
HOIVAKOKEMUS
-HOITAMINEN PEDAGOGISENA 

OHJAUKSELLISENA TOIMINTANA HOIVA-
KÄSITTEEN PERSPEKTIIVISTÄ-

SATU K. PERTTUNEN (HUK), KOKEMUKSEN TUTKIMUKSEN INSTITUUTTI



TEORIASTA KESKUSTELUKSI?

¡ Hoitaminen pedagogisena ohjauksellisena toimintana hoiva-
käsitteen perspektiivistä

¡ Veikko Tähkä, FT Timo Latomaa

¡ Sairaanhoito ennen, nyt ja tulevassa?

¡ Ohjaus ja hoiva, ennen nyt ja tulevassa?



KÄSITTEISTÄ LYHYESTI

¡ Terveydenhuolto; sairaanhoito, terveydenhoito jne. Palvelujärjestelmä

¡ Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, lähihoitaja, hoitotyö, hoitotiede, historia

¡ Asiakas vs. Potilas

¡ Terveydenhuollon käsitteiden muuttuminen

¡ Hoito, hoiva, toimenpide (”hoidot”) vs. hoiva ”käsikädessä”

¡ Hoivakokemus (T. Latomaa)



IV. HOITAMINEN PEDAGOGISENA 
OHJAUKSELLISENA TOIMINTANA

Terveydenhuollon ohjauksellisen tarkastelun tasot T. Latomaata 
mukaillen:

¡ Lähtökohdat terveydenhuollossa eli orientaatio: ihmiskuva, arvot, 
käsitys hoitotyöstä

¡ Muoto: puitteet mahdollisuuksineen: resurssit, aika, roolien jako, 
palvelujärjestelmä, toimenpiteet, käypä hoidon mukaan?

¡ Sairaanhoidon menetelmät: moninaiset, käytänteet, toimenpiteet



TERVEYDENHUOLLON OHJAUKSELLISEN TARKASTELUN 
TASOT JA HOIVA

¡ Ennen, nyt ja tulevaisuudessa?

¡ Miten sairaanhoidollisen ohjauksen tarkastelun tasoihin mahtuu hoiva?

¡ Terveydenhoidon lähtökohdat ja hoiva: hoiva selkosanallistamattomana 
työkaluna hoitotyössä?

¡ Muoto ja hoiva: Missämäärin muoto mahdollistaa hoivan ja kohtaamisen?

¡ Menetelmät ja hoiva?

¡ Ohjauksen tarkastelun tasot muovaavat toisiaan.  Ohjaus, hoiva?



HOIVA?

¡ Hoivallisuus keskeinen hoitajan työkalu?

¡ Hoiva-aspektin implisiittisyys hoitotyössä ja -koulutuksessa? 
Selkosanallistamatonta?

¡ Hoiva ja hoivakokemuksen puute tulevat esille vaan niiden puuttessa?

¡ Empatia, myötätunto, läsnäolo?



OHJAUKSEN SUHDE PEDAGOGISEN TOIMINNAN KENTTÄÄ 
MUKAILLEN (T. LATOMAA)

¡ Kasvatuksellinen ohjaus

¡ Ohjaava/opettava koulutus

¡ Uudelleen koulutus

¡ Terapeuttinen ohjaus

¡ Kaikkia näitä kenttiä ilmenee hoitotyössä

Hoiva, kohtaaminen, tiedot, taidot, orientaatio, muoto, menetelmät?



II. MAAILMASUHTEET PEDAGOGIIKAN KENTÄLLÄ (T. LATOMAA)

¡ Luonto, maailma: tiedot ja taidot, uudelleenkoulutus

¡ Kasvatus: kasvu, minä, mieli, subjektiivinen

¡ Sosiaalistaminen: arvot, normit, sosiaalistuminen, kulttuuri, yhteisö, 
sosiaalinen

Sairastuminen, muutokseen ohjaus

Mistä ohjauksen sisällöstä sairaanhoidossa on kysymys kulloinkin?



TOIMENPITEET VERSUS HOITAMINEN

Konkreettiset toimenpiteet vs. Hoitaminen:

Hoivakokemus on semioottinen ilmiö eli merkityksellistämistä:

Sekä hoitaja että asiakas/potilas merkityksellistävät tilanteita.



III. OHJAUKSEN TOIMINNAN PERIAATTEET (T. LATOMAA)

¡ Ymmärryksen kyvyn periaate

¡ Ymmärtämisen välittämisen periaate

¡ Ymmärtämisen lähtökohtien periaate

¡ Paremman ymmärryksen periaate

Tiedot ja taidot



KESKUSTELUA

Kommentteja ja kysymyksiä?

Kiitos!


