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Terveysneuvonta toteutuu vuorovaikutuksen keinoin. Tutkimuksessa tarkasteltiin 
neuvonantamisen toteutumista opiskeluterveydenhuollossa neljän eri teeman osalta: uni ja 
nukkuminen, ravitsemus, liikkuminen ja päihteet. Terveydenhoitajien ja opiskelijoiden 
välisen vuorovaikutuksen ja neuvonannon rakentumista tarkasteltiin erityisesti kysymys – 
vastausvierusparien kautta.  
  
Tutkimusaineisto kerättiin tammikuussa 2017. Tutkimukseen osallistui viisi ammatillisen 
oppilaitoksen terveydenhoitajaa ja viisi 16–20-vuotiasta opiskelijaa. Terveysneuvontatilanteet 
tallennettiin videokameralla ja sanelukoneella. Tutkimusaineisto analysoitiin soveltaen 
keskustelunanalyysin menetelmällä aineistolähtöisesti.  
 
Neuvonanto toteutui pääasiassa hoitajan arvioiman muutostarpeen pohjalta. Hoitajien antamat 
neuvot olivat suoria tai epäsuoria ohjeita toimintatavan muuttamiseksi tai ongelman 
ratkaisemiseksi. Neuvoja annettiin myös kysymyksiin sidottuna. Neuvoissa terveydenhoitajat 
kertoivat, mitä opiskelijan tulisi tehdä tai olla tekemättä. Neuvoja annettiin tyypillisesti 
teeman loppupään episodeissa, mutta myös yksittäisissä episodeissa keskustelun eri vaiheissa. 
Neuvot annettiin tyypillisimmin joko käyttämällä yksikön 2.persoonamuotoa tai passiivia. 
Opiskelijat vastaanottivat neuvot joko hyväksyen tai hyläten. Aina opiskelijoille ei jäänyt tilaa 
kommentoida annettua neuvoa. Terveydenhoitajat hallitsivat keskustelujen kulkua 
kysymyksillä. Terveydenhoitajien esittämien suljettujen kysymysten määrä oli suurempi kuin 
avoimien kysymysten määrä. Opiskelijoiden vastaukset hoitajien esittämiin kysymyksiin 
muodostuivat puheenvuoron aikana joko yhdestä sanasta, lauseesta tai useamman lauseen 
kokonaisuudesta. Useamman lauseen kokonaisuuksissa lauseet selittivät tai tarkensivat 
opiskelijan edellä antamaa vastausta. Terveydenhoitajat reagoivat opiskelijoiden 
vastauspuheenvuoroihin joko dialogipartikkeleilla, kysymyslauseilla, palautteella, mielipiteen 
tai arvion ilmauksella, ehdotuksella tai neuvonnalla. Mikäli terveydenhoitaja reagoi 
opiskelijan puheenvuoroon vain yksittäisellä dialogipartikkelilla, jatkoi opiskelija useimmiten 
puhetta. Dialogipartikkelin jatkoksi esitetty kysymys puolestaan rajasi opiskelijan puhetta. 
Keskusteluaiheista toiseen siirryttiin pääasiassa terveydenhoitajan esittämän kysymyksen 
kautta. 
 
Tulosten pohjalta voidaan todeta, että terveydenhoitajat olivat enemmän hoitaja- kuin 
opiskelijalähtöisiä ja antoivat enemmän suoria neuvoja kuin ohjausta. Jotta 
asiakaslähtöisyyttä, opiskelijoiden muutosvalmiutta sekä aktiivisuutta 
vuorovaikutustilanteissa voitaisiin lisätä, on hoitajien osaamista vaikuttavan neuvonnan osalta 
kuitenkin tarpeen kehittää. Lisäksi terveydenhoitajat tarvitsevat enemmän tietoa 
teoriapohjaisesta ja näyttöön perustuvasta neuvonnasta. 
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ABSTRACT 
 
 
Arja Taipale (2018). Advice given by public health nurses during the health dialogue in 
vocational schools. Faculty of Sport and Health Sciences, University of Jyväskylä, Master’s 
thesis, 83 pages, 13 appendices. 
 
The health counseling is realized by means of interactions. In this thesis, giving advice was 
observed on four different themes: sleep, nutrition, exercising and substance use. The 
development of the interaction between public health nurses and students and counseling 
conversation was observed especially based on question-answer pairs. 
 
The research material was collected in January 2017. Five public health nurses and five 
students aged between 16 and 20 from vocational schools participated in this research. The 
health counseling sessions were recorded with a video camera and a digital recorder. The 
research material was analyzed by applying the conversation analysis method.  
 
Advice was mainly given based on the need for change evaluated by the nurse. The advice 
given by the public health nurses consisted of direct or indirect instructions to change the way 
of acting or to solve the problem. Advice was also given as a part of the questions. When 
offering advice, the public health nurses told the student what they should do and should not 
do. The advice was typically given in episodes which were the last part of the theme, but 
some advice was given also in the different phases of the discussion in a single episode. The 
advice was given either using the second-person in singular or passive. The students either 
accepted or declined the advice. The students did not always get space to comment on the 
advice. The public health nurses lead the discussion by using the questions. The number of 
close-ended questions was greater than the number of open-ended questions among the 
questions the public health nurses asked the students. The students answered the questions 
made by the public health nurses using one word, one sentence or multiple sentences. In the 
case of multiple sentences, the student explained or expanded the answer given earlier. The 
public health nurses responded to students’ answers with a dialog particle, asking questions, 
giving feedback, expressing an opinion or an evaluation, giving a suggestion or advice. If the 
public health nurse responded with only one dialog particle, the student continued the 
discussion in most cases. The question asked after the dialog particle, on the other hand, 
limited the student’s speech. The transition from one topic to another mainly happened 
through the questions made by the public health nurse. 
 
Based on the results, counseling by public health nurses was more nurse-oriented than 
student-oriented and more direct than guiding. To increase the student-oriented approach, 
students’ readiness for change and students’ activity in the interaction situations, the public 
health nurses’ knowledge on influential counseling need to be improved. In addition, the 
public health nurses need more knowledge about theory-based and evidence-based lifestyle 
counseling.  
 
Keywords: public health nurse, adolescents, counseling, interaction 
 



 
 

SISÄLLYS  

 

1 JOHDANTO........................................................................................................................ 1 

2 NUORTEN TERVEYS ....................................................................................................... 4 

2.1 Nuorten terveyskäyttäminen ........................................................................................ 5 

2.2 Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden terveys ..................................................... 6 

3 OPISKELUTERVEYDENHUOLTO ................................................................................. 8 

3.1 Terveydenhoitaja nuorten terveyden edistäjänä........................................................... 9 

3.2 Terveystarkastukset ja -tapaamiset opiskeluterveydenhuollossa ............................... 10 

4 NEUVONTA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ............................................................ 14 

4.1 Vuorovaikutus neuvontatilanteissa ............................................................................ 17 

4.2 Muutosta tukeva terveysneuvonta ............................................................................. 20 

5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET ................................ 23 

6 KESKUSTELUNANALYYSI TUTKIMUKSEN VIITEKEHYKSENÄ ........................ 24 

7 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS ........................................................................................ 28 

7.1 Aineistonkeruun prosessi ........................................................................................... 28 

7.2 Aineiston kuvaus ........................................................................................................ 29 

7.3 Aineiston analyysi ...................................................................................................... 30 

8 TULOKSET ...................................................................................................................... 33 

8.1 Uniongelman korjaaminen ja riittävä uni .................................................................. 33 

8.2 Ateriarytmi, ruokavalion monipuolisuus sekä ravitsemussuositukset ....................... 42 

8.3 Liikkumisen mielekkyys ja liikuntasuositukset ......................................................... 50 

8.4 Päihteiden käytön lopettaminen ja käyttöön liittyvät vaarat ...................................... 57 

9 POHDINTA ...................................................................................................................... 68 

9.1 Keskeisten tulosten tarkastelu ja johtopäätökset........................................................ 68 

9.2 Eettisyys ja luotettavuus ............................................................................................ 75 

9.3 Jatkotutkimusehdotukset ............................................................................................ 76 

LÄHTEET ................................................................................................................................ 77 



 
 

LIITTEET .....................................................................................................................................  

 



1 
 

1 JOHDANTO 

 

Terveydenhoitajatyön pohjana voidaan pitää 1900-luvun alun teollistumisen ja 

koululaitoksemme kehittymisen myötä tullutta tarvetta välittää kansalle terveystietoa sekä 

tarvetta toteuttaa valistustyötä, jotta kansa saisi apua tautien torjumisessa ja leviämisen 

ehkäisyssä (Haarala & Tervaskanto-Mäentausta 2015, 8-9). Tänä päivänä terveydenhoitaja 

toimii yhä terveyden edistämisen ja kansanterveystyön asiantuntijana (Haarala & 

Tervaskanto-Mäentausta 2015, 14-15). Terveydenhoitajan työstä keskeisen osan muodostavat 

terveyden edistämiseen ja terveyden ylläpitämiseen tähtäävät preventiiviset ja promotiiviset 

toimet, joiden avulla on mahdollista pyrkiä kaventamaan terveyseroja väestössä (Haarala & 

Tervaskanto-Mäentausta 2015, 15; Myllymäki ym. 2017).  

 

Nuorten terveyden edistämistyössä terveydenhoitajan roolia pidetään keskeisenä (Baisch ym. 

2011; Golsäter ym. 2016; Magnusson ym. 2012; Myllymäki ym. 2017; Ravenna & Cleaver 

2016; ), sillä terveydenhoitajat tapaavat vuosittain paljon nuoria oppilaitoksissa (Golsäter ym. 

2016; Myllymäki ym. 2017). Näissä tapaamisissa voidaan muodostaa kokonaiskuva 

opiskelijan terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja auttaa nuorta näkemään 

niiden vaikutukset terveyteen (Golsäter ym. 2016; Golsäter ym. 2012; Kasila 2011, 120; 

Laakso & Kunttu 2011, 106; Pirskanen & Pietilä 2011, 187). Hoitajilla on siten mahdollisuus 

vaikuttaa siihen, millaisia terveyteen vaikuttavia valintoja nuoret tekevät (Kasila 2011, 120). 

On myös tärkeää huomioida, että lapsuudessa ja nuoruudessa omaksutut tavat luovat pohjan 

aikuisiän terveydelle ja terveyskäyttäytymiselle (Elgar ym. 2015; Klockars 2011, 18; 

Poutiainen ym. 2015; Ridder ym. 2014). Koska nuoruutta pidetään elämän toisena 

mahdollisuutena (Klockars 2011, 18), on tarkoituksenmukaiseen neuvontatyöhön syytä 

panostaa (Myllymäki ym. 2017).  

 

Neuvonta on merkittävä osa terveydenhoitajan työtä (Myllymäki ym. 2017). Neuvonta on 

vaativaa, mutta sen keinoin voidaan edistää terveyttä, ehkäistä ongelmien paheneminen sekä 

vähentää terveydenhuollon kustannuksia (Myllymäki ym. 2017). Neuvonnan avulla voidaan 

auttaa asiakasta muuttamaan haitallinen käyttäytymistapa terveydelle suotuisammaksi 

(Myllymäki ym. 2017). Neuvontatyön tulee olla laadukasta, asiakaskeskeistä, tavoitteellista, 

vuorovaikutteista, hyödyllistä, tarkoituksenmukaista sekä näyttöön perustuvaa (Myllymäki 

ym. 2017) eettisistä ja vaikuttavista syistä (Magnusson ym. 2012). Käyttäytymisen muutos 

vaatii sekä asiakkaalta että terveydenhoitajalta aikaa, ponnisteluja ja motivaatiota (Noordman 
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ym. 2013). Ihmiset suhtautuvat usein ristiriitaisesti käyttäytymisen muutokseen ja motivaation 

taso muutokseen vaihtelee (Noordman ym. 2013). Terveyskäyttäytymisen muutosta tukeva 

neuvonta edellyttää, että terveydenhoitaja hallitsee erilaisia neuvontakeinoja sekä tuntee 

muutosprosessin etenemisen vaiheet ja osaa huomioida ne neuvontatyössä (Kasila 2011, 120; 

Pbert ym. 2012). Yksi menetelmä, jonka avulla voidaan auttaa nuorta muuttamaan 

käyttäytymistä toivotummaksi, on motivoiva haastattelu (Bonde ym. 2014; Erol & Erdogan 

2008; Noordman ym. 2013; Pfister-Minogue & Salveson 2010; Robbins ym. 2012; Walpore 

ym. 2013). Tutkimustieto osoittaa, että terveydenhoitajat tarvitsevat neuvontakeinojen ja 

muutosprosessin vaiheiden tuntemisen lisäksi lisätietoa neuvottavasta aiheesta. Neuvonta ei 

kuitenkaan voi olla pelkkää tiedon antamista (Loman 2008).  

 

Koska neuvonta toteutetaan vuorovaikutuksen keinoin (Juhila 2000, 125; Kasila 2011, 120), 

on myös tiedostettava vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä, joita laadukas ja vaikuttava 

neuvonta edellyttää. Onnistunut vuorovaikutustilanne ei ole yksin terveydenhoitajan käsissä 

oleva asia, sillä vuorovaikutus edellyttää molempien osapuolten osallistumista ja halua 

(Kasila 2011, 120). Terveydenhoitajan on kyettävä luomaan luottamuksellinen ja myönteinen 

ilmapiiri (Bannink ym. 2014; Freake ym. 2007; Kasila 2011, 120; Myllymäki ym. 2017; 

Summach 2011). Neuvonta- ja vuorovaikutustilanteissa korostuu kuuntelun (Freake ym. 

2007; Loman 2008; Summach 2011) ja kuulluksi tulon merkitys (Freake ym. 2007). Myös 

terveydenhoitajan empaattisuudella, valitsemilla sanoilla (Loman 2008) ja kehonkielellä 

(Mayor & Bietti 2017) sekä käytettävissä olevalla ajalla (Summach 2011) on merkitystä 

vuorovaikutustilanteeseen. Hoitajien tapa ottaa asioita puheeksi vaikuttaa siihen, millaisia 

vastauksia nuoret antavat (Juhila 2000, 125). Se millaiseksi vastaanottotilanne muotoutuu, ei 

ole yhdentekevää, sillä mikäli nuorella on myönteisiä kokemuksia avun saamisesta, hän hakee 

todennäköisemmin apua myös tulevaisuudessa (Freake ym. 2007). Vuorovaikutustilanteessa 

terveydenhoitajalla ja opiskelijalla on omat roolinsa. Mayorin ja Biettin (2017) mukaan 

institutionaalinen vuorovaikutustilanne on usein terveydenhoitajan osalta valta-asemallinen. 

Hoitajien onkin arvioitava omaa vuorovaikutustaan ja käytettävä nuoren kanssa autonomiaa 

tukevaa vuorovaikutustyyliä (Loman 2008). 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ammatillisten oppilaitosten terveydenhoitajien toteuttamaa 

neuvonantoa terveystarkastusten aikaisissa neuvontatilanteissa. Kansainvälisesti tarkasteltuna 

nuorten terveyttä uhkaavat lihavuus, vähäinen liikkuminen, riittämätön uni, tupakointi, 

päihteiden käyttö ja masennus (WHO 2014a). Myös sosioekonomisella asemalla on todettu 
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olevan yhteys terveyteen (Brobeck ym. 2014). Suomessa ammatillisissa oppilaitoksissa 

opiskelevien nuorten terveydentilan ja elintapojen on todettu olevan monilta osin huonommat 

kuin lukiolaisilla (THL 2015). Kaikkineen nuorten terveyttä uhkaavat siis mitä suurimmassa 

määrin tekijät, joihin on mahdollista pyrkiä vaikuttamaan terveyden edistämisen ja 

terveysneuvonnan keinoin (Brobeck ym. 2014; Melvin ym. 2017; Myllymäki ym. 2017; 

Vallis 2013). Jotta terveyseroja voitaisiin kaventaa ja ongelmien pahenemista ehkäistä, 

tarvitaan vaikuttavaa terveyden edistämistyötä (Myllymäki ym. 2017).  

 

Terveysneuvontaan liittyvää tutkimustietoa on paljon (esim. Absetz & Hankonen 2017; 

Brobeck ym. 2014; Golsäter ym. 2011; Hörnstern ym. 2013; Myllymäki ym. 2017). Sen 

sijaan tutkimustietoa terveystarkastusten aikaisesta terveysneuvonnasta, joka kohdistuisi 

nuoriin, on vähän (esim. Golsäter ym. ). Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa uutta 

tietoa ja selvittää, mistä terveystarkastuksissa puhutaan ja miten terveystarkastuksissa 

puhutaan. Tutkimuksessa selvitetään millaisia neuvot ovat ja miten neuvoja annetaan, miten 

neuvonantoon tullaan ja miten neuvot vastaanotetaan. Tässä tutkimuksessa neuvonannolla 

tarkoitetaan puhetta, jossa terveydenhoitaja suosittelee opiskelijalle nykyisen 

käyttäytymistavan muuttamista tai esiin tulleen ongelman korjaamista tietyllä tavalla. Myös 

Juhila (2000, 106-107) määrittelee neuvon samansuuntaisesti.  

 

Koska opiskeluterveydenhuoltoa velvoittavassa lakitekstissä käytetään termejä 

terveystarkastus ja terveysneuvonta (Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollosta 2011), käytetään niitä selkeyden vuoksi myös tässä tutkimuksessa 

sanojen terveystapaaminen ja ohjaus sijaan. Nuoreen viitataan tässä tutkimuksessa myös 

sanoilla asiakas tai opiskelija.  
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2 NUORTEN TERVEYS 

 

Nuoruus on erillinen elämänvaihe lapsuuden ja aikuisuuden välissä (Elgar ym. 2015; WHO 

2014a); nuori ei siis enää ole lapsi vaan uudeksi muotoutuva yksilö (Geldard & Geldard 2004, 

8-9). Nuoruudesta ei ole olemassa yhtä ainoaa ikämääritelmää (WHO 2014a). Se voidaan 

jakaa varhaisnuoruuteen (12–14-vuotiaat), varsinaiseen nuoruuteen (15–17-vuotiaat) ja 

jälkinuoruuteen (18–22-vuotiaat) (Aalberg & Siimes 2007, 67). Näiden ikäkausien tehtävänä 

on valmistaa nuori kohti aikuisuutta (Aalberg & Siimes 2007, 68).  

 

Nuoruus on kuohunnan (Freake ym. 2007), ristiriitojen ja epävarmuuden aikaa, mutta se on 

myös uusi mahdollisuus muuttaa persoonallisuuden ja elämän suuntaa (Aalberg & Siimes 

2007, 67-68, Hutchinson ym. 2012; Klockars 2011, 18). Nuoruuteen liittyy voimakkaasti 

biologinen, fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen kehittyminen (Geldard & 

Geldard 2004, 4-13). Nämä näyttäytyvät erilaisina fyysisinä muutoksina kehossa, 

seksuaalisuuden heräämisenä, vanhemmista irtautumisena, itsenäistymisenä, identiteetin 

muodostumisena, ajattelun monipuolistumisena, kriittisyytenä sekä sosiaalisten suhteiden 

merkityksen vahvistumisena (Geldard & Geldard 2004, 3-9). Nuoruuteen nähdään usein 

kuuluvan myös itsekeskeisyys, riskienotto, kokeiluhalu, käsitys vaurioitumattomuudesta sekä 

päihde- ja tupakkakokeilut (Geldard & Geldard 2004, 36-40). Nuoren tekemillä valinnoilla 

voi olla vaikutusta terveyteen ja hyvinvointiin sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä 

(Hutchinson ym. 2012; Ridder ym. 2010; WHO 2014a, WHO 2014b). Lisäksi lapsena ja 

nuorena omaksutut tavat luovat pohjan aikuisiän terveydelle ja terveyskäyttäytymiselle (WHO 

2014a, WHO 2014b). 

 

Nuoruuteen liittyviä kokeiluja voidaan pitää vastauksena uusiin, hämmennystä aiheuttaviin 

tilanteisiin (Geldard & Geldard 2004, 33). Toisaalta kokeiluilla nuori myös etsii itselleen 

sopivia arvoja ja normeja (Aalberg & Siimes 2007, 69). Kehittymättömyytensä ja ikään 

kuuluvan itsekeskeisyytensä vuoksi nuori tekee myös virheellisiä tulkintoja ympäristöstään 

(Aalberg & Siimes 2007, 69). Itsenäistymispyrkimyksissään ja perheen vaikutuksen 

vähentyessä nuori saattaa altistua elinympäristöissään vaaroille, jotka voivat ilmetä 

epäsosiaalisena käyttäytymisenä (Geldard & Geldard 2004, 33-41) tai haitallisina 

elämäntapoina (Ridder ym. 2010).  
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2.1 Nuorten terveyskäyttäminen 

 

Nuorten terveyttä ja hyvinvointia uhkaavia tekijöitä ovat maailmanlaajuisesti tarkasteltuna 

lihavuus, vähäinen liikkuminen, riittämätön uni, tupakointi, päihteiden käyttö ja masennus 

(WHO 2014a). Nuorten ylipaino ja lihavuus ovat lisääntyneet viimeisten vuosikymmenten 

aikana (Helseth ym. 2017; Loman 2008; Pbert ym. 2012; Ridder ym. 2010). Ridderin ym. 

(2010) mukaan tutkimukset osoittavat, että ikäkauteen liittyvien muutosten vuoksi 

liikkumisen määrä vähenee ja epäterveellinen syöminen yleistyy. Nuorten 

mielenterveysongelmat ovat myös lisääntyneet viimeisten vuosikymmenten aikana (Ravenna 

& Cleaver 2016). Lisäksi tupakointi ja päihteiden käyttö ovat nuorten keskuudessa yleistä 

(WHO 2014b), joskin Suomessa tupakointi on hieman vähentynyt (Poutiainen ym. 2015a). 

 

Lapsuudessa ja nuoruudessa omaksutut elämäntavat (Klockars 2011, 18; Poutiainen ym. 

2015b) sekä perheen sosioekonominen asema (Elgar ym. 2015) luovat pohjan aikuisiän 

terveyskäyttäytymiselle ja terveydelle (Elgar ym. 2015; Klockars 2011, 18; Poutiainen ym. 

2015b). Toisaalta kaikki lapsessa itsessään ja ympäristössä oleva vaikuttaa siihen, miten lapsi 

kasvaa ja kehittyy (Golsäter ym. 2016). Lisäksi nuoruudessa ikätovereiden merkitys on 

aiempaa suurempi ja vaikuttaa omaan toimintaan (Ridder ym. 2010). Terveyden edistämisen 

kannalta nuoruus on haastava elämänvaihe, sillä nuoret hakevat valinnoillaan ennen kaikkea 

hyväksyntää vertaisiltaan (Aalberg & Siimes 2007). Omien tapojen muuttaminen ei myöskään 

ole vaivatonta (Räsänen 2010, 110). Nuoruutta kuitenkin pidetään elämän toisena 

mahdollisuutena (Klockars 2011, 18). Näin ollen nuoret tarvitsevat tarkoituksenmukaista 

neuvontaa elintapojen muutosta koskien (Myllymäki ym. 2017). Koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollon lakisääteisillä palveluilla voidaan vastata näihin tarpeisiin (Kunttu 

& Laakso 2011, 79; Kolimaa, 2011, 74).  

 

Ridderin ym. (2010) tutkimuksessa nuoret osoittivat olevansa tietoisia terveellisten 

elämäntapojen periaatteista ja tärkeydestä, mutta terveys ei ollut päätöksenteossa 

tärkeysjärjestyksensä kärjessä. Nuoret pitivät ylipainoa kielteisenä asiana, mutta eivät tehneet 

tekoja sen estämiseksi (Ridder ym. 2010). Nuoret odottivat vanhempien kannustavan 

terveellisiin elämäntapoihin tarjoamalla terveellisiä mahdollisuuksia ravitsemukseen ja 

liikuntaan, mutta epäterveelliset valinnat kavereiden kanssa olivat houkuttavampia (Ridder 

ym. 2010). Nuoret kokivat, että koska he ovat terveitä, heillä ei ole tarvetta muuttaa 

käyttäytymistä (Ridder ym. 2010).  
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2.2 Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden terveys 

 

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2016 ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeli 161 100 

opiskelijaa ja lukioissa 103 600 opiskelijaa (SVT 2017a, SVT 2017b). Sekä lukioissa että 

ammatillisissa oppilaitoksissa uusista opiskelijoista suurin osa oli 16 -vuotiaita vuonna 2012. 

Huomion arvoista on, että lukiolaisissa (30 000) tämän ikäisiä nuoria oli suhteessa enemmän 

kuin ammatillisen oppilaitoksen (23 000) opiskelijoissa (SVT 2014), vaikka opiskelijoiden 

kokonaismäärän suhde on päinvastainen. Tämä kertoo siitä, että lukioon siirrytään pääasiassa 

suoraan peruskoulusta, kun taas ammatillisen oppilaitoksen opiskelijalla voi olla taustalla 

koulun aloituksen lykkäys alakoulussa, luokalle jääminen, jääminen ilman tutkintoon johtavaa 

opiskelupaikkaa peruskoulun päättymisen jälkeen, aiempi opintojen keskeyttäminen, paluu 

opintoihin joko työelämästä tai työttömyyden jälkeen tai maahanmuutto.  

 

Nuorten terveyttä, hyvinvointia, opiskelua ja elintapoja selvitetään joka toinen vuosi 

Kouluterveyskyselyllä (Kunttu ym. 2011, 102; THL 2015). Ammatillisissa oppilaitoksissa 

opiskelevien elämäntavat ovat monelta osin huonommat kuin lukiolaisilla (Hankonen ym. 

2017). Vuonna 2015 ammatillisten oppilaitosten pojista 36% arvioi terveytensä erittäin 

hyväksi ja 48% melko hyväksi. Lukiolaisista pojista puolestaan 40% arvioi terveydentilansa 

erittäin hyväksi ja 47% melko hyväksi (THL 2015). Ammatillisten oppilaitosten tytöistä 18% 

arvioi terveytensä erittäin hyväksi ja 57% melko hyväksi. Lukiolaisilla tytöillä vastaavat luvut 

olivat 24% (erittäin hyvä) ja 57% (melko hyvä) (THL 2015). Vaikka suurin osa nuorista 

arvioi terveytensä hyväksi, on tärkeää huomioida, että ammatillisissa oppilaitoksissa 14% 

pojista kokee terveytensä keskinkertaiseksi ja 3% melko tai erittäin huonoksi (THL 2015). 

Ammatillisten oppilaitosten tytöistä jopa 25% kokee samoin – 21% keskinkertaiseksi ja 4% 

huonoksi tai erittäin huonoksi. Lukiolaisista pojista vastaavasti kokee 14% eli 12% 

keskinkertaiseksi ja 2% huonoksi tai erittäin huonoksi, tytöillä luvut ovat 16% ja 2% (THL 

2015). 

 

Kouluterveyskyselyn (THL 2015) tulosten mukaan voidaan myös todeta, että ammatillisissa 

oppilaitoksissa opiskelevista nuorista useammat nukkuvat alle 8h verrattuna lukiolaisiin. 

Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat syövät myös harvemmin aamupalaa ja lounasta 

kuin lukiolaiset. Samoin on sekä hengästymistä aiheuttavan liikunnan määrän että päihteiden 

käytön osalta niin tyttöjen kuin poikienkin kohdalla. Lukiolaisista pojista päivittäin tupakoi 

5%, ammatillisten oppilaitosten pojista 28%. Tupakoivien tyttöjen osalta luvut ovat 6% ja 
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33%. Lukiolaispojista alkoholia käyttää vähintään viikoittain 8% ja ammattikoululaisista 

pojista 16%. Tytöillä vastaavat luvut ovat 5% ja 12%. Lukiolaispojista 85% ei ole koskaan 

kokeillut kannabista, kun taas ammatillisten oppilaitosten pojista 79% ei ole kokeillut 

kannabista. Lukiolaistytöistä 90% ei ole kokeillut kannabista ja ammattikoululaisista 79% ei 

ole tehnyt kokeiluja. Jos vielä tarkastellaan ylipainon esiintymistä, voidaan todeta, että 

ammatillisten oppilaitosten pojista 25% on ylipainoisia, kun lukiolaisista pojista ylipainoisia 

on 18%. Ammatillisten oppilaitosten tytöistä ylipainoisia on 19% ja lukiolaisista 12% (THL 

2015). Näiden tietojen valossa tutkimukseni kohdentuminen juuri ammatillisten oppilaitosten 

opiskeluterveydenhuoltoon on perusteltua. Lisäksi alhaisempi koulutustaso ja 

sosioekonominen asema, joka koskettaa myös ammatillisten oppilaitosten opiskelijoita 

(Hankonen ym. 2017), on yhteydessä hyvinvointiin ja terveyseroihin (Hankonen ym. 2017; 

Elgar ym. 2015).   
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3 OPISKELUTERVEYDENHUOLTO  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö sekä terveyspoliittiset linjaukset ohjaavat vahvasti 

hoitotyötä (Haarala & Tervaskanto-Mäentausta 2015, 17). Terveydenhuoltolain (2010) 

mukaan kunnan tulee järjestää opiskeluterveydenhuollon palvelut sen alueella sijaitsevien 

oppilaitosten opiskelijoille riippumatta opiskelijan kotikunnasta. Opiskeluterveydenhuollon 

tehtäviin kuuluvat terveyden, hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn seuraaminen ja edistäminen, 

määräaikaiset terveystarkastukset, oppilaitoksen terveydellisten olojen valvonta, erityisen tuen 

tarpeen tunnistaminen ja hoitoon ohjaaminen sekä terveyden- ja sairaanhoito 

(Terveydenhuoltolaki 2010). Laissa kiinnitetään huomiota siis laajasti yksilö-, yhteisö- ja 

ympäristönäkökulmiin (Terveydenhuoltolaki 2010).  

 

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta (2011) 

puolestaan velvoittaa kuntaa järjestämään ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville 

ensimmäisenä opiskeluvuotena terveydenhoitajan tarkastuksen sekä ensimmäisenä tai toisena 

opiskeluvuotena lääkärintarkastuksen. Asetuksen mukaan terveystarkastuksissa tulee selvittää 

tarkastettavan ikävaiheen tai yksilöllisen tarpeen mukaan kasvua, kehitystä ja hyvinvointia 

haastattelulla, kliinisellä tutkimuksella ja tarpeen mukaan muilla menetelmillä. Asetuksessa 

todetaan myös, että tarkastuksessa on otettava huomioon tarkastettavan mielipiteet ja 

toivomukset kehitystason edellyttämällä tavalla. Arvio terveydentilasta sekä 

jatkotutkimuksista, tuen ja hoidon tarpeesta on tehtävä yhdessä tarkastettavan ja alaikäisen 

kohdalla huoltajan kanssa (Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollosta 2011). 

 

Opiskeluterveydenhuollon tärkeimmät tehtävät ovat terveyden edistäminen (Reuterswärd & 

Lagerström 2010), neuvonta (Kunttu ym. 2011, 102; Myllymäki ym. 2017) ja varhainen 

puuttuminen (Kunttu ym. 2011, 102). Terveyden edistämisen ja neuvonnan keinoin voidaan 

lisätä nuorten tietämystä terveyteen vaikuttavista tekijöistä sekä kannustaa nuoria terveyttä 

edistäviin valintoihin (Myllymäki ym. 2017; Reuterswärd & Lagerström 2010). Terveyden 

edistämisen keinoin voidaan myös parantaa nuorten mahdollisuuksia ja kykyjä terveyden 

kannalta myönteisten valintojen tekemiseen (Kunttu ym. 2011, 102; Myllymäki ym. 2017; 

Reuterswärd & Lagerström 2010). Nuorten terveyden edistämisessä ei ole kyse vain sen 

hetkisestä tilanteesta, sillä tehtyjen valintojen vaikutukset ulottuvat myös tulevaisuuteen 

(Kunttu ym. 2011, 102).   
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3.1 Terveydenhoitaja nuorten terveyden edistäjänä  

 

Terveyden edistämisellä tarkoitetaan toimia, joilla pyritään suojaamaan, lisäämään ja 

parantamaan yksilöiden, ryhmien tai yhteisöjen terveyttä ja elämänlaatua (WHO 2018). 

Oppilaitoksessa terveyden edistäminen voi toteutua sekä yksilö- että yhteisötasolla 

(Reuterswärd & Lagerström 2010).  

 

Terveydenhoitajan rooli nuorten terveyden edistämistyössä on monien tutkimusten mukaan 

keskeinen (Baisch ym. 2011; Golsäter ym. 2016; Magnusson ym. 2012; Myllymäki ym. 2017; 

Ravenna & Cleaver 2016; ). Terveydenhoitajat tapaavat vuosittain suuret määrät nuoria 

(Golsäter ym. 2016; Myllymäki ym. 2017). Näissä tapaamisissa terveydenhoitajat 

keskustelevat nuorten kanssa terveydestä, elämäntavoista, opinnoista, elämäntilanteesta 

(Larsson ym. 14) ja seksuaalisuudesta (Golsäter ym. 2016). Terveydenhoitajien työ ei keskity 

enää hygieniaan ja sairauksiin kuten ennen, vaan painopistealueina ovat nuorten fyysinen, 

psyykkinen ja sosiaalinen terveys, erityisen tuen tarve, elämäntapoihin liittyvät terveysriskit 

sekä ympäristöterveys (Reuterswärd & Lagerström 2010). Terveydenhoitaja on todettu 

tärkeäksi nuorten ylipainon ja lihavuuden ehkäisyssä, tunnistamisessa ja hoidossa (Helseth 

ym. 2017) sekä ylipainoon liittyvien interventioiden toteuttamisessa (Schroeder ym. 2016). 

Magnussonin ym. (2012) mukaan terveydenhoitajan merkitystä tässä asiassa ei kuitenkaan ole 

vielä täysin ymmärretty. Terveydenhoitajan rooli nuorten mielenterveyden edistämisessä, 

tukemisessa (Ravenna & Cleaver 2016) ja tunnistamisessa on myös keskeinen (Law ym. 

2017). Myös elämäntapoihin, liikkumiseen (Loman 2008), tupakoinnin lopettamiseen (Pbert 

ym. 2011) ja päihteiden haitalliseen käyttöön sekä sairauksien ehkäisyyn (Baisch ym. 2011) 

liittyvien interventiotutkimusten mukaan terveydenhoitajan rooli on tärkeä.  

 

Larssonin ym (2014) tutkimuksen mukaan terveydenhoitajat tukevat nuorten hyvinvointia, 

oppimista ja kehitystä. Tutkimuksessa terveydenhoitajat pyrkivät luomaan nuorten kanssa 

luottamuksellisen suhteen (Larsson ym. 2014). Hoitajien pyrkimyksenä oli myös saada nuoret 

tietoiseksi omasta terveydestään ja elämäntilanteestaan sekä hyvinvointiin negatiivisesti 

vaikuttavista normeista ja ihanteista (Larsson ym. 2014). Lisäksi terveydenhoitajat tukivat 

nuoria terveellisen elämänrytmin hahmottamisessa ja olivat tukena vaikeissa tilanteissa 

(Larsson ym. 2014).  
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Terveydenhoitajat ovat oppilaitoksessa nuorten lisäksi tärkeitä myös henkilökunnalle 

(Larsson ym. 2014), sillä koulussa toimivien ammattilaisten mukaan hoitajilla on myönteinen 

vaikutus nuorten terveyteen, opintojen etenemiseen ja oppimiseen (Baisch ym. 2011; Larsson 

ym. 2014) sekä läsnäoloon koulussa (Baisch ym. 2011). Koulujen henkilökunnan mukaan 

terveydenhoitajien toimet ovat tärkeitä, jotta oppimista rajoittavia tekijöitä voidaan karsia ja 

kouluyhteisön terveyttä voidaan parantaa (Baisch ym. 2011). Terveydenhoitajat ovat 

kouluissa tärkeitä myös terveystiedon kannalta (Baisch ym. 2011). Borupin ja Holsteinin 

(2007) mukaan terveydenhoitajat voivat olla tärkeitä toimijoita myös kiusaamisen 

vähentämiseen tähtäävässä työssä. Koulujen henkilökunnassa ollaan tyytyväisiä myös siitä, 

miten terveydenhoitajat toimivat vanhempien kanssa (Baisch ym. 2011). Terveydenhoitajien 

tekemä yhteistyö perheiden kanssa on keskeistä lasten terveyden edistämisessä (Golsäter ym. 

2016).  

 

Jotta terveydenhoitajat voisivat toteuttaa menestyksekkäästi terveyden edistämistyötä 

koulussa, nousee Reuterswärdin ja Lagerströmin (2010) tutkimuksen mukaan esiin kolme 

keskeistä näkökulmaa: organisaatio, tuki ja tieto. Terveydenhoitajat tarvitsevat 

organisaatioita, jotka ymmärtävät terveydenhoitajan roolin sekä sen merkityksen terveyden 

edistämistyössä. Terveydenhoitajat tarvitsevat myös tukevaa ammattilaisten verkostoa, joka 

panostaa yhdessä nuorten terveyden edistämiseen. Lisäksi terveydenhoitajat tarvitsevat lisää 

tietoa erilaisista terveyden edistämisen menetelmistä ja teorioista (Reuterswärd & Lagerström 

2010).  

 

 

3.2 Terveystarkastukset ja -tapaamiset opiskeluterveydenhuollossa 

 

Terveystarkastusten sisältövaatimukset pohjautuvat Suomessa lakiin. Terveystarkastusten 

toteutuksessa on kuitenkin eroja sekä eri maiden että maan sisällä (Reuterswärd & Lagerström 

2010). Reuterswärdin ja Lagerströmin (2010) tutkimuksen mukaan hoitajien toteuttamassa 

terveyden edistämistyössä on eroja sisällöllisesti ja menetelmällisesti. Terveyden edistämisen 

teorioihin ja menetelmiin liittyvän tiedonpuutteen vuoksi terveydenhoitajat toimivat 

kokeneempien kollegoiden esimerkin tai oman parhaan käsityksensä mukaan (Reuterswärd & 

Lagerström 2010).  

  



11 
 

Laakson ja Kuntun (2011, 106-107) mukaan terveystarkastuksen tavoitteena on muodostaa 

kokonaiskuva opiskelijan sen hetkisestä terveydentilasta, hyvinvoinnista, elämäntilanteesta, 

perhetilanteesta, voimavaroista sekä opiskelukyvystä ja siihen liittyvästä erityisen tuen 

tarpeesta. Golsäterin ym. (2016) mukaan terveystapaamisissa pitäisi keskustella opintojen ja 

ihmissuhteiden lisäksi vapaa-ajan toiminnoista, fyysisestä aktiivisuudesta, 

ravitsemustottumuksista, tupakasta, alkoholista, huumeista, seksuaalisuudesta sekä siitä, 

miten nuori itse kuvaa omaa terveyttään. Keskusteluista lähes puolet käsittelee elämäntapoja, 

ravitsemustottumusten ollen yksi keskustelluimmista aiheista (Golsäter ym. 2016). 

Terveystarkastuksissa pyrkimyksenä on siis muodostaa kokonaiskuva opiskelijan terveyteen 

ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja auttaa nuorta näkemään miten ne vaikuttavat 

terveyteen (Golsäter ym. 2016; Golsäter ym. 2012; Laakso & Kunttu 2011, 106). On tärkeää, 

että terveydenhoitaja kykenee ottamaan nuoren kanssa puheeksi arkojakin asioita, sillä 

asioiden sivuuttaminen saattaa johtaa pitkällä aikavälillä nuoren hyvinvoinnin 

heikkenemiseen (Helseth ym. 2017). Terveydenhoitajan tulee keskustelussa huomioida 

nuoren ikä, sukupuoli ja riskiryhmään kuuluminen (Reuterswärd & Lagerström 2010). 

Terveydenhoitajan tulee kyetä luomaan hyvä vuorovaikutustilanne kompetenssinsa, 

luotettavuutensa ja avoimuutensa avulla (Reuterswärd & Lagerström 2010).  

 

Terveystarkastuksen yhteydessä opiskelijaa voidaan ohjata ja kannustaa terveyttä edistävien ja 

tukevien henkilökohtaisten valintojen tekemiseen (Golsäter ym. 2016), mutta myös 

vastuunottoon (Laakso & Kunttu 2011, 106). Nuorelle tulee antaa tietoa ja auttaa nuorta 

näkemään omien valintojen vaikutukset terveyteen (Golsäter ym. 2016). Kokonaistilanteen 

kartoittamisen lisäksi on tarpeen selvittää myös opiskelijan muutostarve ja -mahdollisuus 

(Laakso & Kunttu 2011, 106). Muutoksessa tukemisella on siten keskeinen rooli 

terveystarkastuksessa (Laakso & Kunttu 2011, 106-107). Nuorten mukaan tapaamisten 

hyötyjä ovatkin tiedon saanti ja käsityksen saaminen omasta terveydestä ja elämäntavoista 

(Golsäter ym. 2016).  

 

Koska terveystarkastukset voidaan nähdä merkittävinä ennaltaehkäisevän terveydenhuollon 

toimenpiteinä, ei ole yhdentekevää mitä terveystarkastuksissa tehdään (Laakso & Kunttu 

2011, 106). Vaikka terveystarkastusten toteuttaminen on osa lakisääteistä toimintaa, ei itse 

tarkastus ole päämäärä – tärkeintä on se mitä tarkastuksissa tehdään ja mihin se johtaa 

(Laakso & Kunttu 2011, 106). Koska käytettävä aika on rajallinen, on esitiedot kyettävä 

keräämään tehokkaasti, jotta muulle keskustelulle jää riittävästi aikaa (Golsäter ym. 2012; 
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Laakso & Kunttu 2011, 107). Lisäksi havaittuihin poikkeamiin tai riskitekijöihin tulee puuttua 

(Laakso & Kunttu 2011, 106). Nuoret ovat kiinnostuneita keskusteluista niin kauan kun ne 

pohjautuvat nuoren henkilökohtaisiin tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin (Reuterswärd & 

Lagerström 2010).  

 

Koulussa terveydenhoitajan toteuttamia terveyden edistämisen interventiotutkimuksia on 

useita (esim. Erol & Erdogan 2008; Pbert ym. 2011; Pbert ym. 2012; Robbins ym. 2012; 

Walpore ym. 2013 ja ne kohdistuvat usein joko lasten ja nuorten ylipainoon ja lihavuuteen, 

fyysiseen aktiivisuuteen, ravitsemukseen, fyysiseen aktiivisuuteen, haitallisiin 

elämäntapoihin, mielenterveyteen tai seksuaalisuuteen. Tutkimuksia, jotka kohdistuisivat 

terveystarkastuksiin tai niihin verrattaviin terveystapaamisiin on vähemmän (esim. Golsäter 

ym. 2011). Borupin ja Holsteinin (2010) tutkimuksessa tarkasteltiin ylipainoisten oppilaiden 

kokemuksia vuosittaisesta tapaamisesta terveydenhoitajan kanssa. Tutkimukseen 

osallistuneista pojista (n=2322) yli puolet ei ollut ajatellut jälkikäteen keskusteluaan 

terveydenhoitajan kanssa eikä ollut keskustellut tapaamisesta vanhemman kanssa. Kaikista 

pojista vajaa puolet ei ollut noudattanut terveydenhoitajan antamia neuvoja. Pojista noin joka 

kymmenes oli käynyt uudelleen terveydenhoitajan vastaanotolla keskustelemassa (Borup & 

Holstein 2010). Ylipainoiset pojat olivat useammin ajatelleet keskusteluaan terveydenhoitajan 

kanssa kuin normaali- tai alipainoiset pojat. He olivat myös useammin keskustelleet 

tapaamisesta vanhemman kanssa, noudattaneet terveydenhoitajan neuvoa sekä käyneet 

uudelleen terveydenhoitajan vastaanotolla. Tytöillä vastaavaa ei havaittu (Borup & Holstein 

2010).  

 

Oppilaat, jotka olivat kokeneet kiusaamista, olivat taipuvaisia hakeutumaan uudelleen 

terveydenhoitajalle. Alempaan sosiaaliluokkaan kuuluvat oppilaat noudattivat 

terveydenhoitajan neuvoa useammin kuin ylempään sosiaaliluokkaan kuuluvat (Borup & 

Holstein 2010). Borupin ja Holsteinin (2007) tutkimuksessa tarkasteltiin kiusaamista 

kokeneiden koululaisten kokemia hyötyjä keskusteluista terveydenhoitajan kanssa. Suurin osa 

opiskelijoista koki terveystapaamiset hyödyllisiksi (Borup & Holstein 2007). Borupin ja 

Holsteinin (2007) tutkimuksessa nuoret nimesivät terveystapaamisiin liittyen yhden tai 

useampia positiivisia vaikutuksia. Opiskelijat, jotka olivat tyytymättömiä koulussa, kokivat 

keskustelut terveydenhoitajan kanssa hyödyllisemmiksi kuin opiskelijat, jotka olivat 

tyytyväisiä koulussa (Borup & Holstein 2007). Tapaamisissa terveydenhoitajan kanssa 
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tuodaan esiin ongelmia, kuten kiusaaminen (Borup & Holstein 2007). Terveystapaamisten 

pitkänaikavälin hyötyjä ei ole tutkittu riittävästi (Borup & Holstein 2007).  

 

Banninkin ym. (2014) interventiotutkimuksessa terveydenhoitajat käyttivät nuorten (n=418) 

tapaamisissa strukturoitua arviointimenetelmää. Nuoret kokivat tapaamisen positiivisena. 

Nuorista 96% koki terveydenhoitajan luotettavaksi ja oli tyytyväisiä keskustelun aiheisiin. 

Kaikki nuoret kokivat, että terveydenhoitajat kuuntelivat heitä hyvin. 98% nuorista koki, että 

terveydenhoitaja otti heidät vakavasti. Nuorista 94% koki, että terveydenhoitaja vastasi 

kaikkiin nuorten esittämiin kysymyksiin ja 97% koki terveydenhoitajan käyttäneen 

ymmärrettävää kieltä antaessaan selityksiä ja tietoa. 97% myös koki, että terveydenhoitaja 

huomioi nuoren tilanteen antaessaan tietoa (Bannink ym. 2014). Vaikka nuoret kokivat 

tapaamisen myönteisenä, ei sillä todettu olevan vaikutusta mielenterveyteen, poissaoloihin, 

elämänlaatuun, alkoholin kulutukseen tai mietojen huumeiden käyttöön (Bannink ym. 2014).  
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4 NEUVONTA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 

 

Jotta haitallisten elintapojen aiheuttamia uhkia terveydelle voitaisiin välttää ja väestön 

terveyttä voitaisiin parantaa, tarvitaan terveyden edistämisen toimia (Absetz & Hankonen 

2010; Brobeck ym. 2014). Yksi terveyden edistämisen keinoista on neuvonta (Brobeck ym. 

2014; Hörnsten ym. 2013; Myllymäki ym. 2017). Neuvonnan avulla voidaan auttaa ihmisiä 

muuttamaan terveyskäyttäytymistään ja parantamaan terveyttään (Brobeck ym. 2014; Salmela 

ym. 2010; Vallis 2013). Jo yksittäisellä elintapakeskustelulla on todettu olevan huomattava 

vaikutus asiakkaalle (Brobeck ym. 2014).  

 

Neuvontatilanteissa käytetään erilaisia lähestymistapoja ja menetelmiä (Hörnsten ym. 2013; 

Melvin ym. 2017). Kuhunkin asiakkaaseen ja tilanteeseen nähden oikeanlaisen 

neuvontamenetelmän valitseminen saattaa olla vaikeaa (Melvin ym. 2017). Terveyteen 

vaikuttavien tekijöiden lisäksi on tarpeen ymmärtää terveyskäyttäytymistä, siihen vaikuttavia 

tekijöitä sekä erilaisia käyttämistä selittäviä teorioita ja malleja (Glanz ym. 2008, 24-26; 

Hörnsten ym. 2013; Salmela ym. 2010). Teorioita ja malleja käytettäessä voidaan osoittaa se, 

mihin asioihin on keskeistä puuttua ja milloin sekä millainen yhteys eri asioiden välillä on 

(Salmela ym. 2010). Tällaisia teorioita ovat esimerkiksi terveysuskomusmalli ja 

muutosvaihemalli (Salmela ym. 2010). Niiden avulla on mahdollista arvioida sitä, mihin 

käyttäytymisen osatekijöihin neuvonta tulisi kohdistaa (Salmela ym. 2010). Nämä osatekijät 

ovat usein psykologisia ja ne vaikuttavat siihen, miten elintapamuutosta toteutetaan ja 

ylläpidetään (Salmela ym. 2010). Teorian ja kohteen lisäksi tarvitaan tietoa siitä, miten asiaan 

voidaan vaikuttaa eli millaista tekniikkaa käytetään (Salmela ym. 2010). Teoriaan 

pohjautuvan tiedon lisäksi on tarpeen hyödyntää myös näyttöön perustuvaa tietoa eli sitä mikä 

tietyt vaikutukset ja tulokset on saanut aikaan ja miten (Hörnsten ym. 2013; Salmela ym. 

2010; Vallis 2013).  

 

Neuvontatilanteissa on tarpeen huomioida teorian ja näytön lisäksi asiakkaan sukupuoli, ikä, 

kehitystaso ja koulutustaso sekä niihin liittyvät elintavat ja riskikäyttäytyminen (Brobeck ym. 

2014; Myllymäki ym. 2017). Neuvonnassa on huomioitava asiakkaan tarpeet, muutoshalu ja -

valmius, motivaatio, asenne, ymmärrys, taidot, tavoitteet, minäpystyvyys, sosiaalinen tuki, 

muutosta tukeva ympäristö sekä esteet (Absetz & Hankonen 2017; Hörnsten ym. 2013; 

Myllymäki ym. 2017). On tärkeää huomioida, että pelkkä tiedonanto ja neuvonta eivät yksin 

riitä käyttäytymisen muuttamiseen, sillä tavat ovat syvään juurtuneita ja niihin vaikuttavat 
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myös arvot, perhe, sosiaaliset normit, kulttuuri ja politiikka (Hörnsten ym. 2013). Neuvonta 

on vaativaa myös siksi, että elintapoihin liittyvät keskustelut voidaan kokea loukkaavina 

(Brobeck ym. 2014) ja ne voivat uhata yksilön autonomiaa ja identiteettiä (Hörnsten ym. 

2013). 

 

Neuvonnan tulee olla laadukasta, asiakaslähtöistä, tavoitteellista, vuorovaikutteista, 

voimavarakeskeistä, hyödyllistä sekä tarkoituksenmukaista sisällöllisesti ja menetelmällisesti 

(Golsäter ym. 2011; Myllymäki ym. 2017). Sen tulee olla asiakaslähtöistä sekä eettisistä, 

vaikuttavista (Magnusson ym. 2012) että taloudellisista syistä (Hörnsten ym. 2013). 

Luottamus, hyvä vuorovaikutus ja myönteinen ilmapiiri muodostavat Myllymäen ym. (2017) 

mukaan laadukkaan neuvonnan ytimen. Laadukas neuvonta voi ehkäistä ongelmien 

pahenemisen sekä vähentää terveydenhuollon kustannuksia (Myllymäki ym. 2017). 

Asiakaslähtöisyyden pohjana on kuuntelemisen taito – kuulla se, mitä sanotaan ja varmistaa, 

että kuultu on ymmärretty oikein (Kasila 2011, 120). Asiakaslähtöisen neuvonnan tulee 

käynnistyä asiakkaan itsensä esille ottamista ja hänelle merkityksellisistä asioista (Kasila 

2011, 120). Asiakaslähtöinen neuvonta saa usein paremman lähtökohdan silloin, kun 

neuvontatilanteeseen on tultu asiakkaan aloitteesta (Juhila 2000, 107). Tällöin myös asiakkaan 

odotukset neuvonnan suhteen voivat olla korkeat (Vehviläinen 2001, 114). Juhilan (2000, 

106) mukaan neuvonnan tarve voi kuitenkin pohjautua joko asiakkaan omaan aloitteeseen tai 

terveydenhoitajan aloitteeseen. Asiakkaan aloite ilmenee tavallisesti joko suorana tai 

epäsuorana pyyntönä. Terveydenhoitajan aloitteeseen pohjautuvissa tilanteissa neuvontaan 

siirrytään vähitellen, erilaisten tarkennusten ja pulman kautta (Juhila 2000, 106).  

 

Neuvonnan osalta on tarkasteltava myös sen sisältöä. Suomessa valtioneuvoston asetus (2011) 

neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta määrittelee terveysneuvonnan 

sisältöä. Sen mukaan terveysneuvonnan on tuettava ja edistettävä opiskelijan itsenäistymistä, 

opiskelukykyä, terveellisiä elämäntapoja sekä hyvää fyysistä toimintakykyä. Neuvonnan tulee 

myös edistää mielenterveyttä ja ehkäistä koulukiusaamista. Asetus edellyttää, että 

opiskelijalle on myös annettava tietoa koskien ammatissa toimimisen edellytyksistä sekä 

erilaisista terveyttä vaarantavista tekijöistä (Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, 

koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta 2011). Neuvonnan katsotaan olevan osa hyvää hoitoa 

myös Käypä hoito -suositusten mukaan (Absetz & Hankonen 2017). 
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Käyttämisen muutosta tukevaa neuvontaa tulee kyetä arvioimaan (Vallis 2013). Vallisin 

(2013) mukaan neuvontaa toteuttavilla terveydenhuollon ammattilaisilla ei ole tietoa siitä, 

miten käyttäytymisen muutosta tukevaa neuvontaa pitäisi toteuttaa. Noordmanin ym. (2013) 

sekä Mäkisalo-Ropposen (2012, 173) mukaan terveydenhoitajat käyttävät neuvontatilanteissa 

usein ammatillista valta-asemaansa ja pyrkivät määrittelemään omien kokemustensa kautta 

sen, mikä on hyväksi asiakkaalle. Terveydenhoitaja on ikään kuin tietäjän asemassa ja asiakas 

vähemmän tietävä (Juhila 2000, 114). Mäkisalo-Ropposen (2012, 173) mukaan tämä on 

ongelmallista, sillä terveydenhoitajan ja asiakkaan maailmat ovat aina erilaiset. Toiseksi 

jokaisella on oltava oikeus määritellä se, mikä on itselle merkityksellistä (Mäkisalo-Ropponen 

2012, 173). Menestyksekkään terveyden edistämisen kannalta on tärkeää, että 

neuvontatilanteissa otetaan selvää asiakkaan omista näkemyksistä (Hörnsten ym. 2013), sillä 

jokaisen ihmisen tilanne on ainutlaatuinen (Brobeck ym. 2014).  

 

Magnussonin ym. (2012) mukaan terveydenhoitajat tarvitsevat lisää tietoa neuvottavasta 

aiheesta asiakaslähtöisen neuvonnan parantamiseksi. Heidän tutkimuksessaan 

terveydenhoitajat eivät selittäneet perusasioita ohjatessaan ylipainoisia lapsia ja selityksissä 

oli puutteita (Magnusson ym. 2012). Tutkijat arvelivat tämän johtuvan joko siitä, että 

terveydenhoitajat olettivat nuoren jo tietävän asiasta tai sitten hoitajilla itsellään ei ollut 

riittävästi tietoa asiasta (Magnusson ym. 2012). Lisäksi hoitajilla oli vaikeuksia asiakkaan 

voimavarakeskeisyyden huomioimisessa (Magnusson ym. 2012). Kaikkineen kyseisessä 

tutkimuksessa ilmeni, että terveydenhoitajat tarvitsevat lisätietoa neuvottavasta aiheesta, 

vaikkakin heidän antamansa neuvot perustuivat virallisiin ohjeisiin (Magnusson ym. 2012).  

 

Ashby ym. (2012) tutkivat terveydenhuollon ammattilaisten toteuttamaa elintapaneuvontaa 

lihaville. Tutkimuksessa tarkasteltiin neuvonnan toteutumista käytännössä suunnitellun 

käyttäytymisen teorian (TPB) viitekehyksestä (Ashby ym. 2012). Hoitajista 29% koki 

kykynsä painonhallinnan neuvontaan tietämyksen osalta korkeaksi tai erittäin korkeaksi ja 

71% matalaksi (Ashby ym. 2012). Kuitenkin 70% tutkimukseen osallistuneista hoitajista oli 

motivoituneita antamaan elintapaneuvontaa (Ashby ym. 2012). Hoitajat hankkivat tietoa 

painonhallinnasta useista eri lähteistä, kuten lääkeyrityksistä, intranetistä, internetistä, 

kirjoista, ammattilehdistä sekä muista erittelemättömistä lähteistä (Ashby ym. 2012). Ashby 

ym. (2012) kuitenkin huomauttavat, että elintapaneuvonnan lähteenä tulee olla näyttöön 

perustuva tieto.  
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Valliksen (2013) tutkimuksessa puolestaan tarkasteltiin terveydenhuollon ammattilaisten 

käyttäytymisen muutokseen liittyviä neuvontataitoja motivaation lisäämisen, käyttäytymisen 

muuttamisen ja tunteiden hallinnan näkökulmista. Käyttäytymisen muutosta tukevaa 

neuvontaa antavat tarvitsevat apua siinä, että he pääsevät suositusten ja kasvattamisen taakse 

(Vallis 2013). Hörnstenin ym. (2013) tutkimuksen mukaan hoitajat vaikuttivat 

hämmentyneiltä ja kokivat ongelmalliseksi tilanteet, joissa asiakkaat eivät noudattaneet 

hoitajien suosituksia terveellisistä elintavoista.  

 

Brobeckin ym. (2014) tutkimuksessa tarkasteltiin elintapaneuvonnan ja neuvonannon 

toteutumista sukupuolen, iän ja koulutustason näkökulmasta. Tutkimuksessa ilmeni, että 

elintapamuutoksista ja riskikäyttäytymisestä keskusteltiin enemmän miesten kuin naisten 

kanssa (Brobeck ym. 2014). Nuorten kanssa keskusteltiin elintapamuutoksista, jotka 

vähentävät riskiä sairastua elintapasairauksiin myöhemmin elämässä (Brobeck ym. 2014). 

Kyseisessä tutkimuksessa miehet ilmoittivat tehneensä enemmän elintapamuutoksia kuin 

naiset (Brobeck ym. 2014). Vastaajista 61% ei osannut sanoa, olivatko saadut neuvot 

vaikuttaneet elintapamuutokseen tai ilmoitti, ettei saadut neuvot olleet vaikuttanut 

elintapamuutokseen (Brobeck ym. 2014). Vastaajista 39% puolestaan ilmoitti neuvonnan 

myötävaikuttaneen elintapamuutokseen (Brobeck ym. 2014).  

  

Noordmanin ym. (2013) mukaan useimmat terveydenhoitajat tukeutuvat ammattilaisen 

rooliinsa ja tarjoavat tietoa ja neuvoja auttaakseen ihmisiä kohti muutosta. Hörnstenin ym. 

(2013) mukaan yleinen tapa toteuttaa neuvontaa on esittää lyhyitä kysymyksiä, antaa tietoa ja 

yksinkertaisia neuvoja. Pelkkä tiedon ja neuvojen anto ei kuitenkaan ole riittävää (Absetz & 

Hankonen 2017; Loman 2008) ja vaikuttavaa käyttäytymisen muutosta ajatellen (Noordman 

ym. 2013). Siksi terveydenhoitajat tarvitsevat neuvontaan keinoja, joiden avulla nuorten 

käyttäytymisen muutosta on mahdollista tukea (Pbert ym. 2012).  

 

 

4.1 Vuorovaikutus neuvontatilanteissa 

 

Hoitajien ja asiakkaiden välistä vuorovaikutusta on tutkittu paljon (Mayor & Bietti 2017). 

Hoitajien vuorovaikutustutkimuksiin liittyy läheisesti etnometodologia ja keskustelunanalyysi 

(Mayor & Bietti 2017). Etnometodologiassa tutkitaan ihmisten arkipäivän toiminta, kun taas 

keskustelunanalyysissä tutkitaan ihmisten tapaa keskustella luonnollisissa, institutionaalisissa 
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vuorovaikutustilanteissa (Mayor & Bietti 2017). Terveydenhoitajan ja asiakkaan välinen 

vuorovaikutussuhde on todettu usein byrokraattiseksi (Mayor & Bietti 2017). 

Terveydenhoitaja - asiakas -vuorovaikutussuhde määritellään kuitenkin kaksisuuntaiseksi ja 

siinä painottuu asiakkaan osallisuus, terveydenhoitajan empatia ja asiakkaan kompetenssin 

edistäminen (Mayor & Bietti 2017). Asiakkaan kompetenssin edistäminen puolestaan 

edellyttää asiakkaan osallisuutta (Mayor & Bietti 2017). Asiakkaan osallisuutta on 

mahdollista lisätä huomioimalla keskustelun rakenteellisia tekijöitä sekä omaksumalla 

erilaisia tapoja toimia (Mayor & Bietti 2017). Näitä ovat toisto, selitykset ja avoimet 

kysymykset (Mayor & Bietti 2017). Jäykät toimintatavat puolestaan vähentävät asiakkaan 

osallisuutta (Mayor & Bietti 2017).  

 

Neuvonnan toteuttajana terveydenhoitajan rooli on keskeinen (Summach 2011). Koska 

terveysneuvonta toteutuu vuorovaikutuksen keinoin (Juhila 2000, 125), on vuorovaikutuksen 

oltava tarkoituksenmukaista (Summach 2011). Vuorovaikutuksen rakenne vaikuttaa siihen, 

miten tietoa annetaan ja miten terveydenhoitajat antavat selityksiä (Mayor & Bietti 2017). Se, 

millaisin menetelmin terveydenhoitaja toteuttaa neuvontaa, riippuu terveydenhoitajan 

vuorovaikutuksellisista tavoitteista (Mayor & Bietti 2017). Mayorin ja Biettin (2017) mukaan 

hoitajien ja asiakkaiden välinen vuorovaikutus on institutionaalisessa toiminnassa 

epätasapainoista ja terveydenhoitajat hallitsevat keskusteluja, mikä rajoittaa asiakkaiden 

osallisuutta. 

 

Hoitajien ja asiakkaiden välistä vuorovaikutusta käsittelevät tutkimukset tuovat kattavasti 

esiin niitä tekijöitä, joita onnistunut ja tarkoituksenmukainen vuorovaikutus edellyttää. Näitä 

tekijöitä on tarkasteltu sekä asiakkaan, työntekijän että vaikuttavuuden näkökulmista. Freaken 

ym. (2007) tutkimuksessa nuoret kuvasivat tekijöitä, joita he pitävät hoitotyöntekijöissä 

tärkeinä. Loman (2008) puolestaan tutki nuorten tyttöjen näkemyksiä hoitajien käyttämistä 

menetelmistä fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi. Summach (2011) taasen tutki tekijöitä, 

jotka edistävät luottamuksen syntymistä hoitajien ja nuorten välisessä suhteessa hoitajien 

näkökulmasta.   

 

Terveydenhoitajan tulee olla luotettava ja myös olemukseltaan luottamusta herättävä 

(Bannink ym. 2014; Freake ym. 2007; Summach 2011), asiakaslähtöinen (Freake ym. 2007; 

Loman 2008) sekä helposti lähestyttävä (Summach 2011). Mikäli nuori luottaa 

terveydenhoitajaan, keskustelee hän todennäköisemmin riskikäyttäytymisestä ja 
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arkaluonteisista aiheista (Myllymäki ym. 2017). Nuorille kunnioitus on tärkeää, samoin se, 

että työntekijä on ystävällinen, empaattinen, sympaattinen ja ymmärtävä (Freake ym. 2007). 

Empatiaa terveydenhoitajat osoittavat sekä verbaalisesti että nonverbaalisesti (Mayor & Bietti 

2017). Terveydenhoitajat pitävät itse lisäksi rehellisyyttä, rauhallisuutta ja äidillisyyttä 

tärkeinä ominaisuuksina (Summach 2011). Nuorille terveydenhoitajan kyky kuunnella 

aktiivisesti on tärkeää (Freake ym. 2007; Loman 2008; Summach 2011), samoin kokemus 

kuulluksi tulemisesta (Freake ym. 2007). Terveydenhoitajat, jotka kuuntelevat ja aktivoivat 

nuoria valitsemaan keskustelunaiheita, vaikuttavat keskustelun lopputulokseen (Golsäter ym. 

2012).  

 

Terveydenhoitajan ei tule olla keskusteluissa negatiivinen, määräävä eikä liian suora (Loman 

2008). On tärkeää, ettei nuori koe työntekijän tuomitsevan, syyttävän tai kritisoivan (Freake 

ym. 2007). Suoruuden nuoret saattavat kokea kontrolloinniksi (Loman 2008). Nuorille tärkeää 

on, että heitä kohdellaan ikätason mukaisesti, ei lapsina (Freake ym. 2007). Jotta neuvonta ei 

uhkaisi asiakkaan kasvoja, ei sen tule olla sinä -muodossa (Suoninen 2000, 85).  

 

Nuoret odottavat, että neuvontaa antava työntekijä on ammattitaitoinen, kokenut ja kykenevä 

käsittelemään nuoren ongelmia (Freake ym. 2007). Terveydenhoitajan tulee osata antaa 

neuvontaa (Summach 2011). Hoitajien on osattava ottaa selville nuorta huolestuttavia asioita 

sekä itsetunnon tasoa (Loman 2008). Hoitajien tulee myös olla tietoisia nuorten kulttuurisista 

tekijöistä (Summach 2011) sekä elämäntilanteesta (Bannink ym. 2014). Asioiden 

selittäminen, neuvominen ja tiedonsaanti ovat sekä nuorten että hoitajien mielestä tärkeitä 

tekijöitä (Freake ym. 2007; Summach 2011). Vaikka terveydenhoitajan tehtävänä on tarjota 

tietoja ja erilaisia vaihtoehtoja, tulee nuoren voida itse päättää asioistaan (Loman 2008). 

Mayorin & Biettin (2017) kirjallisuuskatsauksen mukaan terveydenhoitajat hallitsivat 

keskusteluja ja tavoitteiden asettelua. Vaikka terveydenhoitajat esittivät kysymyksiä ja 

asiakkaat antoivat niihin vastauksia, ei se kuitenkaan tarkoittanut sitä, että asiakkaat olisivat 

olleet passiivisia (Mayor & Bietti 2017). Hoitajien on arvioitava omaa vuorovaikutustaan ja 

käytettävä nuoren autonomiaa tukevaa vuorovaikutustyyliä (Loman 2008). Summachin 

(2011) tutkimuksen mukaan luottamusta herättävään vuorovaikutukseen kuuluu 

jäänmurtaminen, ajan antaminen, luottamuksen osoittaminen, aktiivinen kuuntelu, 

kysymysten esittäminen, vastausten hyväksyminen sekä läpinäkyvyys. 
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Kaikkineen nuorille on tärkeää kokea olonsa mukavaksi työntekijän seurassa (Freake ym. 

2007). Neuvontatilanteissa hoitajien valitsemilla sanoilla ja äänellä on myös merkitystä 

nuorille (Loman 2008). Mayor ja Bietti (2017) ottavat sanojen ohella esiin kehonkielen 

merkityksen osallisuuden lisäämisessä. Lisäksi työntekijän pysyvyys (Freake ym. 2007) ja 

suhteen pitkäaikaisuus (Summach 2011) ovat nuorille tärkeää. Tärkeää on myös se, että 

terveydenhoitaja keskittyy nuoreen (Summach 2011) ja nuori tulee kohdatuksi yksilönä, ei 

vain osana terveydenhoitajan työtä (Freake ym. 2007).  

 

Summachin (2011) tutkimuksessa nousi esiin terveydenhoitajaan pohjautuvien tekijöiden 

lisäksi tilannepohjaisia tekijöitä. Terveydenhoitajat kokivat tärkeäksi tilanteen turvallisuuden 

sekä sen, että vastaanotolle oli helppo päästä ja nuori tunsi itsensä tervetulleeksi (Summach 

2011). Opiskelijalta puolestaan odotettiin tarvetta huomioon, suhteeseen ja ohjaukseen 

(Summach 2011). Myös Mayor & Bietti (2017) nostavat esiin asiakkaan käyttäytymisen 

vaikutuksen vuorovaikutukseen. Hoitajien rooli nuorten terveyden edistämisessä koettiin 

vastuulliseksi (Summach 2011).  

 

Neuvontatilanteiden vuorovaikutusta tarkasteltaessa, on syytä huomioida myös kysymysten 

merkitys puheenvuoroihin. Kartoitettaessa terveydentilaa voidaan käyttää suoria, lyhyitä, 

suljettuja kysymyksiä, joihin opiskelijan on mahdollista antaa selkeä vastaus (Kasila 2011, 

120). Kun taas halutaan viedä keskustelua syvemmälle ja antaa nuorelle mahdollisuus kertoa 

asioista laajemmin ja omin sanoin, voidaan käyttää avoimia kysymyksiä – mitä, miten, miksi 

(Hörnsten ym. 2013; Kasila 2011, 120). Käyttämällä avoimia kysymyksiä, saadaan selville 

nuoren ajatukset (Pbert ym. 2011). Jotta voitaisiin antaa ohjausta, tarvitaan riittävät esitiedot 

käsiteltävästä asiasta (Vehviläinen 2001, 182). Ohjauksessa annettavien neuvojen tulee liittyä 

asiakkaan antamiin tietoihin (Vehviläinen 2001, 182).  

 

 

4.2 Muutosta tukeva terveysneuvonta  

 

Useissa terveysneuvontaa käsittelevissä tutkimuksissa on menetelmänä käytetty motivoivaa 

haastattelua (esim. Erol & Erdogan 2008; Noordman ym. 2013; Robbins ym. 2008; Walpore 

ym. 2013). Motivoiva haastattelu on asiakaslähtöinen ohjausmenetelmä (Erol & Erdogan 

2008; Noordman ym. 2013; Walpore ym. 2013) ja se on todettu monissa tutkimuksissa 

vaikuttavaksi menetelmäksi epäterveellisen käyttäytymisen muuttamiseksi suotuisammaksi 
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(Bonde ym. 2014; Erol & Erdogan 2008; Noordman ym. 2013; Pfister-Minogue & Salveson 

2010; Robbins ym. 2012; Walpore ym. 2013). Motivoiva haastattelu vahvistaa asiakkaan 

sisäistä motivaatiota käyttäytymisen muutokseen (Bonde ym. 2014; Noordman ym. 2013; 

Robbins ym. 2012). Motivaatiota voidaan vahvistaa hyväksymällä käyttäytymisen muutoksen 

vaikeus, keskustelemalla muutokseen liittyvästä ristiriidasta ja tarkastelemalla 

käyttäytymismuutoksen mahdollisuutta yksilön arvojen ja tavoitteiden pohjalta (Robbins ym. 

2012).  

 

Motivoivassa haastattelussa ajatellaan, että minäpystyvyys on käyttäytymisen muutoksen 

toteuttamisen keskeinen komponentti (Robbins ym. 2012; Walpore ym. 2013). Mitä 

vahvempi minäpystyvyys henkilöllä on, sitä todennäköisemmin hän noudattaa terveyttä 

edistäviä tapoja (Walpore ym. 2013). Motivoiva haastattelu auttaa asiakasta hahmottamaan 

ristiriitaa sen hetkisen käyttäytymisen ja tavoitellun käyttäytymisen välillä (Bonde ym. 2014; 

Emmons & Rollnick 2001; Noordman ym. 2013; Robbins ym. 2012). Menetelmä tukee 

nuoren autonomiaa (Bonde ym. 2014) ja korostaa positiivista muutosta (Robbins ym. 2012). 

Motivoivassa haastattelussa arvioidaan siis asiakkaan valmiutta ja kykyä muutokseen sekä 

muutoksen arvoa (Pfister-Minogue & Salveson 2010).  

 

Motivoivan haastattelun periaatteisiin kuuluu empaattisuus (Robbins ym. 2012) ja reflektoiva 

kuuntelu (Emmons & Rollnick 2001). Siinä käytetään avoimia kysymyksiä, jotka rohkaisevat 

kertomaan käyttäytymisen seurauksista (Pfister-Minogue & Salveson 2010; Robbins ym. 

2012). Motivoivassa haastattelussa reflektoidaan asiakkaan vastauksia korostaen keskeisiä 

kohtia (Robbins ym. 2012; Walpore ym. 2013) ja tehdään yhteenvetoja (Pfister-Minogue & 

Salveson 2010). Asiakkaan näkökulma hyväksytään, vaikka oltaisiin eri mieltä (Robbins ym. 

2012). Motivoivassa haastattelussa terveydenhoitaja ei päätä asioita asiakkaan puolesta, vaan 

asiakas itse tekee päätökset ja asettaa tavoitteet muutokselleen (Noordman ym. 2013). 

Terveydenhoitaja ei ole hallitsevana osapuolena (Pfister-Minogue & Salveson 2010). 

Motivoivassa haastattelussa ei luennoida, neuvota tai kiistellä kielteisestä käyttäytymisestä 

(Robbins ym. 2012). Yhteistoiminta terveydenhoitajan ja asiakkaan välillä on tärkeää (Pfister-

Minogue & Salveson 2010).  

 

Vaikka motivoivaa haastattelua pidetään vaikuttavana menetelmänä, ei tämä näyttäydy 

kaikkien tutkimusten tuloksissa. Walporen ym. (2013) tutkimuksessa selvitettiin 

minäpystyvyyden lisääntymistä ja ylipainoisten nuorten painonpudotuksen edistämistä 
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motivoivaa haastattelua käyttäen. Tutkimuksessa ei havaittu merkitseviä eroja 

interventioryhmän ja kontrolliryhmän välillä minäpystyvyydessä tai painonpudotuksessa. 

Tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että interventioryhmään osallistuttiin paremmin kuin 

kontrolliryhmään (Walpore ym. 2013).  

 

Motivoivan haastattelun osalta saatiin myönteisiä tuloksia kuitenkin Erolin ja Erdoganin 

(2008) ja Noordmanin ym. (2013) tutkimuksissa. Erolin ja Erdoganin (2008) tutkimuksessa 

tarkasteltiin motivoivaa haastattelua ja transteoreettista muutosvaihemallia nuorten 

tupakoinnin lopettamiseen tähtäävässä interventiossa. Tutkimukseen osallistuneista nuorista 

18% oli lopettanut tupakoinnin 3 kuukauden kohdalla ja 33% 6 kuukauden kuluttua (Erol & 

Erdogan 2008). Myös Noordmanin ym. (2013) tutkimuksessa tarkasteltiin muutosvaihemallin 

ja motivoivan haastattelun käyttöä, kun tavoitteena oli käyttäytymisen muutos tupakoinnin, 

alkoholin käytön, painonpudotusta edistävien ravitsemustapojen ja / tai fyysisen aktiivisuuden 

osalta. Tutkimuksen mukaan terveydenhoitajat rohkaisivat asiakkaita puhumaan 

käyttäytymisen muutoksesta enemmän esiharkintavaiheessa ja harkintavaiheessa kuin 

valmistautumis-, toiminta- tai ylläpitovaiheessa (Noordman ym. 2013). Tutkijat arvioivat, että 

terveydenhoitajat käyttivät osin intuitiivista arviota asiakkaan muutosvaiheesta ja sovittivat 

vuorovaikutuksensa siihen (Noordman ym. 2013). Terveydenhoitajat mukauttivat motivoivan 

haastatteluntaitojaan asiakkaiden muutosvaiheeseen vain joiltain osin (Noordman ym. 2013).  

 

Sekä Robbinsin ym. (2012) että Bonden ym. (2014) tutkimuksissa tarkasteltiin motivoivan 

haastattelun toteutumista. Robbinsin ym. (2012) tutkimuksessa terveydenhoitajat toteuttivat 

motivoivan haastattelun periaatteita hyvin. Reflektoinnin osuus kuitenkin jäi tutkimuksessa 

hoitajien osalta vähäiseksi (Robbins ym. 2012). Bonden ym. (2014) tutkimuksessa 

terveydenhoitajat toteuttivat monipuolisesti menetelmän periaatteita. Terveydenhoitajat itse 

kokivat menetelmän arvoilleen ja normeilleen sopivaksi (Bonde ym. 2014). Menetelmä auttoi 

hoitajia siinä, että asiakkaat saivat paremman mahdollisuuden tuoda esiin omia näkemyksiä 

(Bonde ym. 2014). Ongelmallista hoitajille oli se, jos asiakas ei kokenut ongelmaa siellä, 

missä terveydenhoitaja koki (Bonde ym. 2014). Haasteellista oli myös se, jos esteet 

muutokselle olivat yksilön tai perheen ulkopuolisia, monimutkaisia yhteiskunnallisia 

ongelmia (Bonde ym. 2014). Motivoivan haastattelun menetelmää on mahdollista harjoitella 

ja harjoittelulla voidaan päästä hyvään tulokseen (Bonde ym. 2014; Robbins ym. 2012). 

Harjoittelun jälkeen terveydenhoitajat ovat pitäneet motivoivaa haastattelua parempana 

menetelmänä kuin perinteistä neuvoa antavaa lähestymistapaa (Bonde ym. 2014).  
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5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata neuvonannon ilmenemistä terveystarkastusten 

aikaisissa neuvontatilanteissa. Tässä tutkimuksessa terveysneuvontatilanteita tarkastellaan 

neljän teeman näkökulmasta. Nämä teemat ovat uni ja nukkuminen, ravitsemus, liikkuminen 

sekä päihteet. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan kehittää 

neuvontayötä sekä vuorovaikutusta.  

 

Tutkimuskysymykset ovat 

1. Millaisia neuvot ovat ja miten ne annetaan? 

2. Miten neuvonantoon päädytään? 

3. Miten neuvot otetaan vastaan ja mitä siitä seuraa?  
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6 KESKUSTELUNANALYYSI TUTKIMUKSEN VIITEKEHYKSENÄ 

 

Tässä tutkimuksessa on käytetty soveltaen keskustelunanalyysia. Keskustelunanalyysissa 

tutkitaan ja havainnoidaan vuorovaikutusta, vuorovaikutusprosessin etenemistä, 

vuorovaikutuskeinoja ja osapuolten tapoja toimia sekä puheessa ilmeneviä 

säännönmukaisuuksia (Drew & Heritage 2001, 16-17; Ruusuvuori 2010a, 270-271; Vatanen 

2016, 315), ei pelkkää puhetta (Seppänen 1997, 156). Keskustelunanalyysissa ei keskitytä 

yksittäisiin puheenvuoroihin, vaan vuorovaikutukseen laajemmin – siihen miten vuorot 

rakentuvat, siirtyvät ja liittyvät toisiinsa (Jokinen 1999, 43-44). Keskustelunanalyysissä 

pyritään kuvaamaan ja selittämään erilaisten keskustelussa ilmeneviä toimintasarjoja ja niiden 

järjestystä (Kurhila 2000, 359). Hakulisen (1997, 17) mukaan keskustelunanalyysissä sitä, 

mitä sanotaan, ei voi erottaa siitä, miten asiat sanotaan ja miten kielellä toimitaan. 

Vuorovaikutuksessa tapahtuu sanottujen sanojen lisäksi myös paljon muuta havaittavissa 

olevaa toimintaa, kuten taukoja, naurahduksia, huokailuja, yskähdyksiä, rykimisiä ja erilaista 

hengitystä (Kurhila 2000, 364) sekä asentoja, eleitä, ilmeitä ja katseita (Ruusuvuori 2010a, 

270; Seppänen 1997, 26), joista osapuolet tekevät tulkintoja (Ruusuvuori 2010a, 270). 

Osapuolet tekevät tulkintoja edeltävästä puheenvuorosta ja tuovat sitten nämä tulkintansa 

esiin omassa puheenvuorossaan. Tämä taasen luo toiselle osapuolelle mahdollisuuden tuoda 

omassa seuraavassa puheenvuorossa esiin omat tulkintansa (Ruusuvuori 2010a, 270). Näin 

ollen myös konteksti on huomioitava keskustelunanalyysissä. Kontekstin merkitys nousee 

selkeästi esiin institutionaalisessa vuorovaikutuksessa, jossa keskustelun osapuolilla on omat 

roolinsa (Kurhila 2000, 363). 

 

Kurhila (2000, 361) kertoo, että Heritagen mukaan keskustelunanalyysissa on neljä keskeistä 

tekijää: ”1. Vuorovaikutus on rakenteellisesti jäsentynyttä, 2. Keskustelun vuorot ovat 

kontekstin muokkaamia, mutta myös kontekstin luovia, 3. Mitään keskustelun elementtejä ei 

voi pitää merkityksettöminä, 4. Autenttisen aineiston käyttö”. Keskustelunanalyyttinen 

tutkimus perustuu vahvasti aineistosta tehtäviin havaintoihin (Kurhila 2000, 360; Vatanen 

2016, 312) ja se etenee induktiivisesti eli yksityiskohtaisista havainnoista aina laajempiin 

kokonaisuuksiin (Kurhila 2000, 360; Vatanen 2016, 312). Kyse on usein 

poikkileikkaustutkimuksesta, jossa tarkastellaan useampia keskustelutilanteita ja niissä 

ilmeneviä tiettyjä toimintoja, kuten esimerkiksi neuvonnan toteutumista 

vastaanottotilanteissa. Säännönmukaisuuksien toteamiseksi tarvitaan useita eri 

vastaanottotilanteita (Ruusuvuori 2010a, 273).   
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Tutkimuksen kohteena tulee keskustelunanalyysin mukaan olla autenttinen keskustelutilanne 

(Hakulinen 1997, 15; Jokinen 1999, 43; Kurhila 2000, 360, 364; Seppänen 1997, 18; Vatanen 

2016, 313), ei pelkkää tutkimusta varten järjestetty vuorovaikutustilanne (Vatanen 2016, 313). 

Keskustelunanalyysin periaatteiden mukaisesti nämä aidot, luonnollisesti tapahtuvat 

vuorovaikutustilanteet video- ja äänitallennetaan (Jokinen 1999, 43; Kurhila 2000, 364; 

Seppänen 1997, 18; Vatanen 2016, 313). Seppäsen (1997, 18) mukaan ääni- ja 

kuvatallennetun aineiston käsittely edellyttää litterointia eli kirjalliseen muotoon muuttamista. 

Yksityiskohtainen litterointi on keskustelunanalyysissa vuorovaikutuksen analysoinnin 

keskeisenä metodina (Hirsjärvi 2009, 228; Seppänen 1997, 18). Litteroinnin avulla tutkijan on 

mahdollista tarkastella aineiston yksityiskohtia sekä tuoda niitä myös muiden nähtäville 

(Vatanen 2016, 318). Litteroinnin merkitystä ei voi väheksyä, sillä siinä tehtävillä valinnoilla 

voi vaikuttaa jopa tutkimustuloksiin – se mitä tutkija jättää litteroimatta, ei välity analyysiin 

(Seppänen 1997, 18; Vatanen 2016, 315). Näin ollen litteraatiossa on pyrittävä 

mahdollisimman todenmukaisen kuvan luomiseen, kuitenkin ilman tulkintoja (Seppänen 

1997, 18). Ruusuvuori (2010a, 275) kuitenkin huomauttaa, että litterointi pohjautuu tutkijan 

tekemiin havaintoihin. Vaikka pyrkimys on totuuteen, ei täydellisen kuvan välittäminen 

kuitenkaan ole mahdollista (Seppänen 1997, 18; Vatanen 2016, 318). 

 

Keskustelunanalyysissa kaikella vuorovaikutuksessa ilmenevällä on merkitys (Kurhila 2000, 

364). Siksi litteroidessa merkitään yksityiskohtaisesti kaikki keskusteluissa ja 

vuorovaikutuksessa esiin tuleva. Tämä tarkoittaa tyypillisesti puhekielen lisäksi, taukojen, 

äänenkäytön, -sävyn ja sävelkulun vaihteluiden, painotusten, päällekkäispuhunnan, sisään- ja 

uloshengityksen sekä naurahdusten ja naurun merkitsemistä (Jokinen 1999, 43-44; 

Ruusuvuori 2010a, 275; Vatanen 2016, 317). Sanattoman viestinnän toiminnat eleiden, 

ilmeiden, katseiden ja muiden liikkeiden osalta merkitään myös ylös (Jokinen 1999, 43-44; 

Vatanen 2016, 317). Litteraatioon on syytä merkitä lisäksi se, mitä pitempien taukojen aikana 

tapahtuu. Vastaavasti kasvonilmeiden osalta merkitään ylös ne kohdat, jolloin tietty ilme 

alkaa ja päättyy (Ruusuvuori 2010a, 276). Toisaalta litteroinnin tarkkuus voi myös vaihdella 

hieman tutkittavasta ilmiöstä ja ongelmasta riippuen (Ruusuvuori 2010a, 276). 

Litterointivaiheessa huolehditaan lisäksi osallistujien anonymiteetistä, joten aineiston 

käsittelyn yhteydessä tehdään myös tarvittavat muutokset osallistujien tunnistamisen 

estämiseksi. (Vatanen 2016, 316).   
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Keskustelunanalyysin mukaisesti keskustelussa ilmenevät yksityiskohdat ja käänteet eivät 

tapahdu sattumalta tai ilman merkitystä, vaan se on rakenteellisesti järjestynyttä (Raevaara 

1997, 75). Vuorovaikutustilanne muodostuu keskustelussa mukana olevien osapuolten 

vuoroista eli puhunnoksista (Kurhila 2000, 361). Puhunnos on siis keskustelun perusyksikkö 

ja se voi olla yhden sanan tai useamman lausuman mittainen (Kurhila 2000, 361). 

Puheenvuoroilla on siis sisäinen rakenne ja puheenvuorot liittyvät toisiinsa jaksoina ja 

laajempina kokonaisuuksina eli muodostavat sekvenssejä (Kurhila 2000, 361; Raevaara 1997, 

75). Peräkkäisten puheenvuorojen välille muodostuu joko tiiviimpiä tai löyhempiä kytköksiä 

(Kurhila 2000, 361). Se mitä sanotaan, antaa ennakko-oletuksen siitä, mitä sen jatkoksi on 

odotettavissa (Raevaara 1997, 75). Vastaavasti se mitä sanotaan, on odotetusti soveltuva sitä 

edeltäneeseen puheenvuoroon (Raevaara 1997, 75). Kaikki keskustelutilanteet eivät aseta 

samanlaisia odotuksia ja vaatimuksia siitä, millaista vuoroa puheen jälkeen pidetään 

tarkoituksenmukaisena (Raevaara 1997, 75). Vuoroja, joiden välinen sidos on hyvin vahva, 

kutsutaan vieruspareiksi (Kurhila 2000, 361; Raevaara 1997, 75).  

 

Raevaaran (1997, 88) mukaan vierusparirakenteen edellytyksenä on, että siihen osallistuu 

kaksi henkilöä, joista molemmilla on oltava halu keskusteluun. Etujäsenen esittäjä haluaa 

kysyä ja antaa sitten toiselle puheenvuoron. Jälkijäsenen antaja vastaavasti ilmaisee halunsa 

tai haluttomuutensa vastaamiseen ja toimii sen mukaan (Raevaara 1997, 88). Vierusparissa 

puheenvuorot ovat siis etu- ja jälkijäseneksi muodostuneita, eri henkilöiden tuottamia 

toimintajaksoja, joissa tietynlainen etujäsen edellyttää tietynlaista jälkijäsentä (Raevaara 

1997, 76). Tämä voidaan havaita esimerkiksi tervehdyksen ja vastatervehdyksen, kysymyksen 

ja vastauksen tai pyynnön ja suostumisen tai kieltäytymisen, ehdotuksen ja sen hyväksymisen 

tai torjumisen sekä kannanoton ja samanmielisyyden tai erimielisyyden osalta (Kurhila 2000, 

361; Raevaara 1997, 76). Mikäli kysymystä ei seuraakaan vastaus, toistaa kysymyksen 

esittäjä tyypillisesti kysymyksensä, tarkentaa sitä tai muotoilee sen uudelleen (Kurhila 2000, 

362; Raevaara 1997, 79). Tällöin kysymyksen esittäjä tulkitsee vastauksen puuttumisen 

syyksi kysymyksen kuulemiseen tai ymmärtämiseen liittyvät vaikeudet (Raevaara 1997, 79). 

Lisäksi kysyjä osoittaa, että vastaamatta jättäminen on odotuksen vastaista (Raevaara 1997, 

79). Kysymystä voi myös seurata vastakysymys, jolloin puhutaan välisekvenssistä (Raevaara 

1997, 81). Tällöin uusi kysymys ei kuitenkaan poissulje etujäsenenä esitettyyn kysymykseen 

liittyvää odotusta, vaan siihen edelleen odotetaan vastausta (Raevaara 1997, 81). 

Välisekvenssissä jälkijäsenen tuottajan pyrkimyksenä on usein sellaisen tiedon saaminen, jota 

odotetun jälkijäsenen tuottaminen edellyttää (Raevaara 1997, 81). Keskustelunanalyysissä 
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huomio ei kuitenkaan kohdistu pelkästään etujäseneen ja sen rakenteeseen tai ominaisuuksiin, 

vaan yhtälailla jälkijäseneen eli siihen, miten jälkijäsenen tuottaja on tulkinnut etujäsenen ja 

mitä siitä seuraa (Raevaara 1997, 83). Etujäsenen avulla puhujan on mahdollista rajata ja 

suunnata sitä, millaista jälkijäsentä seuraavaksi odotetaan. Lisäksi se antaa mahdollisuuden 

siirtää puheenvuoro toiselle osallistujalle (Raevaara 1997, 84).  

 

Keskustelunanalyysissä analyysin lähtökohtana on toistuva aineistoon tutustuminen ja sen 

tarkastelu ilman ennakko-oletuksia (Vatanen 2016, 320). Analyysi ei pohjaudu vain 

yksittäisiin havaintoihin, vaan aineistoa lähestytään toistuvasti, tarkoitustenmukaisten 

tutkimustilannetallenteiden avulla (Vatanen 2016, 313, 315) ja aineistolähtöisesti. Vähitellen 

aineistoon perehtyminen alkaa tuottaa tutkijalle ensimmäisiä tutkimustyötä edistäviä 

havaintoja (Vatanen 2016, 320). Keskustelunanalyysissä tutkimuskysymykset tarkentuvat sitä 

mukaa, mitä syvemmälle tutkija aineistoon tutustumisessa pääsee (Ruusuvuori 2010a, 274). 

Vaikka keskustelunanalyysissa painotetaan litteroinnin merkitystä, on muistettava, että 

analyysi pohjautuu aina itse tallenteeseen autenttisesta keskustelutilanteesta (Ruusuvuori 

2010a, 274-275). Vatasen (2016, 315) mukaan litterointia voidaan pitää yhtenä analyysin 

osana, kun taas Raevaaran (1997, 85) mukaan analyysi lähtee liikkeelle vierusparirakenteiden 

tunnistamisesta. Lisäksi Raevaara (1997, 85) pitää rakenteiden tunnistamista vasta 

ensiaskeleena, ei varsinaisena analyysina.  
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7 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS  

 

Tässä luvussa kuvataan aineistonkeruun prosessi, tutkimusaineisto sekä aineistoanalyysi. 

Tutkimusaineisto koostuu viidestä terveydenhoitajien toteuttamasta terveystarkastuksesta 

ammatillisessa oppilaitoksessa. Aineisto on video- ja äänitallennettu. Aineisto on analysoitu 

soveltaen keskustelunanalyysia.  

 

 

7.1 Aineistonkeruun prosessi 

 

Tutkimuksen toteutusta varten hankittiin tutkimusluvat kahdesta kunnasta Etelä-Suomen 

läänin alueelta marras-joulukuussa 2016. Ennen tutkimusluvan hakemista otettiin puhelimitse 

yhteyttä näiden kuntien opiskeluterveydenhuollon hallintoon ja tiedusteltiin mahdollisuutta 

tutkimuksen suorittamiseksi. Tämän jälkeen opiskeluterveydenhuollon esimiehille toimitettiin 

saatekirje (liite 1), jonka he toimittivat eteenpäin niille terveydenhoitajille, joiden arvioivat 

kuuluvan tutkimuksen kohderyhmään. Kohderyhmään kuuluvia hoitajia informoitiin myös 

kirjallisella tiedotteella (liite 2). Toisessa kunnassa kohderyhmään kuuluville hoitajille käytiin 

henkilökohtaisesti kertomassa tutkimuksen toteutuksesta, taustoista, tarkoituksesta ja 

merkityksestä. Tämä ryhmätapaaminen oli tammikuussa 2017. Tapaamisessa hoitajilla oli 

mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä ennen päätöksentekoaan tutkimukseen 

osallistumisesta. Vatasen (2016, 315) mielestä tallenteiden onnistumisen varmistamiseksi 

tutkijan tulisi tutustua osallistujiin ja pyrkiä luottamuksellisen suhteen luomiseen.  

 

Tutkimukseen ilmoittautui lopulta kahdesta kunnasta yhteensä viisi opiskeluterveydenhuollon 

terveydenhoitajaa, jotka toimivat ammatillisissa oppilaitoksissa. Osallistuminen oli hoitajille 

vapaaehtoista ja he antoivat suostumuksensa (liite 3) kirjallisesti. Tutkimusaineisto kerättiin 

tammikuussa 2017 kahden viikon aikana. Tutkimukseen osallistuneet terveydenhoitajat 

toimivat aineiston kerääjinä. Kultakin tutkimukseen osallistuvalta terveydenhoitajalta 

tallennettiin yksi vastaanottotilanne, jonka tuli olla terveystarkastus tai vastaava tapaaminen. 

Kukin terveydenhoitaja sai itse valita terveystapaamisessa mukana olevan opiskelijan 

ilmoittamieni kriteerien mukaisesti. Terveydenhoitajan tuli antaa tutkimukseen osallistuvalle 

nuorelle suullinen ja kirjallinen informaatio (liite 4) tutkimuksesta sekä pyytää osallistuvalta 

nuorelta kirjallinen suostumus (liite 5). Alaikäisen osalta terveydenhoitajan tuli antaa 
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informaatio tutkimuksesta myös huoltajalle kirjallisesti (liite 6) sekä hankkia alaikäisen 

huoltajalta kirjallinen suostumus (liite 7).  

 

Terveydenhoitajan tehtävänä oli tutkimukseen liittyvän vastaanoton alussa käynnistää ja 

lopussa sulkea sekä videokamera että sanelukone. Tutkija itse ei ollut vastaanottotilanteessa 

läsnä. Keskustelunanalyysissa tutkijan ei tule olla vastaanottotilanteessa läsnä, vaan 

tallennusvälineet asetetaan vastaanottotilaan valmiiksi ja tutkimukseen osallistuva 

ammattilaisosapuoli käynnistää tallennusvälineet sen jälkeen, kun asiakas on antanut 

suostumuksensa tutkimukseen osallistumisesta (Ruusuvuori 2010a, 274). Terveydenhoitajat 

ohjeistettiin käynnistämään tallennusvälineet vasta asiakkaan henkilötietojen käsittelyn 

jälkeen. Terveydenhoitajat ohjattiin sijoittamaan videokamera vastaanottotilassa 

mahdollisuuksien mukaan siten, että tallenteessa näkyisi ainoastaan terveydenhoitaja 

etuviistosta. Näillä toimilla varmistettiin se, ettei opiskelijan henkilöllisyys paljastu tutkijalle. 

Tarkoituksena oli myös taata, että kaikilta tutkimukseen osallistuvilta saadaan 

mahdollisimman samankaltaisia videotallenteita riippumatta siitä, millaiset vastaanottotilat 

hoitajilla oli. Kaikissa tallentuneissa videoissa näin myös tapahtui. Asiakkaan ääni kuului 

sekä videonauhoilla että sanelukoneen äänitallenteissa, kuten oli tarkoitettukin.  

 

Tallenteita kerättiin kahdella eri sanelukoneella ja kahdella eri videokameralla. Kussakin 

vastaanottotilassa oli vain yksi videokamera ja sanelukone. Kukin terveydenhoitaja sai 

videointiaan varten henkilökohtaisen tallennuspaikkanumeron 1-5 väliltä, jolle aineisto 

tallennettiin. Sanelukoneen tallennusta varten kukin terveydenhoitaja sai henkilökohtaisen 

digitaalisen kansion, johon aineisto tallennettiin. Kansiot nimettiin A, B, C, D, E. 

Tallennusvälineet ja -materiaalit sekä allekirjoitetut suostumuslomakkeet noudin molemmilta 

paikkakunnilta heti ensimmäisenä mahdollisena arkipäivänä. Alaikäisten huoltajien 

allekirjoittamat suostumukset terveydenhoitajat toimittivat postittamalla. 

 

 

7.2 Aineiston kuvaus  

 

Tutkimusaineisto koostui viiden ammatillisen oppilaitoksen terveydenhoitajan toteuttamista ja 

tallentamista terveystarkastuksista (n=5) kahden eri kunnan alueella. Vastaanottotilanteessa 

olevan nuoren tuli olla 16–20 -vuotias, ammatillisen oppilaitoksen 1. tai 2.vuoden opiskelija. 
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Vastaanottotilanteessa käytetyn kielen tuli olla suomi, mutta opiskelijan äidinkieli sai olla 

muu kuin suomi. Tutkimusaineiston äänitallenteita oli 5 ja videotallenteita 4.  

 

Terveydenhoitajat olivat iältään keskimäärin 43 vuotta. Hoitajien työkokemuksen pituus 

vaihteli noin 5-17 vuoteen. Tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden tarkkaa ikää ei 

ilmoitettu tutkijalle. Vastaanottotilanteiden kesto kokonaisuudessaan vaihteli hoitajilla 27–82 

minuutin (1h 22min) välillä. Vastaanottotilanteiden keskiarvoaika oli 49 minuuttia.  

 

Terveystarkastuksessa keskusteluaiheina olivat vaihtelevasti terveydentila, mieliala, opiskelu, 

vapaa-aika, harrastukset ja liikunta, ruokailutottumukset, uni, alkoholin ja huumeiden käyttö, 

tupakointi, seksuaaliterveys, perhe- ja ihmissuhteet sekä rokotukset. Lisäksi kaikkien 

vastaanottotilanteiden loppupuolella suoritettiin joko mittaukset verenpaineen, painon, 

pituuden, näön ja kuulon osalta tai ainakin otettiin niiden tarve puheeksi. Tähän tutkimukseen 

aineistosta valittiin analysoitavaksi neljä teemaa: uni ja nukkuminen, ravitsemus, liikkuminen 

sekä päihteet, sillä vain ne esiintyivät kaikilla viidellä terveydenhoitajalla.  

 

 

7.3 Aineiston analyysi 

 

Tutkimusaineiston analyysiprosessi alkoi videotallenteiden tarkastelulla ja äänitallenteiden 

litteroinnilla. Litteroinnin ensimmäisessä vaiheessa jokainen terveystapaaminen kirjattiin 

kokonaisuudessaan mahdollisimman sanatarkasti. Tämän jälkeen litteraatioihin merkittiin 

puheen lisäksi selkeimmin erottuvat tauot, naurahdukset, päällekkäiset puheenvuorot ja 

erilaiset epäselviksi jääneet kohdat sekä erilaiset lisähuomiot. Käytetyt litterointimerkit on 

kuvattu liitteessä 8. Osallistujien anonymiteetistä huolehdittiin jättämällä pois erisnimet sekä 

yksityiskohdat, jotka voivat johtaa tunnistamiseen. Kullekin terveydenhoitajalle arvottiin 

myös uusi koodinumero 1-5 väliltä. Lopuksi kunkin nauha kuunneltiin uudelleen ja tekstiin 

tehtiin tarvittavia tarkennuksia ja korjauksia. Nämä vaiheet toistettiin kaikkien viiden 

haastattelunauhan kohdalla. Litterointiin käytettiin Word -tekstinkäsittelyohjelmaa, jossa 

fonttina oli Times New Roman ja fontin kokona 12, riviväli 1,5. Litteroitua materiaalia kertyi 

94 sivua.  

 

Kun koko tutkimusaineistomateriaali oli litteroitu, aloitettiin litteroidun tekstin lukeminen. 

Tämän jälkeen tallennenauhat käytiin yksi kerrallaan läpi vain tutkimukseen valittujen 
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teemojen osalta ja aiemmin litteroituun tekstiin lisättiin nyt myös selkeimmät äänen ja 

intonaation muutokset, huokaukset, voimakkaat sisään- ja uloshengitykset sekä mitatut 

taukojen pituudet. Tämän jälkeen tarkasteltiiin erikseen videotallenteita, joista litteraatioihin 

lisättiin käsin sanattoman viestinnän elementtejä. 

 

Seuraavaksi valittujen teemojen litteraatiot siirrettiin taulukkoon, johon lisättiin 

keskustelunanalyysin kuuluvia huomioita (liite 9). Tässä vaiheessa tarkasteltiiin 

systemaattisesti sitä, millaisia terveydenhoitajan ja opiskelijan puheenvuorot olivat 

rakenteiltaan ja sisällöltään. Keskusteluista etsittiin kysymys-vastausvieruspareja ja ne 

merkittiin taulukkoon omaan sarakkeeseen lyhenteillä (K) kysymys - (V) vastaus. 

Kolmanteen sarakkeen merkittiin havaintojen pohjalta yksilölliset kuvaukset etu- ja 

jälkijäsenten sekä välisekvenssien rakenteesta ja sisällöstä. Näitä olivat tarkennukset, arvelut, 

oletukset, tulkinnat, reflektiot, arviot, ehdotukset, mielipiteet, palautteet, neuvontapuhe, 

selitykset, korjaukset, samanmielisyys ja erimielisyys. Yksi puheenvuoro saattoi sisältää 

useita tällaisia yksilöllisiä kuvauksia. Omissa sarakkeissaan olivat myös puhuja (H tai O), 

rivinumerot sekä puheenvuoron ajallinen kesto.  

 

Jotta voitiin varmistua havaintojen loogisuudesta ja systemaattisesta tarkastelutavasta, avattiin 

havainnot jokaisen puheenvuoron osalta vielä sanalliseen muotoon. Tässä yhteydessä eriteltiin 

ja kuvattiin sanallisesti kunkin puheenvuoron sisältö ja rakenne – se, miten kuhunkin 

puheenvuoroon oli tultu ja mihin se johti. Tämän jälkeen taulukkoon koottuja merkintöjä 

verrattiin auki kirjoitettuun tekstimuotoon ja taulukkoon tehtiin tarvittavat korjaukset.   

 

Seuraavaksi tarkasteltiin keskustelujen etenemistä, sisältöjä ja rakennetta kultakin 

terveydenhoitajalta aina sama teema kerrallaan. Tässä yhteydessä vertailtiin sekä etsitiin 

yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia eri terveydenhoitaja - opiskelija -parien kesken. Hoitajien 

käyttämät kysymykset kootiin erilliseen taulukkoon, josta oli mahdollista tarkastella ja 

vertailla terveydenhoitajien esittämien kysymysten tyyliä, määrää ja merkitystä keskustelulle. 

Puheiden yksityiskohtaisen tarkastelun jälkeen lähdettiin seuraavaksi tunnistamaan ja 

nimeämään kussakin teemassa esiintyviä episodeja eli vuorovaikutusjaksoja, joissa tietyn 

teeman sisällä oleva keskusteluaihe vaihtuu toiseksi. Tämän jälkeen tarkasteltiin 

tutkimuskysymysten perusteella systemaattisesti sitä, missä episodeissa neuvonantoa esiintyy, 

millaisia neuvot ovat, miten ne annetaan, miten neuvonanto syntyy ja mihin neuvonanto 

johtaa. Näiden havaintojen osalta tehtiin vertailua ja etsittiin yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia 
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eri terveydenhoitaja - opiskelija -parien välillä. Tunnistetut teemakohtaiset episodit kerättiin 

yhteen kultakin terveydenhoitajalta ja merkittiin ne juoksevin numeroin. Tämän jälkeen 

neuvonannon esiintymistä, syntyä ja seurauksia vertailtiin eri teemojen kesken. Näiden 

havaintojen ja systemaattisen analyysin pohjalta syntyneet tulokset kuvataan seuraavassa 

luvussa.    
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8 TULOKSET 

 

Tulososiossa esitetään aineistosta valittuja neuvonannon näytteitä 21 kappaletta. Yksi näyte 

voi sisältää yhden episodin osan, yhden kokonaisen episodin tai useita episodeja. Näytteet 

koostuvat 49 episodista ja niistä neuvonanatamista esiintyy 46 episodissa. Näytteet on 

poimittu sanatarkasti litteroidusta aineistosta. Tekstinäytteisiin on kirjattu siinä esiintyvät 

episodit nimettynä sekä numeroituna. Episodien pituus vaihteli keskusteltavan asian mukaan. 

Episodit vaihtuivat toisinaan nopeasti; joskus episodi muodostui yhdestä tai kahdesta 

puheenvuorosta, joskus yhdessä puheenvuorossa esiintyi useampia episodeja. Toisinaan 

episodit olivat useiden puheenvuorojen tai vierusparien mittaisia. Puheenvuoroja kaikissa 

episodeissa esiintyi yhteensä 1136.  

 

Osa näytteistä on kuvattu lyhennettynä ja lyhennyksistä on poistettu kyseisen tulososion 

tarkastelu kohdan kannalta merkityksetön puhe. Poistetut kohdat on merkitty sulkeissa 

olevilla katkoviivoilla (---). Erityiset lisähuomiot on merkitty kaksoissulkeiden (( )) sisään. 

Tulososiossa esitetyt näytteet koostuvat joko yhdestä puheenvuorosta tai sen osasta tai useista 

puheenvuoroista tai vierusparista. Jokaisessa näytteessä esiintyy vähintään yksi neuvo. 

 

Tekstinäytteet on merkitty numerokoodein. Numeroista ensimmäinen kuvaa kullekin 

terveydenhoitajalle arvottua numeroa (H1-5). Toinen numero kuvaa teemaa: 1. Uni ja 

nukkuminen; 2. Ravitsemus; 3. Liikkuminen; 4. Päihteet. Kolmas numero ilmaisee kuhunkin 

teemaan liittyvän episodin numeron. Kaikki aineistosta tunnistetut episodit ja neuvonannot on 

kuvattu liitteissä 10-13.  

 

 

8.1 Uniongelman korjaaminen ja riittävä uni  

 

Uni ja nukkuminen -teemassa esiintyi yhteensä 49 episodia, joista 14 toteutui 

neuvonantamista (liite 10). Episodeista kolmessa neuvonantaminen koski jollakin tavalla 

melatoniin käyttöä Melatoniini, Aiempi ohje melatoniinin kokeiluun, Melatoniinin kokeilu. 

Kolmessa episodissa neuvonantaminen ilmeni unen merkityksestä puhuttaessa Riittävän unen 

merkitys, Unen tärkeys, Uniongelman korjaamisen tärkeys. Uniongelman korjaamista 

koskevia neuvoja annettiin kolmessa episodissa Nukkumista helpottavat keinot, Uniongelman 

korjaaminen, Nukahtamista edistävät toimet. Neuvonantamista ilmeni myös kahdessa 
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episodissa, jotka koskivat toimintaa uniongelman jatkuessa Uniongelman jatkuminen, 

Toiminta uniongelman jatkuessa. Neuvonantamista ilmeni myös yksittäisissä päiväunia 

Päiväunet ja unirytmi, nukkumaanmenoaikaa Suositus nukkumaanmenoajasta ja 

nukahtamista Nukahtaminen koskevissa episodeissa. 

 

Episodien määrä vaihteli kaikkien hoitajien kesken uni ja nukkuminen -teemassa 6 ja 19 

välillä. Yhteistä näille keskusteluille, joissa esiintyi minimi- ja maksimimäärä episodeja, oli 

se, että kummassakin tapauksessa opiskelija kertoi univaikeuksista ja kummassakin 

tapauksessa terveydenhoitaja antoi opiskelijalle neuvot episodeissa, jotka koskivat melatoniin 

käyttöä, uniongelman korjaamista ja toimintaa uniongelman jatkuessa. Neuvonantamista 

ilmeni neljällä terveydenhoitajalla viidestä. 

 

Neuvonanto 

 

Uni ja nukkuminen -teemassa annetut neuvot olivat tyypillisesti suoria ohjeita ja vain 

yksittäisissä tilanteissa neuvot olivat epäsuoria. Suorat ohjeet olivat toimintaohjeita tai 

ratkaisuehdotuksia opiskelijan nykyisen käyttäytymistavan muuttamiseksi tai esiin tulleen 

ongelman korjaamiseksi. Neuvoissa ilmaistiin suoraan mitä opiskelijan olisi hyvä tehdä tai 

olla tekemättä. Vaikka neuvot olivat suoria ohjeita, esitettiin ne hienovaraisesti. Neuvot 

ilmaistiin tyypillisimmin konditionaalimuodossa ”se kannattais sun kyllä testata”, ”ni ois 

silleen et ei enää ois tietokoneella”. Yksittäisessä tapauksessa neuvo annettiin 

imperatiivimuodossa ”ota vaikka muhun sit yhteyttä” tai infinitiivimuodossa. Neuvoja 

esitettiin myös kysymyksiin sidottuna. Tällöin kysymys sisälsi jonkinlaisen ratkaisukeinon 

todetun ongelman korjaamiseksi ”ootsä koittanu mitään semmosia keinoja (---) että 

harrastaisit pientä liikuntaa illalla vaikka tai”. Epäsuorissa neuvoissa terveydenhoitaja 

perusti neuvon opiskelijan omaan arvioon käyttäytymisen muutoksen tarpeesta ”nii justiinsa 

(---) sä tiedät et se (---) voi häiritä sitä”. Epäsuorista neuvoista osa oli joko 

toteamuslauseenmuodossa olevia kysymyksiä tai suljettuja kysymyksiä ”et uni vois tullaki 

aikasemmin jos vaan malttas mennä”. Uni ja nukkuminen -teeman neuvonannoissa käytettiin 

sekä yksikön 2.persoonamuotoa ”sun”, ”sä”, monikon 3.persoonamuotoa ”opiskelijat” että 

passiivia.  

 

Seuraava näyte (näyte 1) kuvaa tyypillistä suoraa neuvoa, joita terveydenhoitajat antoivat 

tässä aineistossa. Suorissa neuvoissa terveydenhoitajat tarjosivat ratkaisukeinoa todettuun 
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ongelmaan tai uutta käyttäytymistapaa. Tässä esimerkissä ratkaisukeinona uniongelmiin oli 

melatoniini. Muissa suorissa neuvoissa ratkaisukeinoja uniongelmiin tai liian vähäiseen 

unimäärään olivat liikunnan harrastaminen, kännykän ja tietokoneen käytön välttäminen sekä 

nukkumaanmeno riittävän aikaisin.   

 

Näyte 1 
 
01 H: (---) melatoniini ehkä vähä enemmän auttaa siin nukahtamisessa mut kyl se periaattees siihen  
02 kokonaisuneenki toisil ihmisil vaikuttaa toisil se ei välttämättä tehoo toisil se voi vähä auttaa .et  
03 se >kannattais sun kyllä< testata  
 
 (H2.1.11 Melatoniini) 
  
Opiskelija on näytettä 1 edeltävässä osassa kertonut kärsivänsä uniongelmista, tarkemmin 

sanottuna yöheräilystä. Terveydenhoitaja on tiedon saatuaan tiedustellut, onko opiskelija 

käyttänyt ongelman korjaamiseksi joitakin sellaisia keinoja, jotka helpottavat nukahtamista, 

kuten harrastanut liikuntaa tai kokeillut melatoniinia. Saatuaan kieltävän vastauksen 

melatoniinin kokeiluun, terveydenhoitaja antaa neuvon (rivi 03) ”se kannattais sun kyllä 

testata”.  

 

Suorien neuvojen pehmeysasteissa ja konkreettisuudessa oli jonkin verran eroja. Seuraava 

näyte kuvaa tavallista suorempaa ohjetta, sillä siinä terveydenhoitaja ilmaisee opiskelijalle 

suositeltavan nukkumaanmenoajan. Neuvon tarkoituksena on auttaa opiskelijaa korjaamaan 

todettu ongelma eli sekava unirytmi.   

 

Näyte 2 
 
01 H:  et sillee et? pyrkis menee sinne sänkyyn viimeistään siinä yhentoista aikaan (.) et jos ny (.)  
02 £kymmenen£ >on aika ideaali< mut opiskelijat aika harvo viel siihe aikaa menee nukkumaa?  
03 sanotaan siin puol yhentoista yhentoist aikaa >jos sillon pyrkis menee nukkumaan< ja tota (---) 
 

(H4.1.40 Suositus nukkumaanmenoajasta) 
 

Näytettä 2 edeltävässä osassa terveydenhoitaja on tiedustellut nukkuuko opiskelija päiväunia. 

Opiskelija on kertonut nukkuvansa, jonka jälkeen terveydenhoitaja on kertonut unirytmin 

menevän sekaisin liian pitkistä päiväunista. Tämän tiedonannon jälkeen aloittaa neuvonannon 

(näyte 2, rivi 01-03), joka koskee suositeltavaa nukkumaanmenoaikaa unirytmin kannalta.   

 

Toisinaan terveydenhoitajan ilmaisemaa neuvonantoa edelsi (katso näyte 1) tai seurasi (näyte 

3) erillinen perustelu. Perustelut olivat yleisellä tasolla olevia syitä siihen, miksi opiskelijan 
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olisi hyvä muuttaa toimintatapaa ”onha se ((riittävä uni)) tosi tärkeetä että”. Perusteluissa 

annettiin myös tietoa ”et jos nyt sillon tällön ottaa lyhyet pualen tunnin päiväunet ni se on 

viel niin ku iha ookoo et se ei sekota sitä unirytmiä mut sit jos (---)”. Seuraava näyte kuvaa 

tyypillistä yleisellä tasolla olevaa perustelua, joka liittyi oleellisesti annettuun neuvoon. 

Samassa näytteessä ilmenee hyvin myös se, miten hienovaraisesti ja vaikeasti havaittavina 

neuvoja toisinaan esitettiin.  

 

Näyte 3 
 
01 H:  hmm (.) aiva (.) mut että (.) >sillai just< et sais riittävästi sitä unta [et 
02 O:                                      [joo 
03 H: onha se tosi tärkeetä että .hh 
04 O: ↑joo: viikonloppusin sitte 
05 H: hmm (2.0) onks sul ikinä ollu mitää uniongelmia tai (.) onks tuttuja? (.) .ei 
06 O: =ei 

 
(H3.1.20 Riittävän unen merkitys) 

 

Terveydenhoitaja ja opiskelija ovat keskustelleet opiskelijan nukkumistottumuksista näytettä 

3 edeltävässä osassa. Opiskelija on kertonut nukkuvansa omasta mielestään liian vähän, koska 

ei malta käydä ajoissa nukkumaan. Terveydenhoitaja antaa neuvon ”sillai just et sais 

riittävästi sitä unta” (rivi 01), joka viittaa opiskelijan aiemmin kertomiin ja tekemiin 

valintoihin riittävän unen varmistamiseksi. Opiskelija vastaa neuvoon hyväksyen, 

samanmielisyyttä kuvaavalla dialogipartikkelilla ”joo. Terveydenhoitaja lisää neuvon jatkoksi 

perustelun: riittävän unen saamisesta huolehtiminen on yleisesti ottaen tärkeää (rivi 03). 

Opiskelija käsittää terveydenhoitajan puheenvuorot neuvoksi eli suositukseksi muuttaa 

toimintatapaa. Opiskelija ei kuitenkaan alkutilanteesta huolimatta näe samaa tarvetta, vaan 

kokee, että riittää jos viikonloppuna nukkuu enemmän. Annettu neuvo siis hylättiin 

perustelusta ja opiskelijan itsearviosta huolimatta. 

 

Neuvonantoon tulo 

 

Neuvonantamista ilmeni ennen kaikkea uni ja nukkuminen -teeman loppupään episodeissa, 

mutta myös yksittäisissä episodeissa keskustelun edetessä. Terveydenhoitajat antoivat yhden 

puheenvuoronsa aikana yhdestä kahteen neuvoa. Ennen neuvonantoa terveydenhoitajat 

esittivät opiskelijoille useita kysymyksiä ja keräsivät niiden avulla tietoa opiskelijan 

tilanteesta. Neuvonantoa edelsi lähes poikkeuksetta terveydenhoitajan tekemä arvio siitä, että 

opiskelijan tilanne kaipaa muutosta.  
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Uni ja nukkuminen -teema lähti liikkeelle jokaisessa keskustelussa terveydenhoitajan 

esittämällä kysymyksellä ja opiskelijan siihen antamalla vastauksella. Ensimmäisissä 

kysymyksissä tiedusteltiin nukkumaanmenoajasta, unimäärästä ja opiskelijan arviota 

nukkumisesta. Terveydenhoitajat esittivät sekä suljettuja että avoimia kysymyksiä. 

Kysymyksiä esitettiin joko yksittäin tai useampia peräkkäin. Terveydenhoitajan ensimmäinen 

kysymys vaikutti siihen, millainen opiskelijan ensimmäinen vastaus oli. Tässä teemassa 

opiskelijoiden ensimmäiset vastaukset olivat joko laadullisia tai määrällisiä kuvauksia 

nukkumisesta. Opiskelijan vastaus puolestaan vaikutti siihen, mitä terveydenhoitaja 

seuraavaksi teki. Terveydenhoitajat reagoivat opiskelijan antamaan vastaukseen joko 

dialogipartikkelilla, minimipalautteella, reflektiolla, kysymyksellä tai niiden yhdistelmillä. 

Terveydenhoitajan reaktio vaikutti siihen, miten opiskelija jatkoi keskustelua. Keskustelun 

edetessä terveydenhoitajat esittivät opiskelijoille runsaasti kysymyksiä, jotka antoivat 

terveydenhoitajalle tietoa opiskelijan mahdollisesta muutostarpeesta. Hoitajien käyttämistä 

kysymyksistä suurin osa oli tyypiltään suljettuja kysymyksiä. Uni ja nukkuminen -teeman 

episodeissa esiintyvien kysymysten tyypit, määrät ja paikat on esitetty myös liitteessä 10.   

 

Seuraavat näytteet (näytteet 4 ja 5) kuvaavat hyvin sitä miten erilaisista lähtökohdista 

neuvonantoihin tultiin alkukysymyksen jälkeen. Näissä näytteissä terveydenhoitajat esittävät 

kaksi peräkkäistä kysymystä ensimmäisessä puheenvuorossa. Terveydenhoitajien 

ensimmäiset kysymykset ovat avoimia ja ne saavat jatkoksi suljetun kysymyksen. 

Kysymyksen asettelu on kuitenkin erilainen ja se vaikuttaa siihen, miten neuvonantoon 

lopulta tullaan ja millaisia annetut neuvot ovat. Ensimmäisessä näytteessä opiskelija ilmaisee 

itse, mikä ongelman aiheuttaa ja miten havaittu ongelma voitaisiin poistaa. Terveydenhoitajan 

antama neuvo vahvistaa opiskelijan oman oivalluksen. Jälkimmäisessä näytteessä 

terveydenhoitaja ja opiskelija toteavat yhdessä ongelman, mutta terveydenhoitaja tarjoaa 

siihen ratkaisukeinon. 

 

Näyte 4 

 
01 H: ↑mites sä koet ton nukkumisen (.) onks se sun mielestä tota (.) riittävä et kuus viiva kaheksan  
02 tuntii nukut niin, 
03 O: no £ei:£ jos tulee useimmite alle £kuus£ tuntii 
04 H: [joo 
05 O: [pitäis nukkuu aikasemmin tai siis >mennä aikasemmin< nukkumaan (.) mut sitte niinku viikolla  
06 menot jotenki venyy sinne iltaa päin 
07 H: =hmm 
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08 O:  ja sit se nukkuminen jotenki vaa viivästyy, 
09 H: onks se jotenki et sä et iltasin malta mennä nukkumaan et uni vois tullaki aikasemmin ku vaan  
10 malttais mennä?  
11 O: j(h)oo ((naurahtaa)) 
12 H: joo o kyllä (.) mites sit ku sä meet nukkumaan ni saaksä kyllä nukahdetuksi, 
13 O: joo (.) useimmiten jos ei ota sitä puhelinta tai 
14 H: nii justiisa ((naurahtaa)) s(h)ä tiedät kyllä et se on voi häiritä sitä kyllä (.) (---) mut onks sitte se 
15 haitannu jotenki sitä niinku:? opiskelua tai muuta elämää se et on ollu väsyny (---) 
16 O: myöhästymisii mut nyt mä oon vähä skarpannu 
 

(H5.1.43-44, 46 Riittävä uni, Nukahtaminen, Väsymyksen aiheuttamat haitat) 

 

Terveydenhoitaja ottaa teeman ensimmäisessä puheenvuorossa puheeksi opiskelijan oman 

näkemyksen unimäärän riittävyydestä. Ensimmäinen kysymys on avoin ja se saa jatkoksi 

suljetun kysymyksen. Opiskelija aloittaa vastauksensa epäröivällä ”no” (rivi 03) ja antaa 

kieltävän vastauksen. Opiskelijan kieltävän vastauksen jatko on sikäli yllättävä, ettei 

opiskelija yritä selitellä tai vähätellä tilannettaan. Selitysten sijaan opiskelija antaa selkeän ja 

tarkentavan perustelun kieltävälle vastaukselleen – ”useimmiten” ja ”alle 6 tuntia”. 

Terveydenhoitaja vastaa opiskelijan kertomaan yksittäisellä dialogipartikkelilla, joka saa 

opiskelijan jatkamaan puhetta. Nyt opiskelija ilmaisee oma-aloitteisesti muutostarpeen (rivi 

05) konditionaalimuodossa ja toteaa, että ”pitäis (---) mennä aikasemmin nukkumaan (---)”. 

Opiskelija siis tietää mitä pitäisi tehdä, mutta muutoksen tekeminen käytännössä on vaikeaa. 

Terveydenhoitaja esittää tarkentavan kysymyksen (rivi 09-10) saadakseen selville syyn, miksi 

muutoksen tekeminen on opiskelijalle vaikeaa. Terveydenhoitajan kysymys on myös osoitus 

siitä, että terveydenhoitaja haluaa varmistaa tehneensä oikeanlaisen tulkinnan opiskelijan 

kertomasta. Opiskelija vastaa (rivi 11) myöntävästi samalla naurahtaen. Terveydenhoitaja 

reagoi opiskelijan puheenvuoroon dialogipartikkelijonolla ja tiedustelee sitten onko 

opiskelijalla nukahtamisvaikeuksia. Opiskelija ilmaisee ensin lyhyesti dialogipartikkelilla, 

ettei nukahtamisvaikeuksia ole, mutta jatkaakin taas yllättäen tauon jälkeen täsmentämällä, 

että mahdolliset nukahtamisvaikeudet liittyvät kännykän käyttöön sängyssä. Opiskelija 

osoittaa olevansa tietoinen siitä, miten toimintatapaa tulisi muuttaa, jotta 

nukahtamisvaikeuksia ei jatkossa esiintyisi. Opiskelijan rehellinen vastaus huvittaa 

terveydenhoitajaa. Terveydenhoitaja arvioi opiskelijalla olevan ymmärrystä uneen 

vaikuttavista tekijöistä (rivi 14) eikä tartu opiskelijan vastauksiin tarkemmin, vaan tekee 

uuden tarkentavan kysymyksen nukkumiseen liittyen vieden siten keskustelua eteenpäin. 

Opiskelija antoi puheenvuoroissaan kaksi kertaa viestin muutostarpeesta: myöhäinen 

nukkumaan menoaika ja kännykän käyttö. Nämä olivat syitä siihen, miksi unimäärä jäi 

riittämättömäksi.  
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Seuraavassa näytteessä teema lähti liikkeelle eri tavoin. Siinä terveydenhoitaja esittää useita 

suljettuja kysymyksiä ohjaten siten opiskelijan vastausmahdollisuuksia. Terveydenhoitaja 

keräsi kysymyksillä taustatietoa muodostaakseen opiskelijan tilanteesta arvion ja antaakseen 

sen perusteella neuvon. Seuraava näyte on esimerkki tyypillisestä neuvonantoon tulosta tässä 

aineistossa. 

 

Näyte 5 
 
01 H: jo:s mä kysyn seuraavaks >tosta nukkumisesta< niin tota: (2.0) <miten sä nukut> (.) elikä: (.) 02
 kuinka monta tuntia keskimäärin yössä? 
03 O: kolme neljä hhh 
04 H: =että sulla on uniongelmia? 
05 O: =o:n? [(-) 
06 H:            [joo (.) onko sulla enemmän ongelmia >sen nukahtamisen kanssa< vai he- heräileksä yöllä 
07 monta kertaa? 
08 O: no heräil[en 
09 H:               [ja jääksä valvomaan sit 
10 O: >ei oo niinku nukahtamises mitään ongelmaa< 
11 H: =joo joo 
12 O:             [että 
13H:             [joo 
14 O: se on pari kolme tuntii ja sit aina havahtuu ja (.) sit vaa pyörii (.) ja ei saa enää uuestaan unta  
15 H: =joo joo (.) pyöriikö sulla jotenki asiat mielessä siinä sitte? 
16 O: EI? 
17 H: ei? >sul ei sit< vaan se uni uni niinku tuu sitte 
18 O: =mä en vaan uudestaan nukaha ollenkaan 
19 H: joo joo (.) elikä tota onko sulla kauan ollu tällasta ongelmaa? [((naputtelee tietokonetta 2.0))) 
20 O:                      [pari kuukautta. 
21 H:                      [((naputtelee tietokonetta (5.0) joo o  
22  ((naputtelee tietokonetta 6.0)) onko aiemmin elämäs ollu tämmöstä koskaa 
23 O: ei: o? 
24 H: ((naputtelee tietokonetta 1.0)) joo o (19.0) tota: (.) ootsä koskaan tai ootsä koittanu hhh mitään  
25 semmosia keinoja mitkä vois niitä vähän helpottaa sitä nukahtamista millään että: (.)  
26 >harrastaisit pientä liikuntaa< illalla vaikka (.) tai (.) ooksä >melatoniinii< koittanu 
27 O: ö: en oo sitä koittanu sitä >on kyl suositeltu< mut en oo tota 
28 H: (---) melatoniini ehkä vähä enemmän auttaa siin nukahtamisessa mut kyl se periaattees siihen  
29 kokonaisuneenki toisil ihmisil vaikuttaa toisil se ei välttämättä tehoo toisil se voi vähä auttaa .et  
30 se >kannattais sun kyllä< testata  
31 O: °joo°  
 

(H2.1.8-11 Unimäärä, Uniongelma, Nukkumista helpottavat keinot, Melatoniini) 
 

Teeman ensimmäisessä kysymyksessä (näyte 5) terveydenhoitaja tiedustelee avoimella 

kysymyksellä miten opiskelija nukkuu. Kysymys saa välittömän jatko-osan, joten opiskelija 

vastaa viimeisenä esitettyyn kysymykseen. Terveydenhoitaja ja opiskelija arvioivat tilanteen 

samoin – opiskelijalla on uniongelma. Terveydenhoitaja aloittaa tarkentavien kysymysten 

esittämisen. Tarkentavat kysymykset antavat terveydenhoitajalle tarkempaa tietoa ongelmasta, 

sen kestosta ja esiintymisestä aiemmin. Terveydenhoitaja kysyy (näyte 5, rivi 24-25) ensin 
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millaisia nukahtamista helpottavia keinoja opiskelija on kokeillut ja tarjoaa sitten suoraa 

esimerkkiä ongelmanratkaisuvaihtoehdoksi (rivi 26) ”harrastaisit pientä liikuntaa”. Pienen 

tauon jälkeen hoitaja esittää toisen kysymyksen koskien melatoniinin kokeilua. 

Hoitajanhoitajan ajatuksissa melatoniinista voisi olla apua yöheräilyyn eli todetun ongelman 

korjaamiseen. Opiskelija vastaa vain viimeisenä esitettyyn melatoniini -kysymykseen ja 

sivuuttaa ensimmäisen kysymysosion kokonaan. Opiskelija kertoo, ettei ole saamistaan 

suosituksista huolimatta kokeillut melatoniinia. Epäselväksi jää kuka melatoniinia on 

opiskelijalle suositellut, miksi ja millaisessa tilanteessa. Terveydenhoitaja aloittaa 

neuvontapuheen (rivi 30) antaen suoran kehotuksen ”se sun kannattais kyllä testata”. 

Opiskelija vastaa tähän suoraan kehotukseen myöntävästi – terveydenhoitaja antoi neuvon ja 

opiskelija otti sen vastaan hyväksyen. Tässä keskustelussa annetun neuvon vastaanotto ja 

keskustelun jatko kuvataan seuraavassa näytteessä. 

 

Neuvojen vastaanotto 

 

Uni ja nukkuminen -teemassa opiskelijat eivät aina saaneet vastausmahdollisuutta annettuihin 

neuvoihin. Näissä tilanteissa annettua neuvoa seurasi välittömästi uusi kysymys tai 

terveydenhoitajan tekemä siirtymä toiseen aiheeseen. Nämä toteutuivat episodeissa 

Nukkumista helpottavat keinot, Unen tärkeys, Uniongelman korjaamisen tärkeys, Suositus 

nukkumaanmenoajasta, Toiminta uniongelman jatkuessa ja Nukahtaminen. Yhden 

neuvonannon Uniongelman korjaaminen vastaanotosta ei saatu selvyyttä, koska opiskelija 

vastaanotti neuvon hiljaisuudella. Vastaanottotavan varmistusta ei ollut mahdollista todeta 

videokuvasta.  

 

Neuvot, joihin opiskelijat saivat mahdollisuuden vastata, otettiin vastaan hyläten tai 

hyväksyen. Hyväksyttyjä neuvoja oli neljä. Hyväksyntä ilmaistiin lyhyesti, yksittäisellä 

samanmielisyyttä kuvaavalla partikkelilla, kuten ”joo” (esim. näyte 5). Hyväksymistä 

kuvaavat ilmaukset toteutuivat episodeissa Melatoniini, Uniongelman jatkuminen, Päiväunet 

ja unirytmi, Melatoniinin kokeilu. Hyväksynnän jälkeen keskustelu jatkui terveydenhoitajan 

toimesta joko uuteen neuvoon tai episodin vaihtumiseen uuden kysymyksen kautta.  

 

Annetuista neuvoista kolme otettiin vastaan hyläten. Nämä hylkäykset toteutuivat episodeissa 

Riittävän unen merkitys, Aiempi ohje melatoniinin kokeiluun ja Nukahtamista edistävät 

toimet. Hylkäys sisälsi opiskelijan puheenvuorossa jonkinlaisen perustelun tai selityksen sille, 
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miksi opiskelija ei koe neuvoa mahdollisena tai tarpeellisena. Opiskelijan ilmaistua neuvon 

hylkääminen, siirsivät terveydenhoitajat keskustelun toiseen episodiin joko dialogipartikkelin 

tai reflektion kautta.  

 

Seuraava näyte on jatkoa edelliselle näytteelle (näyte 5), jossa kuvattiin tyypillistä 

neuvonantoon tuloa. Alla oleva näyte kuvaa sitä, mitä neuvonannosta tyypillisesti seurasi eli 

neuvonannon hyväksyntä.  

 

Näyte 6  

 
32 H: (---) >mutta jos sulla jatkuu noi uniongelmat< ? ni tota ota vaikka muhun sit  
33 yhteyttä ni mietitään mitä jatkos vois asialle tehä sitte,  
34 O: °joo° 
35 H: mut ihan ensin kannattais koittaa tällasii ihan (1.0) peruskonsteja tietysti selvittää vähä mitä  
36 muuta siel takana voi olla sitte,  
37 (3.0)  
38 H: tota (.) ((näpyttelee tietokonetta 4.0)) mitenkäs sitte toi syömispuoli (---) 
 

H2.1.12-13 Uniongelman jatkuminen, Uniongelman korjaaminen) 
 

Terveydenhoitaja jatkaa näytteessä 5 aloittamaansa neuvonantoa (rivit 32-33) – ellei ongelma 

korjaannu melatoniinilla, kehottaa terveydenhoitaja opiskelijaa sitten ottamaan yhteyttä, jotta 

asiaa voitaisiin korjata. Opiskelija hyväksyy terveydenhoitajan uuden neuvon. 

Terveydenhoitaja jatkaa neuvontaa (rivit 35-36) antamalla uuden neuvon liittyen jo rivillä 24 

aloittamaansa kysymykseen eli nukahtamista helpottaviin keinoihin. Aiemmassa 

puheenvuorossaan (rivi 30) terveydenhoitaja suositteli opiskelijaa kokeilemaan melatoniinia, 

mutta rivien 35-36 puheenvuorossa terveydenhoitaja suosittaa kokeilemaan ensin 

”peruskonsteja” sekä selvittämään muita uniongelmien syntyyn vaikuttavia tekijöitä. 

Opiskelija ei enää vastaa terveydenhoitajan viimeiseen puheenvuoroon ja annettuun neuvoon, 

vaan sitä seuraa tauko (rivi 37). Opiskelijalla ei ole halua tai tarvetta puheenvuoroon eikä 

opiskelija ei ota vuoroa itselleen. Tauon jälkeen terveydenhoitaja lausuu yhden täytesanan 

”tota”, jota seuraa uusi tauko, jonka aikana terveydenhoitaja tekee puhumatta tietokoneella 

kirjauksia. Kirjaamisen päätyttyä terveydenhoitaja tekee siirtymän uuteen teemaan. 

 

Seuraava näyte (näyte 7) puolestaan kuvaa opiskelijan ilmaisemaa hylkäystä 

terveydenhoitajan antamaan neuvoon. Opiskelija antaa perustelun sille, miksi 

terveydenhoitajan antama neuvo ei ole mahdollinen todetun ongelman korjaamiseksi. 
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Neuvojen hylkäämistä ei ilmaistu pelkällä yhdellä kieltosanalla, kuten myös näytteestä 3, rivi 

04 ilmeni.  

 

Näyte7  

 
01 H: (---) tärkee ois illalla rauhottaa, (.) sen iltatilanteen sillä tavalla et siinä ennen sitä 
02  viimestä tuntia ennen ku menee nukkumaan ni ois silleen et ei enää ois  
03 tietokoneella ja ei käyttäis kauheesti kännyköitä 
04 O: =siin on se ongelma et on tota stressii: ja masennust >ni sit ajatukset rupee< pyörii 
05 H: =pyörii ja sitte menee ehkä jus se kännykälle ku yrittää tavallaa keks-, 
06 O: =just sillee et yritän niinku nukkuu tunnin tai yrittäny ja sit o just sillee et @ei täs tuu yhtään  
07 mitään@ ja  
08 H: joo? 
09 O: ja ku ajatukset pyörii ja sit ne vaa kasvaa sielä päässä koko ajan ja >koko ajan< ja sit ei vaa  
10 pysty ja sitte ja sitä vaan on kaks tuntii yrittänyt nukkumista ja sit o pari tuntii vielä aikaa  
11 nukkuu ja no (.) @emmä sitte nukukaa@ 
12 H: nii (.) nii just joo (.) mut et varmaa vaikuttaa keskittymiskykyyn siit täällä koulussa, 
13 O: no: >en o kyllä huomannu< (---) 
 

(H4.1.35 Nukahtamista edistävät toimet) 
 

Näytteessä 7 terveydenhoitaja ja opiskelija ovat keskustelleet pitkään opiskelijan 

univaikeuksista. Terveydenhoitaja aloittaa neuvonannon (rivi 01-03) konkreettisilla 

esimerkeillä siitä, miten univaikeuksia voisi yrittää korjata jättämällä tietokoneen ja kännykän 

käytön pois hieman ennen nukkumaanmenoa. Opiskelija ei tyrmää terveydenhoitajan 

ehdotusta, mutta ottaa esiin (rivi 04) henkilökohtaisia syitä ”stressii”, ”masennust” ja 

”ajatukset pyörii”, jotka selittävät sitä, miksi opiskelija ei kykene toimimaan 

terveydenhoitajan antaman neuvon mukaan. Opiskelijan vastaus osoittaa, että toimintatavan 

muutos kuulostaa yksinkertaiselta, mutta sen toteuttaminen käytännössä ei ole helppoa. 

Terveydenhoitaja reflektoi opiskelijan vastausta, jonka jälkeen opiskelija jatkaa perustelunsa 

avaamista. Keskustelu teemasta jatkuu näytteen ulkopuolelle jääneessä osassa vielä pitkään. 

Sen aikana terveydenhoitaja esittää opiskelijalle useita neuvoja, joista osan opiskelija ottaa 

hyväksyen vastaan, osaan opiskelija ei saa mahdollisuutta vastata.  

 

 

8.2 Ateriarytmi, ruokavalion monipuolisuus sekä ravitsemussuositukset 

 

Ravitsemus -teemassa esiintyi yhteensä 50 episodia, näistä 11 toteutui neuvonantamista (liite 

11). Kahdessa episodissa Ateriarytmi, Kouluruoka neuvonantaminen kosketti päivänaikaisia 

aterioita joko ruokarytmin tai koululounaan osalta. Neuvonantoa ilmeni myös kahdessa 

episodissa, jotka koskivat kalsiumin saantia Kalsiumin saanti, Kalsiumin saanti, kahdessa 
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episodissa, jotka koskivat d-vitamiinia D-vitamiini, D-vitamiini sekä yhdessä, joka koski sekä 

kalkki- että d-vitamiinilisää Kalkki- ja D-vitamiinilisä. Neuvonantoa ilmeni myös kahdessa 

kasvisten, hedelmien tai marjojen syöntiä koskevassa episodissa Kasvisten käyttö kotona ja 

koulussa, Kasvikset, hedelmät ja marjat. Lisäksi neuvonantoa ilmeni yksittäisissä episodeissa, 

jotka olivat Muistisääntö suosituksesta ja Kalaruoat.  

 

Episodien määrä vaihteli kaikkien hoitajien kesken ravitsemus -teemassa 7 ja 17 välillä. 

Neuvoja annettiin keskustelun kaikissa vaiheissa, ensimmäisestä episodista lähtien. 

Neuvonantoa edelsi tyypillisesti terveydenhoitajan arvio opiskelijan muutostarpeesta. 

Seitsemässä episodissa neuvonantoa edelsi vähintään yksi terveydenhoitajan esittämä 

kysymys. Kahdessa episodissa terveydenhoitaja antoi ensin neuvon ja esitti sen jälkeen 

opiskelijalle kysymyksiä. Kahdessa episodissa neuvonanto toteutui hoitajien erillisissä 

neuvonantopuheenvuoroissa opiskelijan antamien tietojen jälkeen. 

 

Neuvonanto 

 

Ravitsemus -teemassa annetut neuvot olivat suoria ohjeita. Suorat ohjeet olivat 

toimintaohjeita, ratkaisuehdotuksia tai muistisääntöjä opiskelijan nykyisen käyttäytymistavan 

muuttamiseksi tai ravitsemussuosituksen täyttämiseksi. Neuvoissa opiskelijoille ilmaistiin 

mitä opiskelija voisi tehdä tai olisi hyvä tehdä. Neuvoista osa annettiin infinitiivimuodossa 

”jos sinne välipalaa vähä saa”, ”ni voi kattoo sitä toista vaihtoehtoo”. Neuvonantoa 

toteutettiin myös konditionaalimuodossa ”melkein mä sanon et sun kannattais se 

kalkkitabletti ottaa käyttöön”, ”sitä kalaaki ois hyvä voi olla kaks kertaa viikos mielellään”, 

”ni semmonen kaks kourallista suurin piirtein päivässäni ois semmonen hyvä määrä”. 

Yksittäisessä tapauksessa aiempaan neuvoantoon lisättiin erikseen imperatiivimuoto ”pistä 

vähä tonne korvan taakse sellasta eiks nii”. Neuvonannot ilmaistiin käyttämällä yksikön 

2.persoonamuotoa ”sun”, ”sä” sekä passiivia. Osa neuvonantopuheenvuoroista oli pitkiä.  

 

Seuraava näyte kuvaa tässä aineistossa tyypillistä suoraa neuvoa, joita terveydenhoitajat 

antoivat. Poikkeuksellista esimerkissä on se, että siinä neuvonanto pohjautuu opiskelijan 

itsensä ilmaisemaan muutostarvearvioon. Tavallisesti neuvonantoa edelsi terveydenhoitajan 

tekemä muutostarvearvio. Suorissa neuvoissa terveydenhoitajat tarjosivat opiskelijalle 

jonkinlaista ratkaisukeinoa tai uutta toimintatapaa todetun ongelman tai käyttäytymisen 

muuttamiseksi. Tässä esimerkissä ratkaisukeinona oli kalkki- ja d-vitamiinilisän käyttöönotto.  
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Näyte 8 

  
01 O: >et kalsiumin saanti saannista on kyllä puutosta< et se on iha 
02 H: nii? et ku se ois kuitenki se saantisuositus noin (-) 900 milligrammaa per päivä? 
03 O: hm 
04 H: et se vaatis sit just jois esimerkiks just sen kolme hhh lasillista maitoo? ja sitte (.) vaik joku  
05 >kolme palaa juustoo< sitte siihen lisäks sit et jos ei taas sitä juustoo syö (.) melkein mä sanon et 
06  sun kannattais se >kalkkitabletti ottaa käyttöön<, 
07 O: =joo  
08 H: ja sit vaikka >olik sul miten se< dvitamiinin saanti, (.) et sä oot nyt tietty ((ikä)) mut et niinku? 
09  [(---) 
10 O: [maidosta mitä tulee  
11 H: joo maidost niitä tulee mut että, vois ihan hyvi ostaa sellaseen kalkin jos on deevitamiini mukana 
12 O: jo- 
 

(H4.2.40-41  Kalsiumin saanti, D-vitamiini) 
 

Näytteen 8 alussa opiskelija arvioi itse kalsiumin saannin jäävän alhaiselle tasolle, koska ei 

juuri käytä maitotuotteita. Terveydenhoitaja kertoo ensin yleisellä tasolla miten kalsiumin 

saantisuositus täyttyisi ja antaa sitten opiskelijalle suoran ”sun kannattais” -neuvon (rivi 05-

06) kalkkitablettien käyttöönottoon liittyen arvionsa pohjalta. Opiskelija reagoi neuvonantoon 

yksittäisellä samanmielisyyttä tai kuulemista ilmaisevalla dialogipartikkelilla. Seuraavaksi 

terveydenhoitaja tiedustelee d-vitamiinin saannin täyttymistä. Opiskelija ilmaisee d-vitamiinin 

saannin tulevan maitotuotteista, mutta koska maitotuotteiden käyttö on opiskelijalla vähäistä, 

antaa terveydenhoitaja sen vuoksi uuden neuvon (rivi 11); opiskelija voisi hankkia 

kalkkitablettivalmisteen, joka sisältää myös d-vitamiinia. Opiskelija ottaa neuvon vastaan 

kesken jäävällä ”joo” -ilmauksella.  

 

Joissakin tilanteissa terveydenhoitaja antoi ensin neuvon ja sen jälkeen joko tiedusteli 

opiskelijan näkemystä muutostarpeesta tai arvioi itse opiskelijan ravitsemustottumuksiin 

liittyviä muutostarpeita. Terveydenhoitajan ja opiskelijan arvio käyttäytymisen 

muutostarpeesta ei aina ollut samanlainen. Toisinaan terveydenhoitajat myös liittivät 

neuvonannon jatkoksi yleisellä tasolla olevan perustelun siitä, miksi opiskelijan olisi hyvä 

huomioida annettu neuvo. Seuraavassa näytteessä näyttäytyvät nämä elementit hyvin.  

 

Näyte 9 
 

01 H: >mutta tota nii< mut jos aattelee kalsiumia niin sellasen kolmen maitolasin neljän maitolasin  
02 verran päivässä olis hyvä saada 
03 O: joo, 
04 H: silloin sun ↑luut voi hyvin ja ↑hampaat voi hyvin ja >tota niin< kaikki menee (.) luuston  
05 kannalta niinku pitääki 
06 O: joo, 
07 H: luuleksä et päivässä tulee saatua sen ↑verran 
08 O: <joskus joo> (.) >ja joskus ei< 
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09 H: joo (.) jos aattelet niitä päiviä et joskus saat ja joskus et ni kumpia on enemmän? 
10 O: no: aika sillai tasasesti menee. 
11 H: onko ikinä ollu kotona puhetta et kalkkitablettia vois? 
12 O: ei:: o 
13 H: nii just et vanhempi ei oo huolissaan siit, 
14 O: =ei o 
15H: tota onks teil mitää ravintolisiä koskaa ollu käytössä vitamiine[ja 
16 O:                        [e::: 
17H:  dvitamii[neja tai  
18 O:             [e::: joskus on ollu (--) 
19 H: joo (---) se on tutkittu niin että et suomalaiset saa dvitamiinia liian vähän talvella sit ku aurinko 
20 rupee paistamaan ja kesällä me saahaan (.) sitä hyvin mut talvisaikaan (.) ei sitte saadakaan 
21 O: joo, 
22 H: dvitamiinilläki on ihan >tosi iso osuus< jaksamisessa että joskus jos teil tulee kotona puhetta ni  
23 joku kalkki dvitamiinilisä vois >sillon tällön tehäki< ihan hyvää sulle (.) niin pistä vähän tonne 
24  (.) korvan taakse sellast, eiks nii? 
25 O: °joo° 
 

(H1.2.9-11  Kalsiumin saanti, D-vitamiini, Kalkki- ja D-vitamiinilisä) 
 

Näytettä 9 edeltävässä osassa terveydenhoitaja on tiedustellut opiskelijalta maidonjuonnista. 

Opiskelija on kertonut juovansa maitoa harvoin, mutta kertonut käyttävänsä muuten 

maitotuotteita. Näytteen alussa (rivi 01) terveydenhoitaja aloittaa neuvonantopuheenvuoron 

kertomalla kuinka paljon päivässä pitäisi käyttää maitotuotteita, jotta kalsiumin saantisuositus 

täyttyisi. Terveydenhoitaja perustelee asian tärkeyttä luuston ja hampaiden hyvinvoinnilla. 

Opiskelija reagoi terveydenhoitajan molempiin puheenvuoroihin sanomalla ”joo”. 

Seuraavaksi terveydenhoitaja tiedustelee opiskelijan näkemystä siitä, täyttyykö hänellä 

kalsiuminsaantisuositus. Opiskelijan vastaus on epätarkka eikä edelleenkään anna 

terveydenhoitajalle riittävästi tietoa siitä täyttyykö kalsiuminsaantisuositus. Opiskelijan 

viimeinen vastaus myös kuvastaa, ettei opiskelija ehkä itse pidä kalsiuminsaantikeskustelua 

kovin tärkeänä ja kiinnostavana. Terveydenhoitaja kokee institutionaalisen roolinsa vuoksi 

tehtäväkseen arvioida opiskelijan ravitsemustottumuksia kokonaisuutena sekä antaa 

neuvontaa. Terveydenhoitaja yrittää tarkennusta vielä uudella kysymyksellä, mutta ei saa 

tarvitsemaan vastausta. Tämän jälkeen terveydenhoitaja tiedustelee vielä erikseen, onko 

opiskelijan kotona pohdittu kalsiuminsaantia tai oltu asian osalta huolissaan. Opiskelija 

kertoo, ettei huolta ole ollut. Terveydenhoitaja päättää siirtää keskustelun seuraavaksi d-

vitamiini -episodiin. Terveydenhoitaja antaa d-vitamiinia koskevan perustelun ”ihan tosi iso 

osuus jaksamisessa” ja sen jälkeen neuvon (rivi 22-24) koskien kalkki-d-vitamiinilisän 

ottamista silloin tällöin. Opiskelija vastaa saamaansa perusteluun ja neuvoon pikemminkin 

kuulemista ilmaisevalla partikkelilla ”joo” kuin neuvon noudattamista ilmaisevalla 

toteamuksella.   
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Neuvonantoon tulo  

 

Neuvonantamista ilmeni ravitsemus -teemassa keskustelun kaikissa vaiheissa – alussa, 

keskivaiheilla ja lopussa. Neuvojen määrä kussakin neuvonantoepisodissa oli yksi. 

Neuvonantoa edelsi tyypillisesti vähintään yksi terveydenhoitajan esittämä kysymys. Neuvoja 

annettiin sekä episodin alussa ennen kysymyksiä että erillisissä neuvonantopuheenvuoroissa. 

Neuvonanto toteutui terveydenhoitajan tekemän muutostarvearvion jälkeen. 

 

Ravitsemus -teeman alussa terveydenhoitajat esittivät opiskelijalle teemaa koskevan 

kysymyksen, johon opiskelija antoi vastauksen. Terveydenoitajien esittämä kysymys määritti 

aloitusepisodit. Tutkimuksen aloitusepisodit käsittelivät aamupalaa, ateriarytmiä tai ruoka-

aineallergioita. Hoitajien ensimmäisessä puheenvuorossa esitetyistä viidestä kysymyksestä 

yksi oli avoin, muut suljettuja. Terveydenhoitajat reagoivat opiskelijoiden antamiin 

ensimmäisiin vastauksiin joko yksittäisellä dialogipartikkelilla, minimipalautteella tai 

reflektiolla ja niiden jatkoksi asetetulla suljetulla kysymyksellä. Terveydenhoitajan 

reagoidessa opiskelijan vastaukseen pelkällä minimipalautteella, jatkoi opiskelija puhettaan 

oma-aloitteisesti. Mikäli dialogipartikkelia seurasi suljettu kysymys, ohjasi se opiskelijan 

seuraavaa vastausta. Ravitsemus -teeman episodien aikana ilmenneet kysymystyypit, niiden 

määrät ja paikat on kuvattu liitteessä 11. 

 

Seuraava näyte on esimerkki siitä, miten neuvo annettiin keskustelun alkuosassa, teeman 

ensimmäisessä episodissa. Tässä tilanteessa neuvonantoa edelsi ainoastaan yksi kysymys, 

mutta avoimen muotonsa vuoksi se tuotti paljon tietoa opiskelijan ruokailutottumuksista.  

 

Näyte 10 

01 H: no mites ruokailut (.) ooksä minkälainen ru- syöjä? (.) ruokailija? 
02 O: yritän syödä aina aamupalaa? 
03 H: =hmm m 
04 O: <sit koulussa:> syön toki ihan kouluruoan? et [s 
05 H:                             [hmm 
06 O: siellä välillä juon ihan kahvia <ettemmä> silleen syö mitää välipalaa siellä niinku kymmenen  
07 aikaa 
08 H: =hmm 
09 O:  ku meil on aina tauko, 
10 H:  =joo o 
11 O: ja jos on neljään nii: n (.) en kyl oikee kahen aikaakaa <että> aamupala kouluruoka sitte kotona 
12 lämmin ruoka iltapala se on sit se perus, 
13 H: hmm no nii sillai kutakuinki et >jos sinne< välipalaa? vähä saa 
14 O: =joo 
15 H: >ni tietysti iha kiva mutta< 
16 O: joo? >joskus mä teen> sit smuutien [sillee 
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17 H:                                     [hmm (.) joo 
18 O: et pitkinä päivinä sitä voi sit juua aina välillä? 
19 H: nii just joo (.) mut et sillai kuulostaa hyvältä sä säännöllisesti 
20 O: joo? 
 

(H3.2.28  Ateriarytmi) 
 

Näytteessä 10 terveydenhoitajan esittämä kysymys on teeman ensimmäinen kysymys. 

Kysymys on muodoltaan avoin ja se antaa opiskelijalle mahdollisuuden kuvata omin sanoin 

ruokailutottumuksia. Opiskelija päättää lähteä vastauksessaan liikkeelle ateriarytminsä 

kronologisella kuvauksella. Ensimmäiseksi opiskelija kertoo pyrkivänsä aamupalan syöntiin. 

Sen jälkeen opiskelija kertoo koululounaan syönnistä ja ilmaisee ettei syö aamupäivällä 

välipalaa eikä iltapäivälläkään. Terveydenhoitaja reagoi opiskelijan antamiin kuvauksiin 

minimipalautteella ”hmm” tai vastaavalla ja saa siten opiskelijan aina jatkamaan vapaata 

puhetta. Opiskelija tekee riveillä 11-12 yhteenvedon tyypillisestä ruokailurytmistään: 

aamupala, koululounas, päivällinen ja iltapala. Saatuun tietoon pohjautuen terveydenhoitaja 

antaa neuvon (rivi 13) ”jos sinne välipalaa vähä saa”. Neuvonanto tähtää ruokailurytmin 

täydentämiseen ja siten käyttäytymisen muutokseen välipalan osalta. Opiskelija ottaa neuvon 

vastaan hyväksyvällä ”joo” -ilmauksella, mutta kertoo sitten tekevänsä ja ottavansa välipalan 

toisinaan juoman muodossa. Terveydenhoitaja reagoi saatuun tietoon dialogipartikkeleilla ja 

tekee sitten oman arvionsa opiskelijan ruokailurytmin säännöllisyydestä.  

 

Neuvojen vastaanotto 

 

Ravitsemus -teemassa annetuista neuvoista kahdeksan otettiin vastaan hyväksyen ja kolme 

hyläten. Hyväksyntää ilmaistiin kahdessa Kalsiumin saantia koskevassa episodissa sekä 

kahdessa D-vitamiinia koskevassa episodissa sekä yhdessä, joka koski Kalkki- ja D-

vitamiinilisää. Neuvonantoon vastattiin hyväksyen myös yksittäisissä episodeissa, jotka olivat 

Kouluruoka, Muistisääntö suosituksesta ja Ateriarytmi. Neuvonantojen hylkäykset toteutuivat 

episodeissa Kasvisten käyttö kotona ja koulussa sekä Kalaruoat. Hyväksyntää ilmaistiin 

tyypillisimmin yksittäisellä partikkelilla ”joo” tai ”ju-”.  

 

Edellinen näyte (näyte 10, rivi 14) kuvasi neuvon vastaanottoa, jossa opiskelija ilmaisee 

samanmielisyyttä ”joo” -partikkelia käyttäen. Kyseisen keskustelun jatko-osa on kuvattu 

seuraavassa näytteessä (näyte 11), siinä opiskelija hylkää uuden annetun neuvon. Seuraavassa 

näytteessä opiskelija hylkää annetun neuvon. Hylkäyksessä opiskelija kertoo, miten aikoo 
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tilanteessa toimia. Vastauksen perustelu oli tyypillinen toimintatapa neuvon hylkäyksessä 

tässä aineistossa. 

 

Näyte 11 

01 O: >jos siel on< paprikaa tai jotain muuta ni 
02 H: =hmm 
03 O: en syö sitä 
04 H: a(h)haa ni [sä 
05 O:                 [en tykkää paprikasta yh[tään 
06 H:       [nii just (---) >mut sillai< että: et toivottavasti (-) ei kauheesti 
07 ois sit semmosia 
08 O: [e:i 
09 H: [eimieluisia (.) että <jos niit> >pikkuse aina sillon tällön ottaa< ni ehkä n- ne voi olla että jossain  
10  vaiheessa huomaa[kaa 
11 O:     [hmm 
12 H: et ne ei haittaakaa siel salaatis se pien paprikanpala mut 
13 O: (.) nii? kyl mä aina saan ne pois sieltä sit 
14 H: hmm (.) nii just >mut sillai kumminki et monipuolises[ti 
15 O:              [°juu 
16 H: ihan selkeesti pyrit syömään< että .joo (.) no entä maitotuotteet? (.) käytäksä maitotuotteita, 
 

(H3.2.31 Kasvisten käyttö kotona ja koulussa) 
 

Opiskelija tuo näytteessä 11 esille pyrkimyksensä syödä kasviksia sekä kotona että koulussa, 

ellei tarjolla satu olemaan paprikaa. Opiskelija ilmaisee selkeästi, ettei syö paprikaa, koska ei 

pidä siitä. Terveydenhoitaja ottaa tiedon vastaan hyväksyvästi ”ahaa”, ”nii just” ja toivoo 

ettei koulussa usein tarjoiltaisi sellaista ruokaa, mistä opiskelija ei pidä. Tämän jälkeen 

terveydenhoitaja aloittaa neuvonannon (rivi 9, 11) ja ehdottaa opiskelijalle, että tämä voisi 

silloin tällöin ottaa vähän jotakin sellaista ruokaa, josta ei pidä, koska sillä keinoin opiskelija 

saattaa tottua myös ei-mieluisiin ruokiin. Opiskelija ottaa ensimmäisen neuvon vastaan 

minipalautteella ”hmm” ja toisen neuvon lyhyellä hiljaisuudella. Tauon jälkeen opiskelija 

vastaa, että saa kyllä tarvittaessa poimittua ruoasta pois ainekset, jotka ovat ei-mieluisia. 

Opiskelija tunnisti annetun neuvon ja hylkäsi sen kertomalla miten aikoo toimia. 

Terveydenhoitajaa reagoi neuvon hylkäykseen ensin erilaisilla partikkeleilla ja ilmaisee sitten 

arvionsa opiskelijan ravitsemustottumusten monipuolisuudesta ja vie keskustelun toiseen 

episodiin.  

 

Neuvon hylkäämistä ilmaistiin toimintatavan kertomisen lisäksi myös perusteluiden avulla. 

Ravitsemukseen liittyvät episodit, joissa neuvonannot hylättiin, käytettiin epäsuoraa 

kieltomuotoa. Seuraava näyte kuvaa neuvon hylkäämistä perusteluilla, jotka ilmaisevat, miksi 

opiskelija ei voi noudattaa neuvoa. Opiskelijoiden hylättyä annetut neuvot, siirsivät 
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terveydenhoitajat keskustelun toiseen episodiin joko dialogipartikkelien ja uuden kysymyksen 

avulla tai minimipalautteen, terveydenhoitajan tekemän arvion ja uuden kysymyksen kautta.  

 

Näyte 12 

01 H: >no tota:< mites sit kalaruokia? (.) tuleeks niitä syötyä? 
02 O: se on vähä turhan kallista, 
03 H:  joo o? 
04 O: ei oo tullu paljoo, 
05 H: entäs sit jotain tonnikalaa ihan, tai kalapuikkoo? 
06 O: sekin maksaa se tonnikalapurkki sen euron paketti tai euro päälle?  
07 H: joo? 
08 O: ja mul on ollu huonot muistot noist kalapuikoist, ku tu- lapsuudes tullu syötyy niit nii paljon 
09 H: joo? 
10 O: et mä oon sillee et mä en enää ikinä koske niihi? 
11 H: nii just, (.) mut sit tietty et mahollisuuksien mukaan? sitä kalaaki ois hyv[ä 
12 O:                [jo- 
13 H: voi olla kaks kertaa viikos mielellää, >mut et harvalla suomalaisella< se ehkä kuitenka 
14 O: =kymmene euroo ka[lapaketti et 
15 H:         [täyttyy 
16 O: =kallista 
17 H: nii just, (.) no mutta? entäs sit maitoo (---) 
 

(H4.2.38  Kalaruoat) 
 

Näytteessä 12 terveydenhoitaja tiedustelee opiskelijalta kalan syömisestä. Terveydenhoitajan 

ensimmäinen kysymyksen tarkoituksena on selvittää, miten usein opiskelija syö kalaa. 

Opiskelija vastaa ottamalla puheeksi kalan kalliin hinnan. Tämä vastaus antaa jo viitteitä siitä, 

että kalan käyttö on vähäistä. Terveydenhoitaja reagoi saamaansa tietoon dialogipartikkelilla, 

jonka jälkeen vuoro siirtyy opiskelijalle uudelleen. Koska kala on opiskelijalle kallista, 

ehdottaa terveydenhoitaja opiskelijalle ratkaisuksi muita kalatuotevaihtoehtoja (rivi 05). 

Tähän ehdotukseen opiskelija suhtautuu torjuvasti ja tuo esiin syitä, miksi tonnikala tai 

kalapuikot eivät voi olla vaihtoehtoja: tonnikala maksaa liikaa ja kalapuikkoja on tullut syötyä 

liikaa. Terveydenhoitaja reagoi saamaansa tietoon dialogipartikkelilla, jolloin vuoro siirtyy 

opiskelijalle ja opiskelija saa vielä mahdollisuuden täsmentää edellistä vastaustaan. 

Terveydenhoitaja reagoi opiskelijan puheenvuoroon dialogipartikkeleilla ja aloittaa sitten 

neuvonannon (rivi 11, 13) kertomalla, että kalaa olisi hyvä syödä kaksi kertaa viikossa. 

Neuvonantoaan terveydenhoitaja pehmentää kertomalla, että harvoilla suositus 

kalansyöntimäärän osalta kuitenkaan täyttyy. Opiskelija keskeyttää terveydenhoitajan puheen 

ja tuo uudelleen esiin kalan korkean hinnan ja toteaa sen olevan turhan kallista. Opiskelija on 

selkeästi tuonut esiin, ettei kalan syönti ole opiskelijalle mahdollista kalleutensa vuoksi, joten 

terveydenhoitaja kokee, että keskustelua on turha jatkaa. Terveydenhoitaja hyväksyy siten 

opiskelijan näkökulman ja vie keskustelun toiseen episodiin.   
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8.3 Liikkumisen mielekkyys ja liikuntasuositukset 

 

Liikkuminen -teemassa esiintyi yhteensä 24 episodia, joista kuudessa toteutui 

neuvonantamista (liite 12). Neuvonantamista ilmeni episodeissa: Liikkumisen mielekkyys, 

Hikoilu, Raitis ilma, Harrastuksen aloittaminen, Liikuntasuositus ja Mieluisat liikuntamuodot. 

Yhdessä näistä episodeista neuvonantoa ilmeni kaksi eri kertaa. 

 

Episodien määrä vaihteli kaikkien hoitajien kesken liikkuminen -teemassa 1 ja 7 välillä. 

Neuvonanto toteutui joko opiskelijan asettamaan muutostarpeeseen pohjautuen tai 

terveydenhoitajan ilmaisemana ratkaisuehdotuksena tai suosituksena.  

 

Neuvonanto  

 

Liikkuminen -teemassa neuvot olivat suoria tai epäsuoria ohjeita. Suorat ohjeet olivat 

kehotuksia, ratkaisuehdotuksia tai liikuntasuosituksia opiskelijan sen hetkisen toimintatavan 

muuttamiseksi suotuisammaksi eli liikkumisen määrän lisäämiseksi. Neuvoissa kerrottiin 

millaista liikkumisen olisi hyvä olla tai mitä lajia liikkuminen voisi olla. Neuvoja annettiin 

sekä infinitiivimuodossa ”kylhä se kannattaa olla sit semmost mist ite niinku (.) t- nauttii ja 

tykkää” että konditionaalimuodossa ”lenkkeily ois niinku ilmasta et se ei maksa mitään et 

siinä mieles se olis”. Neuvonannoissa ilmaistiin yleisellä tasolla perusteluja sille, miksi 

opiskelijan olisi hyvä muuttaa toimintatapaa ”että elimistö pysyy kunnossa”. Neuvonantojen 

yhteydessä annettiin myös tietoa siitä, millainen liikkuminen olisi suotavaa ”jos tulis hiki”. 

Epäsuora neuvonanto eteni kysymysten kautta tarjoten opiskelijalle pohdittavaksi erilaisia 

vaihtoehtoja tai näkökulmia liikkumisen määrän lisäämiseksi. Epäsuorien neuvojen 

tunnistaminen ei ollut helppoa. Liikkuminen -teemassa neuvot annettiin pääasiassa 

passiivimuodossa, yhden kerran neuvonannossa käytettiin monikon 2.persoonamuotoa. 

Liikkuminen -teemassa neuvonannoista yksi pohjautui opiskelijan ilmaisemaan 

muutostarpeeseen, muut terveydenhoitajan arvioon opiskelijan muutostarpeesta.   

 

Vaikka useimmat annetut neuvot olivat suoria ohjeita, oli niiden sävyissä eroja. Neuvot olivat 

joko neutraaleja tai tiukahkoja. Kaksi seuraavaa näytettä kuvaavat hyvin hoitajien 

lähestymistapojen eroa neuvontaa kohtaan. Molemmissa näytteissä ilmenee myös hyvin 

neuvonantopuheenvuorojen pitkäkestoisuus. Ensimmäisessä näytteessä (näyte 13) opiskelija 

on ilmaissut itse muutostarpeen, johon terveydenhoitaja lähtee mukaan. Tässä neuvon sävy on 
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neutraali, sillä se huomioi liikkumisen mielekkyyden, vaikka neuvonannon loppuosassa 

tuodaan ohje suositeltavasta liikkumisen määrästä. Toisessa näytteessä (näyte 14) neuvonanto 

pohjautuu terveydenhoitajan tekemään muutostarvearvioon. Jälkimmäisessä näytteessä 

terveydenhoitaja ilmaisee neuvonannossa virallisemman liikuntasuosituksen, jolloin neuvon 

sävy on tiukempi. 

 

Näyte 13 

 
01 H: mut >varmaa kuuma tulee mut< se on tietysti ihan hyvä että tulee  
02 O: on joo? (.) ehkä pitäis käydä ulkona välillä vähä enemmän ja,  
03 H: ihan niinku (.) jossain? 
04 O:  kävelemässä tai:? on mulla joskus ollu kuntosalik- mut mä en jaksa maksaa sinne enää 
05 H: niinpä? (.) ja se on tietysti sitte taas just et se on semmost mist ite tykkää <et et> jos  
06 inhoaa kuntosalia ni eihän sinne (.) et 
07 O: hmm? 
08 H: on tietysti et >ihan hienoohan se olis jos siellä nyt kävis sitte mutta< (.) mutta kyllä  
09 se kannattaa olla sit semmost mist ite niinku (.) na- nauttii ja tykkää 
10 O: joo? 
11 H: et ei sitäki ny tarvi sillai ni? (.) sillai ihan mikä on järkevästi toimit tietysti se et  
12  jos on bussikortti ni välillä just (.) kävelee tai pyöräilee niin 
13 O: joo? (---) 
 
 ((poistettu episodi)) 
 
14 H: mut >sellast mikä itest tuntuu hyvält ni<  
15 O: juu 
16 H: et muutaman kerran viikos jos tulis (.) hiki ja varmaa siel (työpaikka) toisaalt  
17 tuleeki ja  
18 O: joo [(---) 
19 H:       [(---) et raitist ilmaa jossai et mis tykkää olla nii (.) iha hyvä seki tietysti (.) ((---)) 
 

(H3.3.10-12, 14-15  Ulkoilun lisäämisen tarve, Liikkumisen mielekkyys, Hikoilu, 
Raitis ilma) 

 

Opiskelija on näytettä 13 edeltävässä osassa kertonut työskentelevänsä opintojen ohella 

paikassa, jossa liikkumista on paljon. Näytteessä  opiskelija ilmaisee, että liikuntaa voisi olla 

hyvä lisätä myös muussa muodossa. Terveydenhoitaja esittää muutostarvetta tarkentavan 

kysymyksen, jolloin opiskelija täsmentää muutostarpeen koskevan ulkoilua. Opiskelija kertoo 

käyneensä aiemmin kuntosalilla, mutta lopettanut käynnit maksullisuuden vuoksi. 

Terveydenhoitaja vastaa opiskelijan pohdiskeluun hyväksyvästi (rivi 05) ja aloittaa sitten 

neuvonannon, jossa ei käytetä sinä-muotoa. Neuvonanto pohjautuu osittain opiskelijan 

aiemmin kertomaan, sillä opiskelija puhui kuntosalin maksullisuudesta, terveydenhoitaja 

vastenmielisyydestä. Terveydenhoitaja huomioi neuvonannossa realiteetit – jos 

kuntosaliliikunta ei ole ihmiselle mieleistä, ei sellaista liikkumisen muotoa ole pakko jatkaa 

(rivit 06,). Opiskelija reagoi terveydenhoitajan puheenvuoroon minimipalautteella, jolloin 
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terveydenhoitaja saa puheenvuoron uudelleen itselleen ja jatkaa jo aloittamaansa puhetta 

kuntosalilla käynnistä. Terveydenhoitaja tuo ensin esiin, ettei väheksy kuntosalilla käyntiä ja 

pienen tauon jälkeen jatkaa ”mutta” -sanaa käyttäen, että liikkumistavan on hyvä olla 

ihmiselle mieluisaa (rivi 09). Opiskelija vastaa terveydenhoitajan neuvoon ilmaisten 

samanmielisyyttä dialogipartikkelilla. Terveydenhoitaja jatkaa vielä neuvonantoa ottaen 

inhimillisen, luottavaisen ja realistisen näkökulman; liikkumista ei tarvitse olla erityisen 

paljoa, opiskelija osaa itse arvioida miten missäkin tilanteessa kannattaa liikkua (rivit 11-12). 

Opiskelija kertoo näytteestä poistetussa osassa talviliikuntaa rajoittavista terveydellisistä 

tekijöistä, joten terveydenhoitaja palaa kolmannen kerran liikkumistavan mielekkyys 

näkökulmaan (rivi 14) ja antaa neutraalin neuvon ”mut sellast mikä itest tuntuu hyvält ni”. 

Opiskelija vastaa tähän samanmielisyyttä ilmaisevalla dialogipartikkelilla. Tämän jälkeen 

terveydenhoitaja käyttää vielä yhden neuvonantopuheenvuoron (rivit 16-17, 19) ja ilmaisee 

suoremmin, että liikkumisen olisi hyvä aiheuttaa hikoilua, mutta pehmentää heti viestiä 

huomioimalla opiskelijan aiemman kertoman ja sen, että terveydenhoitajan antama suositus 

saattaa täyttyä jo opiskelijan työssä. Opiskelija vastaa samanmielisyyttä ilmaisevalla 

dialogipartikkelilla ja jatkaa puhetta, josta ei kuitenkaan saa selvää terveydenhoitajan 

samanaikaisen puheen vuoksi. Lopuksi terveydenhoitaja viittaa vielä neuvonannossa 

opiskelijan esille ottamaan muutostarvenäkökulmaan ja ilmaisee senkin olevan ”ihan hyvä”. 

tekee siirtymän tutkimusaiheen ulkopuoliseen teemaan.  

 

Seuraavassa näytteessä terveydenhoitajan antama neuvo on edellistä konkreettisempi ja 

suorempi. Neuvon pyrkimyksenä on liikkumisen lisääminen. Tässä näytteessä 

terveydenhoitaja antaa opiskelijalle selkeän suosituksen liikkumistavoitteeksi.  

 

Näyte 14   

 
01 H: se voi olla sellasta kevyttäki kävelyä, pääasia et tekis jotain jotain pientä liikuntaa, 
02 O: hm 
03 H: mielummin päivittäin mut et vähintää se kolme kertaa viikossa, 
04 O: hm 
05 H: kolmekymmentä minuutin ajan et vähä tulis pientä hikeä pintaan, 
06 O:  ja pyöräily? pyöräilystä tykkään ite tosi paljon 
07 H: joo, koht lumet sulaa pois ni sit pääsee taas pyöräileen, (---) jotain liikuntaa ois hyvä nuorenki  
08  ihmisen harrastaa että elimistö pysyy kunnossa (.) no sit tota täs on laitettu et t- sä oot tota kaksi  
09 lämmintä ateriaa syöt päivässä, 
 

H4.3.19 Liikuntasuositus 
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Näytettä 14 edeltävässä osassa terveydenhoitaja on ehdottanut opiskelijalle kävelyä keinoksi 

lisätä liikkumisen määrää ja opiskelija on suhtautunut ehdotukseen myönteisesti. Siihen 

liittyen terveydenhoitaja aloittaa neuvonannon, jossa terveydenhoitaja määrittelee ensin 

millaista suositeltava liikunta olisi (rivi 01). Seuraavaksi terveydenhoitaja ilmaisee kuinka 

monta kertaa viikossa liikuntaa olisi hyvä harrastaa (rivi 03), kuinka kauan ja miten (rivi 05). 

Opiskelija ei kommentoi annettuja neuvoja vaan tuo esiin liikkumismuodon, josta itse pitää 

eli pyöräilyn. Tähän tietoon pohjautuen terveydenhoitaja antaa vielä yhden neuvon ”jotain 

liikuntaa ois hyvä nuorenki ihmisen harrastaa (rivi 07-08) ja sen jatkoksi perustelun sille, 

miksi liikkuminen olisi tärkeää ”elimistö pysyy kunnossa”. 

 

Epäsuora neuvonanto toteutui terveydenhoitajan esittämien kysymysten ja tarjoamien 

näkökulmien kautta. Epäsuorassa neuvonannossa ei sanottu, mitä opiskelijan tulisi tehdä, 

vaan haettiin esiin tekijöitä, joiden avulla liikkumisen määrää voisi lisätä. Terveydenhoitajan 

esittämät kysymykset ja näkökulmat aktivoivat opiskelijaa. Neuvonannon pohjalla oli yhdessä 

ääneen lausuttu arvio liikkumisen vähäisyydestä. Varsinaista muutostarvetta ei kuitenkaan 

todettu ääneen. Epäsuorien neuvonantojen tunnistaminen aineistosta oli haasteellista.  

 

Näyte 15 
 
01 H: mut mites sitte muuten niin ku vapaa ajalla tuleeko mitenkään muuten liikuttuu 
02 O: ei silleen pahemmin [mitä bussipysäkilt kävelee 
03 H:          [hmm  mitens niinku teillä ku on noita ku on sitä ((-)) 
04 porukkaa ni tuleeks teiän koskaan keskenään niinku mitää onks siellä että te pelaisitte jotain  
05 jalkapalloo tai mitään semmost leikkimielistä? (.) urheilua? 
06 O: <no e:i silleen hirveesti> mitä me välil juostaan ehk l(h)umihankeen 
07 H: hmm 
08 O: ((n[auraa)) 
09 H:      [((nauraa)) kyllä (.) nii (.) mutta että ei sulla hirveesti oo sellast liikunnallista 
10 O: ei: 
11 H: et pyöräily on se mist sä tykkäät? >onko muuta?< liikuntajuttua mist sä °tykkäät°? 
12 O: hmm (0.2) aika paljo nää kaikki palloilulajit mut sit ne on tota 
13 H: hmm 
14 O: n(h)iit on vähä talvel vaikeet 
15 H: =nii i kyllä (.) mut se oiski kiva just et jos on tommonen joku porukka niinku teillä on siellä [et 
16 jos 
17 O:                        [(--) 
18 H: >siin ois hyvä< jos tykkää tosiaa jostain jalkapalloki melkein kaikki osaa s(h)itä p(h)elata jollain 
19 tavalla ni helppo pelailla (0.3) joo o mitäs vielä? (.) tuleeks sul ny itelle mieleen mitään 
 

H3.22-24 Liikkuminen vapaa-ajalla, Liikkumisen määrä, Mieluisat liikkumismuodot) 
 

Näytteen (15) alussa terveydenhoitaja tiedustelee opiskelijalta liikkumisen määrää, joka 

osoittautuu vähäiseksi. Terveydenhoitaja ottaa puheeksi opiskelijan aiemmin muussa 

yhteydessä mainitseman vapaa-ajan yhteisön ja tiedustelee siihen liittyvää liikkumista. 
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Terveydenhoitajan näkemyksen mukaan vapaa-ajan yhteisö on mahdollisuus liikkumisen 

määrän lisäämiselle. Opiskelijan kieltävä vastaus ja siihen jatkoksi annettu täsmennys saa 

molemmat osapuolet nauramaan, jonka jälkeen terveydenhoitaja ilmaisee arvionsa opiskelijan 

liikkumisen määrästä – sitä on vähän. Opiskelija vahvistaa terveydenhoitajan arvion oikeaksi. 

Seuraavaksi terveydenhoitaja tiedustelee opiskelijalle mieluisia liikuntatapoja ”(---) mist sä 

tykkäät”. Terveydenhoitaja lähestyy nyt käyttäytymisen muutosta eli liikkumisen määrän 

lisäystä mielekkyys -näkökulman kautta. Opiskelija kertoo itselleen mieluisista 

liikkumismuodoista, mutta ilmaisee samalla, että niiden harrastaminen talviaikaan on vaikeaa. 

Terveydenhoitaja ilmaisee olevansa samaa mieltä, mutta tuo uudelleen esiin näkemyksensä, 

jonka mukaan opiskelijan vapaa-ajan yhteisö voisi olla yksi keino liikkumisen määrän 

lisäämiseksi ”siin ois hyvä”. Epäsuorien neuvojen jälkeen keskustelu siirtyy toiseen teemaan. 

 

Neuvonantoon tulo  

 

Neuvonanto toteutui vahvimmin keskustelun loppupään episodeissa, mutta myös yksittäisessä 

kohdassa keskustelunkeskivaiheilla opiskelijan ilmaiseman muutostarpeen yhteydessä. 

Hoitajien toteuttamat neuvonannot ilmenivät joko yhdessä puheenvuorossa tai jakaantuivat 

useaan puheenvuoroon opiskelijan reagoidessa välissä minimipalautteella tai muulla 

puheenvuorolla. Ennen neuvonantoa terveydenhoitajat olivat esittäneet useita kysymyksiä. 

Hoitajien esittämät kysymykset olivat suljettuja, avoimia tai kysymyksiä, jotka vaihtoivat 

muotoaan kesken puheenvuoron.  

 

Liikkuminen -teemassa keskustelu lähti liikkeelle terveydenhoitajan esittämällä 

kysymyksellä, johon opiskelija vastasi. Esitetyt kysymykset olivat avoimia tai suljettu, 

Ensimmäisissä kysymyksissä terveydenhoitajat käyttivät sanoja liikunta, liikkuja, 

hyötyliikunta, liikuntaharrastus ja vapaa-aika. Opiskelijoiden vastaukset olivat joko yhden 

sanan tai kokonaisen lauseen mittaisia. Terveydenhoitajat reagoivat opiskelijoiden antamiin 

vastauksiin joko yhdellä tai useammalla dialogipartikkelilla, reflektiolla tai suljetulla 

kysymyksellä. Terveydenhoitajan reagoidessa dialogipartikkelilla tai reflektiolla, jatkoi 

opiskelija oma-aloitteisesti edellä antamaansa vastausta lisäselvityksellä. Terveydenhoitajan 

esittäessä suljetun kysymyksen siirtyi keskustelu uuteen episodiin. Liikkuminen -teeman 

kysymystyypit, niiden määrät ja paikat on kuvattu liitteessä 12.  
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Seuraava näyte (näyte 16) kuvaa sitä, miten teema lähti liikkeelle ja miten neuvonantoon 

tultiin. Tässä keskustelussa terveydenhoitaja tekee opiskelijalle erilaisia ehdotuksia, joiden 

avulla liikkumisen määrää voisi lisätä.  

 

Näyte 16 
 
01 H: nii tost liikuntaharrastuksest vielä ni tota: , (.) sul ei tällä hetkellä 
02 O: =e- 
03 H: o ollut mitään >ooksä koskaa harrastanu mitää liikuntaa<, 
04 O: oon mä? (---) mut siitki o jo neljä vuotta 
05 H: joo o?  
06 O: ei oo koskaa ollu rahaa harrastaa mitää (---) 
07 H: joo joo (.) no et sä nyt oo ajatellu tai oisko mitään mikä vois kiinnostaa , joku  
08 kuntosalillakäynti tai vähän käydä lenkillä? 
09 O: >mä en oo mikään lenkki< ihminen, se pitäis olla jotain sellast no: kuntosalillaki pitää olla  
10  kaveri mut se seurustelukumppani, 
11 H: nii tietysti? lenkkeily ois niinku ilmasta et se ei maksa mitää, et siinä mieles se o[lis 
12 O:                            [>mut mut< mä 
13 en oo mikää juoksija 
14 H: nii, 
15 O: siis juokseminen on mun mielestä pahinta mitä tässä maailmassa voi olla, 
16 H: joo o (.) no entäs sitte kävely, 
17 O: no joo? sitä mä voin tehä vaikka joka päivä? 
18 H: =nii 
19 O: >mä voin vaikka lähtee mun seurustelukumppani asuu tuolla (-) ja voin lähtee sinne kävellä  
20 sinne iha vapaasti< 
21 H: nii? ja voitteha te yhessäki käydä kävelyllä et 
22 O. juu? ollaa tehty sille et? 
23 H: se voi olla sellasta kevyttäki kävelyä, pääasia et tekis jotain jotain pientä liikuntaa, 
24 O: hm 
25 H: mielummin päivittäin mut et vähintää se kolme kertaa viikossa, 
26 O: hm 
27 H: kolmekymmentä minuutin ajan et vähä tulis pientä hikeä pintaan, 
28 O:  ja pyöräily? pyöräilystä tykkään ite tosi paljon 
29 H: joo, koht lumet sulaa pois ni sit pääsee taas pyöräileen, (---) jotain liikuntaa ois hyvä nuorenki  
30  ihmisen harrastaa että elimistö pysyy kunnossa (.) no sit tota täs on laitettu et t- sä oot tota kaksi  
31 lämmintä ateriaa syöt päivässä, 
 

(H4.3.16-19 Nykyiset harrastukset, Aikaisemmat harrastukset, Harrastuksen aloittaminen, 
Liikuntasuositus) 

 

Näytteessä 16 terveydenhoitaja ja opiskelija keskustelevat opiskelijan liikkumistottumuksista. 

Teema lähtee liikkeelle aiemmista harrastuksista. Opiskelija kertoo harrastusten jääneen 

niiden maksullisuuden vuoksi. Terveydenhoitaja tiedustelee onko opiskelija ajatellut 

harrastuksen korvaamista eli ongelman korjaamista kuntosalilla käynnillä tai lenkkeilyllä. 

Opiskelija suhtautuu tarjottuihin ratkaisukeinoihin kieltävästi ja ilmaisee juoksemisen olevan 

”pahinta mitä tässä maailmassa voi olla” ja kuntosalilla käynti vaatii kaverin seuraa. 

Terveydenhoitaja ottaa opiskelijan jyrkän kieltäytymisen vastaan dialogipartikkeleilla ja tekee 

sitten uuden ehdotuksen eli tarjoaa ratkaisukeinoksi kävelyä. Tästä ehdotuksesta opiskelija 

innostuu ja kertoo voivansa kävellä vaikka päivittäin ja antaa esimerkin, että kävelyä voisi 
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lisätä matkoilla seurustelukumppanin luo. Terveydenhoitaja ottaa opiskelijan ajatuksen 

vastaan dialogipartikkelilla ja antaa sitten neuvon (rivi 21), joka sisältää sosiaalisen tuen 

näkökulman ”voittehan te yhessäki käydä kävelyllä et”. Tarjottu neuvo on opiskelijalle tuttu 

ja opiskelija kertoo jo toimineensa siten. Nyt terveydenhoitaja aloittaa pitemmän 

neuvonantopuheen, joka sisältää (rivi 23) ensin yleisellä tasolla olevan kuvauksen siitä, 

millaista liikkuminen voi olla ”se voi olla sellasta kevyttäki kävelyä pääasia et tekis jotain (---

) pientä liikuntaa. Opiskelija vastaa tähän neuvoon lyhyesti minimipalautteella, jolloin 

terveydenhoitaja pääsee jatkamaan neuvonantoa. Nyt terveydenhoitajan puhe muuttuu 

konkreettisemmaksi suositukseksi siitä, millaista liikkumisen tulisi olla. Opiskelija reagoi 

neuvontapuheeseen ensin minimipalautteilla, mutta ottaa sitten (rivi 28) yllättäen esille 

liikkumismuodon (pyöräily), josta itse pitää. Tähän uuteen tietoon terveydenhoitaja reagoi 

ensin dialogipartikkelilla ja sitten huomioimalla sen hetkisen vuoden ajan ja toteaa, että 

pyöräily onkin pian taas mahdollista. Toteamuksensa jatkoksi terveydenhoitaja käyttää 

neuvonantoa muistuttaen yleisellä tasolla, että ”jotain liikuntaa ois hyvä nuorenki ihmisen 

harrastaa” (rivit 29). Neuvonanto saa peräänsä vielä perustelun ”että elimistö pysyy 

kunnossa”. Keskustelu siirtyy lyhyen tauon jälkeen ravitsemus -teemaan.  

 

Neuvon vastaanotto 

 

Liikkuminen -teemassa opiskelija ei saanut tilaa vastata annettuihin neuvoihin kolmessa 

episodissa. Kahdessa episodissa neuvonanto otettiin vastaan hyväksyen. Yhdessä episodissa 

terveydenhoitaja antoi kaksi erillistä neuvoa. Näistä ensimmäiseen opiskelija vastasi 

kieltävästi, mutta terveydenhoitajan antaessa uuden neuvon, vastasi opiskelija hyväksyen.  

 

Episodit, joissa opiskelijat eivät saaneet vastausmahdollisuutta, olivat Raitis ilma, 

Harrastuksen aloittaminen ja Liikuntasuositus. Näissä episodeissa terveydenhoitajat siirsivät 

keskustelun neuvonannon jälkeen suoraan joko toiseen episodiin tai teemaan uuden 

kysymyksen avulla (katso näyte 13). 

 

Annetun neuvot otettiin hyväksyen vastaan episodeissa Liikkumisen mielekkyys ja Hikoilu. 

Näissä episodeissa hyväksyntä ilmaistiin joko lyhyellä ”joo” partikkelilla tai ”joo” 

partikkelilla ja sitä seuraavalla täsmennyksellä, joka kuvasi opiskelijan aikomusta 

tulevaisuudessa. Opiskelijan hyväksyvää vastausta seurasi terveydenhoitajan puheenvuoro, 
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jossa oli joko suljettu kysymys uudessa episodissa tai uusi neuvo uudessa episodissa (katso 

näyte 13) 

 

Episodi, jossa esiintyi sekä neuvonannon hylkäys että hyväksyntä, oli Harrastuksen 

aloittaminen (katso näyte 16). Tässä episodissa terveydenhoitaja esitti neuvon, johon 

opiskelija vastasi kahdesti kieltävästi antaen samalla perustelun neuvosta kieltäytymiselle. 

Ensimmäiseen kieltoon terveydenhoitaja vastasi minipalautteella, toiseen terveydenhoitaja 

vastasi dialogipartikkelilla ja esitti sen jatkoksi uuden kysymyksen. Tämä opiskelijan vastaus 

antoi terveydenhoitajalle uuden mahdollisuuden neuvonantoon, johon opiskelija vastasi 

myöntävästi. Tämän jälkeen terveydenhoitaja siirsi keskustelun uudella neuvonannolla uuteen 

episodiin. Tämän uuden neuvonannon loputtua opiskelija ei saanut vastausmahdollisuutta.  

 

 

8.4 Päihteiden käytön lopettaminen ja käyttöön liittyvät vaarat 

 

Päihteet -teemassa esiintyi yhteensä 66 episodia, joista 14 toteutui neuvonantamista (liite 13). 

Neuvonantamista ilmeni tupakointiin, alkoholin käyttöön ja huumeiden käyttöön liittyvissä 

keskusteluissa. Episodeja, joissa neuvonantaminen koski tupakointia, oli kuusi. Tupakointia 

koskevissa episodeissa neuvonanto liittyi tupakoinnin lopettamiseen. Lopettamista koskevat 

episodit olivat Motivaatio ja lopettaminen. Niitä oli kaksi. Yksittäisiä tupakointia koskevia 

neuvonantoepisodeja olivat Tunteet ja tupakointi, Lopettamisen harjoitteleminen, 

Lopettamiskeinot ja Henkilökohtaisen ohjauksen tarve. Alkoholin käyttöä koskevissa 

episodeissa neuvonanto liittyi käytön määrään. Tällaisia episodeja oli kaksi: Vähentämisen 

tarve ja Riskirajat. Huumeiden käyttöä koskevissa neuvonantoepisodissa käsiteltiin käytöstä 

aiheutuvia haittoja ja vaaroja sekä tulevaisuutta. Huumeiden käyttöön liittyvää neuvonantoa 

toteutui neljässä episodissa. Nämä episodit olivat Huumeiden käytöstä aiheutuvat vaikeudet, 

Haitat ja vaarat, Tulevaisuus ja päihteet sekä Päihteettömyys.  

 

Episodien määrä vaihteli päihteet -teemassa 4 ja 27 välillä. Tupakointia koskevien episodien 

määrä vaihteli 3 ja 11 välillä. Alkoholin käyttöön liittyviä episodien määrä vaihteli 1 ja 7 

välillä. Huumeiden käyttöön liittyvien episodien määrä vaihteli 1 ja 14 välillä. Minimimäärän 

episodin keskustelun opiskelijalla ei ollut juuri päihteiden käyttöä, kun taas maksimimäärän 

episodien keskustelun opiskelijalla oli päihteiden käyttöä.  
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Neuvonanto  

 

Tupakointia koskevat neuvot liittyivät tupakoinnin lopettamiseen. Lopettamista koskevat 

neuvot olivat suoria ohjeita tupakoinnin lopettamisen onnistumiseksi sekä tiedonantoa siitä, 

mitä tupakoinnin lopettamisen onnistuminen edellyttää. Neuvoja annettiin usein 

konditionaalimuodossa ”kannattais tietkö keksii joku muu keino et purkaa siihe sitä 

ketutusta”,”että tota jos kuustoistki menee ni et jos sitä sais pudotettuu siihe johonki 

kymmeneenki”. Neuvoja annettiin myös infinitiivimuodossa ”tupakoinnin lopettamiseen 

ensimmäisenä vaaditaan se oma motivaatio”, ”toisia motivoi terveys toisia raha ja toisia joku 

muu”. Tupakointia koskevat neuvot esitettiin sekä yksikön 2.persoonamuodossa ”sä” että 

passiivissa.  

 

Tupakointiin lopettamiseen tähtääviä neuvonantoja saatettiin esittää yhden episodin aikana 

useita. Tällöin neuvot seurasivat toisiaan terveydenhoitajan perättäisissä puheenvuoroissa. 

Neuvonannoissa huomioitiin eri näkökulmia, joita olivat motivaatio, lopettamiskeinot, tunteet, 

tapa ja lopettamiskokemukset. Neuvonannot olivat pitkiä ja polveilevia. Annetut neuvot olivat 

kiinteästi yhteydessä tiedonantoon ja perusteluihin. Neuvojen sävy oli ymmärtävä – 

lopettaminen ei ole helppoa.  

 

Seuraavat näytteet kuvaavat hyvin sitä runsautta, joka tupakoinnin lopettamista käsitteleviin 

neuvonantoihin liittyi. Neuvonantojen sävy ja konkretiantaso vaihteli eri keskusteluissa. 

Näytteessä 17 terveydenhoitaja neuvoo konkreettisesti, miten tupakoinnin lopettamiseen voisi 

pyrkiä, kun näytteessä 18 terveydenhoitajan neuvot ovat yleisemmällä tasolla olevia.  

 

Näyte 17. 

 
01 H: joo mut sit tietysti se tupakan polton lopettaminen ei oo helppoo, ja sit >sullaki 
02 menee aika iso määrä sitä< päivässä et (.) et on varmasti sellast riippuvaisuutta sitten  
03 siihen kehittynyt,(---) 
04 O: mut mul o >mä oon ollu< passiivinen tupakoija varmaa koko ikäni 
05 H: hmm hmm (.) joo o (.) että tota hhh tietysti siihen tupakan polton lopettamiseen ensimmäisenä 
06 vaaditaan se oma motivaatio, 
07 O: =jo- 
08 H: ja sulla nyt tietysti olis sitä halukkuutta siihen lopettamiseen, mut sit pitäis keksii ne keinot  
09  miten sen pystyy lopettaan että, (.) voi olla vaikee lopettaa kertalaakista, seinään 
10 O: jo- 
11 H: mutta tota hhh et jos sais sitä niinku ensin vähennettyä että että .hhh (.) tota et (.) tietysti sekin  
12 >voi olla rahakysymys< jos sä poltat sen yhen savukkeen, mut et jos sä polttasitki vaan pualet ja  
13  sitten tumppais (.) ja sitte seuraavalla kerralla polttaa sen toisen pualen et sais silleen pikkasen  
14 vähennettyy sitä tupakointii nyt niinku ensin .hhh 
15 O: =juu  
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16 H: että tota jos kuustoistki menee ni et jos sais pudotettuu siihe johonki (.) kymmeneenki 
17 O: juu 
18 H: tai jos kakstoist menee ni vaikka sinne kaheksaan ens alkuu ja sit polttelis sillee niinku muutama 
19 .hhh viikon ajan sillee ja sit yrittäis pikkuhiljaa siit vähä vähentää ja.hh sit jotenki pitäis keksii  
20 jotain vähä sellasta korviketoimintaa niin kun, 
21 O: =joo sitä mäki oon miettiny et mä tarviin jotain muuta ku kotona olemista 
22 H: =nii et sit ku tulee se himo (.) ja se ois se aika mennä sinne tupakalle ni keksis tavallaan siihen  
23  kohtaan tekemistä et heittääkö pari purkkaa .hhh hu- suuhun ja lähtee lenkille et sais tavallaa  
24 purettuu sitä sellasta hermostu- nutta oloa johonki muuhun et jotain korviketta ja, >sit tietysti et  
25 se< seurustelukumppanin tuki on kauhee tärkee 
26 O:  joo? mä oon sen huomannu et [mä tota 
27 H:                       [polttaaks hän 
28 O: [(---) 
29 H: [(---) 
30 H: joo o joo o .mut mehän voidaan tehä silleenki tässä että ku meil on tässä tää aika silleen aika  
31  >rajallinen< et varataan sit sulle vaikka uus aika (.) vaikka sit samalla ku on se ((käyntiaika  
32 toisessa asiassa)) että tota voidaan näit tupakkajuttuja 
33 O: =juu 
34 H: jatkaa sitte ja miettii miten pystyis ees lopettaa paremmin (---)  
 

(H4.4.38, 40, 42-44, 46 Lopettamisen vaikeudet, Riippuvuus, Motivaatio ja 
lopettaminen, Lopettamiskeinot, Sosiaalisen tuen merkitys 
lopettamisessa, Henkilökohtaisen ohjauksen tarve)  

 

Näytettä 17 edeltävässä osassa terveydenhoitaja ja opiskelija ovat keskustelleet 

tupakointimäärästä, halusta lopettaa, lopettamisen vaikeudesta, nikotiinikorvaustuotteista sekä 

tupakoinnin kestosta. Opiskelija on ilmaissut selvästi olevansa halukas lopettamaan 

tupakoinnin, mutta ei ole aiemmissa yrityksissään onnistunut. Terveydenhoitaja suhtautuu 

ymmärtävästi (rivi 01) opiskelijan tilanteeseen ”lopettaminen ei oo helppoo” tehden samalla 

arviota mahdollisesta nikotiiniriippuvuudesta. Opiskelija kertoo altistuneensa muiden 

tupakoinnille lähes koko elämänsä ajan. Terveydenhoitajalle vastaus on yllättävä ja se saa 

terveydenhoitajan toistamaan kolmessa eri yhteydessä taukojen välillä dialogipartikkeleita. 

Terveydenhoitaja ei suoranaisesti kommentoi mitään opiskelijan näkemykseen passiivisesta 

tupakoinnista, vaan ottaa puheeksi (rivi 06) motivaation merkityksen tupakoinnin 

lopettamisen onnistumiseksi ja antaa siten ensimmäisen neuvon ”ensimmäisenä vaaditaan se 

motivaatio”. Seuraavaksi terveydenhoitaja huomioi opiskelijan halun lopettamiseen ja ottaa 

puheeksi keinojen keksimisen (rivi 08) ”pitäis keksii ne keinot miten pystyy lopettaan että voi 

olla vaikee lopettaa kertalaakista seinään”. Terveydenhoitaja on tehnyt arvion, että 

yhtäkkinen tupakoinnin lopetus voi olla opiskelijalle vaikeaa, mutta vähittäinen vähentäminen 

voi olla helpompaa. Terveydenhoitaja aloittaa nyt pitkän neuvonannon (rivi 11) kertomalla 

konkreettisesti miten opiskelija voisi vähentää tupakointia ”jos sä poltat sen yhen savukkeen 

mut jos sä polttasitki vaan puolet…”, ”jos jos kakstoist menee ni vaikka sinne kaheksaan ens 

alkuun ja sit…”. Terveydenhoitaja jatkaa neuvonantoa huomioimalla, että tupakoinnin tilalle 

pitäisi kehitellä muuta toimintaa (rivi 20), jolloin ajatukset mieliteosta siirtyisivät tekemiseen. 
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Terveydenhoitaja antaa uuden neuvon (rivi 23) ja ehdottaa mieliteon käsittelyyn purukumia ja 

ulos lähtemistä. Terveydenhoitaja antaa seuraavaksi uuden neuvon (rivi 25) huomioiden 

sosiaalisen tuen merkityksen lopettamisessa. Opiskelija on tehnyt saman havainnon kuin 

terveydenhoitaja sekä korviketoiminnasta että sosiaalisesta tuesta.  

 

Näyte 18 

  
01 O: mul on vaan se et kotia ku meen ni mä en tupakoi koska: vanhempi ei tykkää  
02 yhtään 
03 H: hm hm 
04 O: nii nii >pystyn olee helposti viikonlopun polttamatta< (---) ei oo mikään ongelma, 
05 H: .joo .just (.) 
06 O: pystyn olee silleeki et poltan vaan aamuröökin? en mitään muuta, 
07 H: hmm? mut >sehän kuulostaa hyvältä< toisaalta kuulostaa sille se ois aika helppo  
08  lo[pettaa 
09 O:    [joo mut ku ei oo ((naurahtaa)) 
10 H: ((nauraa)) nii mut se on vaan just et 
11 O: =sitte ku vituttaa ni sitte tulee yleens poltettua? 
12 H: nii no >sit siin kannattais< tietkö keksii joku muu keino et purkaa siihe sitä (.)  
13 ketutusta että (.) jos löytyis joku muu >ni se ois tietty ihan hyvä< 
14 O: ja sitte se on tavasta, kiinni et 
15 H: nii? >on se sitäki joo<? et on ne tietyt jutut mihin se liittyy varmaan 
16 O: nii se on sillee et ku lähtee ni just @tässä kohassa mä tupakoin@ sit on sillee @en 
17  osta askia@ ni sit on parin viikon pääst sillee et ost(-) ja sit 
18 H: nii just? .joo (0.3) mutta (.) mä uskon että jos sä vaan löydät kunnon motivaation lähtee 
19  sieltä ni kyl se (.) >toisia motivoi< terveys (.) toisia raha ja toisia joku muu että (.) se  
20 on tietysti että 
21 O: joo >oon mä joskus sen takia lopettanu et ei oo rahaa< ja sitte nii (.) joo (.)  
22 H: niin (.) niinpä, (.) no mut näit on >hyvä aina miettiä< just tällasii ja sit taas toisaalt 
23  jos tuntuu että (.) niinku lopettaa ja se niinku menee myttyyn (.) ni ei kannata lannistua (.) se on 
24  vähä et >joutuu vähä harjottelee sitä lopettamistaki< 
25 O: hm? 
26 H: kyllä et muutaman kerran monesti (.) tietää m- minkälaisii tuntemuksii se tuo >ku ei ookaa< sitä 
27  tupakkaa siinä ni (.) >mut että< tietysti siin tilalla vois olla joku mikä sitte >monastihan se on 
28  vähä et< käsillä teen 
29 O: hm? 
30 H: ja semmosta >pikku puuhastelua siinä että< tuota (.) mut näitä kannattaa aina pohtii välillä? (..) 

joo (…) ---  
 

(H3.4.30-35  Savukkeiden määrän vähentäminen, Lopettamisen vaikeus, Tunteet ja 
tupakointi, Tapa, Motivaatio ja lopettaminen, Lopettamisen harjoitteleminen) 

 

Näytteessä 18 opiskelija kertoo tupakoinnin lopettamiseen liittyvistä haasteista ja sen 

monitahoisuudesta. Opiskelija pystyy olemaan tupakoimatta viikonlopun ajan käydessään 

lapsuudenkodissaan. Syynä tähän on se, ettei vanhempi pidä opiskelijan tupakoinnista. 

Terveydenhoitaja reagoi (rivi 03) kuulemaansa neutraalisti dialogipartikkeleilla, joka antaa 

opiskelijalle mahdollisuuden jatkaa puhetta. Opiskelija jatkaa vielä kertomalla, että selviytyy 

toisinaan sillä, että polttaa vain aamutupakan. Terveydenhoitaja antaa opiskelijalle myönteistä 

palautetta ja arvioi, että tupakoinnin lopettaminen voisi olla opiskelijan tapauksessa helppoa 
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(rivi 07-08). Opiskelija on eri mieltä – tupakoinnin lopettaminen ei ole helppoa. Opiskelija 

naurahtaa lausahduksensa perään, mikä saa myös terveydenhoitajan nauramaan. 

Terveydenhoitaja on jatkamassa puheenvuoroaan, kun opiskelija alkaa eritellä (rivi 11) syitä, 

miksi tupakoinnin lopettaminen on vaikeaa. Opiskelijan erittely osoittaa, että opiskelija on 

pohtinut lopettamista aiemminkin. Erittely vahvistaa opiskelijan näkemystä siitä, ettei 

tupakoinnin lopettaminen ole helppoa. Opiskelija kertoo ensimmäiseksi, että ärsyyntyminen 

johtaa tupakointiin. Tämä antaa terveydenhoitajalle mahdollisuuden neuvonantoon (rivi 12): 

tupakoinnin tilalle olisi hyvä löytää jokin muu tunteidenkäsittelykeino. Opiskelija ei lähde 

pohtimaan terveydenhoitajan näkemystä, vaan antaa uuden syyn siihen, miksi tupakoinnin 

lopettaminen ei ole helppoa – tupakointi on tapa. Terveydenhoitaja yhtyy tähän opiskelijan 

näkemykseen. Opiskelija jatkaa vielä puhetta antamalla ensin esimerkin siitä, miksi 

tupakointia voi pitää tapana ja tiettyihin tilanteisiin liittyvänä asiana ja osoittaa sitten, että 

tupakoinnin lopettamisyritys saattaa tapoihin liittyvistä syistä epäonnistua. Terveydenhoitaja 

ilmaisee hyväksyvänsä kuulemansa, mutta ottaa sitten esille neuvonannossa 

motivaationäkökulman. Terveydenhoitaja ilmaisee uskovansa, että opiskelijan tupakoinnin 

lopettaminen onnistuu sitten, kun opiskelija onnistuu löytämään riittävän vahvan motivaation. 

Terveydenhoitaja ottaa esille näkökulmia (rivit 18-19), joiden tietää motivoineen toisia 

tupakoinnin lopettamiseen. Opiskelija tarttuu kuulemaansa ja kertoo oma-aloitteisesti, että on 

joskus yrittänyt lopettamista taloudellisista syistä. Terveydenhoitaja muistuttaa 

neuvonannossa opiskelijaa, että lopettamiseen liittyviä asioita on hyvä pohtia (rivi 22) Nyt 

terveydenhoitaja osoittaa opiskelijalle ymmärtävänsä, ettei lopettaminen ole helppoa. 

Terveydenhoitaja muistuttaa opiskelijaa, ettei mahdollisesta epäonnistumisesta pidä lannistua, 

vaan neuvonannon (rivi 24) mukaan se on oppimiskokemus seuraavaa lopetusyritystä 

ajatellen. Lisäksi terveydenhoitaja tuo esiin ymmärryksensä ja oman näkökulmansa siitä, että 

tupakointi on käsien käyttöön liittyvä tapa. Lopuksi terveydenhoitaja antaa vielä neuvon (rivi 

30): lopettamiseen liittyviä asioita on hyvä pohtia, ja vie sitten keskustelun taukojen kautta 

tutkimusaiheen ulkopuoliseen teemaan. 

 

Alkoholin käyttöä koskevat neuvot olivat suoria ohjeita alkoholin käytön vähentämiseen 

liittyen ”sillai kannattaa niit annoksii just miettii et käy just jotain tollasta”, ”sitä 

((riskiraja)) ei kannattais ylittää”. Neuvonantoa saattoi myös seurata kysymys, joka sisälsi 

uuden neuvon ”ooksä aatellu et vois vähentää tai mahdollisesti”. Alkoholin käyttöön liittyvät 

neuvot ilmaistiin passiivimuodolla, kysymyksessä käytettiin yksikön 2.persoonamuotoa. 
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Näyte 19  

 
01 H: nii just et just sillai kannattaa niit annoksii just miettii et käy just jotain tollasta että,  
02 ihan hyvä et et ooksä ajatellu et vois vähentää tai mahdollisesti 
03 O: ((naurahtaa)) no:h  
04  (3.0) 
05 O: no <kyl siis niinku> emmä (.) <tollasii tapahtuu nii harvon> 
06 H: hmm 
 

(H3.4.25 Vähentämisen tarve) 
 

Näytteessä 19 keskustelun teemana on päihteet ja episodina alkoholin käyttö ja vähentämisen 

tarve. Opiskelija on kertonut yksittäisestä tilanteesta, jossa on käyttänyt alkoholia reilummin. 

Terveydenhoitaja aloittaa neuvonannon kehotuksella miettiä alkoholinkäyttöannoksia (rivi 

01). Terveydenhoitaja tehostaa suoraa viestiään infinitiivimuodolla ”kannattaa” ja sitoo sen 

opiskelijan aiemmin kertomaan ”jotain tollast” alkoholin käyttötilanteeseen. Opiskelijalle on 

siis jo sattunut humalatilan vuoksi jotain sellaista, josta terveydenhoitaja on huolestunut tai 

haluaa varoittaa. Tämän jatkoksi terveydenhoitaja esittää kysymyksen, joka tarjoaa 

näkökulmaksi alkoholin vähentämistä eli käyttäytymisen muutosta (rivi 02). Terveydenhoitaja 

on aloittamassa samassa puheenvuorossa lisäkysymystä, jonka voi ymmärtää tarkoittavan 

alkoholin käytön lopettamista, mutta kysymys jää kesken. Opiskelija vastaa esitettyyn 

kysymykseen ensin naurahduksella (rivi 03) ja jatkaa sitten epäröintiä kuvaavalla venytetyllä 

dialogipartikkelilla. Opiskelijan vastausta seuraa tauko, jonka jälkeen opiskelija päättää jatkaa 

vastaustaan. Opiskelijan vastauksen alku (rivi 05) vaikuttaa myöntävältä vastaukselta 

vähentämisen tarpeeseen, mutta muuttuukin loppua kohden kieltäväksi vastaukseksi 

kysymykseen vähentämisen tarpeesta. Nyt terveydenhoitaja reagoi opiskelijan kieltävään 

vastaukseen minimipalautteella (rivi 06).  

 

Huumeiden käyttöä koskevat neuvot olivat suoria ohjeita tai kysymyksiin sidottuja 

näkökulmia. Suorat ohjeet olivat perusteluja huumeiden käytön lopettamiseksi sekä 

tiedonantoa koskien huumeiden käyttöön liittyviä haittoja ja riskejä. Neuvonannoissa 

ilmaistiin suoraan mitä opiskelijan olisi hyvä huomioida, tehdä tai ajatella. 

Neuvonantopuheenvuorot olivat pitkiä ja polveilevia. Puhetta huumeiden käyttöön liittyen oli 

paljon ja perustelevat neuvonannot seurasivat toinen toisiaan. Neuvoja ilmaistiin usein 

infinitiivimuodossa ”mä en muutenka suosittele niit huumausaineitten kokeilemist mut se 

((soralaki)) on sun hyvä tietää”, ”sit just se et niist aineist ei koskaan tiedä et onks se mitä 

sulle myydään et onks se just puhdasta ainetta”, ”joo et ehkä sun kannattaa miettii niitä 

asioita mitkä sulle itelles on elämässä tällä hetkellä tärkeitä”. Toisinaan neuvojen sävy oli 



63 
 

tiukka ”huumausaineet ei missään nimes sovi sinne ((armeija)) koska ne tuo niin paljo 

lisäriskejä”, ”koska ne saattaa sit pilata kaiken et nyt sul on mahollisuus vaikuttaa”. 

Neuvonantoa toteutettiin myös kysymyksiin sidottuna. Kysymyksissä terveydenhoitaja tarjosi 

käyttäytymisen muutokseen tähtäävää näkökulmaa ja antoi sen jälkeen perustelun. 

Neuvonannoissa käytettiin passiivimuotoa sekä yksittäisissä tilanteissa yksikön 

2.persoonamuotoa.  

 

Seuraava näyte on esimerkki neuvonannosta, jossa sävy vaihtelee neutraalin ja tiukemman 

välillä. Näytteen neuvonannoissa nousevat esiin perustelut hyvin tyypillisellä tavalla. 

Perusteluiden tarkoituksena on ilmaista opiskelijalle syitä, miksi huumeiden käytön 

lopettaminen on suositeltavaa. 

 

Näyte 20 

 
01 H:  hmm m 
02 O: mä tulin siihen tulokseen et >kannabis on hyvä mut se on laitonta ja siitä voi tulla h merkintä ja 
03  kaikki ne< 
04 H: nii i, (.) o- oliks sul ajokortti? 
05 O: ei o ajokorttii, 
06 H: joo joo et sithän se voi vaikeuttaa ajokortin saantia, 
07 O: ja kouluun ja töihin ja kaikkeen?  
08 H: joo, et nyt se ois tietysti hirveen tärkeetä et sä motivoitusit jotenki ajattelemaan et se kannabis ei 
09  [o hyvä 
10 O: [<mä meinasin> just sanoo että mä oon aatellu noi nyt ku kouluunki pitää panostaa täysil ja lop- 
11 H: nii i ja sitten nyt kun toi on sit sellanen asia nyt sen armeijan kannalta kun tota armeijahan  
12  ei hyväksy minkäänlaista niinku päihteiden käyttöä, 
13 O: ju- 
14 H:  ja huumausaineiden kanssa on ehdoton >nollatoleranssi< siellä koska siel käsitellään kaikki .ö:  
15 alokkaat käsittelee räjähteitä ja aseita,  
16 O: ju- 
17 H: ja huumausaineet ei missään nimes sovi sinne koska ne tuo niin paljo lisäriskejä .hh (---)  
 

(H4.53 Huumeiden käytöstä aiheutuvat vaikeudet) 
 

Terveydenhoitaja ja opiskelija ovat näytettä 20 edeltävässä osassa keskustelleet opiskelijan 

päihteiden käytöstä. Terveydenhoitaja on tiedustellut mitä huumausainetta opiskelija on 

käyttänyt ja miksi opiskelija on päätynyt kokeiluihin. Opiskelija viittaa (rivi 01) aiempiin 

puheenvuoroihinsa ja kertoo, että kannabis ei ole aiheuttanut samanlaisia kielteisiä 

kokemuksia päihtyneenä kuin alkoholi, mutta kannabiksen käyttöön liittyy laittomuus ja 

laittomuudesta mahdollisesti aiheutuvat haitat. Terveydenhoitaja vastaa samanmielisyyttä 

ilmaisevalla dialogipartikkelilla, joka viittaa kuulemista ilmaisevaan lausahdukseen 

terveydenhoitajan institutionaalisen roolin vuoksi, sillä terveydenhoitaja ei voi olla samaa 

mieltä opiskelijan puheenvuoron alkuosan ”kannabis on hyvä” kanssa. Terveydenhoitajan 



64 
 

käyttämä dialogipartikkeli voi kuitenkin olla myös opiskelijan puheenvuoron loppuosaan ”ja 

kaikki ne” liittyvä samanmielisyyttä ilmaiseva toteamus. Terveydenhoitaja tekee aiheeseen 

liittyen uuden kysymyksen (rivi 04), joka vie keskustelun neuvonantoon haittanäkökulmasta. 

Haittanäkökulmista ensimmäinen on ajokortin saamisen vaikeutuminen. Opiskelija ilmaisee 

myös itse haittoja, jonka jälkeen terveydenhoitaja antaa neuvon (rivi 08) ”ois (---) hirveen 

tärkeetä et sä motivoitusit jotenki ajattelemaan et se kannabis ei o hyvä”. Opiskelija tuo esiin 

näkökulmaa, joka viittaa käyttäytymisen muutokseen. Terveydenhoitaja aloittaa toisen 

neuvonannon haittanäkökulmasta, joka on armeijan ehdoton nollatoleranssi huumeisiin 

liittyen.  

 

Seuraava näyte kuvaa jyrkkäsävyisempää ja informoivampaa neuvonantoa. Siinä 

terveydenhoitaja keskittyy pelkästään erilaisiin haittoihin ja vaaroihin, joita huumeiden 

käyttöön liittyy. Neuvonanto tuo esiin syitä, miksi huumeiden käyttö olisi hyvä lopettaa. 

 
Näyte 21 
 
01 H: (---) nii et kuitenki (-) aatellaan et sä oot nuori ihminen sul on elämä edessä sul on  
02 mahollisuus nyt hankkii ammatti, [ja sitte toimeentulo ja  
03 O:     [ja j- (.) mä oon saanu testata nuoruuden nää virheet ja mokat 
04  et nyt on loppu 
05 H: joo, (.) joo 
06 O: (---) jos: >tää jatkuis tätä menoo ni< ei tuu hyvä 
07 H: nii, ja siin kyl siis huumausaineis vaikka nyt joku kertakokeilust ei vältmät viel seurais kauheesti 
08  mitään että et ihmiset reagoi niihin aineisiinki hyvin eri tavalla et jollain voi olla  
09  seuraavan päivän ihan ookoo olo (---) mut sit taas jollain se voi tulla tosi syvä niinku, (.) 
10  masentuneisuuden olo,  
11 O: ju-? 
12 H: ja sit just et niist aineist ei koskaan tiedä et onks se se mitä sulle myydään et onks  
13  se just puhdasta ainetta  
14 O: ju-? 
15 H: (---) vai saaksä jotain muuta et miten se aine vaikuttaa sun aivoihin 
16 O: ju-? 
17 H: ja sit tavallaan pahimmillaan se voi johtaa niinku huumausainepsykoosiin josta  
18 välttämättä sit ei sit aina ookaan paluuta ja sit et pitemmäl aikavälillähän se  
19 aiheuttaa just ongelmii koulunkäynnin suhteen  
20 O: ju-? 
21 H: et tulee myöhästymist poissaoloja sit koulumotivaatio laskee ja keskittymiskyky  
22 häiriintyy (---) sä et välttämättä pysty enää niinku opiskelee niinku sä haluisit  
23 O: .ju- 
24 H: ja sit alkaa tulee sosiaalisii ongelmii koska sä et enää nää niit koulukavereit,  
25 O: ju- 
26 H: (---) .ja sit siin tulee viel niit rahaongelmat niinku päälle 
27 O: ju- 
28 H: ja sit et välttämät pysty sa- saamaan sitä ammattia tai sit jos sen sais keploteltuu  
29  ni pystyyks sit kuitenkaan käymään töissä  
30 O: kyl mä just aattelin noit asioist ku mä menin nukkumaan, 
31 H: joo? et ehkä sun kannattaa miettii niitä asioita mitkä sulle itelles on elämässä tällä  
32 hetkellä tärkeitä, .tai sellasia asioita mitä sä haluisit tulevaisuudes tavotella sun  
33 elämässä .ja miettii et millä keinoin sä voisit niihin päästä  
34 O: hmm 
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(H4.4.58-60 Haitat ja vaarat, Tulevaisuus ja päihteet, Päihteettömyys) 

 

Näyte 21 alkaa terveydenhoitajan neuvonannolla, jossa tämä muistuttaa opiskelijaa 

mahdollisuudesta päättää itse tulevaisuuden suunnasta. Opiskelija ilmaisee pohtineensa 

huumeiden käyttöön liittyviä uhkia ja todennut, etteivät ne ole hyväksi ja on ajatellut 

käyttäytymisen muutosta eli lopettamista. Terveydenhoitaja aloittaa haittoihin ja vaaroihin 

keskittyvän pitkän neuvonantopuheenvuoron (rivit 09-10, 12-13, 15, 17-19, 21-22, 24, 26, 28-

29, 31-33) . Institutionaalisen roolinsa vuoksi terveydenhoitaja myös mahdollisesti kokee 

velvollisuudekseen informoida opiskelijaa haitoista. Opiskelija vastaa jokaiseen 

terveydenhoitajan esittämään haittaan kesken jäävällä, sisäänhengityksellä vastatulla, 

samanmielisyyttä ilmaisevalla ”ju-” toteamuksella. Mikäli keskustelua ei seuraisi loppuun, 

voisi opiskelijan lyhyet vastaukset tulkita kuulemista ilmaiseviksi lausahduksiksi. 

Keskustelun loppuosassa opiskelijan antama vastaus (rivi 30) osoittaa, että lausahdukset ovat 

merkki samanmielisyydestä, sillä opiskelija on itsekin ajatellut samoja haittoja. 

Terveydenhoitaja reagoi opiskelijan lisäykseen lyhyesti kuulemista ilmaisevalla 

dialogipartikkelilla ja antaa neuvon: opiskelijan on hyvä pohtia itsekseen sitä, mitkä asiat ovat 

opiskelijalle itselleen tärkeitä ja miten niihin voisi päästä (rivit 31-33). Näytteen ulkopuolella 

jatkuvassa keskustelussa terveydenhoitaja perustelee vielä huumeiden käytön lopettamisen 

tarvetta ” koska ne ((huumeet ja alkoholi)) saattaa sit pilata kaiken”. Opiskelija vastaa tähän 

minimipalautteella ”ymm”. Tämän jälkeen terveydenhoitaja tekee siirtymän alkoholin käyttöä 

koskevaan episodiin.  

 

Neuvonantoon tulo 

 

Neuvonantamista ilmeni kunkin päihdeainekeskustelun eri vaiheissa – alussa, keskellä ja 

loppupuolella. Nopeimmillaan neuvonanto tapahtui alkoholin käyttöä koskevassa episodissa 

terveydenhoitajan toisessa puheenvuorossa. Eniten neuvoja annettiin tupakointiin liittyen, 

toiseksi eniten huumeisiin liittyen ja vähiten alkoholiin liittyen. Ennen neuvonantoa 

terveydenhoitajat olivat esittäneet opiskelijoille useita kysymyksiä päihteiden käyttöön 

liittyen. Alkoholin käyttöön liittyvässä keskustelussa terveydenhoitaja esitti ensin oman 

muutostarvearvioon perustuvan neuvonsa ja tiedusteli sen jälkeen opiskelijan näkemystä 

muutostarpeesta. Tupakointiin liittyvissä keskusteluissa neuvonannot pohjautuivat 

opiskelijoiden aiemmin ilmaisemiin muutostarpeiseen tupakoinnin lopettamisen osalta. 

Huumeiden käyttöön liittyvässä keskustelussa neuvonanto jakaantui useaan eri vaiheeseen. 
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Ennen neuvonantoa terveydenhoitajat olivat esittäneet useita kysymyksiä ja keränneet siten 

tietoa opiskelijan tilanteesta kaikissa päihteet -teeman keskusteluissa. 

 

Päihteet -teema alkoi terveydenhoitajan esittämällä kysymyksellä ja opiskelijan siihen 

antamalla vastauksella. Hoitajien ensimmäisenä esittämistä kysymyksistä neljä oli suljettuja ja 

yksi avoin. Hoitajista kolme kysyi ensimmäisenä tupakoinnista, yksi suhtautumisesta 

huumeisiin ja yksi alkoholin käytöstä. Siirtymät tupakoinnin, alkoholin ja huumeiden välillä 

tapahtuivat hoitajien esittämien suljettujen kysymysten kautta. Terveydenhoitajat reagoivat 

opiskelijoiden ensimmäiseen vastaukseen joko yksittäisellä dialogipartikkelilla tai positiivisen 

palautteen tai dialogipartikkelin jatkoksi asetetulla suljetulla kysymyksellä. 

Terveydenhoitajan vastatessa pelkällä dialogipartikkelilla, jatkoi opiskelija oma-aloitteisesti 

aiemmin aloittamaansa puheenvuoroa. Päihteet teemassa esitettyjen kysymysten tyypit, 

määrät ja paikat on kuvattu liitteessä 13. Hoitajien esittämistä kysymyksistä suurin osa oli 

suljettuja kysymyksiä. 

 

Neuvon vastaanotto 

 

Neuvoanto, joka koski tupakointia, johti neuvonannon hyväksymiseen 6 episodissa. Yhdessä 

episodissa, joissa terveydenhoitaja esitti useita neuvonantoja, ei opiskelija saanut viimeiseksi 

esitettyyn neuvoon vastausmahdollisuutta. Tupakointia koskevista neuvonannoista ei hylätty 

yhtäkään. Hyväksytyt tupakointia koskevat neuvot ilmenivät episodeissa Tunteet ja 

tupakointi, Motivaatio ja lopettaminen, Lopettamisen harjoitteleminen, Motivaatio ja 

lopettaminen, Lopettamiskeinot, Henkilökohtaisen ohjauksen tarve. Neuvonannon 

hyväksyntää ilmaistiin yksittäisillä samanmielisyyttä kuvaavilla partikkeleilla, kuten ”jo-”, 

”ju-” ”juu”, ”hm” tai tilannetta kuvaavalla kokonaisilla lauseilla. Opiskelijan hyväksyntää 

ilmaiseva puheenvuoro johti joko terveydenhoitajan uuteen neuvonantoon tai siirtymistä 

toiseen episodiin tai teemaan. 

 

Alkoholin käyttöä koskevat neuvonannot hylättiin molemmissa episodeissa, hylkäykseen 

johtaneet neuvot annettiin episodeissa Vähentämisen tarve ja Riskirajat. Opiskelija ilmaisi 

ensimmäisen hylkäyksen ensin naurulla ja sitten perustelemalla miksi ei koe muutostarvetta 

”((naurahtaa)) no:h (…) no kyl siis niinku emmä tollasii tapahtuu nii harvon”. Toiseen 

neuvonantoon tuli hylkäys jo ennen varsinaista neuvonantoa, sillä opiskelija vastasi 

kysymykseen riskirajoista nauraen. Varsinaiseen neuvonantoon eli kehotukseen olla 
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ylittämättä riskirajaa, opiskelija vastasi dialogipartikkelilla ”okei”, joka ilmaisi neuvonannon 

kuulemista, ei neuvonannon hyväksyntää. Terveydenhoitaja reagoi ensimmäisen 

neuvonannon eli alkoholin käytön vähentämistä koskevan neuvon hylkäykseen 

minimipalautteella ”hmm”, joka antoi opiskelijalle mahdollisuuden perustella neuvon 

hylkäystä. Toisen neuvonannon hylkäykseen terveydenhoitaja reagoi esittämällä uuden 

neuvon ”no mut nää on hyviä aina palautella mielee (---)” ja vei sitten keskustelun toiseen 

päihdeaiheeseen.  

 

Huumeiden käyttöön liittyvät neuvonantoja hyväksyttiin 5 episodissa. Nämä episodit olivat 

Soralaki, Huumeiden käytöstä aiheutuvat vaikeudet, Haitat ja vaarat, Tulevaisuus ja päihteet, 

Päihteettömyys. Yhdessä episodissa terveydenhoitaja saattoi esittää useita neuvoja. 

Tyypillisin vastaus neuvonannon hyväksymiseen oli ”ju-”, ”hm”, tai opiskelijan ilmaisema 

tarkennus tai näkemys kokonaisilla lauseilla. Opiskelijan ilmaisema neuvon hyväksyntä johti 

terveydenhoitajan esittämään uuteen neuvoon, palautteeseen tai arvioon opiskelijan 

tilanteesta, kysymykseen. Kysymykset olivat joko tarkentavia kysymyksiä samaan episodiin 

liittyen tai toiseen episodiin liittyen. 
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9 POHDINTA 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella sitä, miten neuvonanto ilmenee ammatillisten 

oppilaitosten terveydenhoitajien toteuttamissa terveystarkastustilanteissa. Tutkimuksessa 

kiinnitettiin huomio siihen, millaisia neuvot olivat ja miten neuvot annettiin, miten 

neuvonantotilanne syntyi ja miten neuvot otettiin vastaan. 

 

 

9.1 Keskeisten tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

 

Neuvot ja neuvonanto 

 

Hoitajien opiskelijoille antamat neuvot olivat suoria ohjeita, epäsuoria ohjeita tai kysymyksiin 

sidottuja näkökulmia. Suoria ohjeita esiintyi eniten ja epäsuoria ja kysymyksiin sidottuja 

neuvoja vain yksittäisissä tilanteissa. Neuvonannoissa ilmaistiin mitä opiskelijan olisi 

terveydenhoitajan mielestä hyvä huomioida, ajatella ja tehdä tai olla tekemättä. Tyypillisin 

neuvonantoon liittyvä ilmaisu oli ”kannattaa” tai ”kannattais”. Uni ja nukkuminen -

teemassa neuvot olivat toimintaohjeita tai ratkaisuehdotuksia opiskelijan nykyisen 

käyttäytymistavan muuttamiseksi tai esiin tulleen ongelman korjaamiseksi. Ravitsemus -

teemassa neuvot olivat toimintaohjeita, ratkaisuehdotuksia tai muistisääntöjä opiskelijan 

nykyisen käyttäytymistavan muuttamiseksi tai ravitsemussuosituksen täyttämiseksi. 

Liikkuminen -teemassa neuvot olivat kehotuksia, ratkaisuehdotuksia tai liikuntasuosituksia 

opiskelijan sen hetkisen liikkumisen tavan muuttamiseksi. Päihteet -teemassa tupakoinnin 

lopettamista koskevat neuvot olivat suoria ohjeita tupakoinnin lopettamisen onnistumiseksi 

sekä tiedonantoa siitä, mitä tupakoinnin lopettaminen edellyttää. Alkoholin käyttöä koskevat 

neuvot liittyivät alkoholin käytön vähentämiseen. Huumeiden käyttöä koskevat neuvot olivat 

perusteluja huumeiden käytön lopettamiseksi sekä tiedonantoa huumeiden käyttöön liittyvistä 

haitoista ja riskeistä. Tutkimukset osoittavat, että terveydenhoitajat antavat usein 

yksinkertaisia neuvoja ja jakavat tietoa (Hörnstern ym. 2013; Noordman ym. 2013). Pelkkä 

neuvonanto on kuitenkin todettu käyttäytymisen muuttamista ajatellen tehottomaksi (Absetz 

& Hankonen 2017; Loman 2008; Noordman ym. 2013). 

 

Neuvonannon yhteydessä käytettiin erilaisia perusteluita. Perustelut olivat syitä siihen, miksi 

opiskelijan olisi terveydenhoitajan mielestä hyvä muuttaa toimintatapaa. Perusteluiden 
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monipuolisuus vaihteli teemojen ja hoitajien välillä. Voimakkaimmin perusteluja annettiin 

päihteet -teemassa, jolloin perusteluissa keskityttiin vaara ja haitta näkökulmiin. Muuten 

perustelut olivat hyvin yleisellä tasolla liikkuvia, aivan kuten Magnussonin ym. (2012) 

tutkimuksessakin. Tässä tutkimuksessa perusteluissa todettiin tyypillisesti, että tietty 

toimintatapa on opiskelijalle tärkeä tai hyväksi. Lisäksi perusteluissa vedottiin tutkittuun 

tietoon ja suosituksiin. Neuvonnan tuleekin pohjautua tutkittuun, näyttöön pohjautuvaan 

tietoon, joita Käypä hoito -suositukset edustavat (Absetz & Hankonen 2017). Magnussonin 

ym. (2012) mukaan terveydenhoitajat tarvitsevat lisätietoa neuvottavista aihealueista. Tässä 

tutkimuksessa ainoastaan muutamassa tapauksessa perustelut sidottiin opiskelijan 

elämäntilanteeseen.  

 

Neuvonanto liittyi läheisesti terveydenhoitajan havaintoon ja arvioon muutostarpeesta. 

Neuvonantojen yhteydessä ei juuri tiedusteltu opiskelijoiden omia näkemyksiä muutoksen 

toteuttamisen tarpeesta. Hoitajien näkemysten mukaan opiskelijoilla ilmeni paljon 

muutostarpeita, kun taas opiskelijoiden itsearvion mukaan muutostarpeita oli vähemmän. 

Muutostarpeen tulee kuitenkin pohjautua asiakkaan kokemaan tarpeeseen (Absetz & 

Hankonen 2017; Hörnstern ym. 2013; Juhila 2000, 107; Kasila 2011, 120; Magnusson ym. 

2012). Asiakkaan näkemysten selville ottaminen on keskeistä neuvonnassa (Hörnstern ym. 

2013). Sekä Noordmanin ym. (2013), Juhilan (2000, 114) että Mäkisalo-Ropposen (2012, 

173) mukaan terveydenhoitajat käyttävät usein neuvontatilanteissa valta-asemaansa ja 

arvioivat tilannetta oman näkemyksensä kautta. Opiskelijan muutosvaiheentaso huomioitiin 

vain yksittäisissä neuvonannoissa. Neuvonannossa tulee kuitenkin huomoida käyttäytymistä 

selittäviä teorioita ja malleja (Glanz ym. 2008; Hörnstern ym. 2013; Salmela ym. 2010). 

Myös Kasilan (2011, 120) ja Noordmanin ym. (2013) mukaan muutosta tukevassa 

ohjauksessa tulee huomioida muutosvaihetaso ja sovittaa neuvonta siihen. Vallisin (2013) 

mukaan hoitajat eivät tiedä, miten neuvontaa pitäisi toteuttaa. Tässä tutkimuksessa 

neuvonantoon ei kysytty opiskelijalta lupaa tai tarvetta. Juhilan (2000, 106) mukaan 

neuvonantoon kuitenkin liittyy yleensä asiakkaan suora tai epäsuora pyyntö. Neuvonannot 

toteutettiin joko episodin tai teeman lopussa sen jälkeen, kun terveydenhoitaja oli saanut 

opiskelijalta riittävästi tietoa omaa arviotaan varten. Neuvonantamisen kanssa ei pidäkään 

kiirehtiä, sillä liian varhain annettu neuvo usein torjutaan (Juhila 2000, 105; Vehviläinen 

2001, 114).  
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Neuvonantotilanteissa opiskelijoita ei ohjattu pohtimaan sitä, miksi muutos kannattaisi tai 

mitä haittaa muutoksesta olisi. Motivoivan haastattelun periaatteisiin kuitenkin kuuluu 

hyötyjen, haittojen ja ristiriitojen puntarointi sekä reflektointi (Miller 1996; Miller & Rollnick 

2002, 33-84; Robbins ym. 2012). Muutosta tukevia tekijöitä tarkasteltiin niukasti. 

Opiskelijoita ei pyydetty asettamaan henkilökohtaista tavoitetta käyttäytymisen muutokselle 

eikä autettu pohtimaan keinoja, joiden avulla muutos olisi mahdollinen. Joissakin tapauksissa 

terveydenhoitajat toimivat keinojen keksijänä ja ongelmanratkaisijana. Bonden ym. (2014), 

Kasilan (2011, 120), Noordmanin ym. (2013) ja Robbinsin ym. (2012) mukaan motivaation 

herääminen on oleellista muutoksen toteuttamiseksi. Käyttäytymisen muutos edellyttääkin 

tietoa, taitoa, asennetta, halua, tavoitteita, minäpystyvyyden tunnetta, autonomiaa, sosiaalista 

tukea, suotuisaa ympäristöä, vaivaa, aikaa sekä esteiden huomiointia (Absetz & Hankonen 

2017; Hörnstern ym. 2013; Kasila 2011, 120-121; Myllymäki ym. 2017; Noordman ym. 

2013). Käyttäytymisen muutos ei Räsäsen (2010, 110) mielestä ole helppoa, tavat ovat syvään 

juurtuneita ja niihin vaikuttavat arvot, perhe, kulttuuri ja politiikka (Hörnstern ym. 2013).  

 

Sekä Kasilan (2011, 120) että Pirskasen ja Pietilän (2011, 187) mukaan vahvuuksien, 

voimavarojen, elämänhallinnan taitojen, tuen ja neuvonnan avulla nuori voi tehdä terveyttä ja 

hyvinvointia tukevia valintoja. Tässä tutkimuksessa terveydenhoitajat ottivat asioista selvää 

monipuolisesti, mutta saadun tiedon syvällisempää käsittelyä ei juurikaan jatkettu. 

Keskusteluita olisi mahdollista syventää motivoivan haastattelun menetelmää käyttäen 

(Hörnstern ym. 2013). Opiskelijan sisäistä motivaatiota heräteltiin myös niukasti, samoin 

minäpystyvyyden tarkastelu oli vähäistä. Minäpystyvyys on kuitenkin keskeinen osa 

käyttäytymisen muutosta (Robbins ym. 2012; Walpore ym. 2013. Motivoiva haastattelu on 

todettu vaikuttavaksi menetelmäksi, kun tavoitteena on epäterveellisen käyttäytymisen 

muuttaminen suotuisammaksi (Bonde ym. 2014; Erol & Erdogan 2008; Noordman ym. 2013; 

Pfister-Minogue & Salveson 2010; Robbins ym. 2012; Walpore ym. 2013). Motivoiva 

haastattelu myös vahvistaa ihmisen sisäistä motivaatiota käyttäytymisen muutokseen (Bonde 

ym. 2014; Noordman ym. 2013; Robbins ym. 2012). On todettu, että motivoiva haastattelu 

lisää minäpystyvyyttä ja vahva minäpystyvyydentunne lisää mahdollisuuksia noudattaa 

terveyttä edistäviä tapoja (Walpore ym. 2013). 

 

  



71 
 

Neuvojen vastaanotto 

 

Opiskelijat ottivat neuvonannot vastaan hyväksyen tai hyläten. Tässä tutkimuksessa 

opiskelijoille ei aina annettu mahdollisuutta vastata neuvoon. Opiskelijat vastasivat 

neuvonantoihin joko samanmielisyyttä, näennäistä samanmielisyyttä tai kuulemista 

ilmentävillä dialogipartikkeleilla tai erimielisyyttä ilmaisevilla toteamuksilla. Kun 

terveydenhoitaja antaa neuvon, voi asiakas vastaanottaa sen hyväksyen, passiivisesti 

vastustaen, väistellen tai avoimesti vastustaen (Juhila 2000, 109; Vehviläinen 2001, 173, 194). 

Juhilan (2000, 114) ja Vehviläisen (2001, 194) mukaan neuvon aktiivinen ja passiivinen 

hyväksyminen on tavallisempaa kuin avoin vastustaminen. Tässä tutkimuksessa tyypillisin 

vastaanoton ilmaus suoriin ohjeisiin oli dialogipartikkeli ”joo”. Vaikka opiskelijat ilmaisivat 

samanmielisyyttä eli hyväksyntää, eivät ilmaukset kerro sitä oliko opiskelija samaa mieltä ja 

aikeissa noudattaa terveydenhoitajan antamaa neuvoa. Osa samanmielisyyttä ilmentävistä 

lausahduksista sisälsi jatko-osan, joka osoitti opiskelijan olevan jollain muotoa eri mieltä. 

Neuvon hyväksyminen on todennäköisempää asiakasaloitteisissa tilanteissa sekä tilanteissa, 

joissa asiakkaan ja terveydenhoitajan näkemykset ovat yhteneväiset (Juhila 2000, 114; 

Vehviläinen 2001, 195, 209). Erimielisyyden ilmauksissa eli neuvojen hylkäyksissä 

opiskelijat toivat esiin oman näkemyksensä muutostarpeesta tai neuvon noudattamisen 

vaikeutta selittävän näkökulman. Erimielisyyden ilmaukset eivät johtaneet väittelyihin, sillä 

terveydenhoitajat veivät keskustelun opiskelijan eriävän näkemyksen jälkeen 

dialogipartikkelin kautta uuteen episodiin tai teemaan.  

 

Alla oleva kuvio (kuvio 1.) kuvaa hyvin tässä tutkimuksessa toteutunutta neuvonannon 

prosessia, joka lähti liikkeelle aina terveydenhoitajan kysymyksestä ja opiskelijan antamasta 

vastauksesta. Neuvonanto tähtäsi opiskelijan käyttäytymisen muuttaminen joiltain osin. 

Neuvonannon pohjalla oli yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta terveydenhoitajan 

näkemys muutostarpeesta. Annettujen neuvojen ja muutostarpeen merkitystä tehostettiin 

erilaisilla perusteluilla. 
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KUVIO 1. Neuvonannon prosessi käyttäytymisen muuttamiseksi 

 

Neuvontatilanteiden synty ja vuorovaikutus 

 

Teemat lähtivät liikkeelle terveydenhoitajajohtoisesti. Keskustelut rakentuivat kysymys – 

vastausvieruspareista. Terveydenhoitajat esittivät teeman alussa kysymyksen, johon opiskelija 

antoi vastauksen. Se, mitä terveydenhoitaja kysyi ja miten kysymyksen esitti, vaikutti siihen, 

mitä ja miten opiskelija vastasi. Opiskelijat vastasivat esitettyihin kysymyksiin haluamillaan 

ja tarpeellisiksi katsomillaan tavoilla. Opiskelijan vastaus puolestaan vaikutti siihen, millaisen 

puheenvuoron terveydenhoitaja seuraavaksi käytti. Vaikka terveydenhoitajan rooli 

keskustelun käynnistäjänä on tärkeä, painottavat sekä Juhila (2000, 125) että Kasila (2011, 

120) opiskelijan ja terveydenhoitajan toiminnan merkitystä vuorovaikutuksen kululle – 

vuorovaikutukseen tulee olla molemmilla halua. Terveydenhoitajat esittivät opiskelijoille 

toistuvasti kysymyksiä saadakseen riittävästi tietoa opiskelijan tilanteesta arviointia varten, 

mutta myös kuljettaakseen keskustelua eteenpäin. Nämä terveydenhoitajan tekemät 

kysymykset ja arviot olivat pohjana neuvonannolle.  

 

Terveydenhoitajat esittivät opiskelijoille sekä suljettuja että avoimia kysymyksiä. Suljettuja 

kysymyksiä esitettiin paljon. Opiskelijoiden vastaukset niihin olivat melko usein tarkkoja. 

Suljettuja kysymyksiä voidaankin käyttää silloin, kun tarvitaan täsmällistä tietoa (Kasila 
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2011, 120). Avoimien kysymysten määrä oli vähäinen. Avoimia kysymyksiä käytettiin, kun 

haluttiin kuulla opiskelijan oma näkemys, kuvaus tai arvio. Avoimiin kysymyksiin opiskelijat 

saivat vastata vapaammin. Motivoivaan haastatteluun kuuluvat avoimet kysymykset, sillä ne 

aktivoivat asiakkaan ajattelua (Kasila 2011, 120) sekä kertomista käyttäytymisen 

aiheuttamista seurauksista (Pfister-Minogue & Salveson 2010; Robbins ym. 2012). Tässä 

tutkimuksessa oli tavallista, että avoimista kysymyksistä osa sai välittömästi jatkokseen 

erillisen suljetun kysymyksen. Joskus kysymys aloitettiin avoimena, mutta päätettiin 

suljettuna. Hoitajien esittäessä useita kysymyksiä peräkkäin, vastasivat opiskelijat yksittäisiä 

poikkeuksia lukuun ottamatta vain viimeiseksi esitettyyn kysymykseen. Koska avoimet 

kysymykset saivat usein jatkoksi suljetun kysymyksen, jäivät esitetyt avoimet kysymykset 

ilman vastauksia. Tämän seurauksena terveydenhoitajat joutuivat lisätiedon toivossa 

tekemään uusia tarkentavia, suljettuja kysymyksiä oletustensa pohjalta. Esitetyt kysymykset 

osoittivat, että terveydenhoitajat kuuntelivat opiskelijoita. Terveydenhoitajan kyky kuunnella 

aktiivisesti onkin tärkeää (Freake ym. 2007; Loman 2008; Summach 2011), sillä 

terveydenhoitajat, jotka kuuntelevat ja aktivoivat nuoria ottamaan asioita esille, vaikuttavat 

keskustelun lopputulokseen (Golsäter ym. 2012). Kuuntelu on asiakaslähtöisyyden (Kasila 

2011, 120), luottamuksellisen suhteen (Summach 2011) ja motivoivan haastattelun (Emmons 

& Rollnick 2011) ydinasioita. 

 

Vuoronvaihdot tapahtuivat keskustelutilanteissa luontevasti. Mikäli terveydenhoitaja reagoi 

pelkästään dialogipartikkelilla tai minimipalautteella opiskelijan vastaukseen, antoi se 

opiskelijalle luvan jatkaa puhetta. Mikäli dialogipartikkeli sai jatkoksi kysymyksen, ohjasi ja 

rajasi se opiskelijan vastausmahdollisuutta. Aina oma vuoro ei sisältänyt puhetta, vaan 

vuoroja vaihdettiin myös pitämällä tauko tai nauramalla. Osapuolilla on siten mahdollisuus 

valita itse se, miten he käyttävät oman vuoronsa (Peräkylä 1997, 127, 181). Terveydenhoitajat 

loivat luottamuksellisen ja melko kiireettömän ilmapiirin. Nuorille terveydenhoitajan 

luotettavuus on tärkeää (Bannink ym. 2014; Freake ym. 2007; Summach 2011). Myllymäen 

ym (2017) mukaan luottamus saa nuoren todennäköisemmin keskustelemaan 

henkilökohtaisista asioista. Luottamuksen syntyminen vaatii aikaa ja Golsäterin ym. (2012) 

mukaan riittävään aikaan huomioin kiinnittäminen on tärkeää. Tässä tutkimuksessa 

keskusteluihin käytetty aika vaihteli paljon.  
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Johtopäätökset 

 

Sekä terveystarkastus että neuvonta ovat vaativia tapahtumia. Niiden toteuttaminen edellyttää 

terveydenhoitajilta monipuolista osaamista ja tietämystä. Siksi on tärkeää, että 

terveydenhoitajilla on halua ja mahdollisuuksia kehittää omia toimintatapojaan. On myös 

tärkeää arvioida sitä, kuinka monta terveystarkastusta terveydenhoitajan on mahdollista 

toteuttaa päivässä laadukkaasti, tarkoituksenmukaisesti, asiakaslähtöisesti ja vaikuttavasti.  

 

Neuvonta näyttäytyi terveydenhoitajan haluna, mutta mahdollisesti myös koettuna 

institutionaalisena velvollisuutena antaa opiskelijalle tietoa ja neuvoja. Tilanteet, joissa 

terveydenhoitaja antaa neuvontaa velvollisuudesta, ei kuitenkaan toteudu asiakaslähtöisyys. 

Se, että terveystarkastusten järjestäminen on lakisääteistä saattaa osaltaan vaikuttaa 

velvollisuudentunteeseen tehdä terveydenhoitajajohtoisesti muutostarvearvioita sekä antaa 

neuvontaa. Terveystarkastukseen käytettävissä oleva aika on rajallinen, joten 

terveydenhoitajat joutuvat keskustelun edetessä tekemään monenlaisia valintoja. Nämä tekijät 

saattoivat vaikuttaa tässä tutkimuksessa siihen, ettei keskusteluissa päästy syvemmälle tasolle. 

On myös mahdollista, ettei hoitajilla ollut osaamista siitä, miten keskustelua olisi voinut viedä 

syvemmälle tasolle. Nämä tilanteet olisivat vaatineet toistuvasti enemmän avoimia 

kysymyksiä – mitä, miten, miksi, missä, milloin. Avoimien kysymysten avulla olisi myös 

mahdollista päästä ajoittaisesta haastattelumaisuudesta kohti dialogisuutta. Mikäli 

terveydenhoitajat käyttäisivät enemmän avoimia kysymyksiä, loisi se paremmat 

mahdollisuudet asiakaslähtöiseen toimintaan. Runsaammalla avointen kysymysten käytöllä 

voitaisiin haastaa opiskelijoita sekä asioiden syvällisempään pohdintaan että vastuunottoon 

omista toimintatavoista. Avointen kysymysten kautta voitaisiin saada opiskelijoiden todelliset 

ajatukset paremmin esiin. Avointen kysymysten käytöllä voitaisiin välttää se, ettei 

terveystarkastustilanne muodostuisi rutiininomaiseksi suoritukseksi kummallekaan 

osapuolelle.  

 

Tämän tutkimuksen aineisto on pieni eikä tämän tutkimuksen tulosteella perusteella voi tehdä 

yleistyksiä hoitajien neuvonantotavoista. Tutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin todeta, 

että vaikuttavan, asiakaslähtöisen ja käyttäytymisen muutosta tukevan terveysneuvonnan 

toteuttamiseen tarvitaan lisäosaamista. 
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9.2 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Tämän tutkimuksen suunnittelun, toteutuksen ja analyysin kaikissa vaiheissa on noudatettu 

hyvän tieteellisen käytännön periaatteita (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2013). 

Tutkimuksen toteutusta varten hankittiin asianmukaisesti tutkimusluvat (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta 2013). Tutkimusaineiston keruu on tapahtunut tutkimuksen kannalta 

tarkoituksenmukaisella tavalla (Hirsjärvi 2010, 24) eikä osallistujilta ole kerätty muu kuin 

välttämätön tieto. Tutkimukseen osallistuminen on ollut vapaaehtoista (Hirsjärvi 2010, 25) 

eikä kieltäytymisestä tai perumisesta olisi aiheutunut osallistujille negatiivisia seurauksia. 

Tutkimukseen osallistujat ovat saaneet sekä suullisen että kirjallisen informaation (Hirsjärvi 

2010, 25). Kaikki osallistujat ovat antaneet suostumuksensa kirjallisesti (Hirsjärvi 2010, 25). 

Alaikäisten osalta suostumus on saatu myös huoltajalta.  

 

Aineiston keräämisessä pyrittiin kuormittamaan osallistujia mahdollisimman vähän. 

Tutkimukseen osallistuneilla hoitajilla oli jossain määrin mahdollisuus vaikuttaa aineiston 

keräämisen ajankohtaan. Tutkimukseen osallistuneet terveydenhoitajat saivat itse valita 

tutkimukseen vapaaehtoisesti osallistuneen opiskelijan annettujen kriteerien mukaisesti. 

Tutkimukseen osallistumisesta ei ole aiheutunut osallistujille kustannuksia. Kaikki 

tutkimukseen osallistuneet henkilöt saivat palkkioksi yhden elokuvalipun.  

 

Tallennettua tutkimusaineistoa on käsitelty soveltaen keskustelunanalyysin periaatteita. 

Litterointi tehtiin sanatarkasti, mutta kuitenkin niin, että sellaisia yksityiskohtia, jotka voisivat 

johtaa osallistujien tunnistamiseen, on poistettu. Tutkimuksen toteutuksen kaikissa vaiheissa 

sekä tutkielmassa esitetyissä tekstinäytteissä on kiinnitetty erityistä huomiota tutkimukseen 

osallistuneiden anonymiteetin säilymiseen. Tutkimusaineisto analysoitiin aineistolähtöisesti. 

Tutkimusaineistoon ei ole tehty lisäyksiä eikä siitä ole poistettu mitään vilpillisessä mielessä 

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2013).  

 

Tutkimusta suunniteltaessa, toteutettaessa ja analysoitaessa on tiedostettu, että 

vastaanottotilanteiden tallentaminen videokameralla ja sanelukoneella saattaa kuormittaa 

osallistuja ja vaikuttaa osallistujien käyttäytymiseen (Hirsjärvi 2010, 213). Tutkimusaineisto 

kerättiin käyttämällä vastaanottotilanteessa yhtä videokameraa siten, että kuvassa näkyi vain 

terveydenhoitaja. Vuorovaikutustutkimusta ajatellen keskustelun molempien osapuolten 

näkyminen kuvassa olisi toivottavaa. Valittu ratkaisu oli kuitenkin perusteltu, koska tässä 
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tutkimuksessa päätutkimuskohteena olivat hoitajien toteuttama neuvonanto ja siihen liittyen 

hoitajien vuorovaikutustavat. Kahden kameran sijoittaminen erikokoisiin vastaanottotiloihin 

olisi myös ollut teknisesti vaikeaa. Tallenteiden tarkastelussa on pyritty tekemään 

systemaattisesti havaintoja, ei omia tulkintoja (Hirsjärvi 2010, 212). Jotta aineiston 

käsittelyyn ei sekoittuisi tutkijan henkilökohtaiset kokemukset ja näkemykset, on ne pyritty 

sulkemaan pois esiymmärryksen kirjaamisella ennen analyysivaihetta. Tutkimusaineiston 

käsittelyn kaikissa vaiheissa on huomioitu tutkimuseettisten ohjeiden lisäksi myös 

terveydenhuollon ammattihenkilöiden työhön liittyvä salassapito- ja vaitiolovelvollisuus 

(Valvira 2017). Tutkielman valmistumisen jälkeen kaikki tallennettu ääni- ja kuvamateriaali 

tuhotaan.  

 

 

9.3 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Tässä tutkimuksessa on noussut esiin opiskelijan osallisuuden ja aktiivisuuden lisäämisen 

tärkeys. Jatkossa olisi edelleen tarpeen tutkia vaikuttavaa ja asiakaslähtöistä neuvontatyötä – 

miten terveydenhoitajat ovat mielestään toteuttaneet käyttäytymisen muutosta ja opiskelijan 

osallisuutta tukevaa neuvontaa ja miten se on käytännössä toteutunut. Tarpeellista olisi myös 

tutkia sitä, miten nuoret ovat kokeneet saaneensa neuvontaa ja mitä hyötyä neuvonnasta on 

koettu olevan. Kiinnostavaa olisi myös tutkia sitä, miten yksilöllisesti, tarvelähtöisesti ja 

tilannesidonnaisesti tai rutinoituneesti ja kaavamaisesti terveydenhoitajat toteuttavat 

terveystarkastuksia opiskeluterveydenhuollossa.  

 

Kaikkineen jatkossakin on tarpeen tutkia sitä, mitä opiskeluterveydenhuollon vastaanotoilla 

tapahtuu ja miten toiminta vastaanotolla edistää nuorten terveyttä ja hyvinvointia. Myös 

Golsäterin ym. (2016) mukaan on vähän tutkimuksia, joissa selvitettäisiin sitä, mitä 

terveydenhoitajat ja nuoret todella puhuvat terveystarkastuksissa.   
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LIITTEET 

 

LIITE 1. Saatekirje opiskeluterveydenhuoltoon 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitetään ammatillisissa oppilaitoksissa toimivien 

terveydenhoitajien viestintä- ja vuorovaikutustapoja terveysneuvonta- ja ohjaustilanteissa. 

Lisäksi tutkimuksessa selvitetään sitä, miten terveydenhoitajat käyttävät muutosta tukevia 

viestinnällisiä ja vuorovaikutuksellisia tekijöitä neuvonta- ja ohjaustilanteissa. 

 

Tutkimuksessa päähuomio on terveydenhoitajan toiminnassa. Vastaanotolla olevan nuoren 

tulee olla 16–20-vuotias. Vastaanottotilanteessa käytetyn kielen tulee olla suomi. Kultakin 

tutkimukseen osallistuvalta hoitajalta tallennetaan vain yksi terveystarkastus tai 

terveystapaaminen. Aineisto kerätään joulukuun 2016 – helmikuun 2017 aikana. 

 

Tutkimukseen valitaan vähintään viisi ammatillisessa oppilaitoksessa työskentelevää 

terveydenhoitajaa. Terveydenhoitajan ikä, sukupuoli tai työkokemuksen pituus eivät aseta 

rajoituksia osallistumiselle. Tutkimuksen onnistumisen kannalta jokainen osallistuja on tärkeä 

juuri omana itsenään.  

 

Vastaanottotilanteen alussa terveydenhoitajan tulee käynnistää ja lopussa sulkea sekä 

videokamera että sanelukone. Terveydenhoitaja voi käynnistää laitteet asiakkaan 

henkilötietojen käsittelyn jälkeen. Näin ollen tutkija ei saa tietoonsa asiakkaan 

henkilöllisyyttä. Tutkija ei ole mukana vastaanottotilanteissa. Tutkimusta varten toimitan 

henkilökohtaisesti terveydenhoitajalle noin viikon ajaksi videokameran sekä sanelukoneen. 

Samalla opastan niiden käytön. Kun terveydenhoitaja on suorittanut tutkimusaineistoksi 

tulevan vastaanoton, ilmoittaa hän asiasta sähköpostilla allekirjoittaneelle.  

 

Tutkimuksen käytännönjärjestelyistä sovitaan tarkemmin kunkin osallistujan ja yksikön 

kanssa erikseen. Tutkimus toteutetaan siten, että se häiritsee ja kuormittaa mahdollisimman 

vähän terveydenhoitajan työtä. 

 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimukseen osallistuvilta tulee olla 

kirjallinen suostumus. Alaikäisellä on oltava lisäksi huoltajan suostumus. Terveydenhoitaja 

antaa nuorelle tutkimuksesta kirjallisen tiedotteen sekä tarvittavan suullisen informaation.  



 

Osallistumalla tähän tutkimukseen terveydenhoitaja on omalta osaltaan luomassa arvokasta 

uutta tietoa terveysneuvontaan ja vuorovaikutukseen liittyen. Tutkimukseen osallistuminen 

antaa työntekijälle mahdollisuuden tarkastella, arvioida ja kehittää omaa toimintaa 

terveydenedistäjänä. Tutkimus antaa mahdollisuuden tarkastella henkilökohtaisia 

kehittämistarpeita terveysneuvonnan ja vuorovaikutuksen osalta. Tutkimuksen myötä on 

mahdollista saada uusia näkökulmia ja toimintatapoja terveysneuvontatyöhön sekä 

vuorovaikutukseen. Tutkimuksen myötä terveydenhoitajat saavat mahdollisuuden siirtää omia 

hyviä työskentelytapoja muiden käytettäväksi. Tutkimustuloksia on siten mahdollista 

hyödyntää omassa työssä.  

 

Tutkimukseen suostuvia terveydenhoitajia pyydetään lähettämään sähköpostiviesti 

osoitteeseen: arja.a.taipale@student.jyu.fi Merkitse sähköpostiviestin otsikoksi: ”Suostumus 

tutkimukseen”. Viestiin pyydetään merkitsemään seuraavat tiedot:  

- osallistuvan terveydenhoitajan nimi 

- puhelinnumero ja sähköpostiosoite 

- ikä 

- työkokemus terveydenhoitajana kuukausina tai vuosina 

- työkokemus opiskeluterveydenhuollossa kuukausina tai vuosina 

- oppilaitos, jossa työskentelee 

- oppilaitoksen osoite ja paikkakunta 

- milloin toivoisit voivasi osallistua tutkimukseen.  

 

 

 

Annan mielelläni lisätietoja tutkimukseen liittyen. 

 

Yhteistyöstä lämpimästi kiittäen, 

Arja Taipale 

Terveystieteiden maisteri-opiskelija, Jyväskylän yliopisto 

arja.a.taipale@student.jyu.fi 

puh. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 

 

  



 

LIITE 2. Tutkimustiedote terveydenhoitajille 

 

Opiskelen Jyväskylän yliopistossa terveyskasvatusta. Pyydän Sinua osallistumaan pro gradu -

tutkielmaani koskevaan tutkimukseen. Tutkimuksessa selvitetään ammatillisten oppilaitosten 

terveydenhoitajien viestintä- ja vuorovaikutustapoja terveysneuvonta- ja ohjaustilanteissa. 

Lisäksi tutkimuksessa selvitetään sitä, miten terveydenhoitajat käyttävät näissä tilanteissa 

muutosta tukevia viestinnällisiä ja vuorovaikutuksellisia tekijöitä. Tutkimuksen avulla 

voidaan kehittää terveydenhoitajien neuvontatyötä sekä vuorovaikutusta. 

 

Tutkimusaineisto kerätään 16–20-vuotiaiden nuorten terveystarkastuksen tai sitä vastaavan 

terveystapaamisen yhteydessä. Tutkimuksessa päähuomio on terveydenhoitajan toiminnassa 

vastaanoton aikana. Vastaanottotilanne videoidaan ja äänitetään sanelukoneella. Tutkijana en 

ole läsnä vastaanottotilanteessa, enkä itse tapaa tai haastattele nuorta. Tutkimukseen 

osallistuminen vie aikaa yhden vastaanoton verran.  

 

Tutkimukseen osallistuneiden henkilöllisyyttä ei paljasteta ulkopuolisille. Aineistoa 

käsitellään siten, ettei osallistuneita ole mahdollista tunnistaa tutkielmasta. Kuva- ja 

äänitallennemateriaalit ovat vain tutkijan käytössä ja ne hävitetään asianmukaisesti tutkielman 

valmistumisen jälkeen. Tutkimustuloksista raportoidaan opinnäytetyössä ja siitä mahdollisesti 

kirjoitettavassa artikkelissa. 

 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinulla on oikeus kieltäytyä tutkimuksesta, 

keskeyttää osallistuminen tai perua suostumus missä tahansa tutkimuksen vaiheessa. Mikäli 

päätät osallistua tutkimukseen, tulee Sinun allekirjoittaa ohessa oleva suostumus. Lisäksi 

pyydän erillistä ilmoittautumista sähköpostitse saatekirjeessä olevan ohjeen mukaan. 

 

Lisätietoja tutkimuksesta voi tiedustella sähköpostitse tai puhelimitse allekirjoittaneelta. 

Yhteistyöstä lämpimästi kiittäen, 

Arja Taipale 

Terveystieteiden maisteri -opiskelija, Jyväskylän yliopisto 

arja.a.taipale@student.jyu.fi , puh. xxxxxxxxxx 



 

LIITE 3. Tutkimussuostumus terveydenhoitaja 

 

Osallistun tutkimukseen, jossa kerätään aineistoa Jyväskylän yliopiston opiskelijan Arja 

Taipaleen pro gradu -tutkielmaa varten. Tutkimuksen aiheena on ammatillisten oppilaitosten 

terveydenhoitajien viestintä- ja vuorovaikutustavat terveysneuvontatilanteissa. 

 

Olen saanut tutkimukseen osallistumisesta, tutkimusaiheesta ja tutkimuksen toteutuksesta 

riittävästi tietoa. Olen saanut mahdollisuuden esittää lisäkysymyksiä joko kirjallisesti tai 

suullisesti. Tiedän, että vastaanottotilanne videokuvataan ja äänitallennetaan. Nämä 

tallennemateriaalit hävitetään asianmukaisesti tutkielman valmistumisen jälkeen. Olen 

tietoinen, että henkilöllisyyttäni ei paljasteta tutkimuksen aikana eikä sen jälkeen 

ulkopuolisille. Aineistoa käsitellään siten, etten ole tunnistettavissa tutkielmasta.  

 

Olen ymmärtänyt, että osallistumiseni tutkimukseen on vapaaehtoista. Minulla on oikeus 

kieltäytyä tutkimuksesta, keskeyttää tutkimukseen osallistuminen tai perua osallistuminen 

missä tahansa tutkimuksen vaiheessa. Kieltäytymisestä, keskeyttämisestä tai perumisesta ei 

aiheudu minulle kielteisiä seurauksia. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Paikka ja aika 

 

 

 

_______________________________________ 

Allekirjoitus 

 

  



 

LIITE 4. Tutkimustiedote opiskelijoille 

 

Opiskelen Jyväskylän yliopistossa terveyskasvatusta. Pyydän Sinua osallistumaan 

opinnäytetyötäni koskevaan tutkimukseen. Tutkimuksessa selvitetään ammatillisten 

oppilaitosten terveydenhoitajien viestintä- ja vuorovaikutustapoja neuvontatyössä. 

Tutkimuksen avulla voidaan kehittää terveydenhoitajien neuvontatyötä ja vuorovaikutusta. 

 

Tutkimukseen osallistuvan nuoren tulee olla 16–20-vuotias. Tutkimusaineisto kerätään 

terveystarkastuksesi tai sitä vastaavan terveystapaamisen yhteydessä. Tutkimuksessa 

päähuomio on terveydenhoitajasi toiminnassa vastaanoton aikana. Vastaanottotilanne 

videoidaan ja äänitetään sanelukoneella. Olet vastaanotolla oppilaitoksesi terveydenhoitajan 

asiakkaana enkä itse tapaa tai haastattele Sinua. 

 

Tutkimukseen osallistuneiden henkilöllisyyttä ei paljasteta ulkopuolisille. Aineistoa 

käsitellään siten, ettei osallistuneita ole mahdollista tunnistaa tutkielmasta. Kuva- ja 

äänitallennemateriaalit ovat vain tutkijan käytössä ja ne hävitetään tutkielman valmistumisen 

jälkeen. Tutkimustuloksista raportoidaan opinnäytetyössä ja siitä mahdollisesti 

kirjoitettavassa artikkelissa. 

 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinulla on oikeus kieltäytyä tutkimuksesta, 

keskeyttää osallistuminen tai perua suostumus missä tahansa tutkimuksen vaiheessa. 

Tutkimuksesta kieltäytyminen tai suostumuksen peruminen ei vaikuta asemaasi 

opiskeluterveydenhuollon asiakkaana.  

 

Terveydenhoitajasi kertoo Sinulle tarvittaessa lisää tutkimuksesta. Mikäli päätät osallistua 

tutkimukseen, tulee Sinun allekirjoittaa ohessa oleva suostumus. Alaikäisellä nuorella tulee 

lisäksi olla huoltajan lupa osallistumiselle. 

 

Lisätietoja tutkimuksesta voi tiedustella sähköpostitse tai puhelimitse allekirjoittaneelta. 

 

Yhteistyöstä lämpimästi kiittäen, 

Arja Taipale 

Terveystieteiden maisteri -opiskelija, Jyväskylän yliopisto 

arja.a.taipale@student.jyu.fi , puh. xxxxxxxxxx   



 

LIITE 5. Tutkimussuostumus opiskelija 

 

Osallistun tutkimukseen, jossa kerätään aineistoa Jyväskylän yliopiston opiskelijan Arja 

Taipaleen opinnäytetyötä varten. Tutkimuksen aiheena on ammatillisten oppilaitosten 

terveydenhoitajien viestintä- ja vuorovaikutustavat terveysneuvontatilanteissa. 

 

Olen saanut tutkimukseen osallistumisesta, tutkimusaiheesta ja tutkimuksen toteutuksesta 

tietoa sekä suullisesti että kirjallisesti. Tiedän, että vastaanottotilanne videokuvataan ja 

äänitallennetaan. Nämä tallennemateriaalit hävitetään asianmukaisesti tutkielman 

valmistumisen jälkeen. Olen tietoinen, että henkilöllisyyttäni ei paljasteta tutkimuksen aikana 

eikä sen jälkeen ulkopuolisille. Aineistoa käsitellään siten, etten ole tunnistettavissa 

tutkielmasta.  

 

Olen ymmärtänyt, että osallistumiseni tutkimukseen on vapaaehtoista. Minulla on oikeus 

kieltäytyä tutkimuksesta, keskeyttää tutkimukseen osallistuminen tai perua osallistuminen 

missä tahansa tutkimuksen vaiheessa.  Kieltäytymisestä, keskeyttämisestä tai perumisesta ei 

aiheudu minulle kielteisiä seurauksia, eikä se vaikuta asemaani opiskeluterveydenhuollon 

asiakkaana.  

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Paikka ja aika 

 

 

 

_______________________________________ 

Allekirjoitus 

 

 

  



 

LIITE 6. Tutkimustiedote huoltaja 

 

Opiskelen Jyväskylän yliopistossa terveyskasvatusta. Suoritan lapsenne oppilaitoksessa 

opiskeluterveydenhuollossa tutkimusta pro gradu -tutkielmaani liittyen. Tutkimuksessa 

selvitetään ammatillisten oppilaitosten terveydenhoitajien viestintä- ja vuorovaikutustapoja 

terveysneuvontatilanteissa. Tutkimuksen avulla voidaan kehittää terveydenhoitajien 

neuvontatyötä ja vuorovaikutusta. 

 

Pyydän Teiltä lupaa lapsenne tutkimukseen osallistumiselle. Tutkimusaineisto kerätään 16–

20-vuotiaiden nuorten terveystarkastuksen tai sitä vastaavan terveystapaamisen yhteydessä. 

Tutkimuksessa päähuomio on oppilaitoksen terveydenhoitajan toiminnassa vastaanoton 

aikana. Lapsenne oppilaitoksen terveydenhoitaja videoi ja äänittää vastaanottotilanteen 

sanelukoneella. Tutkijana en ole läsnä vastaanottotilanteessa, enkä siten itse tapaa tai 

haastattele nuorta. 

 

Tutkimukseen osallistuneiden henkilöllisyyttä ei paljasteta ulkopuolisille. Aineistoa 

käsitellään siten, ettei osallistuneita ole mahdollista tunnistaa tutkielmasta. Kuva- ja 

äänitallennemateriaalit ovat vain tutkijan käytössä ja ne hävitetään tutkielman valmistumisen 

jälkeen. Tutkimustuloksista raportoidaan opinnäytetyössä ja siitä mahdollisesti 

kirjoitettavassa artikkelissa.  

 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Teillä on oikeus kieltäytyä tutkimuksesta, 

keskeyttää lapsenne osallistuminen tai perua suostumuksenne missä tahansa tutkimuksen 

vaiheessa. Tutkimuksesta kieltäytyminen tai suostumuksen peruminen ei vaikuta nuorenne 

asemaan opiskeluterveydenhuollon asiakkaana.  

 

Mikäli annatte nuorellenne luvan osallistua tutkimukseen, tulee Teidän huoltajana 

allekirjoittaa ohessa oleva suostumus. Nuori itse allekirjoittaa oman suostumuksensa.  

 

Lisätietoja tutkimuksesta voi tiedustella sähköpostitse tai puhelimitse allekirjoittaneelta. 

Yhteistyöstä lämpimästi kiittäen, 

Arja Taipale 

Terveystieteiden maisteri -opiskelija, Jyväskylän yliopisto 

arja.a.taipale@student.jyu.fi , puh. xxxxxxxxxx 



 

LIITE 7. Tutkimussuostumus huoltaja 

 

Annan lapselleni luvan osallistua tutkimukseen, jossa kerätään aineistoa Jyväskylän yliopiston 

opiskelijan Arja Taipaleen pro gradu -tutkielmaa varten. Tutkimuksen aiheena on 

ammatillisten oppilaitosten terveydenhoitajien viestintä- ja vuorovaikutustavat 

terveysneuvontatilanteissa. 

 

Olen saanut tutkimukseen osallistumisesta, tutkimusaiheesta ja tutkimuksen toteutuksesta 

riittävästi tietoa. Olen saanut mahdollisuuden esittää lisäkysymyksiä joko kirjallisesti tai 

suullisesti. Tiedän, että vastaanottotilanne videokuvataan ja äänitallennetaan. Nämä 

tallennemateriaalit hävitetään asianmukaisesti tutkielman valmistumisen jälkeen. Olen 

tietoinen, että lapseni henkilöllisyyttä ei paljasteta tutkimuksen aikana eikä sen jälkeen 

ulkopuolisille. Aineistoa käsitellään siten, ettei lapseni ole tunnistettavissa tutkielmasta.  

 

Olen ymmärtänyt, että lapseni osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista. Minulla on 

oikeus kieltää lapseni tutkimukseen osallistuminen, keskeyttää lapseni tutkimukseen 

osallistuminen tai perua antamani lupa lapseni tutkimukseen osallistumisesta missä tahansa 

tutkimuksen vaiheessa.  Kieltäytymisestä, keskeyttämisestä tai perumisesta ei aiheudu minulle 

tai lapselleni kielteisiä seurauksia eikä se vaikuta lapsen asemaan opiskeluterveydenhuollon 

asiakkaana. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Paikka ja aika 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Allekirjoitus 

  



 

LIITE 8. Litterointimerkit (mukailtu Ruusuvuori 2010b.) 

 

Sävelkulku 
.   laskeva intonaatio 
,   tasainen tai lievästi laskeva intonaatio 
?  nouseva intonaatio 
tulee painotus tai sävelkorkeuden nousu muualla kuin sanan lopussa 
   muuta puhetta korkeampi ääni 
  muuta puhetta matalampi ääni 
 
Päällekkäisyydet ja tauot 
[ päällekkäispuhunnan alku 
] päällekkäispuhunnan loppu 
=  kaksi eri puhunnosta liittyy toisiinsa tauotta 
(.) mikrotauko 0.2 sekuntia tai vähemmän 
(0.4) mikrotaukoa pitempi tauko; pituus sekunnin kymmenesosina 
 
Puhenopeus ja äänen voimakkuus 
°hiljaa° ympäröivää puhetta hiljaisempi puhe 
>nopeasti< nopeutettu jakso 
<hitaasti> hidastettu jakso 
e:::i  äänteen venytys 
KYLLÄ äänen voimistuminen 
 
Hengitys 
.hhh sisäänhengitys, yksi h-kirjain vastaa 0,1sekuntia 
hhh uloshengitys 
.joo sana lausuttu sisäänhengittäen 
mt maiskaus 
.nff niiskaus 
 
Nauru ja äänensävy 
j(h)oo  sana on lausuttu nauraen 
£joo£ hymyillen sanottu sana tai jakso 
@joo@ yksilöimätön äänensävyn muutos, esimerkiksi toisten puhetta referoidessa 
#joo# nariseva ääni 
 
Muuta 
ta-  sana jää kesken 
no< katkos puheen virrassa 
(sitten) sulkeiden sisällä epäselvästi kuultu jakso tai puhuja 
(--)  sana, josta ei ole saatu selvää 
(---)  pitempi jakso, joka poistettu 
(( )) kaksoissulkeiden sisällä litteroijan kommentteja ja selityksiä tilanteesta 
 

 

 



 

LIITE 9. Taulukko puheenvuorojen erittelystä keskustelunanalyysin käsitteet huomioiden  

DP, 
Kx2 

siirtymä, tarken. 01 H joo (2.0) hyvä (.) >harrastaksä mitään liikuntaa<? (.) tuleeks liikuttua yhtään? 00:05:46 

V tark., keskeytyy 02 O kävelen ja silleen, (.) joka päivä (.) ja sitte viel (---) ((puhelin soi 2.0)) 00:03:46 
DP, 
Kx2 

refl. pal., 
tarkent., oletus 

03 H joo o? (3.0) mä laitan tähän (.) että joka päivä sä kävelet (2.0) missä sä kävelet >kävelet sä koulumatkat< [vai?  00:08:13 

V vahvistus 04 O                                                                                                                                                                          [koulumatkat joo, 00:01:32 
 

K siirtymä 01 H (12.0) oikeestaan voisin täs vaihees kysyy vähä että: mitä sä teet yleensä vapaa ajalla.  00:05:60 
V tarkentava 02 O  liikun paljolti [tai lenkkeilen ulkoilen 00:02:89 
DP  03 H                    [okei                nii 00:01:26 
Jatkoa tark., arvio 04 O to:si paljon? 00_00:85 
DP, K refl., tarkist., 

arvio, palaute 
05 H joo >ihan tämmöst perusliikuntaa< mikä on tosi hyvä.  00:03:63 

DP samaa mieltä 06 O hmm <00:00:20 
 

Kx3 tarkennuksia 01 H (---) (.) >no mites liikunta<? (.) ooksä lii- minkälainen liikkuja (.) onks sul hyötyliikuntaa siellä (.) päivittäin 00:16:70 
Vx1 kieltävä 02 O ei <00:00:20 
K reflek, oletus 03 H ei? (.) bussilla ajelet? 00:02:31 
V samanmiel. 

tarkentava 
04 O joo: (.) tai oon yrittäny sillee et kun meen kouluun ni kävelen sieltä pois tai sitte mä pummaan kyytiä?  

 

K siirtymä, palaa, 
refl. 

01 H siinä asiassa joo (.) nii tost liikuntaharrastuksest vielä ni tota: ,(.) tota sul ei tällä hetkellä 00:06:72 

V vahvistus 02 O =e-  
K tarkentava 03 H o ollu mitää >ooksä koskaa harrastanu mitää liikuntaa<  00:04:34 
V tarkentava 04 O oo mä? ((x harrastus)) harrastanu mut siitki o jo neljä vuotta,  
DP  05 H joo o? 00:00:49 

 

Kx2 siirt., tarkent. 01 H mites toi <liikunta> muute? (.) sitä mä me ei puhuttukaan? et >minkälaista liikunnasta sä tykkäät<? 00:05:46 
V toteamus 02 O mä tykkään pyäräillä,  00:01:58 
DP  03 H joo o? 00:00:61 
Jatko tarkentava, 

selitys 
04 O =oon nytte tota en kulkenu pyörällä (.) ku sain ton bussikortin ja ni en oo sit kulkenu pyörällä 00:06:08 

 



 

LIITE 10. Episodit uni ja nukkuminen -teemassa. 

 

Ks = suljettu kysymys 
Ka = avoin kysymys 
Ko = opiskelijan esittämä kysymys 
Ka-Ks = avoimena aloitettu kysymys muuttuu suljetuksi kysymykseksi 
NA = neuvonantaminen 
 

Hoitaja 1, teema 1. 
 
1.1 Nukkumaanmenoaika (Ks) 
1.2 Nukahtamisen helppous (Ks) 
1.3 Unen määrä (Ks) 
1.4 Unimäärän riittävyys (Ks, Ks) 
1.5 Unenmäärä viikonloppuna (Ks) 
1.6 Yöheräily (Ks) 
1.7 Unen laatu (Ks) 
 
Hoitaja 2, teema 1. 
 
1.8 Unimäärä (Ka-Ks) 
1.9 Uniongelma (Ks, Ks, Ks, Ks, Ks, Ks, 
Ks, Ks) 
1.10 Nukkumista helpottavat keinot (Ks, 
Ks, NA) 
1.11 Melatoniini (NA) 
1.12 Uniongelman jatkuminen (NA) 
1.13 Uniongelman korjaaminen (NA) 
 
Hoitaja 3, teema 1. 
 
1.14 Vähäinen unimäärä (Ka, Ks) 
1.15 Vähäiseen unimäärään vaikuttavat 
tekijät (Ka) 
1.16 Herääminen (Ks, Ka, Ks) 
1.17 Nukahtamisen helppous (Ks, Ks) 
1.18 Todellinen unimäärä (Ks) 
1.19 Töiden teko 
1.20 Riittävän unen merkitys (NA) 
1.21 Uniongelmat (Ks, Ks) 
1.22 Unen sikeys (Ks) 
 
Hoitaja 4, teema 1. 
 
1.23 Sekava unirytmi (Ka) 
1.24 Aiempi ohje melatoniin kokeiluun 
(NA, Ks)  

1.25 Valvominen (Ks, Ks, Ks) 
1.26 Päiväväsymys (Ks) 
1.27 Uniongelman kesto (Ks) 
1.28 Unen tärkeys (NA) 
1.29 Nukkumaanmenoaika (Ks) 
1.30 Nukahtamiseen kuluva aika (Ks) 
1.31 Yöheräily (Ks. Ks) 
1.32 Heräämisaika kouluaamuina (Ks, Ks, 
Ks, Ks) 
1.33 Uniongelman korjaamisen tärkeys 
(NA) 
1.34 Uniopas (Ks) 
1.35 Nukahtamista edistävät toimet (NA) 
1.36 Mielialan yhteys 
nukahtamisvaikeuksiin 
1.37 Uniongelmien vaikutukset opiskeluun 
(Ks) 
1.38 Unirytmin korjaamisen keinot  
1.39 Päiväunet ja unirytmi (Ks, NA) 
1.40 Suositus nukkumaanmenoajasta (NA) 
1.41 Melatoniinin kokeilu (Ks, Ks, Ks, 
NA) 
1.42 Toiminta uniongelman jatkuessa (NA) 
 
Hoitaja 5, teema 1. 
 
1.43 Riittävä uni (Ka-Ks, Ks) 
1.44 Nukahtaminen (Ks, NA) 
1.45 Unimäärä viikonloppuna (Ka-Ks) 
1.46 Väsymyksen aiheuttamat haitat (Ks, 
Ks) 
1.47 Syy koulusta myöhästymiseen (Ka-
Ks, Ks) 
1.48 Toimintatavan korjaaminen (Ks, Ka) 
1.49 Myöhästymisestä aiheutuvat haitat  
 
 
 
  



 

LIITE 11. Episodit ravitsemus -teemassa 

 

Ks = suljettu kysymys 
Ka = avoin kysymys 
Ko = opiskelijan esittämä kysymys 
Ka-Ks = avoimena aloitettu kysymys muuttuu suljetuksi kysymykseksi 
K . K . K = kysymys saa välittömästi jatkokseen kysymyksen / kysymyksiä 
NA = neuvonantaminen 

 

Hoitaja 1, teema 2. 
 
2.1 Ruoka-aineallergiat (Ks) 
2.2 Aamupala (Ks, Ks, Ks) 
2.3 Kouluruoka (Ks, Ks, Ks, Ks, Ks, Ks, 
NA) 
2.4 Lämmin ruoka kotona (Ks, Ks) 
2.5 Välipala ja iltapala (Ks, Ks) 
2.6 Ruokaympyrän mukaan syöminen (Ks, 
Ks, Ks) 
2.7 Vitamiinit ja hivenaineet 
2.8 Maitotuotteet (Ks, Ks) 
2.9 Kalsiumin saanti (NA, Ks, Ks, Ks, Ks) 
2.10 D-vitamiini (Ks, Ks, NA) 
2.11Kalkki- ja D-vitamiinilisä (NA)  
2.12 Yliherkkyydet (Ks, Ks) 
2.13 Terveellisyys (Ks) 
2.14 Kasvikset (Ks, Ks) 
2.15 Hedelmät (Ks) 
2.16 Muistisääntö suosituksesta (NA, Ks) 
2.17 Monipuolisuus 
 
Hoitaja 2, teema 2. 
 
2.18 Aamupala (Ks, Ks, Ks, Ks, Ks) 
2.19 Lounas (Ks) 
2.20 Päivällinen (Ks, Ks) 
2.21 Iltapala (Ks) 
2.22 Monipuolisuus (Ka) 
2.23 Kasvikset ja hedelmät (Ks) 
2.24 Kala (Ks) 
2.25 Liha ja kana (Ks) 
2.26 Maidon juonti (Ks) 
2.27 Tyytyväisyys painoon (Ka.Ks, Ks, 
Ks, Ks) 
 
 
 
 

Hoitaja 3, teema 2.  
 
2.28 Ateriarytmi (Ka, NA) 
2.29 Monipuolisuus (Ka.Ks.Ka-Ks) 
2.30 Hedelmät 
2.31 Kasvisten käyttö kotona ja koulussa 
(Ka.Ks, NA) 
2.32 Maitotuotteet (Ka.Ks, Ks) 
2.33 Herkut (Ka.Ks) 
2.34 Ruokakustannuksissa säästäminen 
 
Hoitaja 4, teema 2. 
 
2.35 Ateriarytmi (Ks, Ks, Ks) 
2.36 Kasvikset, hedelmät, marjat (Ks, Ko, 
NA) 
2.37 Asuminen (Ks) 
2.38 Kalaruoat (Ks, Ks, NA) 
2.39 Maitotuotteet (Ks, Ks) 
2.40 Kalsiumin saanti (NA) 
2.41 D-vitamiini (Ks, NA) 
 
Hoitaja 5, teema 2. 
 
2.42 Aamupala (Ks, Ks.Ks)  
2.43 Lounas (Ks, Ka, Ks, Ks, Ks, Ks) 
2.44 Toinen lämmin ruoka (Ks, Ks) 
2.45 Välipala (Ks) 
2.46 Iltapata (Ks) 
2.47 Monipuolisuus (Ks) 
2.48 Maitotuotteet (Ks, Ks) 
2.49 Salaatit (Ks, Ks.Ks) 
2.50 Ei muutostarvetta  
 
 
 
 
 
  



 

LIITE 12. Episodit liikkuminen -teemassa  

 

Ks = suljettu kysymys 
Ka = avoin kysymys 
Ko = opiskelijan esittämä kysymys 
Ka-Ks = avoimena aloitettu kysymys muuttuu suljetuksi kysymykseksi 
K . K . K = kysymys saa välittömästi jatkokseen kysymyksen / kysymyksiä 
NA = neuvonantaminen 

 

Hoitaja 1, teema 3.  
 
3.1 Toiminta vapaa-ajalla (Ka) 
3.2 Vapaa-ajantoiminta talvella (Ka, Ks) 
3.3 Vapaa-ajantoiminta kesällä (Ka, Ka) 
3.4 Harrastukset (Ks) 
3.5 Liikkumisen määrä (Ks) 
3.6 Koulumatkat (Ka-Ks, Ks, Ks) 
3.7 Koululiikunta (Ks, Ks, Ks, Ks, Ks) 
 
Hoitaja 2, teema 3. 
 
3.8 Toiminta vapaa-ajalla (Ka, Ks, Ks) 
 
Hoitaja 3, teema 3. 
 
3.9 Päivittäinen hyötyliikunta (Ka.Ka.Ks, 
Ks) 
3.10 Ulkoilun lisäämisen tarve (Ka) 
3.11 Kuntosaliliikunta 
3.12 Liikkumisen mielekkyys (NA) 
3.13 Talviliikuntamuodot (Ks) 
3.14 Hikoilu (NA) 
3.15 Raitis ilma (NA) 
 
Hoitaja 4, teema 3.  
 
3.16 Nykyiset harrastukset (Ks) 
3.17 Aikaisemmat harrastukset (Ks, Ka, 
Ks) 
3.18 Harrastuksen aloittaminen (Ka.Ks, 
NA, Ks, NA) 
3.19 Liikuntasuositus (NA) 
 
Hoitaja 5, teema 3. 
 
3.20 Mieluisat liikuntamuodot (Ka) 
3.21 Liikkuminen koulumatkalla (Ks, Ks, 
Ka, Ks) 

3.22 Liikkuminen vapaa-ajalla (Ks) 
3.23 Liikkumisen määrä 
3.24 Mieluisat liikuntamuodot (Ks, NA) 
 
 
 
  



 

LIITE 13. Episodit päihteet -teemassa 

 

Ks = suljettu kysymys 
Ka = avoin kysymys 
Ko = opiskelijan esittämä kysymys 
Ka-Ks = avoimena aloitettu kysymys muuttuu suljetuksi kysymykseksi 
K . K . K = kysymys saa välittömästi jatkokseen kysymyksen / kysymyksiä 
NA = neuvonantaminen 

 

 

Hoitaja 1, teema 4.  
 
4.1 Tupakointi (Ks) 
4.2 Kokeilut (Ks, Ks) 
4.3Tupakointi kaveripiirissä (Ks) 
4.4 Halu kokeilla tupakkaa (Ks.Ks) 
4.5 Kielteinen asenne tupakointiin (Ks) 
4.6 Tupakointi perheessä (Ks) 
4.7 Tupakan maku 
4.8 Nuuska (Ks) 
4.9 Päihteiden käyttö (Ka) 
4.10 Aiemmat kokeilut (Ks, Ks) 
4.11 Alkoholin käyttö kaveripiirissä 
(Ks.Ks) 
4.12 Alkoholin käyttö (Ks, Ks.Ks) 
 
Hoitaja 2, teema 4.  
 
4.13 Tupakointi (Ks) 
4.14 Tupakointikokeilut (Ks, Ks) 
4.15 Tupakoinnin haitat 
4.16 Alkoholin käyttötiheys (Ka, Ks) 
4.17 Alkoholin annosmäärät (Ks, Ks) 
4.18 Huumekokeilut ja käyttö (Ks.Ks) 
 
Hoitaja 3, teema 4.  
 
4.19 Suhtautuminen päihteisiin (Ka) 
4.20 Huumeet paikkakunnalla 
4.21 Alkoholin käyttötiheys (Ks, Ks) 
4.22 Alkoholin käyttömäärä (Ka.Ks.Ks, 
NA) 
4.23 Tapaturmat päihtyneenä (Ks.Ks) 
4.24 Promillemäärä (Ks) 
4.25 Vähentämisen tarve (NA, Ks) 
4.26 Kyky huolehtia itsestä 
4.27 Riskirajat (Ks, Ko, NA) 
4.28 Tupakointimäärä (Ks) 

4.29 Tupakoinnin lopettamisen yrittäminen 
(Ka) 
4.30 Savukkeiden määrän vähentäminen 
4.31 Lopettamisen vaikeus 
4.32 Tunteet ja tupakointi (NA) 
4.33 Tapa 
4.34 Motivaatio ja lopettaminen (NA) 
4.35 Lopettamisen harjoitteleminen (NA) 
 
Hoitaja 4, teema 4. 
 
4.36 Tupakointi määrä (Ks) 
4.37 Halu lopettaa tupakointi (Ks) 
4.38 Lopettamisen vaikeudet 
4.39 Tupakoinnin aloitusikä (Ks, Ks, Ks) 
4.40 Riippuvuus 
4.41 Ensimmäinen kokeilukerta (Ks, Ks) 
4.42 Motivaatio ja lopettaminen (NA) 
4.43 Lopettamiskeinot (NA) 
4.44 Sosiaalisen tuen merkitys 
lopettamisessa (Ks) 
4.45 Aiempi lopetusyritys 
4.46 Henkilökohtaisen ohjauksen tarve 
(NA) 
4.47 Huumeiden kokeilu (Ks, Ks, Ks, Ks) 
4.48 Päihteettömyys oppilaitoksessa (Ks) 
4.49 Kokeilukertojen määrä (Ks) 
4.50 Soralaki (NA) 
4.51 Aiemmat huumekokeilut (Ks) 
4.52 Syyt huumeiden käytölle (Ks.Ka) 
4.53 Huumeiden käytöstä aiheutuvat 
vaikeudet (Ks, NA) 
4.54 Huumeiden käytön yhteys mielialaan 
(Ka) 
4.55 Huumeiden haittavaikutukset (Ks, 
Ko) 
4.56 Riippuvuus (Ks) 
4.57 Lopettaminen (Ks) 



 

4.58 Haitat ja vaarat (NA) 
4.59 Tulevaisuus ja päihteet (NA) 
4.60 Päihteettömyys (NA) 
4.61 Alkoholin käyttö (Ks) 
4.62 Huumeiden käyttöajankohta (Ks, Ks, 
Ks, Ks) 
 
Hoitaja 5, teema 4. 
 
4.63 Alkoholin käyttötiheys (Ks.Ks) 
4.64 Kavereiden alkoholin käyttö (Ks.Ks, 
Ks) 
4.65 Tupakkakokeilut (Ks, Ks, Ks) 
4.66 Rohkeus päihteettömyyteen  
 
 


