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Vuorovaikutus ja sen merkitys  

 Saada yhteys asiakkaaseen 

 Ylläpitää saatua yhteyttä 

 Saada aikaa keskustelua  

 Kuunnella, vahvistaa ja heijastaa osa takaisin – palaute 

 

 Kuuntele aktiivisesti ja mieti kuulemaasi 

 Kysy mielipidettä – mieti vastausta 

 Anna tietoa ja palautetta 

 Vahvista myönteistä näkökulmaa ja kielteisiin pyri löytämään 

vaihtoehtoja 

 Osoita erot uskomusta ja tosiasioiden välillä 

 Anna aikaa  



”Kaikki ihmiset pitivät kahta puhetta – 

toista joka näkyy ja toista joka 

kuuluu” 

William Shakespeare 



 Toimiva vuorovaikutus edellyttää: 
– kykyä myötäelämiseen  

– kykyä osoittaa kunnioitusta  

– pyrkimystä puhua lauseita, joilla on takoitus 

– kykyä olla aito  

– kykyä kiinnittää huomiota ristiriitaisiin viesteihin 

– kykyä olla välitön eli tiedostaa ja olla selvillä ”tässä ja nyt” –tilanteessa  

 



Ammatillisen työskentelyn 

peruselementit 
Työntekijän taitoja Asiakastyön elementtejä Autttaa asiakasta  

Hoitosuhteen rakentamisen 

taidot 

Kunnnioitus, empatia ja 

aitous  

Tuntemaan tulevansa 

ymmärretyksi; ymmärtää 

itse enemmän, miksi tuntee, 

mitä tuntee 

Tutkimisen ja selventämisen 

taidot 

Sopimus, konkreettisuus, 

välittömyys – tässä ja nyt 

tilanne, yhteenveto, 

kysymysten asettelutapa, 

asioiden tärkeys, kykyä 

kiinnittää huomiota 

ristiriitaisiin asenteisiin, 

tunteisiin, ilmeisiin, tekoihin 

Tutkimaan omaa 

ymmärtämistään, omia 

tunteitaan, huomioimaan 

mahdollisuudet, tutkimaan 

ja valitsemaan vaihtoehtoja 

Toiminnan taidot 

Tavoitteiden asettaminen, 

toimintasuunnitelma, 

ratkaistavat kysymykset 

Muotoilemaan 

toimintasuunnitelman, mitä 

voi tuen avulla tehdä, miten 

toimia, mitä tarvitsee tehdä 

tilanteen helpottamiseksi 



Asiakaspalaute + case (1)  

 Vanhuspalvelulaissa (2013) ja STM:n laatusuosituksissa (2013, 2008) 

korostetaan, että eri palveluissa on turvattava asiakkaiden 

mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujen laadun kehittämiseen.  

 

 Asiakkaan rooli laadun kokijana, osallistuminen palveluiden 

suunnitteluun ja kehittämiseen 

 

 Osallistavat menetelmät  

 Asiakkaan kuuntelu / kuuleminen  - kokemuksien arvostaminen 

 Keskustelun tueksi on laadittu kysymysrunko, joka on apuväline 

keskustelulle. 



Muistutukseksi miten tulisi toimia:  

Toimiva vuorovaikutus edellyttää: 

 kykyä empatiaan  

 kykyä osoittaa kunnioitusta  

 pyrkimystä konkreettisuuteen  

 kykyä olla aito  

 kykyä kiinnittää huomiota ristiriitaisiin viesteihin 

 kykyä olla välitön eli tiedostaa ja olla selvillä ”tässä ja nyt” –tilanteessa  

 



Motivoivan vuorovaikutuksen 

avaintaidot 
 Avoimet kysymykset / suljetut kysymykset  

 Avoimen kysymyksen tarkoituksena on saada asiakas puhumaan 

 

 Vahvistaminen - tunnistetaan ja kerrotaan asiakkaan voimavarat 

(ilmeet, eleet, kommentit) 

 

 Toimitaan heijasteena asiakkaan ajatusten kanssa ja nostaa esiin 

asioita, joista haluaa asiakkaan tarkemmin kertovan  

 

 Kootaan yhteen ja kerrataan ääneen 

 



Teknologia case (2) 

 "Pesukone on muuttanut maailmaa enemmän kuin internet" (Ha-Joon 

Chang 2011). Mihin suuntaan maailmaa muuttaa sosiaali- ja 

terveysalan teknologia? Millainen teknologia edistää hyvinvointia ja 

kotona pärjäämistä, onko teknologisten ratkaisujen tarjoaminen 

ikääntyneen kotiin eettisesti oikein?  

 

 Miten sinä käytät teknologisia välineitä työssäsi? 

 

 

 Case  



Motivoivan ohjauksen periaatteet  

Motivoiva ohjaus on osa kotihoidon toimintaa, esim.:  

- päivittäinen työskentely voimavaralähtöisesti 

- omaisyhteistyö 

- liikuntasuunnitelma 

 



Motivoituminen tapahtuu 

mahdollisuuden, ei pakon kautta 

 
 Ohjauksessa korostetaan muutoksen mahdollisuutta, ei pakkoa. 

Ohjattava kokee parhaassa tapauksessa elämäntapamuutokset 

mahdollisuutena vaikuttaa omaan terveyteensä. jokaisella on vapaus 

ja mahdollisuus tehdä elämäntapojaan koskevia päätöksiä itse; myös 

tästä mahdollisuudesta kieltäytyminen on henkilökohtainen päätös. 

 

 Voit kysyä itseltäsi: Korostanko riittävästi mahdollisuuden näkökulmaa 

omassa ohjauksessani? 

 



Motivoivan ilmapiirin luomisessa 

käytetään vuorovaikutuksellisia 

keinoja 

  Ilmapiiristä pyritään luomaan turvallinen ja luottamusta herättävä. 

Ohjattavalle annetaan mahdollisuus kokea itsensä kunnioitetuksi ja 

hyväksytyksi elämäntavoistaan huolimatta. Tuetaan ohjattavaa 

itsenäisessä päätöksenteossa ja korostetaan valinnan vapautta. 

 Arvostetuksi tulemisen tunne ohjauskeskustelun aikana on 

pääsääntöisesti ohjaajan vastuulla, sen sijaan vastuunotto terveyden 

ylläpidosta ja sitä tukevista muutoksista on jaettu. Vaikka ohjauksessa 

pyritään ohjattavan voimaantumiseen tämän omien valintojen ja 

päätösten kautta, näin ei aina tapahdu. 

 

 Voit kysyä itseltäsi: Kokeeko ohjattava ohjauksessani itsensä 

arvostetuksi ja hyväksytyksi? Tuenko häntä riittävästi itsenäiseen 

päätöksentekoon vai päätänkö hänen puolestaan? 

 



Tieto ei ole riittävä tuki muutokseen 

 

 Pienenkin elämänmuutoksen tekeminen on prosessi, joka edellyttää 

sitkeää työskentelyä ja sitoutumista sekä ohjattavalta että ohjaajalta. 

Myös ohjaajan on oltava valmis muuttumaan ja oppimaan uutta 

prosessin aikana, muuten hänestä voi tulla muutoksen este eikä sen 

tukija. 

 

 Voit kysyä itseltäsi: olenko valmis pistämään itseni likoon 

persoonana? Onko oma ohjausasenteeni innostava ja rohkaiseva? 

Osaanko kohdata ohjattavan muutenkin kuin tietoa kaatamalla? 

 



Motivaatio nousee itsestä, ei 

ohjaajan määräyksestä tai tarpeesta 

käsin 

 
 Motivaatiota ei voi määrätä, käskeä tai painostaa syntymään. Se 

syntyy sisäisen säätelyn ja ohjattavan oman muutostarpeen kautta, 

valmiina sitä ei voi toiselle antaa. Muutostarpeeseen liittyvien 

ristiriitojen ja arvovalintojen ratkaiseminen on jokaisen tehtävä itse, se 

ei ole ohjaajan tehtävä. 

 

 Voit kysyä itseltäsi: Otanko liikaa vastuuta vääristä asioista? Uskonko 

voivani muuttaa ohjattavaa olemalla riittävän vakuuttava asiantuntija? 

 



Motivoiva ohjaus on tyyliltään 

muutokseen houkuttelevaa ja 

valmentavaa 

  Ohjauksessa tuetaan aktiivisesti ohjattavaa tutkimaan motivaatioon 

mahdollisesti vaikuttavia ristiriitoja. Ohjattavaa valmennetaan 

tekemään valintoja ja tietoisia päätöksiä oman 

terveyskäyttäytymisensä suhteen. Ohjattava haastetaan pohtimaan 

omaa osuuttaan nyt ja jatkossa sekä arvioimaan omien päätöstensä 

vaikutuksia. 

 

 Voit kysyä itseltäsi: Osaanko valmentaa ohjattavaa ottamaan vastuuta 

terveydestään niin, että tämä pystyy tekemään omia valintoja ja 

säilyttämään itsenäisyytensä päätöksenteossa? 

 



Muutosvalmius on 

tilannesidonnainen tekijä 

 
 Valmius muutoksen tekoon vaihtelee paljon samallakin henkilöllä 

elämäntilanteen ja ajan mukaan. Muutostarpeesta ja -puheesta on 

matkaa muutosvalmiuteen ja tekoihin, tämä matka voi kestää 

kauankin ja vaatia pitkän kypsyttelyn. Motivoiva ohjaaja osaa 

painottaa eri tekijöitä ohjauksessa muutosprosessin vaiheen 

mukaisesti. 

 

 Voit kysyä itseltäsi: Miten arvioin muutosvalmiutta ja otan huomioon 

muutosprosessin vaiheen ohjauksessani? 

 



Liikuntasuunnitelma + case (3) 

 Hyvä fyysinen toimintakyky on tärkeä kotona pärjäämisen kannalta. 

 

 Elämänlaadun ja päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti selviytymisen 

lähtökohtana on hyvä ja turvallinen liikkumiskyky. Moniin päivittäisiin 

toimintoihin kuten tuolista ylösnousuun tarvitaan lihasvoimaa ja 

tasapainoa.  

 

 Liikuntasuunnitelma on asiakkaan liikkumiskyvyn ja fyysisen 

toimintakyvyn ylläpitämisestä ja parantamisesta. Suunnitelma 

sisältää asiakkaan arkiliikkumisen ja kotiharjoittelun toteuttamisen. 

Liikuntasuunnitelmalla edistetään asiakkaan omatoimisuutta ja tuetaan 

sekä arvioidaan asiakkaan kotona liikkumista. 



Tauko  



Vuorovaikutuksen haasteelliset 

tilanteet:  

Vastustus  



Miten vastustus näkyy 

vuorovaikutuksessa 
 Luontainen tarve vastustaa muutosta, joka uhkaa hänen minuuttaan 

 Muutosvastarinta on luonnollinen reaktio 

 Asiakas voi tuntea, että keskustelu tuo uusia asioita liian nopeasti 

 

 Väittely 

 Kieltäminen 

 Huomiotta jättäminen  

 

 



Vastustuksen purku 

 Kuuntele ja pysy rauhallisena 

 Älä väittele  

 Yritä löytää rakentavat asiat ja nosta ne esiin 

 tee tarvittaessa myönnytyksiä – siellä pääset  voittoon 

 

 

 

 

 

 

 



Suunterveys + case (4) 

 Suun hoidon merkitys ikääntyneen yleisterveydelle on tärkeää 

 Suun sairaudet: esim. karies, ientulehdus, sienitulehdus, 

limakalvomuutokset 

 Suussa oleva tulehdus voi levitä myös muualle kehoon  aiheuttaen 

verenmyrkytyksiä, niveltulehduksia, paiseita jne 

 Suun tulehdukset ovat riskitekijöinä moniin yleissairauksiin  

 

 

Suun hoidon tavoitteena:  

 Kivuton ja puhdas suu 

 Toimintakyky 

 



Vuorovaikutuksen haasteelliset 

tilanteet:  

Ansat  



Ansat, joita kannattaa varoa 

 Oma puhetyyli, jos se aiheuttaa kitkaa keskustelussa 

 Puhetyyli voi pysäyttää keskustelun, muuttaa ilmapiiriä ja vaikeuttaa 

tilannetta 

 Kitkasta kertoo asiakkaan vastarinta / suunnitelman vastainen toiminta 

 

 

 Peräkkäisiä kysymyksiä liikaa  

 Työntekijän kannanotto saa asiakkaan puolustautumaan 

 Liian innokas neuvominen  

 Leimaaminen 

 Liika kiirehtiminen muutokseen  

 Syyttäminen  

 

 

 

 



Toimintakyvyn ja palvelutarpeen 

arviointi + case (5) 
 Toimintakyvyn ja palveluntarpeen arvioinnin lopputuloksena on kattava 

arviointi asiakkaasta, joka perustuu asiakkaan kokonaisvaltaiseen 

tilanne arvioon.  

 

 Toimintakyvyn ja palveluntarpeen arvioinnin avulla pystytään tekemään 

toistettavissa oleva ja oikeudenmukainen arvio asiakkaan 

toimintakyvystä. 

 

 Sisältää vaiheittaisen ohjeistuksen ja mittarit ( RAVA, MMSE, Audit, 

GDS 15, Fyysisen toimintakyvyn testit) 

 

 Hopasun pohja  

 



Yhteenveto  

 Vuorovaikutus / haastattelutaidot ovat läsnä kaikissa 

asiakaskohtaamisissa 

 Läsnä on niin asiakkaan kuin työntekijän arvot, asenteet, 

persoonallisuus 

 Sanaton vuorovaikutus 

 Omalla tyylillä voit vaikuttaa – vaikka teemme työtä omalla persoonalla, 

niin jokaisella on velvollisuus toimia  työyhteisön etiketin mukaisesti 

 

 Vuorovaikutuksen ainutkertaisuus  

 Vastavuoroisuus  

 



"Asiakkaalle annetun ajan pituus minuutteina ei ole 

ratkaisevaa vaan se, mitä siihen sisältyy. Pienempikin 

aika voi tuntua asiakkaasta riittävältä, jos hän on 

kokenut silloin saavansa jakamatonta huomiota, 

olevansa hoivan keskipiste, toimeksiantaja mutta silti 

aktiivinen toimija. Pienestä voikin näin tulla suurta ja 

merkittävää". 

 

Räsänen, Riitta (2015) Kiirettä pitää vai pidetäänkö kiirettä? 

Kiire vanhusten hoitotyötä värittämässä. Gerontologia 

1/2015, 41-43. 
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