkitys ja haasteellisuus 

Suhdekeskeisen hoitamisen periaatteen mukaan lääkäri on muutakin kuin hoidon 

antaja. Hän on hoidon onnistumisen kannalta merkityksellisen potilas-

lääkärisuhteen toinen osapuoli.  

Tarkastelen seuraavaksi, miten tutkimukseen osallistuneet tiedostivat potilas-

lääkärisuhteen merkityksen potilaan hoitamisen kannalta. 

”Ei ole ihmistä ilman muita, eikä sairautta ilman kokemusta sairaudesta” 

Kappaleen otsikko kuvaa, kuinka eräs tutkimukseen osallistuneista lääkäreistä on 

oivaltanut toista ihmistä arvostavan ja kunnioittavan suhteen merkityksen ja sen, 

että jokaisella potilaalla on ainutlaatuinen kokemus sairaudestaan. Seuraava lai-

naus kertoo myös, että suhteen merkitys on tiedostettu:  

Jokin kannustava ele, mikä sysää potilasta ehkä hivenen kohti parempaa itse-

tuntoa tai positiivista asennetta elämää kohtaan. Jos näitä positiivisia vieste-
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jä tulisi säännöllisesti kotona, työpaikalla, terapiassa, lääkärin vastaanotol-

la, ystäviltä jne., niin ehkä esim. mielenterveysongelmien parissa painiva ih-

minen voisi saada hieman toimintakykyään takaisin ja selviytyä päivittäisistä 

askareista paremmin. (M14)  

Suhdekeskeisyyden keskeisimpiä periaatteita on tietoisuus suhteessa tapahtuvien 

kokemusten merkityksellisyydestä ihmisten elämään.  

Arvostava suhde 

Toisen ihmisen kunnioittaminen erilaisuudesta huolimatta ja häntä kohtaan osoi-

tettu kiinnostus välittyy tutkimukseen osallistuneiden kerronnasta:  

Toisen hyväksymistä ja kunnioittamista. Mutta enhän minä semmosta asiaa 

pidä minään erityisenä taitona, en minä ole sitä opetellut. Siksihän minä 

tuossa niin pitkään puhuin omista uskomuksista, asenteista ja yhtälailla koti-

taustasta ja kokemuksista. Jostakinhan se on niinkun tavallaan seurausta se 

taito. En mä oo sitä niinku menny kursseille oppimaan. Se on niinku tietyllä 

tavalla lahjaa tai sitten niinku imetty jostakin. Onneksi on ollu myönteisiä 

vaikuttavia tekijöitä, jotka siihen auttaa. (M15)  

Toisen ihmisen kunnioittamista ja arvostusta pidetään persoonallisuuteen kuulu-

vana, joka edellisen mukaan on sisäistetty malli.  

Mutta kyllähän siinä pitäs olla niinku sitte myöskin tavallaan niinku luottamuk-

sellinen ja potilasta kunnioittava se suhde, että että kyllähän se paljon semmosta 

kehon kieltä ja semmosta, että jo siitä kättelystä ja semmosesta lähtee taval-

laan liikkeelle ja että, miten se vastaanottopöytä on ja muut on järjestetty ja 

kyllä se varmaan sitte niinko moni tekijä vaikuttaa. (M14) 

Näyttää siltä, että toisen ihmisen arvostuksen merkitys tiedostetaan ja panostetaan 

arvostusta välittävään käyttäytymiseen. Kunnioituksen lisäksi korostetaan luotta-

muksen merkitystä.  

Se on vaikee sanoa miten, mut ihmiset aistii sen, sen että tuo lääkäri on val-

mis hyväksymään muutakin kuin vain nopeasti sujuvan vastaanoton. Et kyl se 

minusta välittyy, että mun elämässä on muitakin arvoja. Hyväksyn ihmisiä ai-

ka monenlaisena. Että ei se, se ei oo tuota niin että mun mielestä se on liikut-

tavaa, että joku semmonen mieshenkilö, jota voi jo ihan oikeasti sanoa juo-
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poksi, niin niinkun tykkää minusta lääkärinä vaikka en minä niinkun tiedä 

välttämättä, että miksi. (M15) 

Edellisessä lainauksessa kuvataan suhteen merkityksellisyytä molemmille sen 

osapuolille. Persoonallista läsnäoloa ilmentää kuvaus liikuttavasta kokemuksesta. 

Molemmat osapuolet kerronnan mukaan ovat inhimillisiä, vaikuttavat toisiinsa ja 

vaikuttuvat toisistaan. Suhde on vastavuoroinen ja parhaimmillaan se lisää mo-

lempien hyvinvointia. Dialogisessa suhteessa voidaan puhua kahden eri tietoisuu-

den kohtaamisesta.  

Potilaan kokemusten jakaminen 

Suhteeseen asettuminen ei aina kuulosta helpolta. Jakamisen mahdollistava koh-

taaminen ei onnistu, varsinkaan jos alkaa suorittaa ymmärtämistä suhteessa ole-

misen sijaan:  

On potilaita, joidenka niinko käyttäytymistä ei ymmärrä ei, vaikka ne käy 

toistuvasti vastaanotolla, että, miksi ne ihmiset hakkeutuu tämmösten asioit-

ten takia vastaanotolle. Ne kokkee sen ahistuksen, kun se tullee se ahistus ja 

peleko ja epävarmuus siitä omasta terveyventilasta ja tilan ennusteesta ne 

tullee vastaanotolle. Niin, sitten meidän, lääkärin ja potilaan, välillä on 

semmonen muuri siinä sitte. Miten sitä pääsis niinkun näiden ihmisten kanssa 

näitä taustoja selevittään. Että miksi niinku ne kokkee nämä asiat semmosina 

kun ne kokkee. Miksi ne on niin pelokkaita ja huolestuneita. (M2) 

Sairauden kokemus on usein haavoittavampi kuin oireet. Ahdistuksen, pelon ja 

epävarmuuden jakaminen kuvataan hankalaksi. Muuri välillä on esteenä kohtaa-

miselle. Suhteen emotionaalisuus kuuluu suhdekeskeisyyden periaatteisiin. Tun-

nepitoisten asioiden käsittelyyn kaivataan keinoja lisää. 

Miks se ei niinku onnistu, se varmaan riippuu, että joiltaki ihmisiltä voi olla 

vaikeaa kysyä, ei niinku jotenki esimerkiksi uskalla, pelekää vähän sen sen 

potilaan reaktiota tai pelkää loukkaavansa jotenki tai ja sitte siinä on var-

maan, varmaan se, että jos ite on jotenki epävarma tai tota on vaikka jotenki 

kokematon,. niin , että sitä ehkä herkästi ajattelee niin, että että kehtaako sitä 

kysyä että. Itellä se varmaan on kaikista hankalinta se pelko tavallaan siitä, 

että sen sietäminen olis vaikeata, että tuota jos jotenki pahottas toisen mielen 

sillä kysymyksellä. (N4) 
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Lääkärin psyykkinen toiminta hahmottuu vuorovaikutuksessa potilaan kanssa. 

Oman epävarmuuden tiedostaminen ja reflektoiminen kuvaa halua persoonalli-

sempaan työskentelyyn. Edellisessä on tunnistettavissa tarve kehittyä suhteessa 

olemisessa ja halu poistaa esteitä kohtaamisen tieltä. Epävarmuuden positiossa 

tarvitaan rohkaisua ja tukea. Kokemushistoriassa tuki on usein puuttunut, jolloin 

avuttomuuden aiheuttama häpeä nostaa päätään. Pelko toisen loukkaantumisesta 

ja siitä seuraava syyllisyys on sietämätöntä. Helpommin on siedettävissä se, että 

jättää kysymättä.  Hämmästelyn sanoittaminen potilaskohtaamisissa ei näytä vielä 

onnistuvan.  Itsetuntemuksen kehittäminen ja oman tunneinstrumentin vapautta-

minen on oleellista toimivan suhteen syntymisen kannalta. 

Aineistosta löytyy myös kuvauksia, joista käy ilmi, että potilaan kokemus ta-

voitetaan: 

Pelkääks hän, että hän menettää työpaikkansa, vai pelkääks hän kuolemaa? 

Tästäkin tarinasta tuli se, et oikeesti niinku, et hänellä oli se työsuhde just 

loppumassa ja tämä häntä huolettaa et, mitä nyt sit tapahtuu. Näin mää aina-

kin olin aistivinani siinä, mitä kerkesin sen vastaanoton aikana saada selville. 

(N10) 

Dialogissa otetaan puheeksi ja sanoitetaan itsessä heräävä ”aistimus”. Kokemuk-

sia on myös onnistuttu jakamaan: 

Että kun ilimasee sille potilaalle, että tajuaa, että kuinka pahalta tuntuu ja 

siihen yhistettään sitte semmonen, että haluaa auttaa, vaikkei tässä nyt oikein 

semmosta selevää konstia olekaan, että vielä sitte katotaan, mitä me tässä ru-

vetaan keksimään. (M2) 

Kuvaus kertoo persoonallisesta läsnäolosta, jakamisesta ja kohtaamisesta. Omien 

tunteiden sanoittaminen tuo vastaanoton tilanteisiin inhimillisyyttä ja mahdollis-

taa kahden ihmisen välille syntyvän yhteyden kokemuksen. Edellisessä on merkit-

tävää myös se, että vastausta ei tarvitse tietää heti. Keskeneräisyyden sietämiseen 

täytyy oppia. 

Sit hoijettiin koulukiusatun niinku huuli kuntoon ja sitte niinku pyrittiin niinku 

vahvistamaan sitä pojan itsetuntoa, että että pitäkööt muut huolen omista asiois-

taan, se ei tämä asia niinko kuulu kenellekkään… (N12) 

Lääkäri onnistuu käsittelemään potilaan psyykkistä kuormaa ja rohkaisemaan 

samalla kun hoitaa kehoa. Pieni kannustava ele saattaa jättää hoitokohtaamisesta 

myönteisen jäljen.  
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Suhteeseen asettumisen vaikeuksia 

Lääkärit kuvaavat tiedostavansa, miten suhde on erilainen erilaisiin potilaisiin. 

Seuraavassa kuvausta suhteen muodostamisen vaikeudesta: 

Turhaudun edelleen liian usein, kun kyseessä on somatisoiva potilas, en usko, 

että opin nauttimaan heidän kohtaamisestaan. (N5) 

Flunssapotilaisiin tai saman vaivan valittajiin tai ennen kaikkea niihin nark-

kareihin, joka ois kyllä semmonen asia, jonka takia mä voisin lopettaa koko 

teekootyön, kun ne on niin raivostuttavia joutuu ihmisten kans tappelemaan, 

lääkettä vaativat potilaat ärsyttää, kun ne potilaat on aina niin kiihtyneitä. 

(N16) 

Turhautumisen aiheuttaa potilas, joka turhauttaa. Turhauttajaksi positoidaan so-

matisoivat, flunssapotilaat, saman vaivan valittajat, lääkkeen vaatijat. Heidän 

turhauttamisensa raivostuttaa, työstä menee nautinto ja sen voisi vaikka lopettaa. 

Hyödyttömien käyntien vähentämiseksi yleislääkärin ydinosaamisalueeksi tulisi 

kirkastua suhteeseen asettuminen ja siinä oleminen. Dialogisessa suhteessa potilas 

on elämänsä asiantuntija. Näyttää siltä, että oman joustavuuden löytyminen on 

joskus vaikeaa: 

Se, että lääkärin on muokattava käyttäytymistään potilaan mukaan, rohkenen 

olla eri mieltä, potilaat voivat saada parempaa hoitoa toiselta lääkäriltä. 

(N5) 

Mutta ei mahdotonta: 

Ajattelin, että hän on masentunut enkä saa hänestä mistään otetta, jotta voi-

sin auttaa. Tällaiset miehet vastaanotolla tekevät oloni voimattomaksi. Täytyy 

yrittää työstää tätä, jotta voisin auttaa häntä ja toisaalta samankaltaisia poti-

laita. (N11) 

Yleislääkärit tarvitsevat kiinnostusta ja keinoja tavoittaa masentuneen kokemus-

maailmaa. Edellisessä kuvauksessa saattaa potilaan masennus imaista lääkärin 

voimattomuuteen. Seuraavassa kuvataan keinoja, joita käytetään vaistomaisesti:  

Ei kaikkia potilaita voi kohdata samanlaisesti. Olen huomannut käyttäy-

tymisessäni eroavaisuuksia. Masentuneen tai muista psyykkisistä asioista 

vastaanotolla olevien potilaiden kanssa puhun yleensä hiljaisemmalla äänel-

lä ja rauhallisemmin kuin muulloin, en tiedä miksi. Alkoholistien ym. päih-
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teiden käyttäjien kanssa puhun varsin suoraan ja päättäväisesti.. Se varmasti 

johtuu siitä, että yritän viestittää, että ei kannata alkaa tingata, koska monesti 

menee tinkaamiseksi pami-reseptit ja katkolle haluamiset kolmen promillen 

humalassa. Ja lapsille puhun myös erilaisesti iästä riippuen. (N13) 

Lääkäri saattaa toimia tiedostamattaan suhdekeskeisyyden näkökulmasta taitavas-

ti virittyen ”potilaan aallonpituudelle” erilaisin keinoin.  

Olen toiminut potilaiden kannalta sangen inhimillisesti ja terapeuttisesti ennen 

kurssiakin. Kurssi jäsensi toki asioita, tekee toimintaa tietoisemmaksi. (M15) 

Tutkimukseen osallistuneet sanoittavat myös kokemuksiaan muutoksesta: 

Lähetteen vaatijaankin on sitten, sittemmin vähän kypsyny, että se ei tunnu 

ihan niin vaikealta. Kun pyrkii ajattelemaan sen niin, että tällä potilaalla on 

nyt no varmasti tosi hankalaa ollu sen vaivansa kanssa, kun hän tulee näin. 

pitää kuitenkin kuunnella, et mikä se potilaan oma ajatus siitä on, että miksi 

hän niin ajattelee. (N11) 

Potilaan kokemusmaailman tavoittaminen onnistuu arvostavassa suhteessa. Täl-

löin oma asenteellisuus ei estä kuuntelemista. Suhteeseen asettumista sanoitetaan 

koulutuksen loppupuolella reflektioissa seuraavasti:  

Minusta on tullut kärsivällisempi. Enää en sorru väittelyyn potilaiden kanssa 

niin kuin aiemmin, toki poikkeus vahvistaa säännön, mutta olen silloinkin 

valmis kuulemaan, mitä potilaalla on sanottavanaan. (N5) 

Ja sen minkä oon huomannu aivan selvästi niin ei ite provosoiju samanlailla 

ku aikasemmin, varsinki sillon ko ihan oli opiskelija ensimmäisessä työpai-

kassa. Lääkärinä sä et saa huutaa. Sää et saa ikinä huutaa potilaalle. Se on 

ihan sama, mitä se potilas tekee, mutta sää oot se ammatti-ihminen ja sun on 

pakko pysyä rauhallisena. (N16) 

Kyllä mä hyväksyn ihmisille häröilyä, ei siinä mittään, häröilee sitä ittekki. 

(M15) 

6.2.2 Suhteen rakentuminen 

GP-koulutuksen loppuvaiheessa suoritetussa kirjallisessa palautekyselyssä kysyt-

tiin tutkimukseen osallistuneilta lääkäreiltä heidän käsitystään siitä, mitä on dia-

logisuus, ja pyydettiin kuvaamaan omia vahvuuksiaan ja kehityshaasteitaan dia-
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logisen suhteen luomisen kannalta. Seuraavaksi esitän, millä kaikilla tavoilla 

luonnehditaan dialogisuutta sekä omia vahvuuksia ja kehitystarpeita. 

Dialogisen potilas-lääkärisuhteen luonnehdintaa 

Dialoginen suhde? Mitä siihen liitetään? 

– Molemminpuolinen luottamus 

– Tasa-arvoisuus 

– Kuulluksi tuleminen 

– Toisen ymmärtäminen 

– Paneutuminen potilaan asiaan 

– Yhteisen ymmärryksen syntyminen 

– Kokonaisvaltainen läsnäolo 

Vahvuuteni dialogiseen potilas-lääkärisuhteeseen 

– Kiinnostus ihmiseen kokonaisvaltaista 

– Osaan esittää avoimia kysymyksiä 

– Kuunteleminen, havainnoin myös ei-kielellisiä viestejä 

– Olen helposti lähestyttävä, myötätuntoinen, ulospäinsuuntautunut, kannustava 

– Pidän ihmisistä ja keskustelemisesta 

– Osaan asettua potilaan asemaan 

Haasteeni dialogiseen potilas-lääkärisuhteeseen 

– Oppia paremmin kuuntelemaan 

– Olla vakuuttavampi ja perustella hoitoratkaisuja paremmin 

– Olla keskeyttämättä potilasta lisäkysymyksellä 

– Antaa potilaan enemmän osallistua ja itse tehdä oivalluksia itseään koskevas-

sa hoidossa 

– Hallita dialoginen ”soljuvuus” 

– Hallita ajankäyttöäni, että kiire ei hallitse 

– Rohkeutta ja itsevarmuutta lisää toimia oman ajatuksen mukaan 

– Läsnäoloa enemmän 

– Omaa aktiivisuutta voisi hillitä ja muille tilaa 

– Kärsivällisyyttä lisää 

Näyttää siltä, että tutkimukseen osallistuneet ovat sisäistäneet dialogisuuden pe-

rusperiaatteita tiedon tasolla. Sen sijaan suhdekeskeisyyden ajatus suhteen vasta-
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vuoroisuudesta, responsiivisuudesta ja luovuudesta ei tule tutkimukseen osallistu-

neiden vastauksista selvästi esille. Tutkimukseen osallistuneet kuvaavat vahvuuk-

sinaan kiinnostustaan ihmisistä ja vuorovaikutukseen kuuluvia kuuntelemisen 

taitoa ja taitoa tehdä avoimia kysymyksiä. Myös omat persoonalliset vahvuudet, 

avoimuus, myötätuntoisuus ja empatiakyky tiedostetaan. Haasteina koetaan epä-

varmuus, liiallinen tilanottaminen vastaanoton keskusteluissa, kiire ja kärsivälli-

syyden puute. 

Kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen 

Tutkimukseen osallistuneet sanoittavat kuuntelemisen merkitykselliseksi mutta 

haasteelliseksi: 

Pitäisi malttaa kuunnella, kuunnella ja kuunnella. Näin pitää tehdä potilas-

työssä, tai meiltä jää paljon avainsanoja anamneesista nappaamatta. (M14) 

Kuunteleminen tiedetään tärkeäksi, mutta sitä ei aina malteta tehdä keskeyttämät-

tä potilasta. Lausumasta välittyy paneutumisen merkitys. Paneutumalla tarkasti 

potilaan puheeseen, voidaan siitä poimia vihjeitä ja voidaan oppia erottamaan ne 

potilaat, jotka hyötyvät perusteellisemmasta elämäntilanteen selvittelystä: 

… kokonaisvaltaisempi näkemys tullut tosiaan, että aktiivinen kuuntelu on 

tullut enemmän mukaan. Joillekki potilaille kannattaa heti kunnolla antaa ai-

kaa ja satsata. (M6) 

Seuraavassa lainauksessa välittyy se, miten on oivallettu oman mielen tyhjentä-

minen ja hiljaisuus suhteessa olemisen kannalta: 

Todella toisen asian kuuleminen niin, että toinen kokee tulleensa kuulluksi 

onkin vaikeampaa. Tämä edellyttää harjoitettua taitoa hiljentää edes hetkeksi 

omat ajatuksensa siten, että voi tarkkaavaisesti kuunnella toista henkilöä. 

Kuten jossain joskus sanottiin, ilman tätä taitoa ihminen herkästi kuulee omat 

ennakkoluulonsa sen sijaan, että kuulisi, mitä toinen ihminen sanoo. Kuunte-

lun taitoon liittyy taito esittää tarkentavia ja toista ihmistä rohkaisevia kysy-

myksiä. Rohkaisevaa kuitenkin on, että kuuntelemistakin voi harjoitella. (N5) 

Reflektiivistä puhetta sävyttää tietoisuus itsensä tuntemisen merkityksestä kuunte-

lemisessa. Oman emotionaalisen kokemuksen erillään pitäminen potilaan koke-

muksesta auttaa kuulemaan sen, mitä potilas haluaa sanoa. Omien ennakkoluulo-

jen tunnistaminen on merkittävää suhteen kannalta. Kuuntelemista ei ole vain 
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sanojen kuuleminen, vaan myös niiden tarkkaavainen vastaanottaminen, niiden 

hyväksyminen ja mahdollisesti palauttaminen ammatillisuuden jalostamassa 

muodossa. Vastauksen viivyttäminen on joskus viisautta:  

Kokeilin hiljaisuutta, se toimi, osaisipa sanoa jotain viisasta potilaalle, että 

hän kokisi tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi. (N1) 

Potilaan luottamuksen rakentuminen suhteessa on pohjimmiltaan luottamusta 

siihen, että tulee kuulluksi omana itsenään, sana tulee vastaanotetuksi. 

Yhteisen kielen merkitys 

Kummankin kanssa tuntuu, että he eivät ymmärrä, mitä minä sanon, vaikka ei 

pitäisi esim. muistissa olla mitään vikaa. Lisäksi minusta on tuntunut, että en 

ehkä ymmärrä, mitä he tarkoittavat. He eivät ehkä suoraan kerro, mitä on 

mielessä ja minusta on tuntunut, että en osaa kysyä asioita oikein, jotta saisin 

selville mitä sanottavaa heillä on. Mitenkähän pystyisin tätä asiaa kehittä-

mään? (N13) 

Edellinen katkelma on kuvausta tunnelmasta silloin, kun tuntuu, että toinen ei 

ymmärrä puhetta. Oma henkilökohtainen kokemus, että tuntuu joltakin on dialo-

gin tavoitteen kannalta tärkeää. Jos yhteistä ymmärrystä ei synny, sekin voidaan 

ottaa puheeksi. Edellisessä kuvauksessa tavoitellaan persoonallista läsnäoloa ja 

tiedostetaan eteenpäin vievien kysymysten muotoilemisen haasteellisuus.  

Ja sitte tärkee on se, että puhhuu potilaan kieltä. Varsinkin on paljon sem-

mosia vanhoja ihmisiä, joilla on ihan omat sanat, että et sitten tietää, että mitä 

he tarkottaa niillä sanoilla ja tuota itte puhhuu sitten ymmärrettävästi, eikä 

puhu lääkärilatinaa. (M15) 

Dialogi rakentuu kielestä, lausumista, jotka ovat vastausta edellisiin lausumiin ja 

ottavat huomioon kuulijan. Potilaan kieleen mukautuminen osoittaa potilaan ar-

vostusta, ja hänen sanojensa käyttäminen edesauttaa liittymistä potilaan puhee-

seen. Sanoilla on oltava yhteisesti ymmärretty merkitys, kuten lainauksessa ko-

rostetaan. Tutkimukseen osallistuneet kertovat havainneensa muutosta koulutuk-

sen aikana itsessään: 

Olen jo havainnut pientä muutosta, olen keskittynyt paremmin kuuntelemaan, 

ja tehnyt avoimia kysymyksiä potilaille. (N9)  
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Olen huomannut, että nykyään käytän enemmän työssäni toisen puheesta te-

kemääni lyhyttä yhteenvetoa tai toistan viimeisiä paria sanaa tai lausetta 

kannustaakseni häntä kertomaan enemmän. Avoimien kysymyksien kysyminen 

vaatii tottumista lääkäriltä, mutta avoimiin kysymyksiin vastaaminen vaatii 

tottumista myös potilaalta. Potilas saattaa hämmentyä avoimista kysymyksis-

tä ja ihmetellä, että mitä tarkoitat tuolla kysymyksellä ja sanoa ettei ymmärrä 

kysymystä. (N7) 

Lainauksista kuuluu perinteiseen haastattelutekniikkaan tottuneen lääkärin ääni, 

joka puhuu avoimien kysymysten puolesta. Kerronnassa tuodaan esille myös 

perinteinen potilaan tehtävä, vastata lääkärin esittämiin kysymyksiin. Tutkimuk-

seen osallistuneet sanoittavat monia tehokkaan vuorovaikutuksen kannalta tärkei-

tä havaintojaan. Potilasta kuunnellaan tarkkaavaisesti, ja tarkentavien kysymysten 

ymmärsinkö oikein? tarkoititko tätä? merkitys tiedostetaan. Yhteenveto potilaan 

puheesta osoittaa potilaalle, että hän on tullut kuulluksi ja mahdollistaa väärin- 

käsitysten korjaamisen. 

Tutkittavat kertovat oivaltaneensa, miten tärkeää on puhumisen tapa. Potilail-

la on oma tapansa ilmaista asioitaan. Lääkärin täytyy mukautua potilaan tapaan 

puhua, että ei tulisi ohipuhumista (M2).  

Koulutuksesta koetaan olleen hyötyä suhteessa olemiseen ja vuorovaikutus-

taitojen kehittämiseen: 

Tämä vuorovaikutuksellinen osio, sehän on ollu siis niinku ihan ainutkertais-

ta. Minen oo koskaan aikasemmin niinku tämmöstä, siis siihen asiaan tör-

männy ja kyllä mä uskon, että tästä on niinku, hirmu paljon hyötyä omaan 

työhön ja kyllä varmaan sitä kautta sain itselleni ja sitä kautta muillekin jaet-

tavaksi. (M2) 

6.2.3 Tiedon rakentuminen sosiaalisesti 

Tautiakaan ei voi hoitaa, kun siihen ei pääse käsiksi siihen tautiin ennen kuin 

ymmärtää sen potilaan historiaa ja sen ymmärtäminen on niinko tään vuoro-

vaikutuksen ja kommunikaation varassa. (M2) 

Edellä oleva lainaus kuvaa, kuinka vuorovaikutuksen, puheen ja kielen merkitystä 

korostetaan oleellisena ymmärtämisen kannalta. Ymmärtäminen on vuorovaiku-

tuksen varassa. Dialogisessa suhteessa lääkärin on mahdollista auttaa potilasta 

ymmärtämään itseään. Yhteinen ymmärrys rakentuu dialogissa tässä ja nyt het-
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kessä ja edellyttää läsnäoloa. Ymmärtämiseen tarvittava tiedon saanti on sen va-

rassa, miten lääkäri kykenee kuuntelemaan potilasta, esittämään tarkentavia, 

avoimia kysymyksiä ja rakentamaan suhteeseen emotionaalista ilmapiiriä. 

Dialogilla tietoa potilaasta 

Tutkimukseen osallistuneet puhuvat tarpeestaan oppia tavoittamaan potilaan ko-

kemusmaailmaa ja elämäntilannetta, mutta samalla tiedostavat vaikeuden päästä 

eteenpäin, jos mennään potilaan kokemusmaailmasta nousseiden asioiden äärelle:  

Toisaalta, mitä sitten jos on saanu selville taustoja, olisi hyvä opettaa keinoja 

päästä eteenpäin. (N3) 

Potilaan taustalleen antamat merkitykset ovat oleellisia tiedon rakentumisen kan-

nalta. Merkitysmaailmaan pääseminen edellyttää suhteessa olemista. Aito uteliai-

suus ja kiinnostuminen potilaan tarinasta välittyy joidenkin tutkimukseen osallis-

tuneiden kerronnasta.  

Varsinkin "vihjeet" milloin epäillä kontekstin ongelmia tuntuivat niin tutuilta. 

Ehkä pitäisi vain enemmän luottaa omaan turhautumisen tunteeseensa toistu-

vasti pikkuvaivoissa käyvän potilaan suhteen ja antautua pohtimaan, mikä 

käyntien taustalla todellisuudessa on sen sijaan että jää vain turhautumaan 

tai yrittää vain selvitä perinteisellä tavalla. (N7) 

Jos turhautumisen tunnetta hyödynnetään, potilasta ei asemoida hankalaksi vaan 

turhautumisen vastapositioon asettuu entiset käytännöt, jotka turhauttavat. Perin-

teisen toimintamallin sijaan aletaan miettimään uusia, käyttökelpoisempia käytän-

töjä. Antautumista, asettumista suhteeseen ehdotetaan todellisuuden etsimisen ja 

löytymisen kannalta olennaiseksi.  

Tämmöset tilanteet, joissa on pitempiaikanen potilas-lääkärisuhde niin, että 

jos niin jää itselle jotenkin semmonen tunne, että se on nyt jotain muutakin 

niin toivois kyllä, että niinkun rittäis kiinnostusta kaivaa sitte se esiin, Joo, 

siis kyllähän ne potilaat niitä vihjeitä sieltä heittelee ja tulee semmonen olo, 

että tuohon, kun osais jotenki tarttua. (N7) 

Kerrotun minuuden ja kertojan yhtäaikainen läsnäoleminen viittaa sisäiseen neu-

votteluun, jota työkäytäntöjen muuttamisen yhteydessä käydään. Katkelman mu-

kaan esteenä potilassuhteeseen asettumisen ja suhteessa olemisen avulla tiedon 

hankkimiseen saattaa olla kiinnostuksen puute. Ilmaisusta välittyy neuvottomuut-
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ta toimia potilaan elämismaailmaan liittyvän tiedon hankkimiseksi. Vaikka oma 

responsiivisuus kehittyykin, on vielä vaikea luottaa asioiden esilleottamisen mer-

kitykseen ja dialogin laajentamiseen kohti ”syvempää diagnoosia.”  

Ja vielä lopuksi tämä minun pakkomielle: hyvän potilas- lääkäri kohtaamisen 

edellytyksenä on riittävä aika. Kiireessä ei synny laatua. (N1) 

Tutkimukseen osallistuneet puhuivat koulutuspäivien aikana, haastatteluissa ja 

reflektiopäiväkirjoissaan kiireen vaikutuksesta työhön.  

Aineistossa oli kuvauksia ajattelutavan ja omien käytäntöjen muutoksesta. 

Uuden oppimista sanoitettiin. He kuvaavat dialogia synnyttäviä ja syventäviä 

käytäntöjään:  

Usein, jos kysyy minkälaista apua potilas toivoisi tai kysyttäessä, mitä potilas 

ajattelee voivan olla oireiden/vaivojensa taustalla, ei potilas osaa eritellä tai 

määritellä asiaa sen tarkemmin sillä hetkellä. Kuitenkin kysymys voi jäädä 

potilaan mieleen ja seuraavan tapaamiskerran yhteydessä asia voi nousta 

uudelleen esille johtaen hedelmälliseen keskusteluun. (N7) 

Kuvauksen mukaan potilaat saattavat hämmentyä henkilökohtaisista kysymyksis-

tä. Kuitenkin näyttää siltä, uudenlainen suhteessa oleminen on mahdollista aloit-

taa ajatellen, että tiedon rakentuminen yksittäisen potilaan kohdalla saattaa olla 

prosessi.  

Kyl sitä enemmän niinku semmoseen semmoseen niinku henkiseen puoleen 

tavallaan niinku yrittää ihan mielellään paneutuu. (N9) 

Tutkimukseen osallistuneet lääkärit kertovat ymmärtävänsä, että potilaan oireiden 

taustalla on usein hänen elämäntilanteestaan kumpuavia asioita. Elämäntilanteesta 

ja potilaan kokemusmaailmasta kertovan tiedon hankkiminen potilas-

lääkärisuhteen vuorovaikutuksen avulla todetaan olevan tärkeää ja innostavaakin. 

Ja sitte on sen oppinu sen että jotenki niinku nöyrtyny siihen sitten varmaan 

nyt sitte tämän kurssin antia sillä lailla, että hyväksyny sen, että ei nämä asi-

at hoiju yhellä eikä kahella käynnillä mä sanosin tämmönen pehmonen tieto 

sitte siitä potilaasta, että ihan olennaisen tärkeätä on se samalla tavalla kun 

on tää tämmönen kvantitatiivinen tieto että tuota, että sais sen siitä potilaasta 

sen ymmärryksen, mikä on tarpeen, jotta pystyis tekemään oikeita päätöksiä 

ja ratkasuja siitä hoidosta. (M2) 
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Kertomus kuvaa, kuinka on tarvinnut nöyrtyä ja oppia hyväksymään tarkoituk-

senmukaisen suhteessa työskentelyn. Perinteinen käsitys lääkärin toiminnasta on 

rikastunut uusilla ajatuksilla. Suhteen rakentamisen merkitys korostuu elämänti-

lanteesta kertovan tiedon hankkimisessa. Edellisessä kuvauksessa lääkäri pyrkii 

rakentamaan itse ymmärrystä potilaasta. Seuraava lausuma kuvaa yhteisen ym-

märryksen syntymisen ajatusta: 

Haluaisin oppia auttamaan potilasta itse ymmärtämään vaivojaan ja selviä-

mään eteenpäin, sillä kaikkiin vaivoihin ei löydy syytä eikä niihin ole lääk-

keellä tai toimenpiteellä tehtävää parannusta. (N13) 

Kertoja kuvaa haluaan auttaa potilasta, vaikka vaivoja ei voikaan kokonaan pois-

taa. Potilaan kanssa käsitellään hänen oireille antamia merkityksiään, jotka joskus 

saattavat laskea toimintakykyä enemmän kuin itse oireet. 

Tutkimukseen osallistuneet kertovat myönteisiä kokemuksiaan kiitollisista 

potilaista, jotka ovat saaneet avun tullessaan pelkästään kuulluiksi. Heidän mu-

kaansa potilaatkaan eivät aina kaipaa lisätutkimuksia. Jos potilaalla ei ole kliini-

seen diagnoosiin johtavaa sairautta, tutkimukseen osallistuneet kertovat alkaneen-

sa ymmärtää, miten tärkeä on kuulostella potilaan tilannetta ja antaa hänelle ai-

kaa. 

Pelot uskomukset ja kuvitelmat täytyisi saada auki, pitäisi pystyä vastaamaan 

niihin kysymyksiin ja niihin epävarmuuksiin, mitä se potilas oikiasti tuntee. 

Niin potilas tulee autetuksi. (M2) 

Siis silloin aluks aattelin, et mitä hyötyä on tietää taustoist, jos ei voi auttaa 

ja siis, mitä oon nyt aatellu niin se voi auttaa potilasta pelkästään se, että se 

saa ne sanottua ne asiat ehkä se oivaltaa siin on se, että se on voinu oivaltaa, 

että asioilla on yhteyksiä sitte niinkun fyysisellä ja psyykkisellä ja sosiaalisel-

la. (N3)  

Edellinen lainaus on reflektiivistä puhetta ja kuvaa muutosta ajattelussa. Se kuvaa 

myös, kuinka kertoja uskoo potilaan kykyihin ja mahdollisuuteen alkaa itse oival-

taa, ymmärtää itseään. Dialogin edellytys on usko toisen ihmisen mahdollisuuk-

siin ja haluun rakentaa eheämpää itseään.  
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Perheen merkitys  

Läksykirja Family Oriented Primary Care on mielenkiintoinen ja hyvin jä-

sennelty. Asia tuntui osin tutulta ja itsestään selvältäkin, ehkä se tekikin ai-

heesta helposti lähestyttävän. Olen pyrkinyt jo aiemminkin tiettyjen potilas-

ryhmien kohdalla kartoittamaan perhetilannetta, mutten ole hoksannut pyytää 

perhettä mukaan vastaanotolle. Tästä päivästä rohkaistuneena uskallan sen 

ehkä jatkossa tehdäkin. Näitä potilasryhmiä ovat ainakin somatisoijat ja 

mielialaoireiset, myös kroonisia sairauksia potevat, joiden hoitotasapainoa 

ei tavanomaisin konstein saavuteta. Kynnys isomman perhetapaamisen järjes-

tämiseen tuntuu vielä korkealta. Koen, että omat rahkeeni eivät vielä sellaisen 

vetämiseen riitä, vaikka toimintatapana se kirjan esittämissä tapauksissa 

(sairaalaan otto, terminaalihoito, vanhuksen laitostuminen) on varmasti hyvä. Eh-

kä koulutuksen ja harjoitusten myötä tuo kynnys madaltuu. (N11) 

Edellisen lainauksen mukaan perhekeskeinen työskentelymalli on ajatuksen tasol-

la tuttu. Seuraavassa lainauksessa käy ilmi, kuinka itsestäänselviltä tuntuvat asiat 

saatetaan ohittaa puuttumatta juuri niihin: 

Asioiden tiedostaminen auttaa työssä. Esim. voin ajatella, että on itsestään 

selvää, että lapsi sairastaa enemmän, jos vanhempien suhde on huono, mutta 

jos todella tiedostan asian, niin se tulee myös vastaanottotilanteessa otettua 

huomioon ja osaan ehkä paremmin kiinnittää huomioon myös rivien välistä 

tulevaan tietoon, enkä vain hoitaa lapsen sairautta. (N4) 

Jos vastaanoton tilanteessa saa tietoa elämäntilanteesta, sen puheeksiottaminen ja 

hyödyntäminen tehokkaasti näyttää innostavan. Lainaukset osoittavat, että per-

heen ja läheisten merkitys potilaan kokemusmaailmaan oivalletaan, mutta per-

heen mukaan ottaminen hoitotilanteisiin on vielä kokeiluasteella.  

En ite ehkä oo niinku pyytäny tuomaan siihen omaisia paikalle, mutta vanhuksethan 

esimerkiksi tuopi joku omainen ja sillä lailla. Ja onhan se sillon niinku paljon 

hedelmällisempää tehä sitä työtä. Selkeästi siitä koulutuksesta on niinku tullu sem-

monen semmonen näkökanta, laajempi näkökanta. (N12) 

Potilaan hoitaminen koetaan hedelmällisempänä, jos omaisia on paikalla. Potilas 

omassa kontekstissaan, jonka merkitys tiedostetaan:  
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Kyllä sen huomaa, että niitä tulee niitä perhetilanteita kartotettua aika her-

kästi ja tuota et jos niiko vähänki tuntuu, että ei nyt niiko oo vaan joku tauti 

niin todella noin lähtee ihmisuhteista kyseleen. (N9) 

Seuraava lainaus kuvaa, mihin kaikkeen kiinnitetään huomiota ja tehdään havain-

toja hoitokohtaamisessa. Kuulemalla tarkasti vuorovaikutusta perheenjäsenten 

kesken voidaan saada tietoa potilaan todellisuudesta. Parhaimmillaan lääkäri voi 

vaikuttaa perheenjäsenten väliseen vuorovaikutukseen toimimalla mallina:  

... tota sit mä toisaalta vähän mietin sitäki et ku se oli on vähän semmonen 

teatraalisen olonen neiti et kui paljo siin sit oli ehkä sitä semmost värikynää 

käytetty siin alkuperäses tarinas, tavallaan, mutta kyl se oli oli vähän sem-

monen hiljasempi kun se äiti oli mukana, jotenki et ei aivan sillai, se äiti oli 

toisaalta semmonen aika voimakas, dominoiva persoona, et ei sit niin saanu 

tilaakaa sit se tyttö. Et tietyst se, et yrittää niinko kovasti jututtaa sitä tyttöä-

kin siinä. saiko se äitiki jotenki niinku mallii et, kuin joku toinen hänen tytölle 

puhuu. En tiedä. (N9) 

6.3 Mitä ja miten kirjoitettiin reflektiopäiväkirjoissa? 

Vastatakseni kolmanteen tutkimuskysymykseen olen tarkastellut tutkimukseen 

osallistuneiden kirjallisia tuotoksia. Ensimmäiseksi luvussa 6.3.1 paneudun sii-

hen, mitä ja miten kirjoitetaan reflektiopäiväkirjoissa. Erittelen reflektioiden sisäl-

töjä, aihepiirejä ja kirjoituskertojen määrää sekä kirjoittajan suhtautumista itsetun-

temusta lisääviin koulutuksen osioihin. Päiväkirjaa ohjeistettiin kirjoittamaan 

jokaisen koulutuspäivän jälkeen Optima-verkkoalustalle. Koulutuksen alussa 

kehotettiin kirjoittamaan kaikkea sitä, mitä koulutuspäivän aikana ja sen jälkeen 

itsessä herää.  

Luvussa 6.3.2 paneudun yksityiskohtaisesti erään tutkimukseen osallistuneen 

reflektiopäiväkirjaan, joka on mukana kokonaisuudessaan. Tarkastelen reflektion 

käynnistymistä ja sitä, miten persoonallinen reflektointi vaikuttaa itsensä ymmär-

tämiseen. 

Lopuksi luvussa 6.3.3 kuvaan palautetta koulutuksesta, mitä kirjoitettiin ref-

lektiopäiväkirjoihin ja ilmaistiin viimeisenä päivänä kootuissa kyselyissä. 
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6.3.1 Mitä reflektoitiin? 

Olen koonnut seuraavaan taulukkoon tutkimukseen osallistuneiden reflektiopäi-

väkirjoista kertovaa tietoa. Taulukon toisessa sarakkeessa oleva luku ilmaisee, 

montako kertaa osallistuja on kirjoittanut reflektiopäiväkirjaan merkintöjään. 

Kolmannessa sarakkeessa on merkintöjen sisällön kuvausta ja neljännessä sarak-

keessa kuvataan tutkimukseen osallistuneiden suhtautumista oman taustansa kä-

sittelyyn GP-koulutuksessa. Omaan historiaan tutustumisen välineenä käytettiin 

sukupuun ja elämänjanan piirtämistä. Lisäksi Balint-tyyppiset potilastapaus- (ca-

se) harjoitukset mahdollistivat omien toimintatapojen reflektointia. Olen merkin-

nyt taulukossa plusmerkillä (+), jos oppija on pitänyt menetelmää myönteisenä 

henkilökohtaisen oppimisensa kannalta ja miinusmerkillä (–), jos tutkimukseen 

osallistuva ei ole ajatellut menetelmällä olevan itsetuntemuksen kannalta merki-

tystä. 

Taulukko 3. Reflektiopäiväkirjamerkintöjen määrä ja sisällöt sekä suhtautuminen eri 

työskentelytapoihin (sukupuu-, elämänjana- ja case-työskentelyyn). 

Henkilö Määrä Sisällöt Suhtautuminen 

N1 4 Koulutuksessa opitun soveltaminen yleislääkärin työssä  

Edellisen koulutuksen sisällöt 

Sukupuun merkitys 

Case-harjoittelu 

Sukupuu tai elämänjana, 

toinen kerta pois 

Case + 

M2 0    

N3 10 Kritiikkiä koulutuksesta 

Koulutuksessa koetut oivaltamisen hetket 

Sukupuu – 

Elämänjana – 

Case + 

N4 7 Mitä on yleislääkäriys? 

Koulutuspäivän aikana heränneet tunteet 

Oman ammatti-identiteetin pohdintaa 

Oman itsen pohdintaa 

Sukupuu + 

Case + 

N5 11 Nykyisen työn ja työyhteisön johtamisen ongelmia 

Vertaistuen merkitys 

Koulutuksessa opitun soveltaminen yleislääkärin työssä 

Palautetta koulutuksesta 

Kokemus: omasta työstä saatu palaute tuntui hyvältä 

Kokemus: yleislääkärin työn arvostus lisääntynyt  

Sukupuu + 

Case + 

M6 1 Toiveita koulutuksen sisältöihin  Sukupuu – 

Case + 
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Henkilö Määrä Sisällöt Suhtautuminen 

N7 14  Omat läheiset ihmissuhteet 

Koulutuksessa käsitellyt asiat 

(narratiivisuus) 

Koulutuksessa opitun soveltaminen yleislääkärin työssä 

Sukupuu + 

Case + 

N8 9 Koulutuksen sisällöt 

Nykyiset työolot 

Itsetunnon ja kommunikaatiotaitojen merkitys yl. työssä 

Koulutuksessa opitun soveltaminen yleislääkärin työssä 

Terveydenedistämisen rooliharjoitukset 

Potilaskeskeinen työskentelytapa 

Motivoiva haastattelu 

Perhekeskeinen työskentelytapa 

Myös kritiikkiä 

Sukupuu + 

Case + 

N9 5 Koulutuksessa kiinnostusta herättävät asiat 

Vuorovaikutustaidot 

Ryhmän dynamiikka  

Luettavan kirjallisuuden herättämiä ajatuksia 

Tuntemus: kiireen tuntu koulutuksessa 

Case + 

N10 6  Edellisen koulutuspäivän sisältö 

Ryhmän toiminta 

Kritiikkiä 

Tuntemus koulutuksen loppumisesta: haikeus 

Sukupuu – 

Case + 

N11 10 Mitä on reflektointi? 

Suhtautumistaan koulutukseen: intoa 

Uusien toimintamallien käyttöönottaminen 

Oman itsen, omien kokemusten vaikutus työntekoon 

Oma rooli ryhmässä 

Sukupuu + 

Case + 

N12 6 Kritiikkiä: koulutuksessa otetaan esille itsestäänselvyyksiä 

Kuulostelee koulutukseen motivoitumista  

Sukupuu + 

N13 6 Oma toiminta erilaisten potilaiden kanssa 

Lääkärin osuus vuorovaikutuksessa 

Koulutuspäivän sisällöt 

Vuorovaikutusharjoitusten myönteistä vaikutusta 

Case + 

M14 6 Vierailijoiden kommentointia 

Tuntemus: vuorovaikutus koulutuksen aikana puuduttaa 

Reflektoinnin työläys 

Ryhmän toiminta 

Koulutuksessa opetetut asiat 

Koulutusteemat 

Case + 

M15 11 Oman itsen pohdintaa 

Koulutuksen sisällöt 

Sukupuu + 
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Henkilö Määrä Sisällöt Suhtautuminen 

N16 6  Oman itsen pohdintaa 

Oma suhtautuminen koulutukseen 

Koulutuksen sisällöt 

Elämänjana + 

Reflektiopäiväkirjoihin kirjoitettujen tekstien sisältöjä ovat edellisen koulutuspäi-

vän teoreettinen osio ja sen herättämät ajatukset sekä koulutuspäivien käytännön 

järjestelyt. Omaan itseen liittyvää pohdintaa oli reflektiopäiväkirjoissa paljon. 

Useimmissa se oli toteavaa, harvemmissa pysähtymistä syvällisemmin omasta 

itsestä nousevien kysymysten äärelle.  

EBM (evidence based medicine) aiheena oli antoisa. Aamusta tuntui kuin 

pikkuihmisestä isossa maailmassa voisi tuntua. Päivän mittaan aina välillä 

olin mukana kyydissä ja sitten taas tipuin kärryiltä. Joukossamme oli selvä 

ero, tutkijat ui kuin kalat vedessä ja muilla ei ollut kiduksia, huonolla hapella 

mentiin. Voisin ottaa koko viikon tukiopetusta ja miettimisaikaa, sitten voisi 

taas pureskella jonkun tutkimuksen systemaattisesti ja "puhdasoppisesti". Mi-

tään ei pidä uskoa, kaikkea tarvii ajatella.(N1) 

Oman sukupuun piirtämistä ja sen herättämiä tunteita koskevaa pohdintaa esiintyi 

reflektiopäiväkirjoissa runsaasti: 

Olin kai aika puhki oman sukupuuni kertomisen jäljiltä. En ole kyllä aikai-

semmin vastaavanlaiselle foorumilla tarinaani kertonut, mutta muuten kyllä 

ja monesti. Sukupuu voisi sittenkin olla jatkossa mukana, muistaakseni kou-

luttajat kertoivat toisella kierroksella avautuvan erilaisia asioita. Jääkö siltä 

osin asia kesken ja onko on ollut hyötyä tästä ollenkaan. Eli olisin siis vah-

vasti sitä mieltä että tätä jatkettaisiin. (N1) 

Sukupuutyöskentely kerrotaan menetelmäksi, josta ei aikaisemmin ole kokemus-

ta. Useimmat kokevat sen myönteiseksi. Itsetuntemusta lisäävänä menetelmänä 

sukupuun piirtämistä 16:sta tutkimukseen osallistuneesta 9 arvioi myönteisesti, 4 

ei näe menetelmällä olevan merkitystä, 2 ei arvioi ollenkaan ja yksi ilmaisi, että 

menetelmää on hyvä käyttää, mutta vähemmän kuin tässä koulutuksessa käytet-

tiin. Balint-tyyppistä case-työskentelyä (potilastapausharjoittelua) pidetään hyö-

dyllisenä. Kaikki reflektiopäiväkirjaa kirjoittaneet arvioivat sitä myönteisesti. 

Reflektiopäiväkirjoista kouluttaja on saanut myös ideoita koulutuksen suunnitte-

luun. 
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Case jatkukoon myös ja ehdottaisin vielä niin, että kukin esittää omaa poti-

lasta ja joku meistä toimisi lääkärinä. Olisiko kouluttajalla parempaa mallia, 

että myös kuulijat joutuisi aktiivisesti osallistumaan? Tai niin, että sama poti-

las vastaanotto tapahtuisi 2- 3 lääkärin toimesta ja sitten pureskellaan yhdes-

sä? Onko niin, että tietyt samat potilaat koetaan useamman lääkärin taholta 

vaikeaksi?(N1) 

Monet reflektoinnit koskevat ihmissuhteita ja niiden vaikutusta itseen sen hetki-

sessä lääkärin työssä. Halu lisätä ymmärrystä itsestä kuuluu reflektiossa, joka on . 

yleisellä tasolla: 

Miksi osa ihmisistä tuntuu luonnostaan läheisiltä ja osa etäisemmiltä tai jopa 

luontaantyöntäviltä? Johtuuko se siitä, että koemme olevamme kyseisten henki-

löiden kanssa liian samanlaisia vai liian erilaisia? Tunnistammeko niissä suku-

laisissa tai henkilöissä, joista emme pidä, liikaa sellaisia omia piirteitämme, joita 

emme pidä toivottavina ja siksi koemme heidät epämiellyttäviksi sekä pyrimme 

pitämään etäisyyttä. (N7) 

Koulutuksen vaikutusta pohditaan sekä innostusta herättävänä että ammatillisuut-

ta ja itsetuntemusta lisäävänä. Toisaalta koulutuksen kyseenalaistaminen kuuluu 

ajoittain myös reflektioissa: 

Alkoi huolettaa, miten muulle koulutukselle käy tämän GP-koulutuksen kanssa. 

Järjestetäänkö vielä muuta koulutusta yleislääketieteeseen erikoistuville? Syökö GP-

koulutukseen osallistuminen muita koulutusmahdollisuuksia? Kannattaako tähän 

sitoutua, kun alkoi kuulostaa työläältä koko projekti sukupuineen kaikkineen? 

Toisaalta sukupuuajattelu alkoi kiinnostaa. Jospa tällä koulutuksella kuitenkin 

on jotain antia. Itseni kyllä olen oppinut tuntemaan 40 vuodessa. Ehkä nyt herää 

enempi halua tutustua potilaisiin muinakin kuin tauteina.(N12) 

Reflektioissa arvioidaan koulutuspäivän asiasisällön herättämiä ajatuksia ja tun-

teita. Niissä kuuluu perinteinen lääkäriyden ääni: 

Minun tehtäväni ei ole messuta terveydestä. Ihmisellä itsellään on vastuu 

käyttäytymisestään. Tietoa ihmisillä on riittävästi, liikaakin. Tehtäväni on pa-

rantaa potilaan sairaus tai pyrkiä löytämään ratkaisu potilaan ongelmaan. 

Luottamuksellisesti, ammattitaitoisesti ja nopeasti. Realismi ei ole kyynisyyt-

tä. Tullessani koulutukseen linja-autossa, näin linja-autoaseman ikkunassa 

runon (N12): 
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”Odotuskivi, pihapuu, 

hiekkatie, 

vaan kukaan ei tule.” 

Tuntuu siltä, että tämän tyyppinen työskentely potilas-lääkärisuhteessa on an-

toisinta pitkäkestoisissa suhteissa: lääkärillä tulee olla jo ns. pelisilmää eri-

laisissa tilanteissa ja toisaalta lääkärin tulee olla voittanut potilaan luotta-

mus ennen kuin työskentelytapa voi toimia tehokkaasti. Havaitsimme, että 

monet kurssiltamme olivat jo käytännössä huomanneet ottaneensa käyttöön 

potilaskeskeisempää työskentelytapaa ja saaneet positiivisia kokemuksia. 

(N8) 

Edellisessä korostetaan suhteen kannalta luottamusta oleellisena tekijänä. Tarkoi-

tuksenmukaisen suhteen rakentumiseen tarvitaan herkkyyttä aistia ja kuulla poti-

lasta. Koulutuksen vaikutusta käytännön työhön kuvataan. Reflektiopäiväkirjoissa 

tutkimukseen osallistuneet lääkärit käsittelevät mahdollisuutta kokeilla opittuja 

asioita käytännössä: 

Jäin pohtimaan, kuinka ensimmäisen isomman ja virallisemman perhetapaami-

sen organisointi onnistuisi ja riittäisivätkö omat taidot sen johtamiseen. Löytyi-

sikö omalta työpaikalta osaavaa hoitohenkilökuntaa, jonka kanssa voisi jat-

kossa toteuttaa perhekeskeistä työskentelyä laajemminkin? Oli varsin jännittä-

vää ja toisaalta valtavan antoisaa päästä mukaan perhekeskeisenpotilas-

työskentelyn rooliharjoitukseen.(N8) 

Rooliharjoitusten merkitys on korostunut koko koulutuksen ajan. Päiväkirjoissa 

pohditaan omia työolosuhteita, työyhteisön toimintatapoja ja johtamisen ongel-

mia. Kuten seuraava lainaus osoittaa, reflektiopäiväkirjoissa on omaan itseen 

kohdistuvaa myönteistä kerrontaa, joka kuvaa jakamisen ja kohtaamisen mahdol-

lisuutta potilastyössä: 

Saamani palautteen perusteella oletan, että potilailleni yleensä jää tunne, et-

tä olen täydellisesti omistautunut heidän asialleen, Ja omistaudunhan minä. 

Meta-analyyseistä en mitään ymmärrä, mutta motivoiva haastattelu vaikut-

taa olevan osoitetusti tehokasta. Lääkärinä olen vastuussa vuorovaikutuk-

sesta, potilaita pitää osata käsitellä (N13). 

Edellisessä lainauksessa lääkärin vastuu vuorovaikutustilanteessa tiedostetaan 

henkilökohtaisesti. Seuraavassa pohditaan yleisemmällä tasolla lääkäriyttä:  
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Ei lääkäriys ole vain valkoinen takki, jonka puemme aamulla yllemme ja 

otamme iltapäivällä pois. Lääkäriys on meissä syvemmällä, osa identiteet-

tiämme ja sitä, miten näemme maailman. Vapaa-ajalla emme ehkä puutu sa-

malla aktiivisemmalla otteella lähipiirissä havaitsemiimme terveysriskeihin 

kuten alkoholiin liialliseen käyttöön tai ylipainoon, mutta voimme silti jakaa 

hienovaraisesti tietämystämme ja herättää yleisellä tasolla keskustelua sekä 

kiinnostusta terveysasioista (N8) 

Kun reflektoitiin koulutuskokonaisuutta, kerrottiin myös lisääntyneestä itsetunte-

muksesta ja kyvystä paremmin arvioida kriittisesti itseä. Reflektiopäiväkirjojen 

teksteissä oli jonkin verran myös persoonallista reflektointia.  

Olen joka tapauksessa suvaitsevaisempi terapeuttisia näkökulmia kohtaan, 

ymmärrän enemmän niiden optimistista perusviritystä, jossa potilasta halu-

taan auttaa "pelkällä" puheella. Olen varmaan aliarvioinut puheen ja puheeni 

merkitystä. Osaan ehkä enemmän punnita sanojani ja erityisesti hiljaisuutta 

kaiken tämän jälkeen. (M15) 

Käsitys itsestä kerrotaan muuttuneen, sen myötä myös käytäntöihin kuvaillaan 

mahdollista muutosta.  

GP-koulutuksen ajatellaan olleen sopivassa vaiheessa omalla uralla. Takana 

on muutama vuosi työskentelyä terveyskeskuksessa. Kiireen ja asioiden pintapuo-

lisen käsittelyn todetaan usein häiritsevän uusien asioiden sisäistämistä. Tutki-

mukseen osallistuneista erityisesti narratiivisuuden sisäistäminen tuntuu haasteel-

liselta: 

Kaiken kaikkiaan viime koulutuksesta jäi tympeä maku suuhun, enkä todella-

kaan odota kovin innolla huomista narratiivisuuden jatkokäsittelyä. Toivotta-

vasti pessimistille kokemus onkin avartava ja päivästä tulee mielenkiintoinen, 

eikä kaikkien kallista aikaa kulu hukkaan. Toisaalta pyrin kuitenkin tulemaan 

huomenna avoimin mielin ja haluan antaa narratiivisuudellekin mahdolli-

suuden osoittautua näppäräksi oivaltavaksi työkaluksi. 

Edelleen koen haastattelutilanteiden harjoittelun tärkeäksi ja mielekkääksi. 

Muuten alkaa toisaalta tuntua jkv haikealta, koulutus on loppusuoralla ja 

ryhmä on tiivis ja mukava, toivottavasti voidaan järjestää jokin seminaaripv 

esim vuosi koulutuksesta, jolloin voimme reflektoida jälkikäteen koulutuksesta 

saamiamme oppeja. (N10) 
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Tutkimukseen osallistuneista ne, jotka jo alkuhaastattelussa ilmaisivat mielenkiin-

toaan itsensä tutkimiseen, itsetunnon lisäämiseen tai puhuivat ammatti-

identiteetin kehittämisestä, ovat asettaneet selkeästi persoonallista reflektiota 

vaativia tavoitteita GP-koulutukselle: oman työn kriittinen arviointi, omien asen-

teiden ja arvojen tutkistelu, omien vahvuuksien/heikkouksien löytäminen, oppia 

tiedostamaan oma lahjakkuus ja omat haasteet. He suhtautuvat itsetuntemusta 

lisääviin koulutusmenetelmiin, kuten sukupuuhun ja elämänjanaan, erittäin myön-

teisesti. He ovat kirjoittaneet myös reflektiopäiväkirjaa enemmän kuin muut. 

(Taulukko 3.) 

Ne tutkimukseen osallistuneet, jotka ilmaisivat tuntevansa itsensä jo tarpeeksi 

hyvin tai epäilivät mahdollisuutta oppia itsestään jotakin uutta (taulukko 3), ovat 

kirjoittaneet reflektiopäiväkirjaa harvemmin. He ilmaisevat koulutustavoitteek-

seen selkeämmin yleislääketieteeseen liittyviä asioita: biopsykososiaalinen hoito-

malli, syvempää näkemystä ja ulottuvuutta yleislääkärin työhön, perhekeskeisyys, 

nuorten lääkäreiden ohjaus, työn hallinta. Yksi heistä ei ole kirjoittanut reflektio-

päiväkirjaa lainkaan, yksi kirjoitti vain kerran.  

Usean koulutukseen osallistuneen mielestä reflektointi on ollut aluksi vaike-

aa. Reflektoinnin ohjeistusta tarkennettiinkin useasti koulutuspäivien aikana kou-

lutuksen alussa. Refklektiopäiväkirjat toimivat välineenä kaikenlaisten tunteiden 

ilmaisulle ja näin ovat lisännet persoonan mukaan tulemista koulutuksesta käytä-

vään keskusteluun. Niiden avulla koulutettavilla on ollut mahdollista osallistua 

myös koulutuksen suunnitteluun. Reflektiopäiväkirjat toimivat palautekanavana 

koulutuksen järjestäjille.  

6.3.2 Miten reflektoitiin? 

Kuvaan seuraavaksi yksityiskohtaisemmin erään tutkimukseen osallistuneen ref-

lektion käynnistymistä ja sen persoonallista luonnetta. Hänen reflektiopäiväkir-

jansa on tutkimuksessa mukana kokonaisuudessaan, lukuun ottamatta osioita, 

jotka saattaisivat loukata hänen tai jonkun muun anonymiteettiä. Etenen noudatta-

en päiväkirjan ajallista järjestystä. Otan mukaan analyysiin myös hänen koulutuk-

sen lopussa kirjoittamansa palautteen sisältämää kerrontaa.  

Reflektiopäiväkirjan merkinnöistä koostuva tarina on kuvaus persoonallisen 

reflektion kehittymisestä.  
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Minäkin opin reflektoimaan 

Ensimmäinen reflektiopäiväkirjan merkintä oli raportoinnin kaltaista päivän ta-

pahtumien kirjaamista. 

12.12.2008 Päivä kokonaisuutena oli hyvin koostettu. Iltapäivällä vauhti oli 

ehkä turhan nopea, ainakin jäi tunne etten ehtinyt omaksua kaikkea tietoa. 

Aiheena EBM (evidence based medicine) on tärkeä, oikeastaan perustavan-

laatuinen työtämme ajatellen, koska lääketiede kehittyy ja uutta tutkimustie-

toa tulee tulvana, meillä ammattilaisina tulee olla työkalut ja kykyä arvioida 

tiedon laatua. Ongelmana on vain se, mistä löytää aikaa ja energiaa tiedon 

hakuun ja evaluointiin, kun perustyö vie mehut eikä muulle itsensä kehittämi-

selle tahdo jäädä resursseja. Koulutuspäivän aiheeksi tuleville päiville kan-

natankin ehdotettua työn hallintaa ja järjestämistä. EBM:n voitaisiin myös 

palata, vaikka edes yhden päivän verran. 

Päiväkirjamerkintä on yhden koulutuspäivän sisällön kuvausta ja kertoo kirjoitta-

jan asennetta sisältöä kohtaan. Reflektointi on lähempänä tieteellistä reflektointia 

(vrt. Aukes 2008) kuin itsestä kertovaa persoonallista reflektointia, mitä kuitenkin 

sisältyy ilmaisuihin jäi tunne ja perustyö vie mehut. Kuuntelen reflektiopäiväkir-

jaa lukiessani samalla millaisia ääniä lääkäriyteen profession edustajana ja ihmi-

senä liitetään. Edellisessä katkelmassa kuvataan, kuinka ei ehdi omaksua kaikkea 

tietoa, mistä löytyy aikaa tiedon hakuun ja onko enää resurssia kehittää itseään. 

Kuvauksen päähenkilö vaikuttaa vastuulliselta ja väsyneeltä.  

Kertominen muuttuu vähitellen persoonallisen reflektoinnin suuntaan, kun 

kertoja alkaa puhua itsestään ja oivaltaa reflektiivisyyden merkityksen uuden 

oppimisessa. Hänen kerronnastaan käy ilmi reflektion opastamisen sekä palaut-

teen merkitys reflektion syvenemisen kannalta: 

30.1.2009 Olen tainnut alun pitäen ymmärtää reflektoinnin väärin tai aina-

kaan en päiväkirjaani ole osannut reflektoida, vaan enemmänkin vain kirjoit-

tanut toteavaan tyyliin. Tosin koen nyt pikkuhiljaa pääseväni jyvälle reflekti-

osta, ehkäpä opin tämän vielä. Kiitos siis koosteesta ja arvioinnista, koska se 

herätteli minua. Reflektointi on ollut minulle vaikeaa, mutta tämän koulutuk-

sen myötä olen päässyt jyvälle ja ehkä osaan jatkossa työssäkin reflektoida. 
Olen koko ajan ollut koulutuksesta innoissani ja tänään se vain vahvistui. 

Olen todella motivoinut kulkemaan näihin oppimistapahtumiin jatkossa 

omalla ajalla ja omalla kustannuksella. 
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Kuvaus etenee yhtä aikaa menneessä, tässä hetkessä ja tulevassa. Menneeseen 

palaamalla kirjoittaja rakentaa ymmärrystä itsestään. Aluksi reflektointi on ym-

märretty väärin. Oman vaikean myöntäminen lisää avoimuutta ja mahdollisuutta 

olla läsnä itselleen. Sisäinen dialogi on armollista itseä kohtaan ja tulevaisuudesta 

on oppimisen näkökulmasta katsottuna myönteinen ja odottava kuva. 

Pienryhmäkeskustelut olivat antoisia ja pääsimme mielestäni pohtimaan 

yleislääkärin työn tärkeitä ja haastavia tehtäviä, kun mietimme pitkäai-

kaissairaiden ja moniongelmaisten potilaiden kohtaamista ja hoitoa. Ilta-

päivän case käsitteli samaa aihepiiriä ja jälleen saimme todeta kohdan-

neemme kaikki vastaavan tyyppisiä tapauksia. Siksipä nuo case-istunnot tun-

tuvat niin hyödyllisiltä, kun pystymme hyvin kuvittelemaan itsemme samaan 

tilanteeseen ja antamaan vertaistukea saaden samalla itsellekin vinkkiä tule-

via tapauksia varten. 

Reflektiossa palataan välillä arvioimaan koulutusta ja osallistujien yhteisen ko-

kemusmaailman jakamista yleisellä tasolla. 

Kaikki tuntuvat välillä ärsyyntyvän potilastilanteisa ja muitakin työ turhaut-

taa. Koen, että kokemuksen pikkuhiljaa kertyessä nuo tuntemukset ovat vas-

taanotolla käyneet harvinaisemmiksi. Ehkä olenkin oppinut tietoisemmin kä-

sittelemään potilaiden minussa herättämiä tunteita. Lienenkö nyt reflektoinut, 

ainakin yritin...  

Reflektiossa kuvataan kaikille yhteisiä tunteita ja kokemuksia. Siinä kuuluu 

myönteinen uteliaisuus ja innostus oppia tarkastelemaan itseään ja omaa toimin-

taansa. Tietoisuus potilastilanteissa heräävistä tunteista ja niiden käsittely on 

olennaisen tärkeää suhteeseen asettumisen näkökulmasta.  

27.2.2009 Kotiläksyn (Family-oriented Medicine) ja tämän päivän tärkein 

anti/oppi olivat kirjan antamat konkreettiset ohjeet, miten käytännössä toteut-

taa perheorientoitunutta lähestymistapaa vastaanottotyössä. Koen tämän opin 

sisäistäneeni ainakin teoriatasolla. Kirjan rautalangasta väännetty malli tuntuu 

välillä turhan keittokirjamaiselta, mutta toisaalta asian konkretisoiminen ja tie-

toinen läpikäyminen saa mallista käyttökelpoisen työkalun esiin. 

Reflektio on tieteellisen reflektion tasoa, jossa arvioidaan opetuksen teoreettista 

sisältöä. Rohkeasti ilmaistaan kuitenkin se, miltä malli tuntuu. Tietynlaisen suh-

teen suorittaminen ei enää tunnu innostavan. 
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23.-24.4.2009 Koen edelleen reflektoinnin vaikeaksi, en vain osaa pukea aja-

tuksiani sanoiksi, vaikka koulutuspäivät herättävätkin ajatuksia ja tuntemuk-

sia. Ehkä se johtuu historiastani. Ehkä tämä kirjallinen ilmaisutapa vaikeut-

taa asiaa, en ole koskaan ollut sujuva kirjoittaja. Yritän kuitenkin. 

Omien tunteiden ja ajatusten ilmaisun vaikeus näyttää ilmeiseltä. Osaamaton 

tarvitsee neuvoja ja apua, mutta kokemushistoriassa saattaa tilanne olla ollut toi-

senlainen. Mielenkiintoista on, miten tunteiden ilmaisun opetteluun on vastattu. 

Jos avun tarpeessa olevaa laiminlyödään, jos sana ei saa vastausta, kokemus on 

niin sietämätön, että sitä pyritään elämässä välttämään. Tunteita ja ajatuksia on 

jokaisella, mutta niiden ilmaisemista joudutaan usein opettelemaan. 

Ensimmäisenä päivänä käsittelimme varsin laajan alueen koskien nuoria, pa-

riskuntia ja vanhuksia ja vaikeasti sairaita vastaanotolla. Perjantain ohjelma 

ryhmäläisten alustuksineen ja keskusteluineen sekä vierailevan gurun esitys 
olivat mielenkiintoisia ja hyviä. Päällimmäiseksi mieleeni jäivät pohdinnat 

tulevaisuuden terveyskeskuksesta ja tositarina työuupumuksesta. Kollegan 

kuvaamat työyhteisön kommunikaation ongelmat kuulostivat todella tutuilta 

samoin liiallinen työmäärä. Omalla kohdallani tilanne ei ole päässyt yhtä pa-

haksi, koska opettelin sanomaan- ei -pyrkien samalla säilyttämään välit mui-

hin työntekijöihin hyvinä. Nämä ongelmat ovat yleisiä ja ne kaipaavat rat-

kaistua ennen kuin mikään kaavailtu malli terveyskeskusten uudistamiseen 

voisi toimia. 

28.4.2009 Tutkijan kommentti: Tuntuipa hyvältä lukea reflektiotasi! Sen tun-

nistaminen, että ajatusten sanoiksi pukeminen, tunteiden ilmaiseminen on si-

nulle vaikeaa oman historiasi takia avaa aivan uudet mahdollisuudet. Kirjoit-

tamalla juuri sitä, mitä sinussa herää, arvostat aina enemmän ja enemmän 

omaa sisintä itseäsi ja annat omat kykysi parhaiten ryhmän käyttöön. Oman 

tunneinstrumentin vaaliminen, siihen luottaminen on arvokas työväline mo-

niammatillisessa, perhekeskeisessä 

Kommentointi kohdennetaan siihen, mikä syventää reflektointia persoonallisem-

maksi paneutumalla tarkkaavaisesti kerronnan ”vihjeisiin.” 

28.8.09 Kroon.sairaudet, somatisointi. Aamupäivän harjoitus oli upeaa seu-

rattavaa. Huomaa, miten olemme kehittyneet ryhmänä edelleen keskustele-

vampaan suuntaan. Harjoituksen lääkärit osasivat varsin hyvin edetä haas-

tattelussa vaikkeivät kaikkiin potilaan tarjoamiin täkyihin hoksanneetkaan 
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tarttua. Tässä kohtaa olisin itsekin halunnut osallistua lääkärinä kokeile-

maan uusia oppeja. Toivottavasti nämä opitut asiat eivät unohdu vaan jalos-

tuvat ajan kanssa. 

Reflektion alku on kertailee koulutuspäivän tapahtumia. Kuvauksessa reflektoi-

daan koko ryhmää. Ryhmätietoisuuden merkitys moniammatillisessa työskente-

lyssä on olennainen. Kerronnassa kuuluu kuinka harjoituksista on opittu vaikka 

itse ei ole sillä kertaa voinut osallistua varsinaiseen rooliin. Myönteinen innostus 

osallistua kuuluu kerronnassa. 

Iltapäivällä pistin itseni todella likoon ja se kannatti. Jännitin etukäteen 

haastattelua, mutta se meni lopulta mukavasti, joskin jälkikäteen hoksasin, että 

pari tärkeää asiaa jäi kokonaan käsittelemättä. Ehkä potilaan kanssa käsitellyt 

aiheet tuntuivat alitajuisesti itselleni liian vaikeilta aiheilta, surullisilta ja en 

uskaltanut sohaista niitä, tietoista se ei ollut. Ehkä koulutus on lisännyt kykyäni 

arvioida kriittisesti omia toimintatapojani. 

Edellisessä katkelmassa näkyy kuinka kokemusta ja sen merkitystä reflektoidaan 

persoonallisesti. Panna itsensä likoon, rohkaistua mukaan omana itsenään tode-

taan hyödylliseksi oppimisen kannalta. Potilaan vaikean käsittely näyttää reflekti-

on mukaan estyvän omasta tiedostamattomasta vaikeudesta. Tiheän tuntoisessa 

sisäisessä dialogissa kuuluu oivallus, että tietoisuus itsestä lisää läsnäolon mah-

dollisuutta potilastilanteissa.  

31.8. 2009 Tutkijan kommentti: Reflektiostasi välittyy innostus kokeilla jotain 

uutta ja selvästi olet tehnyt löytöjä itsesi suhteen. Käsittelet tunteitasi, uskal-

lat puhua niistä, se mahdollistaa uudenlaisen työotteen. Potilaan tilanne 

saattaa nostattaa myös omia tuntoja pintaan, ole avoin ja esim. kirjoita kaik-

kea, mitä mieleen nousee. Se lisää itsetuntemustasi.  

30.10.2009 Hei! Tässä taas yritykseni reflektoida. Kotiläksyä lukiessani mie-

tin, mitkä ovat ohjaajien motiivit valita narratiivisuus (kerronnallisuus) kah-

den päivän teemaksi? Narratiivisuuteen (kerronnallisuuteen) tutustumiseksi 

yksi kerta olisi riittänyt, mutta kaksi kertaa on lyhyt aika, jotta olisimme saa-

neet syvällistä oppia työtavaksi ottamiseen. Joitain periaatteita käytän jo ja 

jotain tämän perusteella pystyn uutta omaksumaan. Olin hieman yllättynyt sii-

tä, että niin monella oli jotenkin negatiivinen katsantokanta. Itse kuitenkin 

ajattelen narratiivisuutta käyttökelpoiseksi työkaluksi, jonka käyttöä en tosin 

vielä väitä hallitsevani.  
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Kirjoituksesta käy ilmi ydinajatus itsestä. Reflektointi on edelleen yritystä. Tällä 

kertaa se onkin toteavaa, asiasisältöön kohdistuvaa. Kuitenkin tunteiden rehelli-

nen ilmaisu sekä rohkeus hämmästellä koulutuksen sisältöjä on persoonallista.  

2.11.2009 Tutkijan kommentti: Olet oikeassa, että kerronnallisuuteen paneu-

tuminen vaatii aikaa, rauhaa ja pysähtymistä. Se onnistuu esim. työnohjaus-

ryhmässä, jossa on samalla tavalla motivoituneita työnsä kehittäjiä. Parem-

man tarinan etsiminen ongelmilla kyllästetyn tarinan tilalle on kuitenkin 

mahdollista lääkärinkin vastaanotolla, varmasti työnne avaa mahdollisuuksia 

siihen, jos jollekin tuntuu työskentelymalli istuvan. Vastaanoton käytännöt, 

puhuttu kieli, sanat, interventioiden ajoitus, puhuminen ja kommentoimatta 

jättäminen vaikuttavat ratkaisevasti, mitä potilas voi tuottaa puheellaan siksi 

tutkimusmateriaaliksi, mitä yhdessä mietitään. Lääkärin on ainakin syytä tul-

la tietoiseksi omasta vaikuttavuudestaan vuorovaikutuksen kulkuun, siihen, 

mistä puhutaan ja mistä vaietaan. 

Kommentoinnissa on mahdollista tukea, kannustaa, rohkaista sekä ottaa kantaa 

heränneisiin kysymyksiin. 

18.12.2009 Aamupäivän esitys oli selkeä ja herätti minussa jälleen innostuk-

sen miettiä omia työskentelytapojani. Ajanpuute ei ole mikään peruste teet-

tää perustelemattomia lisätutkimuksia ja haaskata näin resursseja. Hieman 

ärsytti keskustelun ajautuminen sivuraiteelle päivän aiheesta, vaikka olenkin 

kritisoijien kanssa samaa mieltä monesta asiasta. Olisi kuitenkin voinut olla 

hedelmällisempää pysyä aiheessa enemmänkin kuin kohuta hoitajaresepteistä, 

mihin porukan kanta lopulta oli varsin yksimielisen vastustava. Joku selvästi 

yritti palauttaa keskustelun aiheeseen, mutta parin muun tunnekuohu ja tk-työn 

arkirealismi löi hyökynä yli. Itse jäin vähän sivustaseuraajaksi.  

Jälleen reflektoidaan koulutuspäivän sisältöä. Ryhmän ilmapiirin aistiminen välit-

tyy reflektiosta. Omaa roolia ryhmässä ja ryhmän dynamiikkaa havainnoidaan ja 

reflektoidaan. 

19.1.2010 Tutkijan kommentti: Ryhmässä oleminen antaa hyvän tilaisuuden 

reflektoida itseään ryhmän jäsenenä, lisätä näin itsetuntemustaan. Mitä mie-

lessäsi liikkui, mikä mahdollisesti esti sinua puolustamasta omaa kantaa? 

Omien esteiden tunnistaminen, niiden tiedostaminen vapauttaa. Ryhmäkin ri-

kastuisi useampien äänten keskustelusta, olipa asia mikä tahansa!  
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29.1.2010 Kiitos kun olet jaksanut kommentoida reflektiotani, ilman kommentte-

jasi en olisi saanut kovinkaan paljon tästä irti. Olen ehkä pikkuhiljaa pääse-

mässä jyvälle reflektoinnista, juuri ennen kuin koulutus päättyy. Näin jälkikä-

teen sanoisin, että koulutuksen alussa olisi voitu hieman tarkemmin avata tuota 

reflektion käsitettä tai jos niin tehtiin, se on mennyt minulta yli hilseen. Viime-

kertaiseen reflektiooni antamasi palautteen myötä mietin käyttäytymistäni ryh-

mässä, jään herkästi ryhmätilanteissa kuuntelijan tai myötäilijän rooliin , en 

tuo kärkkäästi mielipiteitäni esiin ainakaan vieraammassa tai isommassa ryh-

mässä. Vaikka minulla olisikin perusteltu mielipide, se saattaa jäädä kokonaan 

sanomatta.  

”Mietin käyttäytymistäni ryhmässä” on henkilökohtaista pohdintaa itsestä. Ryh-

mässä oleminen sekä omien ja toisten erilaisten ryhmäroolien tiedostaminen on 

olennaisen tärkeää lääkärin ammatillisen toiminnan kannalta. Pohdinnassa on 

odotusta kuvaavia ilmaisuja, jotka kertovat mahdollisuudesta toimia toisinkin 

(vaikka, saattaa). Reflektiossa kuuluu varovaisuus, ehkä, pikku hiljaa, jotka toi-

mivat ”vihjeiden” tapaan merkkeinä itsestä ja omasta mahdollisuudesta. Tämä 

vahvistuu lopussa, jossa todetaan, että itseä ei ilmaista. Mielenkiintoiseksi reflek-

tion tekee ilmaisu perustellusta mielipiteestä, jolla arvioidaan, mikä on sanomisen 

arvoista. Omana itsenä oleminen näyttää estyvän, johon syy kuuluu seuraavassa:  

Jotenkin tuntuu, että pelkään muiden pitävän mielipidettäni vääränä tai tyh-

mänä tai vaativan lisäperusteluita, jota en ehkä osaisi antaa. Yläasteella ja 

vielä lukiossa uskalsin tunneilla vastata opettajien kysymyksiin ja kysellä itsekin 

ja tunsin itseni fiksuksi. Taitekohta taisi olla lääkikseen siirtyminen, jotenkin 

siellä tuli olo, että nämä muut ovat fiksumpia, vaikka pärjäsin opinnoissani 

kohtuullisen hyvin. Osaksi varmaan myös arastelin isoa ryhmäämme, pikku-

koulujen kasvatti kun olen- 

Persoonallinen reflektio syventää tietoa kertojasta ja hänen kokemushistoriastaan. 

Persoonallinen reflektio sisältää tunteita, uskomuksia, tulkintaa toisista ja käsitys-

tä itsestä. Tämän jälkeen kertoja huomaa, että hänen on kerrottava takauman ta-

voin jotain aiemmasta selventääkseen itseään ja tapahtumien ketjua. Kertomus 

etenee yhtä aikaa tulevassa ja menneessä ja tässä hetkessä. Jotain on tapahtunut, 

mikä saattaa vaikuttaa tämänhetkiseen. Sisäisessä dialogissa neuvottelee kokevan 

ja tuntevan äänen kanssa itseään ymmärtävä ääni, joka sanoo olevansa pikkukou-

lujen kasvatti. Käsitys itsestä ja muista hahmottuu persoonallisen reflektion avul-
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la. Tietoisuus taitekohdasta, muut ovat fiksumpia, mietityttää kuitenkin kirjoitta-

jaa. Onko sille perusteluja? 

Koen, että nyt iän ja kokemuksen karttuessa ja tämän koulutuksen myötä, olen 

tullut rohkeammaksi, mutten edelleenkään avaa suutani kaikissa tilanteissa, 

vaikka asiaankuuluvaa sanottavaa olisikin.  

En osaa vielä sanoa, mistä tämä johtuisi, alituinen virheen tekemisen pelko. 

Mutta yritän vahvistaa ajatustani, että minunkin mielipiteeni on tärkeä, 

vaikkei olisikaan sen oikeampi tai parempi kuin muiden. Ehkä pelkään tule-

vani niin sanatun väärän mielipiteen vuoksi nolatuksi. Tässä riittää vielä työ-

sarkaa, mutta aion opetella avaamaan suuni! (N11) 

Edellä oleva lainaus kuvaa uskomusta, jonka mukaan oma mielipide ei ole tärkeä. 

Varhain syntyneet uskomukset itsestä saattavat vaikuttaa tämän hetkiseen toimin-

taan. Kertoja lähestyy ydinajatustaan, peruskäsitystään siitä, että on olemassa 

oikeita ja vääriä mielipiteitä. Ratkaisu kuitenkin kuuluu kertojan puheessa: hän 

kertoo itseään käyttäessään ilmaisua niin sanottu. Kertoja on tiedostamassa toi-

mintaansa ohjaavaa sisäistä käsikirjoitusta ja haluaa muuttaa sitä. Lopussa tehty 

päätös tulevaisuuden suhteen saattaa kumota aikaisemman käsikirjoituksen, jonka 

mukaan itsensä ilmaiseminen saattaa johtaa nolatuksi tulemiseen, mikä on sietä-

mätöntä ja siksi sitä kannattaa välttää. Persoonallisen reflektion avulla on mahdol-

lista ratkaista tietoisuuteen tullut ristiriita.  

5.2.2010 Tutkijan kommentti: Hienoa, että saat kiinni "virheen tekemisen pe-

losta", ja huolesta, että joudut ehkä perustelemaan kantaasi ryhmässä, olet 

taas askelen edellä: tietoisuutesi omista esteistäsi hahmottuu. Uskon, että 

rohkeana oppijana kykenet voittamaan esteesi aikuisen ajattelulla: onko ole-

massa oikeaa tai väärää, onko sinulla kokemuksia nolatuksi tulemisesta? Se 

on sietämätön tunne, eipä ihme, että sitä tahtoo välttää... mutta onko sen uh-

kaa enää realistisesti olemassa? Veit todella hienosti eteenpäin kommenteil-

lasi pienryhmää viime kerralla. Usko itseesi!  

Persoonallisen reflektion avulla yksilö voi paremmin ymmärtää oman toimintansa 

kompleksisuutta ja kehittää tulevaisuudessa tietoisempia toimintamalleja. Häirit-

sevien kokemusten reflektointi mahdollistaa tarkoituksenmukaisemman toimin-

nan ja laajentaa tietoisuutta itsestä ja toisista. Edellä kuvatun perusteella näyttää 

siltä, että reflektiota käynnistää ja ylläpitää dialogi ja emotionaalisesti tukeva 

oppimisympäristö, jollainen GP-koulutus pyrki olemaan. Dialogin osapuolten 
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autenttinen mukanaolo tuo elävyyttä. Vapaa tuntemusten ja mielipiteiden ilmaisu 

sekä kannustus ovat edellytyksiä reflektion käynnistymiselle ja ylläpitämiselle. 

Kun otetaan kriittiseen tarkasteluun ne oletukset ja uskomukset, joiden varaan 

asennoituminen itseä kohtaan on kehityksen myötä rakentunut, niitä voidaan 

muuttaa.  

15.4.2010 Mitäkö on reflektointi? Reflektointi on asian mietiskelyä, potilaalta 

kuullun tai opitun asian pohdiskelua ja jäsentämistä. Sitä että ”sulatellaan” 

tai ”pureskellaan” asia enemmän juuri itselle asian aukeavaan muotoon, sii-

hen miten minä ymmärrän ja mitä se minulle merkitsee, miten ymmärrän ja 

miksi ymmärrän niin kuin ymmärrän? Potilaan kertomuksen jälkeen voi ää-

neen puhua työparin kanssa. Ongelmallisissa tai monimutkaisissa tilanteissa 

reflektoimme koko porukka. Työssäni kehittymistä voin reflektoida tutorta-

paamisissa. 

Persoonallinen reflektointi on edellytys asian ymmärtämiselle ja opitun sisäistä-

miselle. Välillä katsotaan taakse; miksi ymmärrän niin kuin ymmärrän. Seuraava 

täsmentää tutkimukseen osallistuneen käsitystä reflektoinnista vielä tarkemmin: 

Reflektointi on tavallaan peilaamista. Kun olen vuorovaikutuksessa potilaan 

kanssa, hänen kertomansa tarina sekä ilmeet ja eleet saavat minussa aikaan 

ajatus- ja/tai tunnereaktion. Mukana voi olla hyvin henkilökohtaisesti kosket-

tavia tunteita. Tällöin lääkärin on mahdollista lisätä palauttamaansa myös 

hänen oma käsityksensä asiasta. Potilaan sanoittama palautuu takaisin am-

matillisen ajattelun jalostamana. Samaan aikaan tietysti potilas tarkkailee 

minun eleitäni ja ilmeitäni sekä rekisteröi sanomiseni. Hän siis ”peilaa” mi-

nua ja se voi vaikuttaa siihen, mitä potilas minulle kertoo. 

Edellisessä katkelmassa käy ilmi oman persoonan mukana oleminen suhteessa 

sekä suhteen itseorganisoituvuuden ymmärtäminen dialogin avulla. Omassa meta-

tiedossa heräävät ajatukset ja tuntemukset tulevat tietoisen pohdiskelun kohteeksi 

persoonallisessa reflektiossa. Seuraavassa kuuluu suhteen vastavuoroisuuden 

tiedostaminen, persoonallinen läsnä oleminen suhteessa:  

Heränneitä ajatuksia voi lausua ääneenkin ja katsoa mitä potilas tästä ajatte-

le:. Huomaan ihmetteleväni, miksi hakeuduit vastaanotolle juuri nyt tai kun 

kerrot elämästäsi/sairauksistasi, minulle tuli tunne, että pelkäät jotakin, olen-

kohan oikeassa, voisitko kertoa minulle lisää. 
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Oman metapuheen käyttöönottaminen ja toista arvostava, kiinnostunut kysyminen 

vakuuttaa potilasta, että lääkäri ei pyri tietämään potilasta paremmin tai nopeam-

min kuin potilas itse. Emotionaalisen ilmapiirin luominen sekä potilaan ja myös 

lääkärin tunteiden käyttäminen tiedon rakentumiseen ovat merkittäviä suhdekes-

keisyyden kannalta. Kuten seuraava lainaus kertoo uusia kysymisen ja kiinnostu-

misen tapoja on mahdollista kehitellä: 

Pohdin alkuhaastattelussa sitä, miten saat sen pelon sieltä auki, tai miten 

saat potilaan kertomaan. Varmaan voisi kysyä eri tavalla kuin ennen. Vaikka, 

että oliko sinulla joku ajatus vielä tästä tai, että mitä sinä ite ajattelet, että 

mikä sen oireen aiheuttaa tai jotenkin sillai, että se potilas sais sen kerrottua, 

että mitä, mitä hän pelkää. 

Koulutuksen myötä persoonallisen reflektion avulla itseymmärrys on lisääntynyt, 

mikä kuuluu seuraavassa: 

Jälkikäteen olen miettinyt tilanteita, joissa olen ärtynyt potilaalle ja huoman-

nut ainakin yhtenä tekijänä taustalle vaikuttamassa oma ammatillinen epä-

varmuuteni. Tämän ymmärrettyäni olen pyrkinyt paitsi kehittämään ammatti-

taitoani myös hyväksymään rajoitteeni ja myöntämään/kertomaan kun en 

osaa tai tiedä jotakin. 

Edellinen kuvaus on kehityskertomus siitä, kuinka persoonallinen reflektointi 

käynnistyi GP-koulutuksen aikana. Sen eteen on työskennelty koko koulutuksen 

ajan yhdessä ohjaajien ja koko koulutusryhmän kanssa. Reflektoinnin ohjeistami-

nen koettiin tärkeäksi samoin kuin ohjaajan palaute ja kommentoinnit. 

6.3.3 Lopuksi 

Myönteistä palautetta ja työniloa  

Päätän tämän osion muutamaan koulutukseen osallistuneen kommenttiin, joista 

käy ilmi, miten koulutus on heidän mukaansa kehittänyt heidän yleislääkäriyttään.  

Jo alkuhaastattelussa, tapahtui oman oppimisen kannalta tärkeää oivaltamista, 

aloin pohtimaan omaa ammatti-identiteettiä ja omaa itseäni. Erityisesti mieleen 

jäi tutkijan haastattelu. Se oli ammatti-ihmisen hienosti toteuttama keskus-

teluhetki, missä sai vähäksi aikaa pysähtyä miettimään omia arvoja, valinto-

ja ja tavoitteita. Haastattelun myötä itsekin huomasi, miten sattuman kaup-
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paa koko lääkärikoulutukseen hakeminen ja pääseminen minulle on ollut. 

(N16) 

Potilas-lääkärisuhdetaidot lisäävät jaksamista. Koska porukka oli hyvä ja koulut-

tajat päteviä sain tärkeää palautetta ja vertaistukea ja valmiuksia kohdata myös 

haastavia potilastilanteita. (N9) 

Vertaistuen merkitys oli suunnaton, opin moniammatillisuutta ja itsearviointia. 

Nykyään saan tyydytystä enemmän työstäni. (N7)  

Tilaisuutta pysähtyä itsensä äärelle pidetään merkittävänä. Vertaistuen ja palaut-

teen saamisen case-harjoitusten yhteydessä kerrotaan yleisesti lisänneen valmiuk-

sia kohdata haastavilta tuntuvia potilastapauksia. Työssä tärkeäksi näyttää nouse-

van myös moniammatillisuuden arvostaminen. Kaikkea ei tarvitse osata itse ja 

tärkeää on oppia tunnistamaan omat osaamisensa rajat. Tutkimukseen osallistu-

neiden kerronnassa kuuluu myös työn tekemisen ilo: 

Tästä työstä mä nautin suunnattomasti. Olen välillä uupunutkin, mutta tämä 

yleislääkärin työ on juuri semmonen, et tässä niinko pääsen toteuttamaan it-

seäni. (N10) 

Lääkärin persoonallisista ominaisuuksista johtuen oman sisäisen instrumentin 

virittäminen potilaan aaltopituudelle näyttää tutkimukseen osallistuneiden kerto-

man mukaan onnistuvan. He sanoittavat myös itsessä tapahtunutta muutosta: 

Yllättäen vaikeat potilaat eivät tympäise minua, vaan yritän perehtyä pikkuhiljaa 

heidän asioihinsa. Hankalien kysymysten esittäminen on muuttunut jokapäiväi-

semmäksi ja huomattavasti helpommaksi. En pelkää pitkiin syvällisiin keskuste-

luihin antautumista. … kyl sitä enemmän niinku semmoseen semmoseen niinku 

henkiseen puoleen tavallaan niinku yrittää paneutuu. (N9) 

Oman kokemushistorian merkitys potilas-lääkärisuhteessa olemiseen tiedostetaan 

ja myönteisistä lähtökohdista ollaan kiitollisia: 

Olen itse saanut kokea paljon suvaitsevaisuutta ja kannustusta elämäni aikana, 

siksi minulla ei ole tarve tuomita tai hylätä toista. Onneksi on ollut myönteisiä 

vaikuttavia tekijöitä, jotka siihen auttaa. Ja minä haluan uskoa siihen, että tämä 

asia voi vaan niinku parantua. (M15) 

Reflektoidessaan koulutuskokonaisuutta tutkimukseen osallistuneet sanoittavat 

itsereflektion kehittymistä.  
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Onko GP-seminaarilla ollut vaikutusta kykyyni reflektoida itseäni? En tiedä, 

sillä aikaa on kulunut ja paljon on vettä Joessa virrannut joka tapauksessa. 

Aivan varmasti kurssilaiset viiteryhmänä ja kouluttajat akateemisina spar-

raajina ovat vaikuttaneet yleensä ottaen kehittävästi. Kiitos! (M15) 

Aineiston analyysin lopputuloksena on syntynyt GP-koulutuksessa olevien yleis-

lääketieteeseen erikoistuvien lääkäreiden kuvaamana ymmärrystä potilas-

lääkärisuhteeseen asettumisen ja siinä olemisen problematiikasta. Suhteeseen 

asettumista ja siinä olemista on lähestytty kolmen dimension avulla.  
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7 Tulosten yhteenvetoa ja pohdintaa 

Olen tässä tutkimuksessa tarkastellut yleislääketieteeseen erikoistuvien lääkärei-

den potilas-lääkärisuhteeseen asettumisen ja siinä olemisen problematiikkaa, sen 

ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia. Tutkimuksen teoreettisen taustan ja empiirisen 

osuuden perusteella voidaan päätellä, että tutkimukseen osallistuneet lääkärit 

tavoittelevat hoitokohtaamista dialogisessa suhteessa, jossa lääkärin osaamisen, 

tiedon, taidon ja kokonaisvaltaisen läsnäolon avulla ja kautta potilaan oiretieto ja 

kokemus jalostuu ja saa vastauksen. 

 Tutkimukseen osallistuneet kuvasivat vuorovaikutusosaamisen kehittämisen 

tärkeäksi oppimistavoitteekseen GP-koulutuksessa. Kiirettä pidettiin potilastyötä 

kuormittavana tekijänä, ja se näytti horjuttavan käsitystä mahdollisuudesta toimia 

niin kuin haluaisi.  

Itsetuntemusta ja oman taustan selvittelyä pidettiin mielenkiintoisena ja sen 

merkitys potilaan kohtaamiseen tiedostettiin. GP-koulutusta pidettiin tässä suh-

teessa ainutlaatuisena mahdollisuutena tulla tietoiseksi omasta kokemushistorias-

ta ja sen merkityksestä. Kaikki eivät kuitenkaan kuvanneet sisäistäneensä itsetun-

temuksen ja omaan taustaan tutustumisen merkitystä.  

Tutkimuksen mukaan omien tunteiden, asenteiden ja uskomusten tiedostami-

nen vapauttaa erilaisuutta hyväksyvään ja toista ihmistä arvostavaan suhteeseen 

potilaiden kanssa. Näyttää siltä, että omat käsitykset oikeasta ja väärästä, myön-

teisestä ja kielteisestä, hyvästä ja pahasta vaikuttavat kommunikaatioon potilaiden 

kanssa. Omien uskomusten tiedostaminen näytti vapauttavan persoonalliseen 

toimintaan. Epävarmuutta aiheuttavissa tilanteissa näytti vaikuttavan lääkärin 

henkilökohtaiset ennakkoluulot ja käsittelemättömät asiat, jolloin yhteyttä poti-

laan kokemusmaailmaan kerrottiin olevan vaikea saavuttaa.  

 Tutkimukseen osallistuneiden kuvauksen mukaan erilaisia käsityksiä ja mer-

kityksenantoja voitiin tarkastella, reflektoida ja muuttaa dialogia edistävässä op-

pimisympäristössä. Reflektointi kuvattiin aluksi vaikeaksi ja sen ohjeistuksen 

merkitystä korostettiin. Palautteen merkitys persoonallisen reflektion käynnisty-

misessä kuvattiin tärkeäksi. Refklektiopäiväkirjat toimivat välineenä kaikenlais-

ten tunteiden ilmaisulle ja lisäsivät persoonallisten ilmaisujen mukaantulemista 

koulutuksesta käytävään keskusteluun. Reflektiopäiväkirjat toimivat palaute-

kanavana koulutuksen järjestäjille.  

Keskustelemalla ajatuksista ja tunteista ymmärrys itseä kohtaan näytti lisään-

tyvän. Itsensä tiedostaminen saattaa olla askel kohti ”syvemmän diagnoosin” 

(Balint 1964) tekemistä myös potilaasta. 
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Tunteiden ilmaisemisen vaikeutta kuvattiin, jos omassa historiassa ei ollut 

siihen oppittu. Tämä heijastui pelkona ottaa esille tunnepitoisia asioita potilaiden 

kanssa. Näyttää siltä, että omien tunteiden reflektoinnin opetteleminen on tär-

keimpiä askeleita itsetietoisuuden lisäämiseksi ja läsnäoloon hoitokohtaamisissa. 

Tutkimukseen osallistuneiden kuvauksissa tuli esille huoli potilaan loukkaantumi-

sesta, jos mentiin potilaan ihmisuhteisiin tai muihin arkaluontoisiin asioihin. Tut-

kimuksen mukaan näytti siltä, että yleislääkärin työn tekemistä edistää lääkärin 

kokemushistoriasta kumpuavien asioiden käsittely siltä osin kuin se työssä nousee 

esiin. Minuuden rakentumista kuvattiin tapahtuvan, kun laajentuvaa ymmärrystä 

itsestä liitettiin osaksi minuutta. Itsetuntemuksen lisääntymisen kuvattiin lisäävän 

luottamusta itseen. Jos suhteessa on läsnä lääkärin usko itseensä parantavaan 

suhteeseen kykenevänä, se heijastuu potilaan uskoon parantumisesta (Scott ym. 

2009). 

Oman itsen ja oman toiminnan tarkastelu kuljetti tutkimukseen osallistuneet 

pohtimaan itseään ja rohkaistumaan omien ajatusten ja oivallusten esille ottami-

sessa potilaan ja lääkärin välisessä kohtaamisissa. He näyttivät ymmärtävän, että 

tiedon rakentumiseen potilaan ja lääkärin välisessä vuorovaikutuksessa tarvitaan 

mitattavissa olevan, biomedisiinisen tiedon lisäksi aistihavaintoja sekä itsestä että 

potilaasta, niiden tarkentamista ja reflektointia. Tutkimukseen osallistuneet sa-

noittivat potilaan osuutta oman elämänsä asiatuntijana hoitopäätöksiä tehtäessä. 

He kuvasivat usein puutteellisia taitojaan, kysyen, miten saada potilaalta tietoa 

hänen elämismaailmastaan. Kuvattiin tarve oppia tekemään tehokkaita, tarkenta-

via kysymyksiä. Kuvausten mukaan tavoiteltiin taitoa integroida potilaan koke-

musten ja tunteiden ilmaisut keskusteluun, jolloin dialogi potilaan kanssa syve-

nee.  

Tutkimukseen osallistuneet pohtivat, miten he voisivat tarjota potilaalle tar-

koituksenmukaisempien tarinoiden vahvistumisen kokemuksia ja rakentumista 

hoitokohtaamisissa. He kyllä näyttävät tiedostavan, että potilaiden oireiden taus-

talla saattaa olla elämäntilanteista johtuvia käsittelemättömiä asioita ja ristiriitoja, 

mutta kokivat riittämättömyyttä ja neuvottomuutta yrittäessään ottaa esille näitä. 

Potilaan kokemukset, ahdistus, kärsimyksen kohtaaminen ja kuoleman pelko 

vaativat heiltä oman tunneinstrumentin huoltoa ja sanojen löytymistä. Turhautu-

mista, uupumista ja alistumista kuvattiin osaamattomuuden hetkellä.  

Tutkimuksessa kuvattiin, kuinka kieltä, reflektiivisyyttä ja dialogisuutta ko-

rostava lähestymistapa mahdollisti tutkimukseen osallistuneen tarkoituksenmu-

kaisemman tarinan löytymisen. Kiinnostuminen, tarkentavat kysymykset, palaute, 

rohkaisu ja kannustus kuvattiin lisäävän valmiutta syventää itsensä tarkastelua ja 
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löytää uutta ymmärrystä. Kuvattiin vapautumista ja oman luovuuden löytymistä 

dialogin vastavuoroisuudessa. Omien oppimiskokemusten kautta ja avulla uskot-

tiin myös potilaiden mahdollisuuteen rakentaa käyttökelpoisempia tarinoita itses-

tään.  

Tutkimukseen osallistuneiden suhdekeskeisyyden kehittyminen näytti tapah-

tuvan omien kokemusten myötä, suhteessa koulutukseen, koulutusryhmään ja 

kouluttajiin. Dialogi näytti tuottavan uutta ymmärrystä suhteessa olemisesta. Suh-

detta ja dialogisuutta korostava ajattelu ja omat kokemukset näyttivät siirtyvän 

työhön innostuksena ja mahdollisuutena, jolloin myös hoitokohtaaminen nähtiin 

paikkana ja mahdollisuutena luoda uudenlaista todellisuutta potilaille. Tutkimuk-

seen osallistuneet sanoittivat oivaltaneensa, miten pienikin dialoginen hetki voi 

auttaa potilasta tarkentamaan käsitystä itsestään ja omista valinnoistaan. Kerran 

koettu Minän suhde Sinuun lisää luottamusta suhteeseen sekä vahvistaa kuulluksi 

ja nähdyksi tulemista omana itsenään. Tällöin potilaalla on mahdollista alkaa 

sanoittaa omia kokemuksiaan, huoliaan ja elämäntilanteen tuomaa ahdistusta.  

Tutkimuksessa kuvataan, että mielenkiinto potilaan kokemusten jakamiseen 

on herännyt. Kuvauksissa tavoiteltiin taitoa integroida potilaan kokemusten ja 

tunteiden ilmaisut hämmentymättä itse keskustelussa. Hämmennystä ja ongelmia 

kuvattiin aiheutuvan epävarmuuden, omien asenteiden ja ennakkoluulojen takia 

erityisesti somatisaatio- ja päihdepotilaiden kanssa.  

 Oman taustan tarkastelu näytti lisäävän kykyä nähdä myös potilas oman 

elämäntilanteensa valaisemassa kontekstissa. Potilaan kokemusten jakamista 

pidettiin joskus tärkeämpänä kuin lisätutkimuksia. Asettumisen potilaan asemaan 

rooliharjoituksissa kuvattiin opettavan potilaan kokemusmaailman kohtaamista. 

Kuunteleminen, tiedon välittäminen potilaalle hänen kielellään, ymmärettävässä 

muodossa, vuorovaikutuksen emotionaalisuus ja läsnäolo kuvattiin tärkeäksi suh-

teen onnistumisen kannalta. 

Tässä tutkimuksessa havaittiin myös, miten lääkärit tulivat tietoisiksi omista 

toimintamalleistaan. He kuvasivat taipumustaan keskeyttää potilaan puhe liian 

aikaisin ja miettiä diagnoosivaihtoehtoja liian nopeasti, jolloin potilaan tarina jää 

kuulematta.  

Tutkimukseen osallistuneet kuvasivat havaintojaan siitä, että potilaan kerron-

nasta löytyy avainsanoja, merkkejä, vihjeitä, jotka saattavat avata tilaisuuden 

päästä syvemmälle potilaan elämismaailmaan, mutta niiden hyödyntäminen on 

puutteellista. Sanat, puhe ja ei-kielellinen ilmaisu, pienet eleet, ilmeet tai sano-

matta jättämiset kuvattiin vuorovaikutuksen osapuolten vastauksiksi toisilleen, 

joita pitäisi paneutua kuuntelemaan. Jokaisella lausutulla sanalla on jaettu, yhtei-
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nen merkitys, mutta myös lausujalleen henkilökohtainen, hänen kontekstiinsa 

sidottu merkitys. Tutkimukseen osallistuneet kuvasivat haluaan tarkentamisen 

avulla päästä selville potilaan merkityksenannoista, jolloin yhteinen ymmärrys 

voi rakentua. Tutkimukseen osallistuneet puhuivat myös sanattomasta viestinnäs-

tä, mikä tulee ottaa huomioon, koska se antaa joskus enemmän tietoa kuin sanat. 

Kerronnasta kuului havainto, että jos lääkäri ei ymmärrä potilaan viestiä, hän 

saattaa keskittyä ongelmiin, jotka potilaan kannalta tuntuvat vähäisiltä ja epä-

oleellisilta. 

GP-koulutuksessa mahdollistui oman kokemushistorian tarkastelu sukupui-

den ja elämänjanojen piirtämisen avulla. Menetelmät antoivat tietoa tutkimukseen 

osallistuneiden taustoista. Kerronnallisen tiedon saaminen edellytti lämmintä, 

turvallista ilmapiiriä ryhmässä. Tietämisen syventämiseen tarvittiin dialogista 

suhdetta, kiinnostumista ja toisen arvostamista sellaisena kuin hän on.  

Myös potilaan elämästä saadaan tietoa arvostavassa ja luottamuksellisessa 

suhteessa. Tutkimukseen osallistuneet puhuivat luottamuksesta potilas-

lääkärisuhteessa. Dialogisessa suhteessa luottamus merkitsee varmuutta siitä, että 

oma sana tulee vastaanotetuksi, jolloin kertominen suhteessa käynnistyy. Potilaan 

kertomus stimuloi reflektiivistä ajattelua, ja toisaalta voidaan sanoa, että reflektii-

visyys vuorovaikutuksessa auttaa tuottamaan dialogisuutta. Reflektion avulla 

yksilö voi tarkastella kokemuksilleen antamia merkityksiä ja niistä rakentunutta 

käsitystä itsestä.  

Ajattelen, että reflektiivisyys on muutoksen edellytys sekä oppimisessa että 

parantumisessa. On luotava sellaisia suhteita, joissa yhdessä tietoisesti tarkastel-

laan omia ajatuksia, käsityksiä, merkityksiä ja niiden ohjaamaa toimintaa. Dialo-

gisessa suhteessa syntyy tilaa ja mahdollisuuksia vaihtoehdoille. Tällöin korostuu 

dialogiin osallistuvien riittävästi erilaisten käsitysten merkitys. Muutosta ei synny, 

jos ihmisiä yritetään auttaa jotain tiettyä ajatusmallia kohti ”tietämällä” se hänen 

parhaaksi. Näen korkeatasoisen suhteessa olemisen reflektiivisyytenä, tämänhet-

kisenä sisäisistä ja ulkoisista dialogeista käytävänä dialogina. 

Suhdeulottuvuuden huomioiminen on Gerlanderin ja Isotaluksen (2010) mu-

kaan suuri haaste ihmissuhdeasiantuntija-ammateissa. Professionaaliset suhteet 

ovat ennen kaikkea tavoitteellisia suhteita. Perusterveydenhuollon lääkärin todet-

tiin tarvitsevan kykyä laajentaa näkökulmaa potilaan elämismaailman tarkaste-

luun. Potilaiden moniongelmaisuus ja lääketieteellisen tiedon vajavuus ja kyvyt-

tömyys vastata yksilöllisten potilaiden oireiden historiallisuuteen ja yksilölliseen 

tilanteeseen on haasteellista erityisesti yleislääkärille. Tarve ymmärtää potilasta 

hänen kontekstissaan kuului tutkimukseen osallistuneiden kerronnassa. Tavoittee-
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seen päästäkseen tutkimukseen osallistuneet kuvasivat haluaan laajentaa näkö-

kulmaa potilaiden elämäntilanteen ja perheeseen. Potilas on oireidensa ja sairasta-

miskokemuksensa subjekti. Lääkärin ei tarvitse pyrkiä ymmärtämään potilasta ja 

hänen kokemuksiaan paremmin tai nopeammin kuin potilas itse. Toisen täydelli-

nen ymmärtäminen ei ole mahdollista. Lääkäri voisi pitää tavoitteenaan potilaan 

kokemusten jakamisen, jolloin hän pyrkii helpottamaan tehokkaiden kysymysten 

avulla potilasta itse ymmärtämään itseään. 

 Tässä tutkimuksessa kuvattiin, kuinka tutkijan ja tutkittavan välisessä dialo-

gissa on mahdollista rakentua uutta yhteistä ymmärrystä, jota kumpikaan osapuoli 

ei ennen kohtaamista tiennyt. Kokemukset muokkaavat käsitystä itsestä ja ohjaa-

vat myös toimintaa, kuten tässä tutkimuksessa havaittiin. Vuorovaikutuksen per-

soonallinen luonne synnyttää kokemuksen kuulluksi tulemisesta ja elävästä yh-

teydestä toiseen, mitä kuvattiin reflektiopäiväkirjoissa tapahtuneen haastattelujen 

yhteydessä sekä case-tapausten käsittelyssä.  

Ihminen on elämälleen merkityksiä etsivä ja rakentava olento. Merkitykselli-

nen elämä punoutuu omasta subjektiudesta, joten myös auttamissuhteiden tulisi 

olla tätä subjektiutta rakentavia. GP-koulutukseen osallistuneiden kokemukset 

viittavat siihen, että koulutus on rakentanut heidän subjektiuttaan niin, että lääkä-

riys ja ihmisyys ovat lähentyneet. Professionaalisen äänen rinnalla on alkanut 

kuulua persoonallinen ääni, mikä on vahvistanut koherenssin tunnetta.  

Dialogi rakentui haastatteluissa ja reflektioissa luottamuksen varaan. Näytti 

siltä, että tutkimukseen osallistuneet vapautuivat luottamaan siihen, että oma sana 

tulee vastaanotetuksi. Minuuden kokemusten varaan rakentuneet suojamekanismit 

palvelevat yksilöä niin, että hän kuulostelee suhteen luottamusta. Tässä tutkimuk-

sessa havaittiin, kuinka vastaus tutkimukseen osallistuneen lausumalle jalosti 

keskustelua ja syvensi ymmärrystä. Kahden sopivasti erilaisen tietoisuuden koh-

taaminen dialogissa synnytti uutta ymmärrystä.  

Suhdekeskeisyyden itseorganisoituvuus perustuu luottamuksellisessa ilmapii-

rissä lausuttujen sanojen ja vastausten vuorottelulle. Tutkimuksessa kuvattiin, 

kuinka omien merkityksenantojen ja kokemusten reflektointi tuotti uutta ymmär-

rystä itsestä. Ymmärryksen kautta rakentuva ja laajentuva itsetietoisuus näytti 

lisäävän tutkittavan uskoa itseensä. Voidaan ajatella, että parhaimmillaan myös 

potilaan uhka- ja huolitarinoista koostuvat kertomukset voivat saada uusia kään-

teitä luottamuksellisissa, dialogisissa suhteissa, joissa reflektio käynnistyy. Per-

soonallinen reflektointi johtaa merkityksellisen kokemuksen kautta uudenlaiseen 

ymmärtämiseen, mikä saattaa muuttaa toimintaa, elämäntapoja ja asennetta. Tut-

kimukseen osallistuneet kuvasivat innostustaan oppia luomaan potilassuhteisiinsa 
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sellaista intersubjektiivista tilaa, jossa potilaan olisi mahdollista alkaa ymmärtää 

ja tarkastella itseään.  

Tässä tutkimuksessa olen kuvannut autenttisia kokemuksia ja niille annettuja 

merkityksiä. Ajattelen, että ihmisen kokemaa todellisuutta ei voi kuvata neutraali-

na kokonaisuutena, vaan uskon, että kaikki havainnotkin perustuvat jollakin taval-

la havainnoitsijan olettamuksiin, kiinnostuksiin ja uskomuksiin. Näen elämän 

hyvin dialogisena, ja vastavuoroisuus on mukana kaiken aikaa jokaisella suhtees-

sa itseensä, toiseen ja erilaisiin asioihin. Tutkimuksen kohteina olivat haastatte-

luissa lausutut sanat, niistä koostuvan kerronnan litteroinnit sekä kirjoitetuit sanat. 

Voidaan ajatella, että haastattelujen videoinnit olisivat mahdollistaneet myös mui-

den kehollisten ilmaisujen, kuten eleiden, ilmeiden ja liikkeiden havainnoinnin, 

jolloin tutkijan kokemusmuistissa oleva tieto mm. haastattelujen ilmapiiristä olisi 

tarkennettavissa.  

Olen pyrkinyt löytämään kokemuksen ydintä enkä vain kuvaamaan sitä. Li-

säksi pyrin havainnollistamaan ymmärtämistä. Kokemuksia ei vain kuvattu, vaan 

niiden ymmärtämistä havainnollistettiin. Tutkimuksessa oli oleellista myös ym-

märtää, miten yksittäinen kokemus näkyi henkilön kuvauksena aineiston eri osis-

sa. Analyysissä hyödynnettiin näin aineiston osien ristiinluentaa. Ristiinluentaa 

olisi voinut havainnollistaa lukijalle selkeämmin. Tein tietoisen valinnan, koska 

en halunnut nostaa esiin ketään yksittäisten lausumiensa muodostamalla tarinalla. 

Lukijan on kuitenkin halutessaan mahdollisuus poimia yksittäisen osallistujan 

lausumat ja tarkastella niitä.  

Valittu analyysimenetelmä jousti tutkijan mielenkiinnon mukaan tarkastele-

maan tutkittavan ilmiön ulottuvuuksia kuvaavia lausumia dialogisessa kehykses-

sä. Dialogianalyysi hyödynsi tutkijan tulkinnallisia resursseja tukeutuen kuitenkin 

käytössä oleviin dialogianalyysimalleihin.  

Viimeaikaisen tutkimuskirjallisuuden mukaan lääkäri tuo jokaiseen vuorovai-

kutustilanteeseen myös oman henkilöhistoriansa, mikä vaikuttaa kohtaamiseen ja 

läsnäoloon erilaisissa potilastilanteisa (Charon 2001, Ruishalme & Saaristo 2007). 

Itsensä tunteva, omia tunteitaan tiedostava ja elämänkaareen kuuluvat kehitysteh-

tävänsä läpikäynyt lääkäri kykenee kohtaamaan erilaisissa elämänkriiseissä olevat 

potilaansa ja heidän avuttomuutensa (Cullberg 1989, Charon 2001). Persoonalli-

nen läsnäoleminen potilas-lääkärisuhteessa, jossa lääkäri käyttää itseään myös 

työvälineenä, edellyttää tämän työvälineen tuntemista. Läsnäolosta puhuttaessa 

on korostettu hetki hetkeltä kuuntelemista ja kuulemista. Dialogisuutta ja läsnä-

oloa korostavassa toiminnassa tulisi painottaa molempien osapuolten implisiitti-

sen tiedon merkitystä, kiinnostua siitä ja fokusoida keskustelua siihen. Tällainen 
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läsnäolo edellyttää, että asiantuntija, lääkäri tai terapeutti tietoisesti asettuu toista 

arvostavaan ja toisesta kiinnostuvaan dialogiseen suhteeseen. (Seikkula 2009.)  

Potilaalle voi olla jopa tärkeämpää saada apua siihen, että löytää mielekkään 

kertomuksen elämästään ongelmallisten sairauksien kanssa kuin että saisi teknistä 

helpotusta oireisiinsa. Biomedisiinisen tietämisen rinnalle on vahvasti noussut 

tarve ihmisten kompleksisten elämäntarinoiden kuuntelemisesta ja tarinoiden 

antaman tiedon kytkemisestä yksilöiden hoitamiseen. Voin yhtyä Mertalan (2011) 

ajatuksiin, että yhteistyö potilaan kanssa ja suhteeseen syntyvä luottamus vuoro-

vaikutustilanteissa on merkittävää hoitoon sitoutumisen ja hoidon onnistumisen 

kannalta. Molemmat suhteen osapuolet viestivät vuorovaikutuksessa puheen li-

säksi myös koko olemuksellaan. Lääkärin ammatillisuus edellyttää, että hänellä 

on erityinen ammatillinen kyky ja halu kuulla potilaan olemuksen viestejä ja hel-

pottaa potilaan kerrontaa aroista ja vaikeistakin asioista. (Mertala 2011.)  

Tutkimustulosten mukaan näyttää siltä, että tottumus on saattanut häivyttää 

tärkeitä havaintoja itsestäänselvyyksiksi, jolloin potilaan kertomuksesta ilmennei-

den vihjeiden puheeksi ottamista ei tapahdu tai se on hankalampaa. Puheeksi 

ottamisen todettiin mahdollistavan kokemusten jakamisen, jolloin esimerkiksi 

tunteiden jakaminen potilaan kanssa antaa tälle kuulluksi tulemisen kokemuksen. 

(Makkonen 2008.) Lääkärin persoonallisuuden esilletulosta ja sen merkityksestä 

suhteen osapuolille on kaivattu lisätutkimuksia (Gerlander & Isotalus 2010). 

Emotionaalisuuden merkitystä vuorovaikutuksen rakentumiseen ja potilas-

lääkärisuhteeseen on selvitetty aikaisemmissa tutkimuksissa vähän.  

Käytännön lääkärin työn kannalta tässä tutkimuksessa tuli esille lääkärin itse-

tuntemuksen merkitys. Tutkimuksen mukaan lääkärin omien tunteiden ja ajatus-

ten herääminen, niistä kiinnostuminen ja niiden hyödyntäminen on oleellista. 

Ihmisten hoitaminen inhimillisesti vaatii persoonallista läsnäoloa. Jos lääkäri 

uskoo olevansa kykenevä parantavaan suhteeseen, se heijastuu myös potilaan 

uskoon parantumisesta. (Scott ym. 2009.) Tutkimuksessa tuli ilmi se, että lääkä-

reiden rohkeus olla läsnä omana itsenään ei ole itsestäänselvää.  

Tämän tutkimuksen perusteella voin yhtyä Dobien (2007) ajatukseen siitä, et-

tä kun lääkäri kohtaa potilaan, hän tuo vastaanottohuoneeseen oman kulttuurinsa, 

uskomuksensa, tietoisuutensa ja tiedostamattomat oletuksensa, tarpeensa, tun-

teensa, odotuksensa, lääkärin kykynsä ja taitonsa sekä läsnä olemisen mahdolli-

suutensa sillä hetkellä.  

Viimeaikaisessa kirjallisuudessa ja lääketieteen opintosuunnitelmissa koroste-

taan reflektiotaitoa olennaisena osana lääkärintaitoja ja kannustetaan sen opetta-

miseen. Jos opiskelijat eivät sisäistä reflektoinnin merkitystä itselleen tai jos he 
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eivät tunnista kouluttajiensa reflektiivistä ajattelua, he eivät motivoidu eivätkä 

käytä koulutuksen suomia tilaisuuksia kehittää reflektointiaan (Chaffey ym. 

2012). Charonin (2007) mukaan tämä edellyttää paradigman muutosta, jolloin 

lääketieteen opettajilla ja opiskelijoilla on halua tietoisesti kiinnittää huomiota 

heidän väliseen suhteeseen työskennellen tietoisesti sen eteen ammatillisuuden 

vaatiman biomedisiinisen opetuksen rinnalla. Uusia innovaatioita kaivataan kou-

lutukseen. 

Tässä tutkimuksessa reflektio on korostunut oppimisen ja oman toiminnan 

kriittisen arvioinnin kannalta keskeiseksi. Reflektiopäiväkirjoja on käytetty koulu-

tuksissa arvioinnin välineenä, silti reflektioiden sisältöjä on kuitenkin varsin vä-

hän analysoitu (Haffling ym. 2010). Reflektioiden kommentointi, arviointi ja 

palaute on todettu ensiarvoisen tärkeäksi (Challis 2005, Driessen ym. 2007). Tä-

män tutkimuksen perusteella persoonallinen reflektointi on taito, jota voi oppia. 

Sen ohjeistaminen ja konkretisoiminen oppijalle on tärkeää samoin kuin reflek-

toinnin tukeminen ja palautteen antaminen (vrt. Aukes 2008).  

Tutkimusotteeni on pyrkinyt olemaan enemmän vuorovaikutusta ymmärtävää 

kuin yleensä viimeaikaisissa potilas-lääkärisuhdetta koskevissa tutkimuksissa. Tällöin 

suhteen merkitys korostuu. Olen avannut käsitteistöä ja teoreettista ajattelua, joiden 

avulla suhteessa olemisen ilmiötä voi jäsentää. Potilas-lääkärisuhde ja siinä tapahtuva 

lääketieteellisen tiedon siirtäminen, potilaan kokemusten jakaminen, yhteisen ymmär-

ryksen rakentuminen, potilaan sitoutuminen hoitoonsa ja voimaantuminen, lääkärin 

tyytyväisyys työhönsä ja kiinnostus kehittää sitä ovat olennaisesti riippuvaisia vas-

taanoton keskusteluissa ja kohtaamisissa koetusta vuorovaikutuksesta. 

Olen paneutunut tutkimuksessani tarkastelemaan potilas-lääkärisuhdetta lääkärin 

suhteeseen asettumisen näkökulmasta. Haluan korostaa, että suhteeseen asettuminen 

tutkimukseni kontekstissa tarkoittaa enemmän kuin perinteinen asiantuntija-asiakas 

suhdetta, jolloin sitä voidaan hyödyntää perusterveydenhuollon monimuotoisessa ja 

laaja-alaisessa työssä. Olen tutkimuksessani päätymässä johtopäätökseen, että suhtee-

seen asettuminen ja siinä oleminen edellyttää lääkäriltä kykyä reflektoida paitsi poti-

laan ilmaisua itsestään, myös lääkärin omia reaktioita potilaan ilmaisuihin. Tutkimus 

vihjaa siitä, että jos lääkäri ei tunnista omia reaktioitaan, tai ei kykene hyödyntämään 

niitä vastaanottotilanteissa vastaanoton merkitys potilaan ongelman tunnistamisen ja 

ratkaisemisen kannalta jää vajaaksi tai ei hyödytä. Tutkimuksia suhteessa olemisen 

ilmiön teoreettisista, käytännöllisistä ja pedagogisista ulottuvuuksista tarvitaan vielä 

runsaasti. 

Minusta GP-koulutus ei juuri olisi voinut olla enempää yleislääketieteen ytimes-

sä. (M14)  
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8 Tutkimuksen eettisyyden ja luotettavuuden 
arviointia 

8.1 Eettisyys  

Tämä laadullinen tutkimus on tutkimukseen osallistuneiden henkilökohtaisten 

kokemusten kuvauksista koostuvaan aineistoon perustuvaa tutkimusta. Yksittäis-

ten ihmisten kokemukset ja heidän elämänsä kulkua kuvaavat kertomukset muo-

dostavat arvokkaan kokonaisuuden. 

Olen tutkimuksen suunnittelusta asti pyrkinyt noudattamaan eettisiä periaat-

teita kunnioittamalla tutkimukseen osallistuneiden itsemääräämisoikeutta. He 

ovat haastattelutilanteissa saaneet puhua vapaasti tai jättää puhumatta teemoista, 

joita olen nostanut esille. Tutkimukseen osallistuneet ovat alusta asti tienneet, että 

GP-koulutuksen evaluointiin käytetään heidän kokemuksiaan ja heidän kirjoitta-

miaan tekstejä. Olen huolehtinut, että anonymiteetti säilyy: en ole käyttänyt hei-

dän nimiään ja olen poistanut aineistosta joitakin sellaisia osioita, joiden avulla 

heidän tai heidän sukulaisensa henkilöllisyys paljastuisi. Kun tutkimukseen osal-

listuneet tarkastelivat potilastapauksiaan, heitä muistutettiin vaitiolovelvollisuu-

desta eikä potilaista puhuttu nimillä. Koska GP-koulutukseen osallistuneiden 

määrä on pieni, 16 henkeä, on todennäköistä, että tutkimukseen osallistuneet tun-

nistavat käytetyistä sitaateista toinen toisensa puhetta. Olen pyrkinyt välttämään 

intimiteetin vahingoittamista jättämällä julkaisematta joitakin valitsemiani lausu-

mia, vaikka ne olisivat vahvistaneet tutkimustuloksia. Aineiston henkilökohtai-

suuden lisäksi on huomattava, kuten Spector-Mersel (2010, 216–217) muistuttaa, 

että tutkija lukee keräämiään tarinoita aina omien arvojensa, käsityksiensä, muis-

tikuviensa ja persoonallisten piirteidensä kautta ja läpi. 

Aineiston henkilökohtaisuus vaikutti litteroijan valintaan. Luotettava henkilö, 

joka litteroi aineiston, sitoutui kunnioittamaan tutkimukseen osallistuneiden pu-

hetta lyhentämättä sitä ja on kirjoittanut sen mahdollisimman alkuperäisessä 

muodossa. Litteroijan kanssa sovittiin vaitiolovelvollisuudesta. Nauhoitetut haas-

tattelut tuhotaan tutkimuksen valmistuttua. Kirjallinen tutkimusaineisto säilyte-

tään Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan terveystieteen laitoksen arkis-

tossa. 

Olin tutkijana aineistoa haastattelemalla kootessani valmistautunut myös 

olemaan läsnä, kuulemaan ja jakamaan kaikkein vaikeimpia ja kipeimpiäkin 

muistoja tutkimukseen osallistuneiden menneisyydestä. Uskon haastattelun ilma-
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piirin olleen turvallisen myös tunteiden tulla. Tarvittaessa nauhoitus keskeytettiin 

ja keskityttiin kokemuksen käsittelyyn. Olisi arveluttavaa, jos tutkimusaineiston 

kerääminen olisi ollut tutkimukseen osallistuneille liian kuormittavaa. Kokemuk-

seni mukaan he olivat lähinnä helpottuneita saadessaan puhua myös aluksi vai-

keiltakin tuntuneista asioista. 

Reflektiopäiväkirjojen kirjoittaminen oli vapaaehtoista. Jotkut tutkimukseen 

osallistuneet tarkensivat tutkimuksen aikana asioita, joita he eivät halua otettavan 

millään tavalla esille koulutuksessa eikä tutkimuksessa. Mielestäni tutkimuksessa 

ovat toteutuneet eettiset periaatteet anonyymiyden osalta niin aineiston keräämi-

sessä, aineiston asianmukaisessa tallentamisessa kuin myös tulosten julkistami-

sessa. 

Eettiseltä kannalta jouduin pohtimaan myös tutkimuksen aiheen valintaa ky-

syen itseltäni, mihin valoon saatan yleislääketieteeseen erikoistuvat lääkärit ja 

lääkärit yleensä ammattikuntana. Olen ratkaissut tämän pohdinnan ajattelemalla, 

että olisi eettisesti arveluttavaa olla tutkimatta myös lääkärin osallisuuden kannal-

ta suhteessa olemisen ilmiötä. Olen tutkimuksellani saattanut lääketieteen keskus-

teluun ajankohtaisella tavalla asioita, joita voidaan hyödyntää eettisesti korkeata-

soisessa hoitamisessa. Edelleen pohdin omaa asiantuntemustani psykoterapeuttina 

tutkimaan lääkärin työtä ja kehittämään tutkimuksellani sen käytäntöjä. Hammas-

lääkärinä pitkään toimiessani olen saavuttanut kliinisen osaamisen tason suhteessa 

olemiseen. Sen syventyminen ja syvällisempi ymmärtäminen on tullut pitkän 

psykoterapeuttisen koulutukseni ja asiakassuhteideni avulla. Työnohjaaja- ja ryh-

mänohjaajatutkintoni ovat syventäneet ryhmädynamiikan ymmärrystäni ja anta-

neet valmiuksia kehittää tietoisuustaitoja.  

Valitsemani tutkimusote ohjaa polulle, jossa on vääjäämättä kosketuksessa 

toisten ihmisten arvo- ja kokemusmaailmoihin. Tällainen edellyttää ihmisyyttä ja 

jokaisen yksilöllisyyttä kunnioittavia periaatteita. Tutkimuskysymysten muotou-

tuminen hahmottuu aineistoa kerätessä, ja näin ollen on mahdotonta vastata tut-

kimukseen osallistuneille yksityiskohtaisesti tutkimuksen kulkua koskeviin ky-

symyksiin. Tutkimuksessani olen tuonut vahvasti tutkittavien äänen kuuluville 

niissä kohdin kuin olen sen nähnyt tutkimuksen kannalta merkittäväksi. Tutkijan 

vaikutus tämän tyyppisessä tutkimuksessa on vääjäämätön. Ennakolta selvittämä-

ni taustateorian perusteella olen myös tulkinnut tutkimukseen osallistuneiden 

ääntä lukemalla aineistoa ristiin sen eri osien välillä ja etsimällä yhteyksiä ilmai-

sujen avulla. Olen pohtinut tutkimukseen osallistuneen osaa. Miltä tuntuu olla 

tällä tavalla tulkittuna? Entä jos tutkittava kokee tarkoittaneensa sanallaan aivan 

muuta? Tästä tietoisena olen joutunut jättämään joitakin omasta mielestäni epä-
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selviä lausumia julkaisematta. Luotan kuitenkin siihen, että haastateltavilla on 

monia strategioita, joilla he itse suojelevat itseään haastattelutilanteissa ja kuvaa-

vat vain niitä kokemuksia, joiden julkisuuden ei oleteta vahingoittavan heitä tai 

tekevän heille pahaa. Luotan myös siihen, että jokainen itse tietää omat kokemuk-

sensa ja ymmärtää itseään oikein. 

 Tutkimukseni päämäärä on kehittää humaania, potilasta kunnioittavaa, vas-

tavuoroista potilas-lääkärisuhteessa olemisen taitoa perusterveydenhuollon lääkä-

reille. Humaanisuuden lisääntyminen lääketieteen kontekstiin rikastaa elämää, 

inhimillistää olemassaoloa sekä syventää ymmärrystä ihmisenä olemisesta erilai-

sissa suhteissa. Potilas-lääkärisuhdetta tarkastellut tutkimus parantaa myös diag-

nostiikkaa ja lisää siten potilaan saamaa terveyshyötyä. 

8.2  Luotettavuus 

Tutkimuksessani kertomista on käytetty kokemusten kuvaamiseen. Kertomisen 

avulla pyritään tavoittamaan kokemuksia niin hyvin kuin se on mahdollista. Tut-

kimuksen sisällä on kertomuksia, jotka ovat syntyneet ajallisesti menneessä histo-

riassa ja joiden synnyttämisessä en ole ollut tutkijana mukana, mutta joiden uu-

delleen kertominen on tapahtunut minun ja tutkimukseen osallistuneen välisen 

dialogin tuloksena. Näin syntynyt tutkimusaineisto on analysoitu, ja sen tuloksena 

on raportti, joka sekin ainakin osin on kertomus. Raportti on tutkijan synnyttämä 

kertomus, josta lukijalle edelleen muodostuu omanlaisensa kertomus. 

Tutkimuksessani syntynyt tieto on muodostunut ajatteluni mukaan dialogises-

ti tutkimukseen osallistuneiden lääkäreiden ja tutkijan, siis minun, välisissä kes-

kusteluissa. Intersubjektiivisen ymmärryksen syntyminen on varsin selvästi ha-

vaittavissa yhden koulutettavan reflektiopäiväkirjaa tarkastelevassa luvussa 6.3.2.  

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida tutkimalla tiedonkäsitykseen pe-

rustuvien luotettavuuskäsitteiden perusteella validiteettia ja reliabiliteettia. Tällöin 

arvioidaan, missä määrin tutkimustulos vastaa tosiasioiden tilaa todellisuudessa 

tai missä määrin tutkimustulokseen vaikuttavat mahdolliset tilannesidonnaiset 

tekijät.  

Tutkimuksessa, joka perustuu konstruktivistiseen ajatteluun tiedon rakentu-

misesta kielen avulla, perinteinen luotettavuuden arviointi on ongelmallista. Tie-

don ja käsitysten pohjalta  kunkinhetkisen sosiaalisti rakentuneen toden sijaan 

tällaisen tutkimuksen luotettavuus perustuu ns. todentunnun käsitteeseen (ve-

risimilitude ‘äärimmäisen todenkaltainen’). Puhun mieluummin käsitysten kon-

tekstuaalisesta todellisuudesta. Tästä on saatu syvällistä tietoa moniäänisenä.   
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Laadullisessa tutkimuksessa korostuu tutkijan merkitys ja osuus tutkimuksen 

toteutuksessa. Tutkijan on paljastettava tarkoin omat teoreettiset ja metodologiset 

lähtökohtansa ja kaikki se, millä saattaa olla merkitystä tutkimusaineiston analyy-

sin kulkuun ja lopputulokseen. Psykoterapeuttinen ammatillisuus edellyttää dialo-

gisuutta asenteena, refleksiivisyyttä, tietoisuutta itsestä ja toisesta yhtäaikaisesti, 

mikä on myötävaikuttanut tutkimuksen kulkuun.  

Taustateoriani ja taustafilosofiani pohjautuvat sosiaalisen konstruktionismin 

tietokäsitykseen. Psykoterapeuttinen ajatteluni rakentuu yksilön toimijuuden tun-

non vahvistamiseen ja subjektiuteen sosiaalisissa suhteissa ja erilaisissa konteks-

teissa. Tutkimuksessani ei siten ole ristiriitaa teoreettisen ajattelun ja metodolo-

gisten valintojen välillä, vaan ne täydentävät toisiaan. Tällöin teoria, metodi, ai-

neisto ja johtopäätökset muodostavat kokonaisuuden.  
Olen tehnyt tutkimustyötäni valikoidun tutkittavien joukon kanssa. Tutki-

mukseen osallistui vain 16 yleislääketieteeseen erikoistuvaa lääkäriä. Kohderyh-

mä puoltaa suhteessa olemisen tutkimusta, koska erityisesti perusterveydenhuol-

lossa potilas-lääkärisuhteesta saatava hyöty kohentaisi koko järjestelmää. Vaikka 

tutkimukseen osallistuneiden määrä on pieni, kirjallisen tutkimusaineiston koko 

on laaja.  

Litteroidun aineiston lisäksi olen voinut palauttaa haastattelutilanteet elävästi 

mieleeni kuuntelemalla nauhoitettua puhetta aina, kun olen halunnut tarkentaa 

lukemaani. Tutkimukseen osallistuneet lääkärit näyttivät olevan rehellisesti ja 

aidosti mukana omana itsenään.  

Niin tässä tutkimuksessa kuin kaikissa laadullisissa tutkimuksissa korostuu 

tutkimusaineiston ainutlaatuisuus. Aineisto rakentui luontevana osana koulutusta. 

Jokainen tutkimukseen osallistunut lääkäri on yksilö, oman elämäntarinansa kans-

sa mukana, samoin kaikki GP-koulutuksen kouluttajat ovat sen hetkisessä todelli-

suudessaan eläviä ainutkertaisia tutkimukseen vaikuttajia. Tutkimuksen konteks-

tiin vaikuttavat sen hetkinen yhteiskunnallinen tilanne, perusterveydenhuollon 

muutokset, kulttuuri ja kaikki ne sosiaaliset äänet, jotka kuuluvat tutkittavien 

puheessa. Tällaisesta aineistosta ei voi tehdä tilastollisia yleistyksiä, mutta tutki-

mus antaa tähän ajalliseen hetkeen arvokasta tietoa yleislääketieteeseen erikoistu-

vien lääkäreiden työstä, koulutukseen ja ammatillisista vaatimuksista käytävään 

keskusteluun. 

Tutkimuksen kohteeksi on valittu suhteessa olemisen ilmiö, jota pyritään 

ymmärtämään. Olen selvittänyt taustateoreettisen ajatteluni seikkaperäisesti ja 

perustellut metodologiset valintani. Lukijan on mahdollista teoreettiseen ajatte-

luuni paneutumalla ymmärtää tutkimukseni logiikkaa ja päätyä havaintoon, että 
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tutkimus täydentää ja syventää aikaisempia potilas-lääkärisuhteeseen liittyviä 

kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimuksia, jotka koskevat potilaan ja lääkärin 

vuorovaikutusta, potilastyytyväisyyttä ja hoitoon sitoutumista.  

Olen tutkimuksessani käyttänyt myös luotettavuutta lisäävää triangulaatiota. 

Aineistotriangulaatio tarkoittaa sitä, että samassa tutkimuksessa on yhdisteltävissä 

erilaisia aineiston osia. Haastattelujen lisäksi olen käyttänyt tutkimukseen osallis-

tujien tuottamaa kirjallista materiaalia. (Eskola & Suoranta 2000.) 

Olen pyrkinyt luomaan selventävää tapaa puhua ja käsitteellistää suhteessa 

olemista yleislääketieteen kontekstiin. Olen havainnollistanut autenttisilla kuva-

uksilla abstraktilta tuntuvaa ilmiötä ja lääkärin osuutta siinä.  

Vaikka aineisto on laaja ja sen takia myös tulosten kuvaaminen tiiviisti han-

kalaa, olen pyrkinyt löytämään sieltä lopputuloksen kannalta olennaisen. Tutki-

mus muodostaa kokonaisuuden tiivistyen keskeisiin käsitteisiin: dialogisuus, 

reflektiivisyys ja suhdekeskeisyys, joiden välinen dynamiikka on suhteessa ole-

misen ulottuvuuksien kehittymistä.  

Tutkijana olen pyrkinyt välittämään mahdollisimman hyvin kokemuksia ja 

kuvaamaan huolellisesti koko tutkimusprosessia niin, että lukijalla olisi mahdolli-

suus seurata tutkimuksen logiikkaa. Olen esittänyt omat ennakkokäsitykseni ja 

teoreettismetodologiset valintani, joista käsin olen tehnyt ratkaisujani poimiessani 

aineistosta olennaista johtopäätösten tekemiseksi.  

Tutkijana pyrin välittämään autenttisia kertomuksia siitä mielen sisäisestä 

matkasta, jota yksilöt tekevät koulutuksen aikana. Yksilöllisen mielen tutkiminen 

on mahdotonta, ajattelua ja tajuntaa voi tarkastella vain puhutun kielen avulla. 

Kielelliset ilmaisut ovat syntyneet tutkimuksen kontekstissa, kulloisenkin sosiaa-

lisen tilanteen funktiona, eikä niitä siksi voi pitää täysin yksilön ”todellisina” 

ajatuksina. Yksilön mieltä, sisäistä maailmaa, kuvaa kieli, jolla hän merkityksel-

listää asioita, jäsentää, arvottaa ja painottaa niitä sekä ajatuksina että tunteina, 

aistimuksina ja kokemuksina. Näitä merkityskuvauksia käytän hyväkseni tässä 

tutkimuksessa. 

Tutkijan omat elämänkokemukset ja ajatusmaailma vaikuttavat tapaan työs-

kennellä ja tehdä päätelmiä. Tutkijan tekemät tulkinnat ohjaavat tutkimuksen 

etenemistä, tulkinnat, jotka olisivat kenties erilaisia jonkun toisen tekemänä tai 

saisivat erilaista huomiota toisena ajankohtana. Laadullisen tutkimuksen arvioita-

vuus ja luotettavuus liittyy lukijan mahdollisuuteen ymmärtää tutkijan logiikkaa 

ja seurata sitä. Olen kuvannut päättelyketjun perusteet ja sen vaiheet. Olen pyrki-

nyt helpottamaan lukijan mahdollisuutta tulla mukaan tämän tutkimuksen kerto-
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mukseen. Mikäli lukija haluaa tarkistaa lausumia, aineisto on löydettävissä Oulun 

yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan terveystieteiden laitoksen arkistosta. 
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9 Johtopäätökset 

Yleislääkärin suhteeseen asettumista ja siinä olemisen ilmiötä voidaan jäsentää 

suhdekeskeisyyden avulla. Ilmiö voidaan jaotella lääkärin kannalta kolmeen 

olennaiseen ulottuvuuteen: suhde itseen, suhde potilaaseen sekä taito persoonalli-

sen reflektion avulla tarkastella näitä suhteita. Suhdekeskeisyys tarjoaa käyttökel-

poisen mallin myös opettaa suhteessa olemista. Mallin sisälle voidaan paikantaa 

dialogisuus, reflektiivisyys, itsetuntemus, vuorovaikutusopetus, perhekeskeisyys, 

potilaskeskeisyys, moniongelmaiset potilaat, moniammatillisuus, ohjaus ja johta-

minen, eettisyys ja työssä jaksaminen. 

– Yleislääketieteeseen erikoistuvan lääkärin erikoisalan valintaa näyttää aineis-

ton perusteella ohjaavan kiinnostus ihmiseen. 

– Inhimillistä hoitokohtaamista tavoittelevan hoitamisen ajatuksen löytäminen 

lisää yleislääketieteeseen erikoistuvan lääkärin tarvetta ja halua laajentaa tie-

toisuutta vastaanottotapahtuman vuorovaikutukseen vaikuttavista tekijöistä. 

– Persoonallisia valmiuksia lisäävät aineiston perusteella potilas-lääkärisuhteen 

sisältöjen teoreettinen jäsentely, vuorovaikutustilanteiden harjoittelu, työstä 

nousevien haasteellisten tapausten käsittely vertaisryhmässä sekä erikoistu-

van lääkärin kokemushistoriasta kumpuavien asioiden tiedostaminen ja käsit-

tely. 

– Emotionaalisen ilmapiirin luomista näyttää aineiston perusteella hankaloitta-

van lääkärin omien tunteiden tunnistamisen, ilmaisun ja käsittelemisen vai-

keus. 

– Omien asenteiden, uskomusten ja käsitysten tiedostaminen lisää itseymmär-

rystä ja kykyä hyväksyä erilaisuutta. 

– Persoonallisuuden esiintuloa ja uuden oppimista näyttää aineiston perusteella 

edellyttävän reflektion käynnistyminen. Reflektiota helpottaa ja ylläpitää dia-

loginen suhde ja saatu palaute.  

– Itsensä tunteminen lisää valmiuksia toimia potilastilanteissa oman sisäisen 

informaationsa mukaan. 

– Parhaimmillaan yleislääkärillä on vapaus asettua ja olla omana itsenään suh-

teessa potilaaseen, jolloin lääkärin persoona resonoi potilaan persoonallisiin 

viesteihin, sanavalintoihin, äänenpainoihin, tunneilmaisuihin, sanomatta jät-

tämiseen ja hiljaisuuteen. Tällöin dialogisuus toteutuu.  
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– Potilaan tarinan esille saaminen edellyttää dialogia, jossa kuunteleminen on 

oleellista oikean diagnoosin ja potilasta hyödyttävien hoitopäätösten tekemi-

seen tarvittavan tiedon saamisen kannalta. 

– Hoitokohtaaminen vaatii riittävästi aikaa. Onnistuessaan se rikastuttaa työtä 

ja auttaa jaksamaan. Persoonallinen työskentely on intensiivistä ja edellyttää 

henkisiä voimavaroja. 

– Perusterveydenhuollon kehittämisen kannalta yleislääkäreillä on oltava mah-

dollisuus itse vaikuttaa omiin työkäytäntöihinsä. 

– Perusterveydenhuollon lääkäreiden osaamista ja jaksamista tulee tukea järjes-

tämällä GP-koulutuksen tyyppisiä prosessiluontoisia jatkokoulutusmahdolli-

suuksia ja lisäksi mahdollistamalla lääkäreiden potilastyössä syntyvien ko-

kemusten reflektointia Balint-tyyppisissä ohjatuissa ryhmissä.  

Jatkossa on tärkeä tutkia vuorovaikutusta, suhdekeskeisyyden toteutumista ja 

potilaan kokemuksia myös todellisissa vastaanottotilanteissa. Tutkimuksia voi 

havainnoinnin lisäksi tehdä haastattelemalla molempia osapuolia vastaanoton 

kokemuksista tai reflektoimalla yhdessä potilaan ja lääkärin kanssa vastaanoton 

kulkua. Tällöin saadaan merkittävää informaatiota potilas-lääkärisuhteen vaikut-

tavuudesta ja vaikuttavuuden osatekijöistä hoitoprosessissa. 

Lääketieteellisen hoidon vaikuttavuuden tutkimuksissa tulee tutkimusmene-

telmien olla valideja potilaan ja lääkärin väliselle hoitotilanteelle. Tällöin tarvi-

taan biolääketieteellisten tilastollisten ryhmävertailujen lisäksi yksilöllisiä, tilan-

nekohtaisia ainutkertaisuuden kuvauksia. Määrällisen tutkimuksen rinnalle kaiva-

taan laadullisia prosessien analyysejä.  



143 

Lähdeluettelo 

Achté K (1992) Tukea antava psykoterapia. WSOY. 
Alasuutari P (1995) Laadullinen tutkimus. 3. painos. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.  
Anderson H & Goolishian H (1988) Human systems as linguistic systems: Evolving ideas 

about the implications for theory and practice. Family Process 27: 371−393. 
Aukes LC (2008) Personal Reflection in Medical Education. University of Groninge Press, 

Gildeprint Drukkerijen B.V. Enschede. 
Aukes LC, Geertsma J, Cohen-Schotanus J, Zwierstra RP & Slaets JPJ (2007) The devel-

opment of a scale to measure personal reflection in medical practice and education. 
Medical Teacher 29: 177−182. 

Austin W, Gallop R, Harris D & Spencer E (1996) A "domains of practice" approach to the 
standards of psychiatric and mental health nursing. Journal of Psychiatric and Mental 
Health Nursing 3(2): 111−115. 

Bakhtin M (1986) Speech genres and other late essays. Emerson C & Holquist M (toim.) 
Austin, University of Texas Press. 

Bakhtin M (1991) Dostojevskin poetiikan ongelmia. Suom. Laine T. Helsinki, Orient 
Express. 

Balint M (1964) The doctor, his patient and the illness. Second and enlarged edition, Pit-
man Medical Publishing Company LTD, London. 1st edition 1957 by International 
Universities press. 

Beach MC & Inui T (2006) Relationshipcentered care: a constructive reframing. Journal of 
General Internal Medicine 21(1): 3−8. 

Berry D (2007) Health Communication: Theory and practice. McGraw-Hill International. 
Bold C (2011) Representative construction in narrative analysisis. Teoksessa: Bold C 

Using narrative in research. Sage: 143−163. 
Borrell-Carrió F, Suchman AL & Epstein RM (2004) The biopsychosocial model 25 years 

later: principles, practice, and scientific inquiry. The Annals of Family Medicine 2(6): 
576−582. 

Boud D (1989) The role of self-assessment in student grading. Assessment and Evaluation 
in Higher Education 14(1): 20−30. 

Boud D, Keogh R & Walker D (1985) Reflection: Turning experience into learning. Lon-
don, Kogan. 

Brown JB, Stewart M & Ryan BL (2003) Outcomes of patient provider interaction. Teo-
ksessa: Thompson TL, Dorsey AM, Miller KI & Parrott R (toim.) Handbook of health 
communication. Mahwah, Lawrence Erlbaum: 141−161. 

Bruner J (1985) Narrative and Paradigmatic Modes of Thought. Teoksessa: Elliot Eisner 
(ed.) Learning and Teaching the Ways of Knowing. Eighty-fourth Yearbooks of the 
National Society for the Study of Education. Part II. Chicago, Illinois, University of 
Chicago Press: 97–115. 

Buber M (1993) Minä ja Sinä. Suom. J. Pietilä. Helsinki, WSOY. (Alkuteos Ich und Du 
1923.) 



144 

Burbules NC (1993) Dialogue in teaching: Theory and practice. Vol. 10. New York, 
Teachers College Press. 

Burr V (1995) An introduction to social constructionism. London, Routledge.  
Bushy A (1997) Empowering initiatives to improve a community`s health status. Journal 

of Nursing Care Quality 11(4): 32−42. 
Catto G (2005) GMC and the future of revalidation: Building on the GMC’s achievements. 

British Medical Journal 330: 1205–1207. 
Cegala DJ & Broz SL (2003) Provider and patient communication skills training. Teo-

ksessa: Thompson TL, Dorsey AM, Miller KI & Parrott R (toim.) Handbook of health 
communication. Mahwah, Lawrence Erlbaum: 95−120. 

Chaffey LJ, de Leeuw EJ & Finnican GA (2012) Facilitating Students’ Reflective Practice 
in a Medical Course: Literature Review. Educ Health 25:198−203. 

Challis D (2005) Towards the mature Portfolio: Some implications for higher education. 
Canadian Journal of Learning and Technology/La revue canadienne de l’apprentissage 
et de la technologie 31.3. 

Charon R (2001) Narrative Medicine − A Model for Empathy, Reflection, Profession, and 
Trust. The Journal of the American Medical Association 286: 1897−1902. 

Charon R (2007) What to do with stories? The sciences of narrative medicine Canadian 
Family Physician August 53(8): 1265−1267. 

Clandinin JD & Connelly FM (2000) Narrative inquiry: Experience and story in qualitative 
research. San Francisco CA, Jossey-Bass. 

Clark A & Mishler EG (1992) Attending to patients' stories: reframing the clinical task 
Jack Sociology of Health & Illness Volume 14(3): 344–372. 

College of Family Physicians of Canada. (2007) Eligibility requirements and general in-
formation. College of Family Physicians of Canada. Internetsivu: 
http://www.cfpc.ca/English/cfpc/education/examinations/family%20medicine/default.
asp?s=1, viitattu 14.6. 2013. 

Collin K, Valleala U-M, Herranen S, Paloniemi S & Pyhälä-Liljeström P (2012) Moniam-
matillisen yhteistyön muodot ja haasteet päivystystyön hoitoprosessissa. Teoksessa: 
Collin K, Paloniemi S & Herranen S (toim.) Yhteistyö ja moniammatillisuus akuutti-
hoidossa. Ryhmätoiminnan ja moniammatillisen yhteistyön kehittäminen sairaalan 
päivystysalueella Jyväskylä University Printing House: 19–35. 

Connelly LM, Keele BS, Kleinbeck SVM, Schneider JK & Cobb A (1993) A place to be 
yourself: empowerment from the client"s perspective. Image − Journal of Nursing 
Scholarship 25(4): 297−303. 

Coran JJ, Arnold CL & Arnold JC (2010) Physician-patient communication: This time, 
from the physician’s perspective. Florida Communication Journal 38: 1−12. 

Crits-Christoph P & Connolly MB (1999) Alliance and technique in short-term dynamic 
therapy. Clinical Psychology Review 19(6): 687–704. 

Cullberg J (1989) Psyykkinen trauma. Kriisiteoriasta ja kriisipsykoterapiasta. 9. painos. A-
klinikkasäätiön julkaisu 5. Anson. Kotka. 

Czarniawaska B (2004) The ‘Narrative Turn’ in Social Studies. Teoksessa: Narratives in 
Social Science Research. London, Sage: 1−15. 



145 

De Shazer S (1995) Ratkaisevat erot. Jyväskylä, Gummerus. 
Deci E L & Ryan R M (2000) The" what" and" why" of goal pursuits: Human needs and 

the self-determination of behavior. Psychological inquiry 11(4): 227−268. 
Denzin NK (2000) Aesthetics and the practices of qualitative inquiry. Qualitative inquiry, 

6(2): 256−265. 
Dewey J (1933) How we think, revised edition. Boston, Heath.  
Dobie S (2007) Viewpoint: reflections on a well-traveled path: self-awareness, mindful 

practice, and relationship-centered care as foundations for medical education. Aca-
demic Medicine 82(4): 422−427. 

Douglas CJ (2008) Teaching Supportive Psychotherapy to Psychiatric Residents. The 
American Journal of Psychiatry 165: 445–452. 

Driessen Erik, Van Tartwijk J, Van Der Vleuten C & Wass V (2007) Portfolios in medical 
education: why do they meet with mixed success? A systematic review. Medical edu-
cation 41(12): 1224−1233. 

Duck S & Pittman G (1994) Social and personal relationships. Teoksessa: Knapp ML, GR. 
Miller GR (toim.) Handbook of interpersonal communication (2. painos) Thousand 
Oaks CA, Sage: 676−695. 

Dzurec LC (1994) Schizophrenic clients`s experiences of power: using hermeneutic analy-
sis. Image − Journal of Nursing Scholarship 26(2): 155−159. 

Elbaz-Luwisch F (2005) Teachers’ voices: Storytelling and possibility. IAP. 
Emanuel EJ & Emanuel LL (1992) Four models of the physician-patient relationship. The 

Journal of the American Medical Association 267(16): 2221−2227. 
Engel G (1977) The need for a new medical model: a challenge for biomedicine, Science 

196: 129–36. 
Engeström R (1999) Toiminnan moniäänisyys. Tutkimus lääkärinvastaanoton keskuste-

luista. Helsinki University Press. 
Engeström R & Ruusuvuori J (2003) Puhe lääkärin työvälineenä ja laadullisen tutkimuk-

senkohteena. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 119(4): 303−311. 
Epstein R & Hundert E (2002) Defining and assessing professional competence. The Jour-

nal of the American Medical Association 287: 226–235. 
Erikson K (1994) Den Lidande Människan. Studentlitteratur, Stockholm. 
Eskola J & Suoranta J (2000) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere, Vastapaino: 

214−216. 
Flyvbjerg B (2001) Making Social Science Matter − Why Social Inquiry Fails and How It 

Can Succeed Again. Cambridge University Press. 
Force Pew-Fetzer Task & Tresolini CP (1994) Health professions education and relation-

ship-centered care. San Francisco, Pew Health Professions Commission. 
Frankel RM (2004) Relationship-centered care and the patient-physician relationship. 

Journal of general internal medicine 19(11): 1163−1165.  
Freire P (2005) Sorrettujen pedagogiikka. Suom. Kuortti J. Tampere, Vastapaino. 
Freire P & Macedo D (1993) A dialoque with Paulo Freire. Teoksessa: Shor I, McLaren P 

& Leonard P. Education is politics: Paulo Freire's critical pedagogy. Routledge: 25−35. 



146 

General Medical Council (2005) Licensing and revalidation factsheet. Retrieved June 25, 
2007, from General Medical Council Web site: http://www.gmc-
uk.org/doctors/licensing/archive/factsheet, 2005_08.asp, viitattu 14.6.13. 

Gergen KJ (1985) The social constructionist movement in modern psychology. American 
Psychologist 40(3): 266−275. 

Gergen, K. J. (1999). An invitation to social construction. Sage. 
Gerlander M (2003) Jännitteet lääkärin ja potilaan välisessä viestintäsuhteessa. Väitöskirja. 

Jyväskylän yliopisto. 
Gerlander M & Isotalus P (2010) Professionaalisten viestintäsuhteiden ääriviivoja. Puhe ja 

kieli 30: 1, 3–19. 
Gray JB (2011) From ‘directing them’ to ‘it’s up to them’: The physician’s perceived 

professional role in the physician patient relationship. Journal of Communication in 
Healthcare 4(4): 281−288. 

Gubrium JF & Holstein JA (2002) Handbook of interview research: Context and method. 
Thousand Oaks, Sage. 

Haarakangas K (1997) Hoitokokouksen äänet: dialoginen analyysi perhekeskeisen psykiat-
risen hoitoprosessin hoitokokouskeskusteluista työryhmän toiminnan näkökulmasta. 
Jyväskylän yliopisto. Vol. 130.  

Haffling A-C, Beckman A & Edgren G (2010) Structured feedback to undergraduate med-
ical students: 3 years' experience of an assessment tool. Medical Teacher 33(7): 
349−357. 

Hall AB (1996) The psychiatric model: A critical analysis of its undermining effects on 
nursing in chronic mental illness. Advances in Nursing Science 18(3): 16−26. 

Hall AB & Allan JD (1994) Self in relation: A prolegomenon for holistic nursing. Nursing 
Outlook 42(3): 110−116. 

Hartrick G, Lindsey AE & Hills M (1994) Family nursing assessment: meeting the chal-
lenge of health promotion. Journal of Advanced Nursing 20(1): 85−91. 

Heikkinen HLT, Huttunen R, Kakkori L & Tynjälä P (2006) Totuuden ongelma. Teokses-
sa: Heikkinen HLT, Rovio E & Syrjälä L (toim.) Toiminnasta tietoon. Toimintatutki-
muksen menetelmät ja lähestymistavat. Helsinki, Kansanvalistusseura: 163−183.  

Heikkinen R-L & Laine T(1997) Hoitava kohtaaminen. Tampere, Kirjayhtymä. 
Heiskala R (2000) Toiminta, tapa ja rakenne. Kohti konstruktionististista synteesiä yhteis-

kuntateoriassa. Helsinki, Gaudeamus.  
Hersough A, Hoglend P, Monsen J & Havik O (2001) Quality of working alliance in psy-

chotherapy: Therapist variables and patient/therapist similarity as predictors. Journal 
of Psychotherapy Practice Research 10: 205–216. 

Heyrman J (2005) EURACT educational agenda. European Academy of Teachers in Gen-
eral Practice EURACT, Leuven. 

Hirsjärvi S, Remes P & Sajavaara P (2007) Tutki ja kirjoita. 12. painos. Keuruu, Otavan 
Kirjapaino Oy.  

Holstein J & Miller G (1993) Social Constructionism and Social Problems Work. Teo-
ksessa: James A, Holstein G, Miller G (toim.) Reconsidering Social Constructionism. 
Debates in Social Problems Theory. New York, Aldine de Gruyter. 



147 

Holstein JA & Gubrium JF (1997) Active interviewing. Sage Publications. 
Hummelvoll JK (1996) The nurse-client alliance model. Perspectives in Psychiatric Care 

32(4): 12−20. 
Hyvärinen M (2006) Kerronnallinen tutkimus. Julkaistu kotisivuilla: www.hyvarinen.info. 

Viitattu 6.6.2013. 
Hyvärinen M (2010) Haastattelun analyysi teoksessa Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 

(toim.) Haastattelun analyysi. Tampere, Osuuskunta Vastapaino: 90−118. 
Häkämies A (2007) Metodilla on merkitys, muodolla on mieli. Draamatyöskentely mielen-

terveyshoitotyön ammattikasvatuksessa. Tampere, Acta Universitatis Tamperensis 
1253. 

Inckle K (2010) Telling tales? Using ethnographic fictions to speak embodied ‘truth’. 
Qualitative Research 10(1): 27−47. 

Irvine D (1997) The performance of doctors. Professionalism and self regulation in a 
changing world. British Medical Journal 314(7093): 1540–1542. 

Isaacs W (2001) Dialogi ja yhdessä ajattelemisen taito. Helsinki, Kauppakaari.  
Janhonen S & Sarja A (2000) A data analysismethod for evaluation dialogic learning. 

Nurse Education Today 20: 106−115 
Jokinen A (1995) Neuvottelu asiakkaan identiteeteistä. Teoksessa: Jokinen A, Juhila K & 

Pösö T (toim.) Sosiaalityö, asiakkuus ja sosiaaliset ongelmat. Konstruktionistinen nä-
kökulma. Helsinki, Sosiaaliturvan keskusliitto: 127−154. 

Joiner R (1993) Resolution of inter-individual conflicts: a mechanism of learning in joint 
planning: Teoksessa: Easterbrook S (toim.) CSCW: Cooperation or conflict? London, 
Springer-Verlag: 107−121. 

Joiner R (1995) The negotiation of dialogue focus:an investigation of dialogue processes in 
joint planning in a computer based task. Teoksessa: O’Malley (toim.) Computer sup-
ported collaborative learning. Berlin, Springer-Verlag: 203−222. 

Karjalainen K & Kotkavirta J (2001) Narratiivinen lääketiede. Mitä se on ja miksi se on 
tärkeää? Suomen Lääkärilehti 56(49−50): 5138−5141. 

Kaura A (2013) Psykoterapian vaikuttavuus. Perheterapeutti, perheterapiayhdistyksen 
jäsenlehti 2: 10−13. 

Keinänen-Kiukaanniemi S (1993) Yleislääketiede erikoisalana. Suomen Lääkärilehti 
109(13): 1132. 

Keski-Luopa L (2001) Työnohjaus vai superviisaus. Työnohjausprosessin filosofisten ja 
kehityspsykologisten perusteiden tarkastelua 2. painos. Oulu, Metanoia Instituutti. 

Kiuttu J (1994) Perhekeskeisyys yleislääketieteessä: tutkimus perhelääkärikoulutuksen 
vaikutuksista yleislääkärin työssä. Oulun yliopisto. 

Kjeldmand D, Holmström I, Rosenqvist U (2005) Balint training makes GPs thrive better in 
their job. Patient Educ Couns 55(2): 230−235.  

Koivisto K (2003) Koettu hallitsematon minuus psykoottisen potilaan hoitotyön lähtökoh-
daksi. Oulun yliopisto. 

Kokko S (2004) Mielenterveystoimiston asiakkaiden ja työntekijöiden käsityksiä hyvästä 
mielenterveystyöstä: Arvoteoreettinen näkökulma mielenterveystyöhön. Oulun yli-
opisto.  



148 

Koponen J (2009) Vuorovaikutusosaamisen opettaminen lääketieteen opiskelijoille. Teok-
sessa: Almonkari M & Isotalus P (toim.) Akateeminen puheviestintä: Kuinka opettaa 
puheviestintää yliopisto-opiskelijoille? Helsinki, Finn Lectura: 54−78. 

Kumpusalo E (1985) Kokonaisvaltainen diagnostiikka hoidon lähtökohtana yleislääketie-
teessä. Suomen Lääkärilehti 40: 586–588. 

Kurtz SM, Silverman D J, Draper J, van Dalen J & Platt FW (2005) Teaching and learning 
communication skills in medicine. Oxford, Radcliffe Pub. 

Kylmä J & Juvakka T 2007. Laadullinen terveystutkimus. 1. painos. Helsinki, Edita Prima 
Oy: 22. 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992.)  
Larivaara P, Lindroos S & Heikkilä T (2009) Potilas, perhe ja perusterveydenhuolto. Hel-

sinki, Duodecim: 385. 
Larivaara P & Taanila A (2004) Towards interprofessional family-oriented teamwork in 

primary services: the evaluation of an education programme. Journal of Interprofes-
sional Care 18(2): 153−163. 

 Leiman M (2012) Dialogical Sequence Analysis in Studying Psychotherapeutic Discource. 
International Journal of Dialogical Science 6(1): 123–147. 

Levy A (2011) Lääketiteen asiantuntijuus koulutuksen eri vaiheissa. Lääketieteen opiskeli-
joiden yleisorientaatiot, käsitykset hyvän lääkärin ominaisuuksista ja potilastyön hah-
mottumisesta. Oulu, Acta Universitatis Ouluensis Medica D 1088. 

Lewis CC, Matheson DH & Brimacombe CAE (2011) Factors influencing patient disclo-
sure to physicians in birth control clinics: An Application of the communication pri-
vacy management theory. Health Communication 26(6): 506−507. 

Lieblich A, Tuval-Mashiach R & Zilber T (1998) Narrative Research. Reading, Analysis, 
and Interpretations. Applied Social Research Methods Series, Vol. 47. Thousand Oaks, 
Sage Publications. 

Lorencz B (1991) Becoming Ordinary: Leaving the Psychiatric Hospital. Teoksessa: 
Morse J M & Johnson JL (eds.) The Illness Experience. Dimensions of Suffering. Ca-
lifornia, Sage Publications: 140−200. 

Löyttyniemi V (2004) Kerrottu identiteetti, neuvoteltu sukupuoli. Jyväskylä, Minerva. 
251−256. 

Lyons N (2010) Handbook of reflection and reflective inquiry: Mapping a way of knowing 
for professional reflective inquiry. Springer: 101−124. 

Makkonen E (2008) Opiskelua ja työtä. Balint-ryhmien arviointi. Teoksessa: Makkonen E, 
Nick M, Siimes A (toim.) Kerron ja kuuntelen. Työnohjausta Balint-ryhmässä. Hel-
sinki, Duodecim.  

Mann K, Gordon J & MacLeod A (2009) Reflection and reflective practice in health pro-
fessions education: a systematic review." Advances in Health Sciences Education 14 
(4): 595−621. 

Marková I (1990) Introduction. Teoksessa Markova I. & Foppa, K. eds.) The Dynamics of 
Dialogue. London, Harvester Wheatsheaf: 1–22.  

Marková I (2003) Dialogicality and social representations: The dynamics of mind. Cam-
bridge University Press. 



149 

Mertala S (2011) Yhdessä tietämisen episodeja − Terveydenhuollon kompleksiset työympäris-
töt. Akateeminen väitöskirja. Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta. 

Mezirow J (1991) Transformative dimensions of adult learning. San Francisco, Jossey-
Bass.  

Miller G (1997) Becoming Miracle Workers: Language and meaning in brief therapy. 
Transaction Books. New York, Aldine de Gruyter.  

Morris M (1996) Patients’ perceptions of psychiatric home care. Archives of Psychiatric 
Nursing 10(3): 176−183. 

Morse JM & O’Brien B (1995) Preserving self: from victim, to patient, to disabled person. 
Journal of Advanced Nursing 21(5): 886−896. 

Mustajoki P, Saha H & Sane T (toim.) (2003) Potilaan tutkiminen. Helsinki, Duodecim.  
Mäkelä K (1990) Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta. Helsinki, Gaudeamus. 
Mönkkönen K, Pyörälä E & Isotalus P (2007) Medical Students`perceptions of simulated 

patient interviews with amateur actors. Drama og teater indvinglivet 4: 20−25.  
Mönkkönen K (2002) Dialogisuus kommunikaationa ja suhteena. Vastaaminen, valta ja 

vastuu sosiaalialan asiakastyön vuorovaikutuksessa. Kuopion yliopiston julkaisuja E. 
Yhteiskuntatieteet 94.  

Mönkkönen K (2007) Vuorovaikutus. Dialoginen asiakastyö. Helsinki, Edita. 
Nikander P (2003) Moniammatillinen yhteistyö terveydenhuollon työkaluna ja haasteena. 

Vuorovaikutuksellinen näkökulma. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 40: 279–
290. 

Nummenmaa J (2007) Näyttöön perustuvat hoitosuositukset ja yleislääkärin työ. Tampere, 
Acta Universitatis Tamperensis 1204.  

O’Hanlon WH & Weiner-Davis M (1989) In search of solutions: A new direction in psy-
chotherapy. New York, W. W. Norton. 

O’Sullivan M (2012) Optimize High-Current Sensing Accuracy by Improving Pad Layout 
of Low-Value Shunt Resistors. Analog Dialogue 46.2. 

Ojanen S (2009) Ohjauksesta oivallukseen: ohjausteorian käsittelyä. Helsinki, Helsinki 
University Press Palmenia. 

Ong LML, De Haes JC, Hoos AM & Lammes FB (1995) Doctor-patient communication: 
A review of the literature. Social Science Medicine 40(7): 903−918. 

Palsson P, Kellett J, Lindgren S, Merino J, Semple C & Sereni D (2007) Core competen-
cies of the European internist: a discussion paper. Eur J Intern Med 18: 104–108 

Parton N & O’Byrne P (2000) What Do We Mean by Constructive Social Work? Critical 
Social Work 1.2: 1−17.  

Patja K, Litmanen T, Helin-Salmivaara A & Pasternack A (2009) Lääkärin ammatillisen 
osaamisen laajentaminen. Duodecim 125: 2365−2372. 

Pelkonen R (2005) Potilas ja lääkäri. Teoksessa: Saarni S (toim.) Lääkärin etiikka, 6. pai-
nos. Suomen Lääkäriliitto: 17. 

Perttula J (2006) Kokemus ja kokemuksen tutkimus: fenomenologisen erityistieteen tie-
teenteoria. Teoksessa: Perttula J & Latomaa T (toim.) Kokemuksen tutkimus. Merki-
tys, tulkinta, ymmärtäminen. 2. painos. Helsinki, Dialogia: 115–162.  



150 

Peräkylä A (2000) Sairaus, puhe ja vuorovaikutus. Teoksessa: Kangas I, Karvonen S & 
Lillrank A (toim.) Terveyssosiologian suuntauksia. Gaudeamus: 74−84. 

Peternelj-Taylor C & Hartley V (1993) Living with mental illness: professional/family 
collaboration. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services 31(3): 
23−28. 

Pew Health Professions Commission (1994) Pew-Fetzer Task Force on Advancing Psy-
chosocial Health Education. Health Professions Education and Relationship-Centered 
Care. San Francisco.  

Poirier S & Ayres L (1997) Endings, secrets, and silences: Overreading in narrative inquiry. 
Research in nursing & health: 551−557. 

Polkinghorne D (1995) Narrative configuration in qualitative analysis. International journal 
of qualitative studies in education 8.1: 5−23. 

Pollard K., Sellman D & Senior B. (2005) The need for interprofessional working. Teok-
sessa:F Barrett G, Sellman D & J Thomas J (toim.) Interprofessional Working in 
Health and Social Care: Professional Perspectives – An Introductory Text. Basingsto-
ke, Palgrave Macmillan: 7–17. 

Punkanen T (2001) Mielenterveystyö ammattina. Tampere, Tammer-Paino Oy. 
Puustinen R & Louhiala P (2002) Onko plasebo lumetta? Duodecim 118(7): 729–32.  
Pälve H (2013) Etiikka ja lääkärin professio. Teoksessa: Lääkärin etiikka. 7. painos. Suo-

men Lääkäriliitto. 
Rauhala L (1998) Holistinen ihmiskäsitys. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 25(3): 

190−201. 
Rauste-von Wright M (1997) Opettaja tienhaarassa − konstruktivismia käytännössä. Juva, 

WSOY. 
Real K, Bramson R & Poole M-S (2009) The Symbolic and Material Nature of Physician 

Identity: Implications for Physician–Patient Communication. Health Communication 
24.7: 575−587. 

Rekola J (1994) Hoitosuhteen kehittäminen: Balint-ryhmätoiminnan kokemuksia peruster-
veydenhuollossa. Stakes. 

Riessman CK (1993) Narrative analysis (Vol. 30). Sage: 54−60. 
Riessman CK (2008) Narrative methods for the human sciences. Los Angeles, CA, Sage 

Publications. 
Rogers CR & Steven B (1998) Person to Person. Great Britain, Real People Press. 
Riikonen E & Makkonen M (2005) Hyvinvointi ja runsauden kieli. Teoksessa: Saarinen E 

& Hämäläinen RP (toim.) Systeemiäly. Espoo, Helsinki University of technology: 
246−260. 

Riikonen E & Smith GM (1998) Inspiraatio ja asiakastyö. Suom. Kamppikoski P & Riiko-
nen E. Tampere, Vastapaino.  

Roter D, Hall JA & Katz NR (1987) Relations between physicians’ behaviors and ana-
logue patients’ satisfaction, recall, and impressions. Medical care: 437−451. 

Roter D & Hall JA (2006) Doctors talking with patients / patients talking with doctors. 2. 
painos. Westport, Praeger Publishers. 



151 

Roter D & McNeilis KS (2003) The nature of the therapeutic relationship and the assess-
ment of its discource in routine medical visits. Teoksessa: Thompson TL, Dorsey AM, 
Miller KI & Parrott R (toim.) Handbook of health communication. Mahwah, Law-
rence Erlbaum: 121−140.  

Ruishalme O & Saaristo L (2007) Elämä satuttaa. Kriisit ja niistä selviytyminen. Jyväskylä, 
Gummerus kirjapaino Oy. 

Ruusuvuori J (2001) Looking means listening: Coordinating displays of engagement in 
doctor-patient interaction. Social Science & Medicine 52: 1098−1108. 

Ruusuvuori J, Raevaara L & Peräkylä A. (2003). Potilas vaivansa tulkkina–ymmärtääkö 
lääkäri yskän. Suomen lääkärilehti, 58(42), 4219–4225. 

Ruusuvuori J, Nikander P & Hyvärinen M (2010) Haastattelun analyysi. Tampere, 
Vastapaino. 

Ryan A (2010) Reflective Inquiry in the Medical Profession. Teoksessa: Lyons N (toim.) 
Handbook of reflection and reflective inquiry: Mapping a way of knowing for profes-
sional reflective inquiry. Springer: 101−130. 

Ryynänen K (2001) Constructing Physician's Professional Identity: Explorations of Stu-
dents’ Critical Experiences in Medical Education. Oulu, Acta Universitates Ouluensis, 
Series D Medica (650) . 

Saari K (2009) Dialogisuus ja kohtaaminen – Tutkimus kristillisten koulujen toimintakult-
tuurista kasvatussuhteen näkökulmasta. Helsingin yliopisto, Soveltavan kasvatustie-
teenlaitoksen tutkimuksia 307. 

Sackett DL, Haynes RB, Guatt GH Tugwell P (1991) Clinical epidemiology: a basic 
science for clinical medicine. 2. painos. Boston/Toronto, Little, Brown and Company. 

Salokekkilä P (2011) Encounters in the Health Care – The Voice of the Patient Disserta-
tions in Health Sciences. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto.  

Sandelowsky M (1994) The proof is in the pottery: Toward a poetic for qualitative in-
quiry.Teoksessa J. M. Morse (toim.) Critical issues in qualitative research methods. 
Thousand Oaks, Sage: 46–63. 

Saunders J (2004): Uncertainty in Medicine. Teoksessa: Evans M, Louhiala P, Puustinen R 
(toim.) Philosophy for medicine. Applications in a clinical context Radcliffe Medical: 
97−110. 

Schneider EC & Eisenberg JM (1998) Strategies and methods for aligning current and best 
medical practices. The role of information technologies. Western journal of medicine 
168.5: 311. 

Schön D (1983) The reflective practioner: How professionals think in action. New York, 
Basic Books. 

Scott JG, Scott RG, Miller WL, Stange KC & Crabtree BF (2009) Healing relationships 
and the existential philosophy of Martin Buber. Philosophy, Ethics, and Humanities in 
Medicine 4: 11.  

Schouten B (2008) Bad news in medicine, communicating. The International encyclopedia 
of communication. Blackwell reference online. 
http://www.communicationencyclopedia.com. Viitattu 3.6.13. 



152 

Seikkula J (1995) Sosiaaliset verkostot ammattiauttajan voimavara kriiseissä. Helsinki, 
Kirjayhtymä Oy. 

Seikkula J & Arnkil TE (2005) Dialoginen verkostotyö. Tampere, Tammer-Paino Oy. 
Sharf BF & Street Jr RL (1997) The patient as a central construct: Shifting the emphasis. 

Health Communication 9(1): 1−11. 
Sorjonen M-L, Peräkylä A & Eskola K (2001) Keskustelu lääkärin vastaanotolla. Tampere, 

Vastapaino: 49–69. 
Spector-Mersel G (2010) Narrative research: Time for a paradigm. Narrative Inquiry 20(1): 

204−224.  
Spector-Mersel G (2011) Mechanisms of selection in claiming narrative identities: A mod-

el for interpreting narratives. Qualitative Inquiry 17(2): 172−185. 
 Stiles W, Leiman M, Shapiro D, Hardy G., Barkham M, Detert N & Llewelyn S (2006). 

What does the first exchange tell? Dialogical sequence analysis and assimilation in 
very brief therapy. Psychotherapy Research, 16(4): 408–421. 

Stiles B, Osaturke K, Glick M & McKay H (2004) Encounters between internal voices 
generate emotion: An elaboration of the assimilation model. Teoksessa: Hermans H & 
Dimaggio A Dialogical self in psychotherapy. Routledge: 91−107.  

Suchman AL (2005) The current state of the biopsychosocial approach. Families, Systems 
& Health 23(4): 450. 

Suchman AL (2006) A New Theoretical Foundation for Relationship‐centered Care. Jour-
nal of General Internal Medicine 21(1): 40−44. 

Suchman AL, Sluyter DJ, Penelope R & Williamson PR (2011) Leading change in 
healthcare: Transforming organizations using complexity, positive psychology and re-
lationship-centered care. Radcliffe Press: 35−43, 301−319.  

Sutton RE & Wheatley KF (2003) Teachers' emotions and teaching: A review of the litera-
ture and directions for future research. Educational Psychology Review 15(4): 
327−358. 

Swenson SL, Buell S, Zettler P, White M, Ruston DC & Lo B (2004) Patient-centered 
communication: do patients really prefer it? JGIM. Journal of General Internal Medi-
cine 19(11): 1069–1079. 

Syrjäläinen E, Eronen A & Värri V-M (toim.) 2008. Avauksia laadullisen tutkimuksen 
analyysiin. 3. painos. Tampere, Tampereen yliopistopaino Oy.  

Taylor L (2003). Six Minutes for the Patient. Iso-Britannia:Routledge, Alkup. teos. Balint, 
E. (1973). Six minutes for the patient: interactions in general practice consultation. 

The EURACT Educational Agenda. Official final version prepared for WONCA-Region 
Europe Conference in KOS, Greece 2005.  

Thompson TL & Parrott R (2002) Interpersonal communication and health care. Teo-
ksessa: Knapp ML & Daly JA (toim.) Handbook of interpersonal communication. 
Thousand Oaks, Sage: 680−725. 

Tuomi J & Sarajärvi A (2002) Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki, Tammi.  
Tuorila H (2007) Itsepalvelu rapauttaa palvelukulttuuria. Futura 26(4). 
Tuorila H (2013) Potilaan voimaantuminen ei horjuta vaan tukee asiantuntijaa. Lääketie-

teellinen Aikakauskirja Duodecim 129(6): 666−71. 



153 

Tähkä V 1977 Potilas-lääkärisuhde. Helsinki, Kyriiri. 
Vainiomäki P (1995) Kasvamassa lääkäriksi. Tutkimus juonneopetuksen suunnittelusta, 

toteuttamisesta ja vaikutuksista Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa 
vuosina 1989–1993. Turun yliopiston julkaisuja C 117.  

Van Veen, Klaas PS & Van de Ven P-H (2005) One teacher's identity, emotions, and 
commitment to change: A case study into the cognitive–affective processes of a sec-
ondary school teacher in the context of reforms. Teaching and Teacher Education 
21(8): 917−934.  

Varto J (1994) Filosofinen ihmiskäsitys ja toiseus. Teoksessa: J Lehtovaara & R Jaatinen 
(toim.) Dialogissa − matkalla mahdollisuuteen. Tampereen opettajankoulutuslaitoksen 
julkaisuja A21/1994. Tampereen yliopisto: 83−113. 

Voloshinov V (1990) Kielen dialogisuus. Marxismi ja kielifilosofia. Suom. Laine T. Tam-
pere, Vastapaino.  

Vuokila-Oikkonen P (2002) Akuutin psykiatrisen osastohoidon yhteistyöneuvottelun kes-
kustelussa rakentuvat kertomukset. Väitöskirja. Oulun yliopisto. 

Wahlström J (1999) Psykoterapia keskusteluna ja kertomusten kudelmana. Teoksessa: 
Ihanus J (toim.) Kulttuuri ja psykologia: 217−240. 

Watkins C, Daniels L, Jack C, Dickinson H & van den Broek (2001) Accuracy of a single 
question in screening for depression in a cohort of patients after stroke: comparative 
study. British Medical Journal 323; 1159. 

Weick KE & Sutcliffe (2001) Managing the unexpected. San Francisco, Jossey-Bass: 
10−11. 

Weingarten K (1998) The small and the ordinary: The daily practice of a postmodern nar-
rative therapy. Family process 37.1: 3−15. 

West L (2001) Docters on the Edge. General Practitioners, Health and Learning in the 
Inner-City. Free Association Books. London 

Widder J (2004):The origins of medical evidence:communication and experimentation. 
Med Health Care Philos 7: 99–104. 

Wink H (2007) Kehityskeskustelu dialogina ja diskursiivisina puhekäytäntöinä. Tapaustut-
kimus kehityskeskusteluista metsäteollisuuden organisaatiossa. Tampere, Acta Uni-
versitatis Tamperensis 1238. 

W. O. N. C. A. Europe (2002). The European definition of general practice/family medi-
cine. Barcelona, WONCA Europe. 

Wortham S (2001) Narratives in Action. A Strategy for Research and Analysis. New York, 
Teachers College Press: 70–75. 

Xie B (2009) Older adults’ health information wants in the internet age: Implications for 
patient-provider relationships. Journal of Health Communication 14: 510−524. 

Åstedt-Kurki P & Nieminen H (1997) Fenomenologisen tutkimuksen peruskysymykset 
hoitotieteessä. Teoksessa: Paunonen M & Vehviläinen-Julkunen K. (toim.) Hoitotie-
teen tutkimusmetodiikka. Juva, WSOY: 152–163. 

  



154 

 



155 

Liite 1 General Practice -koulutusesite 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (PPSHP) yleislääketieteen yksikkö järjestää 

yhdessä Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan terveystieteiden laitoksen kanssa yleislääke-

tieteeseen erikoistuville lääkäreille 2-vuotisen prosessikoulutuksen. Koulutus tukee monipuolisesti 

yleislääketieteen asiantuntijaksi kehittymistä ja työn hallintaa. 

Koulutusohjelma käynnistyy maaliskuussa 2008 ja päättyy helmikuussa 2010. Koulutuksen teoreet-

tinen osa ja käytännön harjoittelu pohjautuvat lääketieteen kansainvälisiin ja kansallisiin tutkimuk-

siin ja käytännön kokemuksiin sekä EURACT:ssa (European Academy of Teachers in General 

Practice) vuosina 2002 ja 2005 laadittuihin ohjelmiin. Koulutuksen tarkoituksena on parantaa yleis-

lääkärin työn laatua ja tehokkuutta sekä yhtenäistää ja syventää yleislääkärin ammatillista osaamis-

ta EU:n alueella. 

Koulutuksen suunnittelussa on vastannut PPSHP:n yleislääketieteen yksikön johtoryhmä yhdessä 

yleislääketieteen aluekoordinaattoreiden kanssa. 

Koulutuksen sisältö koostuu yleislääkärin työn perusperiaatteista ja ydin-
osaamisalueista ja sen tavoitteena on antaa lääkärille valmiudet: 

• edistää potilaiden, perheiden ja alueensa väestön terveyttä ja ymmärtämään sairauksi-

en ennaltaehkäisyn osana työtä 

• hoitaa potilaita perusterveydenhuollossa 

• työskentelyyn potilas- ja perhekeskeisellä tavalla 

• muodostaa hyvin toimiva potilas-lääkäri suhde, joka tukee hoidon jatkuvuutta 

• käyttää työssään biopsykososiaalista toimintamallia 

• käyttää kliinisiä ongelmanratkaisutaitoja 

• työskentelyyn myös muiden peruspalveluiden ammattilaisten ja muiden erikoisalojen 

spesialistien kanssa 

• käyttää työssään nykyaikaista terveysteknologiaa 

• oman työn hallintaan ja moniammatillisiin yhteistyötaitoihin 
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Koulutuksen rakenne: 

Koulutus koostuu 20 lähiopetuspäivästä. Lähiopetuspäivät jakautuvat aamupäivän teoriaopetukseen ja 

harjoituksiin sekä iltapäivän pienryhmiin, joissa koulutettavat tutustuvat omaan taustaansa ja omaan per-

soonaansa työvälineenä. Iltapäivillä perehdytään myös koulutettavien hoidossa oleviin potilastapauksiin 

(työnohjaus). Työnohjauksesta osa toteutetaan suorana työnohjauksena koulutettavien työpaikalla tai 

etäyhteyksien avulla. 

Koulutuksen lopullinen sisältö laaditaan asiantuntijoiden, kouluttajien ja koulutettavien yhteistyönä. 

Koulutuksen kohderyhmä: 

Koulutus soveltuu teoreettiseksi koulutukseksi yleislääketieteeseen erikoistuville. Koulutukseen voidaan 

ottaa 16 (-18) erikoistuvaa lääkäriä. Mikäli tilaa jää, ryhmään voidaan ottaa jo erikoistuneita yleislääkäreitä 

(kouluttaja/ohjaajalääkärit). 

Hakuaika: 31.1.2008 mennessä. 

Koulutukseen hakeutuvilta pyydetään vapaamuotoinen hakemus. Koulutukseen hyväksymisen edellytykse-

nä on lääketieteen lisensiaatin tutkinto ja ilmoittautuminen yleislääketieteen erikoistumiskoulutukseen. 

Pääkouluttajat: 

Professori Sirkka Keinänen – Kiukaanniemi, professori Pekka Larivaara, professori Anja Taanila, professo-

ri Markku Timonen. 

Lisäksi koulutuksessa käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita. 

Koulutuksen vastuuhenkilöt: 

Ylilääkäri Sirkka Keinänen – Kiukaanniemi 

Koulutusylilääkäri Pekka Larivaara 

Koulutussuunnittelija Ulla Isopahkala 
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Koulutuksessa käytettävä kirjallisuus: 

• Kumpusalo, E. & Ahto, M. & Eskola, K. & Keinänen-Kiukaanniemi, S. & Kosunen E. & Kun-

namo, I. & Lohi, J. (toim.) Yleislääketiede. 2005. Duodecim. ISBN 951-656-119-5 

• Susan McDaniel, Thomas L. Campbell, Jeri Hepworth & Alan Lorenz. Family-Oriented Prima-

ry Care. 2003. Second Edition. Springer. ISBN 0-387-98614-6 

• Vertio, H. Terveyden edistäminen. Sairaanhoitajien koulutussäätiö, Suomen Syöpäyhdistys. 

Helsinki, 1992.  

• Stewart, M. & Brown, J.B., Weston, W.W. & McWhinney I.R., & McWilliam L.C. & Freeman, 

T.R. Patient-Centered Medicine. Transforming the Clinical Method. 1995. SAGE Publications. 

ISBN 0-8039-5689-4 

• Launer, J. Narrative-based Primary Care. A practical guide. 2002. Radcliffe Medical Press. 

ISBN 1-85775-539-1 

• Isohanni, M. & Larivaara, P. & Winblad, I. Perusterveydenhuollon psykiatria 1996. Duodecim. 

ISBN 951-8917-75-2 

• Larivaara P. & Lindroos, S. & Heikkilä T. (toim.) Potilas, perhe ja verkostot. Julk. loppuvuodes-

ta 2008 
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Liite 2 GP-koulutuspäivän ohjelma 26.9.2008 

 

 
 
 
 
 

GP-koulutuspäivän ohjelma yleislääketieteeseen erikoistuville 
Aika: Perjantai 26.09.2008 klo 8:30 – 16:00 
Paikka: Siilasvuon Talo K2, Siilasvuon Sali, Tykistökatu 2, OULU
OHJELMA  
8:30 – 9:00 AAMUKAHVI 
9:00 – 9:15 
 
 
 
 
9:15 - 10:45 
 

Koulutuspäivän avaus 
Pekka Larivaara, Oulun yliopisto 
Ulla Isopahkala, OYS/Yleislääketieteen yksikkö 
Ritva Vatjus, Oulun yliopisto 
 
Teema: `Työskentely potilaskeskeisellä tavalla`  
Ryhmätyöskentelyn I-vaihe 
Kirjallisuus: 
Stewart M. & kump. Patient-Centered Medicine. 
(Luku 1-5, 7-8. Uuden painoksen mukaan luvut 1-3.) 
 

10:00 – 10:15 (TAUKO) Lääketehtaan edustajan puheenvuoro 
 
10:15 – 11:00 

 
Ryhmätyöskentelyn II-vaihe 
Kirjallisuus: 
Stewart M. & kump. Patient-Centered Medicine. 
(Luku 1-5, 7-8. Uuden painoksen mukaan luvut 1-3.) 
 

11:00 – 12:15 Harjoituksia potilaskeskeisestä työskentelystä 
 

12:15 - 13:00 LOUNAS 
 
13:00 – 16:00 

 
Pienryhmät 
Sukupuu 
Case-tapaus, työnohjaus 
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