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Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tutustumalla tehtyihin tutkimuksiin kuvata ja 
analysoida vertaistuen kokemuksia ja merkitystä eri asiakasryhmissä kirjalli-
suuskatsauksen avulla. Opinnäytetyömme tavoitteena oli lisätä sairaanhoitajien 
ja muiden hoito- ja sosiaalialalla työskentelevien ammattilaisten tietoisuutta ver-
taistuesta yhtenä tärkeänä auttamismuotona, jotta he osaisivat aktiivisesti ohja-
ta asiakkaita vertaistukiryhmiin.  
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losten mukaan vertaistuki voi myös ulottua sinne mihin ammatillisella tuella ei 
ole resursseja tai mihin se ei muuten ulotu ja näin ollen se voi osaltaan vähen-
tää julkisten palveluiden käyttöä.  
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ABSTRACT 

 

 

Saviranta, Anne and Åhlberg, Kirsi 
Experiences of peer support and its significance in different client groups. A 
systematic literature review.  
49 p., 2 appendices. Language: Finnish. Helsinki, Autumn 2010. 
 
Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Nursing. De-
gree: Nurse. 
 
The purpose of this study was to describe and analyse experiences of peer 
support and its significance in different client groups such as mental health cli-
ents and somatic patients. This study was carried out as a systematic literature 
review and the method was qualitative. The intention of our study was to in-
crease the knowledge of peer support among nurses. Peer support is a notable 
form of contribution and nurses should be able to instruct clients how to benefit 
from it.  
 
The final research material consisted of 20 studies conducted 2003-2009 col-
lected by searching scientific articles, scholarly theses and doctoral disserta-
tions from different databases. The material was analyzed with content analysis. 
 
The results of the study indicated that in most cases the clients received both 
emotional and social support from their peer support groups and felt empow-
ered. According to the results peer support could also reach beyond profes-
sional assistance and reduce the usage of public services. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: peer support groups, peer support, empowerment, experience, sig-
nificance. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyömme käsittelee vertaistuen kokemuksia ja merkitystä eri asiakas-

ryhmissä. Kokemukset ja merkitykset ovat arvosidonnaisia. Merkitys viittaa ko-

kemukseen tai tapahtumaan, joka tavoittaa jotakin. Kokemukset ja merkitykset 

muuntuvat tajunnassamme ja muistoissamme. Jokainen ihminen antaa koke-

muksilleen omanlaisensa merkityksen ja tulkitsee toista ihmistä niiden kautta. 

(Flinck 2009, 9) 

 

Vertaistuki on viime vuosina noussut merkittäväksi toimintamuodoksi vapaaeh-

toistyön rinnalle. Se perustuu tukijan ja tuettavan yhteiseen kokemukseen ja sii-

hen, että vertaistuen positiivisia kokemuksia voidaan hyödyntää ja jakaa. Ver-

taistuella tarkoitetaan kahta tai useampaa ihmistä, joilla on sama ongelma tai 

jotka ovat samankaltaisessa elämäntilanteessa. Vertaistuki voi toteutua yksilöi-

den välisessä, kahdenkeskisessä tukisuhteessa tai ryhmämuotoisessa toimin-

nassa. (Mykkänen-Hänninen 2007, 26–27.)  

 

Vertaistuki on eräs sosiaalisen tuen muoto ja sillä tarkoitetaan tukea, jota saa-

daan toisilta, saman kokemuksen läpikäyneiltä yksittäisiltä henkilöiltä tai ryhmil-

tä. Vertaistuki eroaa muista tukimuodoista siten, että siinä sekä auttaja että au-

tettava ovat molemmat tukea saavina ja antavina osapuolina. Vertaistukiryh-

mässä ei tarvitse jännittää, onko varmasti ymmärtänyt kaiken kuulemansa. Se 

on tavallisten ihmisten tarjoamaa tukea tavallisiin elämän eri alueiden kysymyk-

siin. (Vuorinen 1996,11–12.)  

 

Vertaistyössä tavoitellaan yleensä ammattilaisen kanssa tehtävää yhteistyötä, 

koska sekä ammattimainen, että vertaistukitoiminta koetaan sairastuneille ja 

apua tarvitseville hyödylliseksi. Vertaistuki voidaan tällöin tulkita ammatillisen 

tuen lisäresurssiksi. (Mikkonen 2009, 42.) Ammattiapua ja vertaistukea ei pidä 

nähdä toistensa kilpailijoina, vaan toisiaan täydentävinä tuen muotoina. Ammat-

tiavulla tarkoitamme tässä työssä esimerkiksi sairaanhoitajan ja lääkärin tai 

muiden terveyden ja sosiaalihuollossa työskentelevien ammattilaisten yhteistyö-

tä. Vertaistukea ei voi korvata ammattiavulla.  
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Tässä opinnäytetyössä vertaistuella tarkoitetaan eri asiakasryhmissä saatavaa 

tukea. Eri asiakasryhmillä tarkoitamme tässä työssä somaattistensairauksien 

ryhmiä, nuorisoryhmiä, psykososiaalisten sairauksien ryhmiä, naisten ja mies-

tenryhmiä, lapsi- ja perhetoimintaryhmiä, omaistenryhmiä, sururyhmiä ja mie-

lenterveysryhmiä. 

 

Kansanterveydellisesti tämä teema-alue on ajankohtainen, koska perustervey-

denhuolto ei lisääntyvien asiakasmäärien ja myös kansalaisten kasvavien vaa-

timusten ja tietoisuuden lisääntymisen vuoksi kykene tarjoamaan riittäviä tuki-

toimia kaikille asiakkaille. Sairaanhoitajan tulisi työssään tietää vertaistukiryh-

mistä ja niiden toiminnasta sekä niiden merkityksestä asiakkaan toipumiselle 

lisääntyvien asiakasmäärien ja myös kansalaisten kasvavan tietämyksen sekä 

kasvavien vaatimusten vuoksi.  

 

Opinnäytetyömme merkitys ammattitaidollemme tuli esille siinä, että se lisäsi 

valmiuksiamme toimia sairaanhoitajaan työssä, koska siitä saamamme tiedon 

avulla pystymme ohjaamaan asiakkaita myös vertaistuen piiriin. Tämä opinnäy-

tetyö esittelee kirjallisuuskatsaukseen pohjautuen, minkälaiset vertaistuen ko-

kemukset ovat olleet merkityksellisiä erilaisten asiakas ryhmien toipumiselle.  
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2 VERTAISTUKI 

 

 

Vertaistuki vastaa sairastuneiden erilaisiin tarpeisiin sosiaali- ja terveyspalvelu-

jen piirissä. Kansainvälisessä kirjallisuudessa se tunnetaan käsitteillä self help 

(oma-apu.), peer support (vertais/vertainen tuki, tukiryhmä, kannattaja.), mutual 

aid (keskinäinen tuki.), self help support (toiminnan tukijat.) sekä social support 

(sosiaalinen tuki.). Vertaistuessa auttamisella, toisten tukemisella ja tuen saa-

misella on keskeinen merkitys. (Mikkonen 2009, 28, 30.) 

 

 

2.1 Vertaistukiryhmä 

 

Vertaistukiryhmä muodostuu henkilöistä, joilla on jokin yhteinen ongelma tai jot-

ka ovat samankaltaisessa elämäntilanteessa. He haluavat jakaa kokemuksiaan 

muiden kanssa ja tällä tavoin pyrkiä keskinäisesti ratkaisemaan tai lieventä-

mään henkilökohtaista ongelmaansa tai elämäntilannettaan. (Mäkelä 2000, 6–

7.) 

 

Vertaistukiryhmässä muodostuu toisten auttamiseen ja tukemiseen tähtääviä 

vastavuoroisia suhteita, joissa kriittisiä ja kriisiytyneitä elämäntilanteita käsitel-

lään yhdessä. Samalla voidaan myös luoda yhteisyyttä ja ystävyyssuhtei-

ta.(Hyväri, 2005, 215.) Ryhmämuotoisessa vertaistukitoiminnassa ryhmällä on 

vetäjä, jolla usein on omakohtaista kokemusta ryhmässä käsiteltävästä asiasta. 

Hänen on kuitenkin pitänyt ennen ryhmänvetäjäksi ryhtymistään saada omaa 

ongelmaansa käsiteltyä jo melko paljon ja tuloksellisesti pystyäkseen ryhmän 

tasapuoliseen ohjaukseen. (Vilen, Leppämäki & Ekström 2002, 208.) 

 

 

2.2 Vertaistukiryhmän tavoite 

 

Vertaisryhmän tavoitteena pidetään selkeää asenteenmuutosta johonkin tiettyyn 

asiaan. Vertaisryhmissä voidaan keskustella menneisyydestä, nykypäivästä tai 

tulevaisuudesta. Tietoisella tasolla liikuttaessa keskusteluissa pysytään nyky-
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päivän arjen ongelmissa eikä esimerkiksi lapsuuden aikaisia tapahtumia lähdetä 

muistelemaan. Tämä toimintatapa on suositeltava erityisesti silloin, kun ryh-

mänvetäjällä ei ole terapiatietämystä eikä psykoterapiakoulutusta. (Vilen ym. 

2002, 209.) 

 

Koska vertaisryhmän toiminnan tavoitteena on asenteenmuutos, jolla saavute-

taan entistä parempi elämänhallinta, on olennaista, että ryhmän kokoontumisia 

järjestetään jäsenten tarpeiden mukaan. Ryhmän jäsenillä saattaa olla yksilölli-

siä hoitokontakteja ryhmän ulkopuolella. Ryhmän vetäjä voi kannustaa yksilöitä, 

ryhmän jäseniä huomaamaan ne jäsenet, jotka tuntuvat tarvitsevan erityisen 

paljon tukea ja odottavat ryhmältä liikaa. (Vilen ym. 2002, 209.) 

 

Vertaisryhmässä ihmiset saavat kokemusta normaaliudesta ja uskoa selviyty-

miseen, koska he huomaavat muidenkin selviytyvän eikä jäävän yksin heitä 

kohdanneiden asioiden kanssa. On tärkeää havaita, että ei ole yksin kokenut 

jotain vaikeaa ja saa kokea samuutta muiden kanssa. Vertaisryhmissä myös 

huumori on vapaampaa ja sallitumpaa kuin muualla ja se tuo iloa vaikeissa 

elämänvaiheissa. (Kiiltomäki & Muma 2007, 33.) 

 

Sairaanhoitajilla ja muilla sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisilla tulisi 

olla tietoa vertaisryhmien toiminnasta, jotta he osaisivat ohjata potilaita niiden 

pariin. Vertaistukiryhmiin liittymisen aika on yleensä sopiva silloin, kun kriisistä 

tai traumasta on kulunut jo jonkin aikaa. (Kiiltomäki & Muma 2007, 33.) Vertais-

tukiryhmien toiminnasta on saatavilla paljon tietoa esimerkiksi Internetistä, ter-

veysasemilta, neuvoloista, kouluterveydenhuollosta, sosiaali- ja terveydenhuol-

lon päivystyksistä, sairaaloista sekä kirjastoista. Lähes jokaisella potilasjärjestöl-

lä on myös omat vertaistukiryhmänsä.  

 

Vertaistuella on merkitystä kuntoutuksen näkökulmasta. Ne ovat mm. kuulluksi 

tuleminen, vertaisryhmänä toimineen kuntoutusryhmän merkitys ja sosiaalisen 

verkoston tuki. Vertaistuen merkityksestä puhutaan usein ryhmämuodossa ja 

siitä miten se on yleistynyt kuntoutuksessa. Kuntoutusryhmässä oleminen ja 

toisiin kuntoutujiin tutustuminen sekä asioiden keskinäinen jakaminen ja vuoro-

vaikutus antavat kokemuksen ihmisen samankaltaisuudesta. Se antaa mahdol-



10 

lisuuden peilata omaa tilannettaan vertaisten tilanteeseen ja samalla suhteuttaa 

sitä uudella tavalla ja löytää uusia keinoja ja näkökulmia. Omien tuntemusten 

jakaminen, toisten tarinoiden kuuleminen ja ryhmäläisiltä saatu tuki koettiin tär-

keäksi. (Nikkanen 2006, 73.) 
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3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

 

Tämän opinnäytetyömme tarkoituksena on kuvata ja analysoida tietoa vertais-

tuen kokemuksista ja merkityksestä eri asiakasryhmissä kirjallisuuskatsauksen 

avulla. Opinnäytetyömme tavoitteena on kirjallisuuskatsauksen tulosten avulla 

lisätä tietoisuutta vertaistukiryhmistä ja niiden merkityksestä asiakkaiden toipu-

miselle. Opinnäytetyömme avulla pyrimme lisäämään sairaanhoitajien tietoi-

suutta vertaistukiryhmistä ja niiden merkityksestä asiakkaille. 

 

Tutkimuskysymykset olivat: 

 

1.) Mitä kokemuksia eri asiakasryhmillä on ollut vertaistuesta?  

2.) Mikä merkitys vertaistuella on ollut eri asiakasryhmille? 
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4 OPINNÄYTETYÖSSÄ KÄYTETYT ERI ASIAKASRYHMÄT 

 

 

Tässä opinnäytetyössämme olemme kuvanneet vertaistuen merkitystä ja ko-

kemusta eri asiakasryhmissä. 

 

 

4.1 Psykososiaaliseen ryhmään kuuluvat tutkimukset 

 

Psykososiaalistensairauksien ryhmään kuuluvissa tutkimuksissa Räisänen 

(2005, 37) tutki lapsettomuuden kokemuksia ja vertaistuen merkitystä Internetin 

keskusteluryhmissä. Lapsettomuuden kokemus ilmeni tutkimuksen mukaan toi-

veena lapsettomuuden päättymisestä, lapsettomuuden hyväksymisenä ja toi-

saalta pelkona lapsettomuuden jatkumisesta. Vertaistuen merkitys puolestaan 

ilmeni toivon ylläpitämisenä ja vahvistamisena, jakamisena sekä yhteisöllisyy-

den kokemisena. 

 

Miettinen (2008, 58, 81) on tutkinut ryhmähoitoon osallistumisen merkitystä so-

siaalistentilanteiden pelosta kärsiville. Tutkimusten tulosten perusteella vertais-

tuki koettiin ryhmähoidossa hyvin merkitykselliseksi. Vertaistukeen liitettyjä 

teemoja olivat samassa tilanteessa olevien tuki, vertailu muiden tilanteeseen 

sekä yhteenkuuluvaisuuden tunne. 

 

Mikkonen (2009, 174, 187–188) on tutkinut eri sairauksien aiheuttamien elä-

mänmuutosten liittymistä vertaistuen tarpeeseen ja vertaistuen merkitystä sai-

rastuneille. Tutkimuksen mukaan vertaistuella on kasvavaa kysyntää merkittä-

väksi koettuna tuen muotona. Vertaistuki asettuu tutkimuksen mukaan julkisten 

palvelujärjestelmien rinnalla toimijaksi ja tukijaksi. Vertaistuki koettiin merkittä-

väksi tietolähteeksi palveluista ja tuista ja se voisi myös osaltaan vähentää jul-

kisten palvelujen käyttöä. Vertaistukitoiminta voi tutkimuksen mukaan ulottua 

myös sinne mihin ammatillisella tuella ei ole resursseja tai mihin se ei muuten 

pysty ulottumaan. Vertaistukiryhmän vetäjäksi toivotaan tutkimuksen mukaan 

mieluummin vertainen kuin ammattiauttaja. 
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Kotovirran (2009, 5, 170, 173) tutkimus Nimettömien Narkomaanien vertaistu-

keen perustuvassa toveriseurassa vahvistaa näkemystä vertaistuen merkityk-

sestä, että vertaiset tukevat toistensa raittiutta puhumalla, kuuntelemalla ja te-

kemällä asioita yhdessä ja että vertaistukitoiminnan rinnalle tarvitaan myös vi-

rallista hoitojärjestelmää. Lisäksi tutkimus tuotti tuloksen, että ammattilaisten 

tulisi vähintäänkin tietää, missä olisi tarjolla vertaistuki toimintaa ja olla valmiina 

tarjoamaan sellaista sitä tarvitsemalle. 

 

Irti Huumeista Ry:n huumeiden käyttäjien läheisille tarkoitetuissa tukiryhmissä) 

olleet kokivat helpotusta ja syyllisyyden tunteiden lieventymistä. Lisäksi vertais-

tuki toi heidän elämäänsä helpotusta, ymmärrystä ja lisäsi heidän oman elämän 

arvostusta. Pennanen (2007, 55, 60, 66–67).Savikon ( 2008, 62, 64, 67) tutki-

mus osoitti miten psykososiaalinen kuntoutusryhmä lievitti vanhusten yksinäi-

syyttä. Lehtonen (2004,66) tutki vertaisryhmää yksilön tukena painonvartijoissa 

ja vertaistukiryhmässä saatu tuki auttoi heitä ottamaan vastuuta elämästään ja 

voimaa toteuttaa aikeitaan. 

 

 

4.2 Mielenterveysryhmään kuuluvat tutkimukset 

 

Mielenterveysryhmään kuuluvassa tutkimuksessa Jantusen (2008, 44) tutki-

muksen tavoitteena oli tuottaa tietoa hoitotieteen tietoperustan kehittämiseen ja 

vertaistukitoimintaa masentuneiden kohdalla.. Tulosten mukaan vertaistuesta 

seuraa voimaantuminen ja tutkimus myös vahvisti asiakkaan oman kokemuk-

sen huomioon ottamisen merkitystä vuorovaikutuksessa. 

 

 

4.3 Omaisten ryhmään kuuluvat tutkimukset 

 

Omaistenryhmään kuuluvassa tutkimuksessa dementoituvia hoitavat omaishoi-

tajat ovat saaneet vertaisryhmästä emotionaalista ja tiedollista tukea sekä mah-

dollisuuden jakaa omaishoitajien arkea ja kokemuksen yhteenkuuluvaisuuden 

tunteesta. Myös turvallinen ilmapiiri ja luottamuksellisuus koettiin merkitykselli-

seksi. ( Antikainen 2005, 59 ) 
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4.4 Somaattisten sairauksien ryhmään kuuluvat tutkimukset 

 

Somaattisten sairauksien ryhmään kuuluvissa tutkimuksissa syöpää sairasta-

neet nuoret aikuiset ovat saaneet Haatajan ja Hännisen(2008, 18) tutkimuksen 

mukaan vertaistukea ensisijaisesti läheisiltään eli perheeltään ja ystäviltään. 

Vaihtelevasti ja eri sairauden vaiheissa, vertaistukea oli saatu myös hoitohenki-

lökunnalta sekä saman kokeneilta. 

 

Endometrioosia sairastavia naisia opinnäytetyössään haastatelleet Lindroos ja 

Palasvirta-Manninen (2008, 46, 48–49). saivat tuloksiksi, että vertaistuella oli 

suuri merkitys jaksamisessa ja voimavarojen löytymisessä. Lapsettomuus tai 

lapsettomuuden uhka aiheuttivat heille suurimman vertaistuen tarpeen. He ko-

kivat, ettei hoitohenkilökunta voinut antaa heille sellaista tukea kuin saman ko-

kenut. Vertaistukiryhmän ilmapiirin koettiin hyväksi ja sillä oli voimaannuttava 

merkitys.  

 

Tutkimus rintasyöpäpotilaiden kokemuksista syövän liitännäishoitojen aikana 

osoitti, että tilanteen aiheuttamaan ahdistukseen auttoi merkittäväksi vertaistuen 

saaminen sekä kasvokkain tapahtuneen kontaktin, että Internetin kautta. poti-

laat joutuivat kuitenkin tutkimuksen mukaan etsimään vertaistukiryhmänsä itse-

näisesti. Syöpätautien poliklinikka ei tarjonnut tällaisia ryhmiä heille. (Muurinen 

2009, 41, 61) 

 

 

4.5 Naisten ja miesten ryhmään kuuluvat tutkimukset 

 

Naisten- ja miestenryhmään kuuluvissa tutkimuksissa Internetin vauva-lehden 

keskustelupalstoilla käytävää äitien välistä keskustelua omasta jaksamisestaan 

tutkineen Kytöharjun (2003, 56–59) mukaan äidit saavat sieltä vertaistukea. Tu-

ki jakaantuu yhtäältä äitien jaksamiseen vauvan hoidossa ja toisaalta omaan 

jaksamiseen. Tuen muotoina ovat itseluottamuksen vahvistaminen esim. kan-

nustamalla ja positiivisten asioiden esiin tuomisella, huumorin käyttö, tiedon ja 
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ajatusten jakaminen ja myötäeläminen. Myös Hintsala (2007, 90) on tutkinut 

millaisia voimaantumisen kokemuksia vanhoillis-lestadiolaisäideillä oli suljetus-

sa Internet-yhteisössä. Tulosten mukaan äidit hyötyivät yhteisöön kuulumisesta 

 

Jalkanen Anna (2007, 73) on tutkinut isien osallistumista isä-lapsi toimintaan ja 

sen merkitystä isälle ja perheelle. Tulosten perusteella vertaistuki- ja ryhmä oli-

vat isille merkityksellisiä monin eri tavoin. 

 

 

4.6 Lapsi- ja perheryhmään kuuluvat tutkimukset 

 

Lapsi- ja perheryhmään kuuluvissa tutkimuksissa Rouvali (2007, 37-41) on tut-

kinut opinnäytetyössään vertaistuen merkitystä nuorille, joilla on psyykkisesti 

sairastunut läheinen. Vertaistuki on auttanut nuoria asioiden jakamisessa. Kes-

kustelu ja yhteinen aika nousi merkittäväksi, koska keskustelun myötä heillä oli 

mahdollisuus ymmärtää omia kokemuksia sekä jakaa niitä saman kokeneiden 

kanssa. Nuoret kokivat vertaistukiryhmässä syntyneet ystävyyssuhteet merkit-

täviksi. Vertaistukiryhmässä oivallettiin, että ihmiset selviävät paremmin tuke-

malla toisiaan. Ohjaajan merkitys nousi merkittäväksi luotettavan aikuisena, jol-

le voi puhua ja johon voi turvautua. Yhteinen tekeminen oli nuorista merkityksel-

listä. Vertaistuki koettiin voimavaroja antavaksi. 

 

Vertaistuki, vai viralliset verkostot, Rajalin (2009, 80) on tutkinut kehitysvam-

maisten lasten tukemista. Tutkimustuloksiksi nousivat yhteisen asian jakamisen 

merkitys, vertaistuen merkitys hyvälle elämälle ja yhteiskuntaan sitoutumiselle 

ja voimaantumisen kokemus. Kourin (2006, 87) tutkimuksessa oli tarkoitus ku-

vata lasta odottavien perheiden ja ammattilaisten kokemuksia uudesta äitiysnet-

tiklinikan palveluksista. Vanhemmat asennoituivat myönteisesti nettiklinikan 

käyttöön ja vertaistukiryhmä ja se voimisti yhteisöllisyyden tunnetta. 

4.7 Sururyhmään kuuluvat tutkimukset 

 

Sururyhmään kuuluvissa tutkimuksissa toteutettiin lasten suruleiri kuoleman ko-

keneille perheille. Tuloksina saatiin, että samankaltaisen elämäntilanteen ver-

taisuuden jakaminen, toi sekä aikuisille tukea heidän surussaan. Vertaistuen 
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ohella leiri tarjosi osallistujille vahvan yhteisöllisyyden kokemuksen. Yksinäisyy-

den ja erilaisuuden kokemukset lieventyivät. (Huttunen 2008, 57) Aho (2004, 

72-76) tutki isien surua ja surusta selviytymistä lapsen kuoleman jälkeen. Ver-

taistuki koettiin ensiarvoisen tärkeänä. 

 

 

5 SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

 

Opinnäytetyömme perustuu systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen. Syste-

maattinen kirjallisuuskatsaus on analyysi ja tulkinta siitä, mitä aiheesta voidaan 

sanoa aikaisempien tutkimusten perusteella. (Syrjälä, Ahonen & Saari 1994, 

22.) Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on uudehko itsenäinen ja tieteellinen 

tutkimusmenetelmä, jolla pyritään kokoamaan olemassa olevaa tutkimustietoa 

tiivistettyyn muotoon.(Kääriäinen & Lahtinen 2006, 37). 

 

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen vaiheet ovat tutkimussuunnitelman laati-

minen, tutkimuskysymysten määrittäminen, aineiston haku ja valintaprosessi, 

laadun arviointi sekä tulosten analysointi ja raportointi (Kääriäinen & Lahtinen 

2006, 39–43). 

 

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on toisen asteen tutkimusta, jossa käytetään 

jo olemassa olevaa tutkimustietoa. Sen tavoitteena on luotettavuus, toistetta-

vuus ja virheettömyys. (Pekkala 2001, 59.). Tavoitteena on esiintuoda aikai-

sempien tutkimusten arvoa ja hyödyntää jo valmiita tutkimuksia. (Varonen 

ym.1999; Tuomi & Sarajärvi 2002, 110–120.) 

 

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen koko prosessi pitää raportoida huolelli-

sesti. Tuloksissa kuvataan aineiston keruun olosuhteet, käytetty aika, häiriöteki-

jät, virhetulkinnat, luokittelumenetelmät ja päätelmät. Hakua tehtäessä kuva-

taan, miten sisäänotto ja poissulku asetettujen kriteereiden avulla toteu-

tuu.(Flinkman & Salanterä 2007, 92.) 
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5.1 Aineiston keruu ja menetelmät 

 

Aineiston keruumenetelmäksi valitsimme dokumentteihin perustuvan tutkimus-

tiedon. Tässä opinnäytetyössämme määrittelimme aluksi sisäänotto- ja poissul-

ku kriteerit. Saaduista osumista luimme ensin läpi kaikki otsikot. Otsikoiden pe-

rusteella valitsimme tutkimukset, jotka vastasivat tutkimuskysymyksiimme ver-

taistuen kokemuksesta ja merkityksestä. Näistä tutkimuksista valitsimme ne, 

jotka oli tehty 2000-luvulla. Tämän jälkeen valituista tutkimuksista luimme läpi 

tiivistelmät. Jätimme pois tutkimukset, joissa vertaistuki oli vain mainintana teks-

tissä tai ne eivät vastanneet valintakriteereihimme. Tarvittavan tutkimusaineis-

ton keräsimme tekemällä hakuja eri tietokannoista. Apua saimme Diakin kirjas-

ton informaatikko Anne Holapalta.  

 

Valituista tutkimuksista laadullisia tutkimuksia oli 16 ja määrällisiä tutkimuksia oli 

yksi, kyselytutkimuksia oli yksi ja laadullista sekä määrällistä menetelmää oli 

käytetty kahdessa tutkimuksessa. Kyselytutkimuksia oli 16, oli, yksi essee tyyp-

pinen ohjeistettu kirjoitustehtävä, aineistotriangulaatioita yksi, jatkuvan vertailun 

analyysimenetelmiä yksi, päiväkirja aineistoja yksi. Tutkimuksissa selvitettiin 

millaista tukea vertaisilta oli saatu, mitä merkitystä vertaistuella oli ollut ja miten 

vertaistuki ilmeni. 

 

Opinnäytetyössämme tutkimuksemme kohdistui edellisessä luvussa esiteltyihin 

eri asiakasryhmiin.  

 

 

 

TAULUKKO 1. Tietokantahaut 

Tietokanta Hakusanat Numeromäärä 

Diana Peer support 40 

Doria hakukone Vertaistuki 12 

Helka Vertaistuki 57 

Helka Vertaistuki, kokemukset 3 

Helka Peer support 21 
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Helka vertaistuki, merkitys 2 

Linda yo kirjastojenyh-

teis tietokanta 

vertaistuki 147 

Nelli vertaistuki 814 

Nelli kokemukset 68 

Nelli merkitys, vertaistuki 18 

Nelli peer support 140 

 

 

Dianan tietokannasta haulla peer support löytyi 40 osumaa. Doria hakukone E-

Thesis Helsingin yliopistosta antoi vertaistuen sanalla 12 osumaa. Helkassa sa-

nalla vertaistuki saimme 57 osumaa. Käytimme myös sanapareja vertaistuki ja 

kokemukset joilla saimme kolme osumaa. Peer support hakusanalla saimme 21 

osumaa. Hakusanat vertaistuki ja merkitys tuottivat kaksi osumaa. Linda yliopis-

tokirjastojen yhteistietokannasta sanalla vertaistuki 147 osumaa. Nelli portaalin 

kautta monihaulla saimme 814 osumaa sanalle vertaistuki ja sanalle kokemuk-

set saimme 68 osumaa. Sanaparille merkitys ja vertaistuki saimme Nelli portaa-

lin monihaulla 18 osumaa, sekä peer support sanoilla 140 osumaa. Etsimme 

sekä sähköisiä, että kirjoitettuja artikkeleita, väitöskirjoja, pro graduja ja opin-

näytetöitä sekä aiheeseen liittyvää muuta kirjallisuutta.  

 

Valintakriteerit olivat: 

 

1. Tutkimukset olivat julkaistu 2000-luvulla 

2. Tutkimukset kohdistuivat vertaistukea saaneisiin eri asiakasryhmiin. 

3. Tutkimukset vastasivat tutkimuskysymyksiimme. 

Näillä eri aineiston hankintamenetelmillä löysimme ja valitsimme opinnäyte-

työmme aineistoksi 20 tutkimusta. Tutkimuksista kolme oli väitöskirjaa, neljä 

opinnäytetyötä, 11 pro-gradua, yksi lisensiaattitutkimus, yksi terveyden ja hyvin-

voinninlaitoksen tekemä tutkimus sekä yksi sosiaali- ja terveysturvan keskuslii-

ton teettämä tutkimus. Nämä vastasivat tutkimuskysymyksiimme vertaistuen 

kokemuksista ja merkityksestä eri asiakasryhmissä.  
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5.2 Sisällön analyysi 

 

Tutkimusaineiston analysointimenetelmänä käytetään tässä opinnäytetyös-

sämme sisällönanalyysiä. Sitä on paljon käytetty analyysimenetelmänä hoitotie-

teellisissä tutkimuksissa. Sisällönanalyysillä pyritään saamaan kuvaus tutkitta-

vasta ilmiöstä tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. Sisällöanalyysin lopputulok-

sena tuotetaan tutkittavaa ilmiötä kuvaavia kategorioita. (Kyngäs & Vanhanen 

1999, 3.) 

 

Tutkimuksessa voidaan käyttää sisällönanalyysiä kahdella eri tavalla. Siinä ede-

tään joko aineistolähtöisesti eli induktiivisesti tai teorialähtöisesti eli deduktiivi-

sesti. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 3.) Tässä tutkimuksessa edetään aineistoläh-

töisesti, koska aineiston analyysimenetelmä käytetään sisällön analyysia.  

 

Aineistolähtöisen laadullisen eli induktiivisen aineiston analyysi on kolmivaihei-

nen prosessi johon kuuluvat aineiston redusointi eli pelkistäminen, aineiston 

klusterointi eli ryhmittely ja abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 110–111.) Sisällönanalyysillä saadut luokat ovat apu-

keino tarkastella tiivistäen tutkimusten tarjoamaa tietoa, ne eivät vielä ole kirjal-

lisuuskatsauksen tulos. Varsinainen tulos hahmottuu vasta sitten, kun saatujen 

luokkien sisällä tarkastellaan millaisia kuvauksia aiheista tutkimuksissa esite-

tään. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 124.) 

 

Sisällönanalyysi on menetelmä, jolla voidaan järjestään aineisto tiiviiseen ja sel-

keään muotoon sen sisällön muuttumatta. Laadullisen aineiston analysoinnilla 

pyritään luomaan hajanaisesta aineistosta selkeä ja yhtenäinen kadottamatta 

sen informaatiota. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 110.)  

 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi yhdistelee käsitteitä ja tuottaa näin vastauk-

sen tutkimustehtävään. Sisällönanalyysissä oleellista on tulkinta ja päättely. 

Näiden avulla empiirisestä aineistosta saadaan käsitteellisempi näkemys tutkit-

tavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 115.)  
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Luimme läpi alkuperäistutkimusten tiivistelmät ja tulokset sekä perehdyimme 

niiden sisältöön. Etsimme ja alleviivasimme alkuperäisilmaisut. Pelkistimme ja 

listasimme alkuperäisilmaisuista samankaltaisuuksia. Yhdistimme samankaltai-

set ilmaisut. Muodostimme niistä ensin alaluokat ja edelleen ylä- ja pääluokat. 

Etsimme vastausta tutkimuskysymyksiimme, jotka olivat: Mitä kokemuksia eri 

asiakasryhmillä on ollut vertaistuesta? Mikä merkitys vertaistuella on ollut eri 

asiakasryhmissä? Analysoimme erikseen kokemuksia ja merkitystä kuvaavat 

ilmaisut.  
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Vertaistuesta saaduista kokemuksista saimme 149 alkuperäisilmaisua. Pelkis-

tettyä ilmaisuja saimme 8, joista muodostimme alaluokat. 

 

 

Pelkistetyt ilmaisut   Alaluokka 

 
 
 
 
Saman kokemuksen jakaminen    
    Mahdollisuus jakaa asioita 
Tasavertaisuuden kokeminen 
 
 
Uuden tiedon saaminen   Tuki 
Vertaistuen saaminen 
 
 
Erilaisten tunnetilojen salliminen 
Myönteinen ilmapiiri   Elämän ilon löytyminen 
 
 
Myötätunnon saaminen Myönteinen tunne yhdessä 

olosta 
Uuden voiman saaminen   
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Pelkistetyistä ilmauksista muodostimme alaluokan, joista saimme neljä ilmaisua 

kokemuksista. Edelleen muodostimme yläluokan, johon saimme kaksi ilmaisua 

ja pääluokan, johon saimme yhden ilmaisun. 

 
 
TAULUKKO 2. Vertaistuen kokemukset 

Alaluokka  Yläluokka  Pääluokka  
 
 

  

Mahdollisuus jakaa asi-
oita 

  

Tuki Itsetunnon vahvistumi-
nen 

 

 
 

 Henkisen ja sosiaalisen 
tuen saaminen 

Elämän ilon löytyminen Vuorovaikutustaitoja li-
säävä avoin ilmapiiri 
 

 

Myönteinen tunne yh-
dessäolosta 
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Vertaistuen merkityksestä saimme 120 alkuperäisilmaisua. Pelkistettyjä ilmaisu-

ja saimme 9, joista muodostimme alaluokat.  

 
 
 
 
Pelkistetyt ilmaisut   Alaluokka 
 
 
 
 
Tukee julkisia palveluja    Tuen saaminen 
Sosiaalista tukea antava 
 
 
Vertaistuki    Yksilönä vahvistuminen 
Yhteisöllisyys 
Uusia ihmissuhteita 
 
 
Usko tulevaisuuteen 
Uusia näkökulmia 
    Toivon vahvistuminen 
 
 
Itsensä hyväksyntä 
Uusien mahdollisuuksien saaminen  Usko omiin mahdollisuuksiin 
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Alaluokiksi saimme neljä ilmaisua merkityksestä, yläluokaksi kaksi ilmaisua ja 

yhden pääluokan. 

 
TAULUKKO 3. Vertaistuen merkitykset 
 
Ala luokka  Yläluokka  Pääluokka  
 
 

  

Tuen saaminen Kannustaminen  
Yksilönä vahvistuminen   
 
 

 Voimaantuminen 

Toivon vahvistuminen Uudelleen suuntautumi-
nen 

 

Usko omiin mahdolli-
suuksiin 
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

 

Opinnäytetyömme päätuloksiksi, mitä kokemuksia eri asiakasryhmillä on ollut 

vertaistuesta, saimme, että vertaistukiryhmissä asiakkaat saivat henkistä ja so-

siaalista tukea ja merkitystä analysoidessamme tuloksena oli, että asiakkaat 

voimaantuivat. 

 

 

6.1 Vertaistuen kokemusta kuvaavat tulokset:  

 

Vertaistuen kokemuksia analysoidessamme saimme tuloksiksi, että vertaistuki 

ryhmissä asiakkaat saivat pääasiallisesti henkistä ja sosiaalista tukea. 

 

 

6.1.1 Henkinen ja sosiaalinen tukeminen 

 

Analyysimme tuloksena pääluokaksi saimme henkisen ja sosiaalisen tuen saa-

misen, mikä koostuu yläluokista itsetunnon vahvistuminen ja vuorovaikutustaito-

ja lisäävä avoin ilmapiiri. 

 

 

6.1.2 Itsetunnon vahvistaminen 

 

Opinnäytetyömme mukaan asiakkaan itsetunnon vahvistaminen koostuu kyvys-

tä jakaa asioita, esimerkeistä toisten selviytymisestä Kytöharjun (2003, 43, 48) 

tutkimuksessa tähän liittyy kokemusten jakaminen samassa tilanteessa olevien 

kanssa, kokemusten vertailu, sekä samanlaiset vaiheet, itsetunnon vahvistami-

nen, usko omiin kykyihin sekä varmuus toimia. Muurisen (2009, 41) tutkimuk-

sessa vain saman kokeneen kanssa voi jakaa samankaltaisia haasteita ja tun-

temuksia. Erityistä tukea saa sairausprosessin aikana muilta sairastuneilta.  

 

Jantusen (2008, 54, 61, 63) tutkimuksessa nousi tärkeäksi keskinäinen vuoro-

vaikutus ja samaa kokevat, voimaantuminen sekä keskinäinen välittäminen. 
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Rouvali (2007, 40) toi esiin, että vertaistuesta sai voimavaroja jaksamiseen. An-

tikainen (2005, 59) nosti esiin vertaistuesta saadun emotionaalisen tuen. Koto-

virran tutkimuksessa (2009, 170) korostui sisäisen riittävyyden tunne. Hintsala 

(2007, 79) kuvaa vertaistuen kokemuksen kantavaksi voimaksi tutkimukses-

saan lestadiolaisäitien Internet-yhteisössä. Pennanen (2007, 71) kuvaa tutki-

muksessaan oman elämän uuden arvostuksen tärkeyttä tutkittavilleen.  

 

Huttusen tutkimuksessa toteutettiin lasten suruleiri kuoleman kokeneille perheil-

le. Tulokseksi saatiin, että samankaltaisen elämäntilanteen vertaisuuden jaka-

minen, toi aikuisille tukea heidän surussaan. Vertaistuen ohella leiri tarjosi osal-

listujille vahvan yhteisöllisyyden kokemuksen. Yksinäisyyden ja erilaisuuden ko-

kemukset lieventyivät. (Huttunen 2008, 57.) 

 

 

6.1.3 Vuorovaikutustaitoja lisäävä avoin ilmapiiri  

 

Opinnäytetyömme tulosten mukaan vuorovaikutustaitojen lisääntyminen liittyy 

myönteisen yhdessäolon tunteeseen ja sen myötä elämänilon löytymiseen. Ky-

töharjun (2003, 45) tutkimuksessa kokemusten vertailu, tiedon ja ajatusten sekä 

positiivisten ja negatiivisten tunteiden jakaminen ja omien tunteiden hyväksymi-

nen liittyivät avoimeen ilmapiiriin. Mikkosen (2009, 187–188) mukaan avoin il-

mapiiri mahdollisti toimintaa ja tunteiden vaihtoa, lisäsi tietoa, rohkaisi, antoi tur-

vaa ja suojaa sekä toimi tietolähteenä. Rouvalin (2007, 38) tutkimuksessa avoin 

ilmapiiri mahdollisti tunteiden purkamisen turvallisessa ympäristössä. 

 

Kotovirran tutkimuksessa (2009, 170) avoin ilmapiiri lisäsi sosiaalisen kyvyk-

kyyden tunnetta. Lehtosen (2004, 41, 55–57) mukaan ryhmän tuki luo kannus-

tavan ja hyvän ilmapiin. Miettinen (2008, 50, 59–60) toteaa tutkimuksessaan, 

että avoin ilmapiiri helpotti puhumista ja omien kokemusten käsittelyä sekä lisä-

si yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Lindroosin ja Palasvirran (2008, 41) mukaan 

avoin ilmapiiri lisäsi hyvää ryhmähenkeä ja oli henkireikä arjessa. Ahon (2004, 

77–78) tutkimuksessa avoin ilmapiiri nopeutti omasta surusta selviytymistä ja 

arjesta irtautumista. 
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Väitöskirja vanhusten yksinäisyydestä osoitti, että yksinäisyys, sosiaalinen eris-

tyneisyys ja yleinen turvattomuuden tunne ovat erillisiä ja erilaisia kokemuksia. 

Tutkimuksen toisessa osassa, missä psykososiaalinen kuntoutusryhmä (PGR.) 

perustettiin, osoitettiin, että tämän ryhmän lähestymistapa lievitti vanhusten yk-

sinäisyyttä. Tämän tutkimuksen mukaan PGR voi myös auttaa sairaanhoitajia 

löytämään keinoja vanhusten yksinäisyyden lieventämiseen. (Savikko 2008, 62, 

64, 67.)  

 

 

6.2 Vertaistuen merkitystä kuvaavat tulokset 

 

Vertaistuen merkitystä analysoidessamme saimme tuloksiksi, että vertaistuella 

oli voimaannuttava merkitys asiakkaille. 

 

 

6.2.1 Voimaantuminen 

 

Analyysimme tuloksena saimme pääluokaksi voimaantumisen, mikä koostuu 

yläluokista kannustaminen ja uudelleen suuntautuminen. 

 

 

6.2.2 Kannustaminen 

 

Räisänen (2007, 31) tutkimuksen mukaan kannustamista ja tukemista pidetään 

tärkeänä asiana vertaistukiryhmässä. Lehtonen (2004, 41) kuvaa tutkimukses-

saan vertaistuella olleen tukea ryhmäläisten laihduttamiselle. Tukea saatiin 

ryhmäläisiltä ja ryhmänvetäjiltä, ja se koettiin myös vinkkeinä ja neuvoina. Jal-

kasen (2007, 73) tutkimuksen yhdeksi merkityksellisimmistä tutkimustuloksista 

nousi vertaisryhmä ja sen tuki.  

 

Miettinen (2008, 58, 81) on tutkinut ryhmähoitoon osallistumisen merkitystä so-

siaalistentilanteiden pelosta kärsiville. Tutkimusten tulosten perusteella vertais-

tuki koettiin ryhmähoidossa hyvin merkitykselliseksi. Vertaistukeen liitettyjä 
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teemoja olivat samassa tilanteessa olevien tuki, vertailu muiden tilanteeseen 

sekä yhteenkuuluvaisuuden tunne. 

 

Rajalinin (2009, 80) tutkimuksessa vertaistuella oli suuri merkitys hyvälle elä-

mälle sekä yhteiskuntaan sitoutumiselle. Pennanen (2007, 76) tutkiessaan ver-

taistuen merkitystä Irti Huumeista Ry:n läheisille tarkoitetuissa vertaistukiryh-

missä, sai yhdeksi tutkimustulokseksi, että vertaistuen avulla ryhmäläiset voi-

mistuivat jaksaakseen ja selvitäkseen arjen tuomista haasteista paremmin. Ko-

tovirran (2009, 169–170.) tutkimuksessa huumeriippuvuudesta toipumisesta, 

toveriseuratoimi sosiaalisen pääoman rakentajana ja osallistujien oma sisäinen 

riittävyyden ja sosiaalisen kyvykkyyden tunne nousi muita auttamalla. Vertais-

toiminta myös tuki uusien ihmissuhteiden löytymistä. 

 

Antikaisen (2005, 59) tutkimuksessa omaishoitajien kokemuksista vertaistuesta 

nousi yhdeksi tutkimustulokseksi miten omaishoitajat olivat saaneet vertaisryh-

mässä emotionaalista ja tiedollista tukea. Muurinen (2009, 41) tutkiessaan rin-

tasyöpäpotilaiden kokemuksia liitännäishoitojen aikana sai yhdeksi tutkimustu-

lokseksi miten toisilta potilailta saatu vertaistuki nousi merkitykseltään hyvin tär-

keäksi. Kytöharjun (2003, 52) tutkimuksessa äitien jaksamisesta ja vertaistuesta 

Internetin keskustelu palstalla ilmeni, että äidit saivat tukea toisiltaan asioiden 

jakamisen, huumorin ja itsetuntoon vaikuttamisen kautta.  

 

 

6.2.3 Uudelleen suuntautuminen 

 

Opinnäytetyömme mukaan uudelleen suuntautuminen koostuu toivon vahvis-

tumisesta ja uskosta omiin mahdollisuuksiin. Räisäsen tutkimuksessa (2007, 

25) vertaistuen merkitys ilmeni toivon ylläpitämisenä ja vahvistumisena. Jantu-

sen (2008, 44) tutkimus tuotti yhtenä tuloksena sen, että usko omiin mahdolli-

suuksiin lisääntyi. Rajalinin (2009, 80) tutkimuksessa voimaantuminen auttoi 

yksilöitä ja ryhmiä ottamaan vastuuta elämästään sekä saavuttamaan tavoittei-

taan. Lehtonen (2004, 66) kuvaa, miten Painonvartijaryhmässä ryhmäläiset 

saavat itselle voimaa toteuttaa aikeitaan ja ottavan vastuun toiminnastaan. Mik-

kosen (2009, 148, 168) tutkimuksessa vertaistuen merkitys koettiin joissain ta-
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pauksissa vastaavan ammattilaisten antamia palveluja ja tukea. Sen merkitys 

oli neuvoja antava, sairastuneen sosiaalinen turvallisuus, terveyden ja yleisen 

hyvinvoinnin lähde. Rouvalin (2007, 42) mukaan vertaistukiryhmän merkitys tuli 

esille nuoren itsenäistymistä tukevana. 
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7 TUTKIMUKSEN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

 

 

Tutkimuksen eettiseen arviointiin kuuluu selvittää mihin tarkoitukseen tutkimusta 

tarvitaan ja mikä on tutkijoita askarruttava tutkimuskysymys (Leino-Kilpi & Väli-

mäki 2003, 289). Lisäksi tulee miettiä, mitä aihetta lähdetään tutkimaan ja ke-

nen ehdoilla aihe valitaan (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 26, Tuomi & Sa-

rajärvi 2002, 126). Tutkimusaiheen valinta on eettinen valinta. Aiheen eettiseen 

pohdintaan kuuluu näin ollen selkiyttää, kenen ehdoilla tutkimusaihe valitaan ja 

miksi tutkimukseen ryhdytään. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 126.)  

 

Jokaisessa tutkimuksessa on peruskysymyksenä, mitä valitaan tutkittavaksi ja 

mitä ei. Tutkimusongelmien valinnassa on tärkeää, että tutkittava aihe on rajattu 

(Leino-Kilpi 2003, 288.) Tässä opinnäytetyössämme rajasimme valitut tutkimuk-

set 2000-luvulla tehtyihin, koska halusimme tuoda tuoretta tutkimustietoa sai-

raanhoitajien koulutukseen ja käytäntöön. Opinnäytetyömme luotettavuutta lisää 

mielestämme se, että työmme pohjautuu alan väitöskirjojen, pro-gradujen ja 

opinnäytetöiden antamaan tietoon. Tekijän oikeuksien kunnioittaminen näkyy 

työssämme siten, että lainausten lähdeviitteet löytyvät tekstistä ja lähdeluette-

losta. 

 

Tutkimuksen tietolähteissä tulee huomioida, että tutkimuksesta aiheutuu mah-

dollisimman vähän haittaa tutkittavalle (Leino-Kilpi 2003, 289). Opinnäytetyöm-

me aineisto perustuu kirjallisuuskatsaukseen, tästä johtuen emme tarvinneet 

tutkimuslupaa. 

 

Tutkijan on pystyttävä pelkistämään aineistoaan niin, että se kuvaa mahdolli-

simman luotettavasti tutkittavaa ilmiötä (Latvala, Vanhanen-Nuutinen 2001, 36). 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnista ei ole olemassa yksiselittei-

siä ohjeita. Tutkimusta arvioidaan kokonaisuutena, jolloin sen sisäinen johdon-

mukaisuus painottuu. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 135.)  

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta parantaa tutkijan tarkka selostus tutki-

muksen toteuttamisen kaikista vaiheista kuten aineiston tuottamisen olosuhteis-
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ta, ajasta, häiriötekijöistä jne. Myös tulosten tulkinnalle on tutkijan esitettävä pe-

rustelunsa tutkimuksen luotettavuuden varmistamiseksi. (Hirsjärvi ym. 2004, 

217–218.) Opinnäytetyömme luotettavuutta lisäsi mielestämme myös se, että 

kävimme yhdessä läpi valitsemamme tutkimusaineiston. Luokittelemme aineis-

ton ensimmäisen kerran tammikuussa 2010 ja toisen kerran lokakuussa 2010. 

 

Työmme luotettavuutta heikentävänä tekijänä pidämme sitä, että meillä ei ollut 

aikaisempaa kokemusta kirjallisuuskatsauksen tekemisestä. Tutkimuskysymyk-

sissämme sanat kokemus ja merkitys lisäsivät työmme haasteellisuutta ana-

lysointivaiheessa, koska ne olivat niin samankaltaisia. 



32 

8 YHTEENVETO TULOKSISTA  

 

 

Tässä opinnäytetyössämme kuvasimme kirjallisuuskatsauksen avulla vertaistu-

en kokemusta ja merkitystä eri asiakasryhmissä. Opinnäytetyömme päätulok-

siksi kokemusta analysoidessamme saimme, että vertaistukiryhmissä asiakkaat 

saivat vertaistuesta henkistä ja sosiaalista tukea. Merkitystä analysoidessamme 

tuloksena oli, että asiakkaat voimaantuivat vertaistuen avulla. Tukiryhmiin osal-

listuneiden asiakkaiden kokemukset vertaistuesta olivat pääsääntöisesti myön-

teisiä ja monille ryhmät antoivat mahdollisuuden aloittaa uusi, parempi elämä tai 

saada uutta ymmärrystä ja erilaisia näkökulmia mieltä painaneisiin ja elämää 

hankaloittaneisiin asioihin. 

 

 

8.1 Yhteenveto vertaistukiryhmän kokemuksista 

 

Vertaistukiryhmissä koettiin, että mahdollisuus jakaa asioita ja toisten osallistu-

jien tuki johtivat asiakkaiden itsetunnon vahvistumiseen. Siihen liittyi kokemus-

ten jakaminen samassa tilanteessa olevien ja saman kokeneiden kanssa, ko-

kemusten vertailu, usko omiin kykyihin, varmuus toimia, keskinäinen välittämi-

nen, mahdollisuus jakaa asioita ja emotionaalinen tuki. (Kytöharju 2003, 45, 

Muurinen 2009,41; Jantunen 2008, 54, 61, 63; Antikainen 2005, 59.) 

 

Vertaistukiryhmissä koettu elämänilon löytyminen ja myönteinen tunne yhdes-

säolosta johtivat ryhmänjäsenten keskinäisiä vuorovaikutustaitoja lisäävään 

avoimeen ilmapiiriin. Vertaistukiryhmä koettiin henkireikänä arjessa ja ryhmän 

tuki oli kannustavaa ja lisäsi sosiaalisen kyvykkyyden tunnetta.( Lindroos & Pa-

lasvirta 2008,41, Lehtonen 2004,41,55–57; Mikkonen 2009 187–188, Rouvali 

2007,38;Kotovirta 2009,170; Miettinen 2008,50,59–60; Aho 2004,77–78.) 

 

 

 

8.2 Yhteenveto vertaistukiryhmän merkityksestä 
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Vertaistuen merkitys korostui tuen saamisena ja yksilön vahvistumisena, jonka 

seurauksena vertaistukiryhmissä toisien kannustaminen lisääntyi. Kannustusta 

ja toisten vertaisten tukemista pidettiin useassa tutkimuksessa merkittävänä tu-

loksena. Vertaistuella oli myös suuri merkitys asiakkaiden hyvälle elämälle, ar-

jessa jaksamiselle ja yhteiskuntaan sitoutumiselle. Toivon vahvistuminen ja us-

ko omiin mahdollisuuksiin lisäsivät uudelleen suuntautumista. Asiakkaat oppivat 

ottamaan vastuuta elämästään ja saavuttamaan tavoitteitaan. (Räisänen 

2007,31; Jalkanen 2007,73; Rajalin 2009,80; Pennanen 2007,76; Antikainen 

2005,59, Muurinen 2009,41; Kytöharju 2003,52; Mikkonen 2009,168; Rouvali 

2007 41–42; Hintsala 2007,81.) 
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9 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyömme tekeminen oli pitkäkestoinen ja haasteellinen prosessi. Työ 

haastoi meitä etsimään ja käsittelemään näyttöön perustuvaa tutkimustietoa. 

Opimme hakemaan tietoa ja hyödyntämään sitä. Opinnäytetyömme aihe, ver-

taistuki, oli mielenkiintoinen ja ajankohtainen, mutta sen toteuttaminen kirjalli-

suuskatsauksena oli haasteellisempaa kuin olimme odottaneet. Vaikeuksia tuot-

ti aiheemme tarkka rajaus, keskeisten asioiden poimiminen ja sisällön tiivistä-

minen. Yhteistyömme sujui kuitenkin hyvin ja pääsimme aivan käytännössä ko-

kemaan kuinka suuri merkitys toiselta saadulla vertaistuella on.  

 

Sairaanhoitajan tulisi työssään tiedostaa oman ammatillisen tukensa lisäksi asi-

akkaiden vertaistuen tarve ja osata ohjata heitä vertaistukiryhmiin, koska tukea 

tarvitsevat asiakkaat eivät ehkä osaa hakeutua niihin. Mielestämme tietoa ver-

taistukiryhmistä ja niihin hakeutumisista ja asiakkaille koituvan hyödyn tiedos-

tamisesta pitäisi lisätä sairaanhoitajien peruskoulutukseen, koska tutkittu tieto ei 

kuitenkaan aina tavoita käytännön hoitotyön tekijöitä työssä vallitsevan kiireen 

ja resurssipulan vuoksi. Valmistuneet sairaanhoitajat voisivat viedä uusinta tie-

toa työpaikoilleen ja työpaikkakoulutuksiin. Opinnäytetyömme tuloksista hyöty-

vät alan ammattilaiset ja opiskelijat.  

 

Opinnäytetyömme osoitti sen, että vertaistukiryhmät tarjosivat asiakkailleen jat-

kuvaa tukea vähentäen osaltaan terveydenhuollon kustannuksia, mutta se ei 

kuitenkaan voi kokonaan korvata ammatillista tukea, eikä sille yksin saa jättää 

vastuuta asiakkaiden toipumisesta.  

 

Vertaistukiryhmien myötä asiakkaiden elämänpiiri laajeni ja elämänlaatu parani 

monin eri tavoin. Vertaistukiryhmissä asiakkaat voimaantuivat puhumalla, kuun-

telemalla toisiaan, samaistumalla toisten vertaisten elämäntilanteisiin ja teke-

mällä asioita yhdessä. Monelle vertaistukiryhmään osallistujalle auttamisen koh-

teena oleminen on tullut tutuksi, mutta ryhmissä he ovat päässeet myös autta-

maan muita, ja tämä roolin vaihdos on kohentanut merkittävästi heidän itsetun-

toaan. 
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Opinnäytetyötä tehdessämme opimme kuinka tarpeellista sairaanhoitajan on 

työssään tietää vertaistukiryhmien toiminnasta., koska yhteiskunta ei pysty käy-

tettävissä olevilla ja ilmeisesti entisestään vähenevillä resursseillaan vastaa-

maan kokonaisvaltaisesti terveydenhuollon lisääntyviin tarpeisiin ja näin ollen 

tarvitaan uusia, kustannustehokkaita ja tuloksellisia ideoita asiakkaiden tervey-

den- ja sairauden hoitoon. Vertaistukiryhmiä hyödyntämällä on mahdollista saa-

vuttaa hyviä tuloksia ja lisätä asiakkaiden hyvinvointia pienin kustannuksin.  

 

Opinnäytetyömme osoitti, että jo pelkällä kuulluksi tulemisella asiakkaiden hy-

vinvointi lisääntyi merkittävästi. Vertaistukiryhmissä asiakkaat saivat henkistä ja 

sosiaalista tukea ja voimaantuivat. Opinnäytetyömme aihetta valitessamme 

koimme, että vertaistuki on ja tulee olemaan lisääntyvä ja tärkeä tukimuoto. 

Tämän opinnäytetyömme tekeminen on vahvistanut käsitystämme. 

 

Jatkotutkimushaasteena pidämme tutkimuksen tekemistä, mikä osoittaisi kuinka 

usein sairaanhoitajat käytännön työssään ohjaavat asiakkaita vertaistukiryhmiin. 

Aihetta voisi esittää toteutettavaksi sairaanhoitajakoulutuksen opinnäytetyönä  
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LIITE 2:Aineiston analyysitaulukko 

 
Vertaistuen kokemusta kuvaavat ilmaisut 
 
 
Alkuperäisilmaukset    Pelkistetyt ilmaukset 
 
 
Kokemusten jakaminen samassa tilanteessa olevien kanssa 
Samanlaisia vaiheita 
Saman kokenut voi tietää miltä tuntuu 
Samankaltaiset haasteet ja tuntemukset 
Samaa kokevat      
Ei ole yksin asioiden kanssa     
Saman kokenut 
Samassa tilanteessa oleva     
Kokemuksia samassa tilanteessa olevien kanssa    
Sama elämän tilanne      
Samankaltaiset kokemukset     
Samalla aaltopituudella      
Samassa tilanteessa olevien tuki 
Samaistuminen toisen asemaan 
Liittoutuminen saman kokeneiden kanssa tärkeä 
Samankaltaisten kokemusten jakaminen 
Kokemusten vertailu    Saman kokeneet 
Keskinäinen vuorovaikutus     
Helppo puhua ja käsitellä   
Vertailu muiden ryhmäläisten tilanteeseen    
Kokemusten jakaminen 
Mielipiteiden esittäminen      
Keskustelu      
Puhuminen 
Mahdollisuus jutteluun 
Saa kertoa jollekin     
Keskustelu      
Yhdessä keskustelu     
Puhumalla jaksaminen 
Kuuntelu      
Arvokasta, että kuuntelee toista 
Toisten kuuntelu 
 
 
Yhteyteen kuuluminen     
Yhteisöllisyys 
Yhteenkuuluvaisuuden tunne 
Asioiden tekeminen yhdessä 
Tasavertaisina jäseninä     
Tasavertaisina vanhempina 
Yhteenkuuluvaisuuden tunne    Tasavertaisuus 
Yhteenkuuluvaisuuden tunne saman kokeneiden kanssa 
Sietokyky saman kokeneita kohtaan    
Sitouttajina taustayhteisöön 
Tiedon ja ajatusten jakaminen 
Mahdollisuus jakaa omaishoitajan arki    
Huomaaminen     
Yhdessäolo 
Keskinäinen välittäminen 
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Alkuperäisilmaukset     Pelkistetyt ilmaukset  
 
 
Vieraantuneisuuden tunne vähenee 
Avoin ilmapiiri 
Hyvä ilmapiiri      
Ryhmähenki oli hyvä     
Ryhmäkoko pieni     
Huumori 
Huumori      
Huumori      
Tärkeä 
Tarpeellista 
Tärkeä      
Toisten edistyminen tärkeää 
Tärkeä     Myönteinen ilmapiiri 
Aitoa ymmärtämistä 
Toinen toisensa ymmärtäminen    
Ymmärrys  
Varmuutta toimia 
Usko omiin kykyihin ja taitoihin    
Kannustus 
Kannustus       
Kannustavaa      
Rohkaisu 
Rohkaisu      
Rohkaiseminen 
 
 
Voimaantuminen     
Voimavaroja 
Voimavaroja jaksamiseen 
Kantava voima    Uutta voimaa tuova 
Voimaantuminen      
Oman elämän uusi arvostus     
Kärsivällisyyden vahvistaminen    
Voimaannuttava vaikutus 
Henkireikä arjessa     
Arjesta irtaantuminen 
 
 
Uupumista ennaltaehkäisevä 
Saivat ja antoivat vertaistukea 
Saa vertaistukea 
Vertaistukea kaivataan 
Varmistaa, että muut saavat vertaistukea    
Halu kouluttautua vertaistuki henkilöksi 
Vertaistukea saatiin toiminnasta    
Vertaistukea saatiin yhteisöllisyydestä 
Vertaistukea saatiin vertaisuudesta 
Vertaistukea saatiin ystävyydestä   Vertaistuen saaminen 
Ymmärrystä vertaisilta 
Tuki 
Turvaa      
Suojana 
Tärkeä tuki 
Tuki 
Tiedollinen tuki     
Emotionaalinen tuki 
Tuki 
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Tuki lastenhoidossa 
Tuki parisuhteessa     
Tuki jaksamisessa 
Tuki uskonelämässä 
Tuki muutossa 
Henkinen tuki 
Lohtu 
Tuki 
Tukeminen 
Tuen saanti 
Monenlaista tukea 
 
 
Tunteiden kokeminen 
Hyväksyy tunteensa 
Tunteiden vaihto    Myötätunnon  
Mahdollisuus purkaa tunteita    saaminen 
Sisäinen riittävyyden tunne      
Sosiaalisen kyvykkyyden tunne    
Helpotus 
Syyllisyyden tunteen lieveneminen 
Myötätunnon osoittaminen 
Osanotto 
Yhdessä sureminen 
Isien suru      
Mahdollisuus käsitellä yhdessä omaa surua    
Nopeutti omasta surusta selviytymistä 
 
 
Mielipiteiden esittäminen kärjistynyttä 
Viestien aitous mahdoton tarkistaa 
Tukiryhmät piti löytää itse 
Liikaa tietoa 
Vaikea sisäistää    
Taipumus sisäpiirin suosimiseen 
Mielipiteen vaihtoa vapaammin 
Vuorovaikutus voisi olla vapaampaa 
Tuen antaminen oli vaativaa      
Tuen antaminen ei kuulu heille 
Liikaa keskustelua 
Vaihtuva ryhmä      
Mitä toiset ajattelevat 
Jätetään jotain sanomatta    Erilaisten tunnetilojen 
Leimaantumisen pelko    salliminen 
Keskinäinen puhumisen vaikea ilman puolisoa 
Enemmän keskustelua 
Enemmän miehiä 
Enemmän keskustelua muutoksista 
Loukatuksi tuleminen 
Tunsivat olonsa epämukavaksi 
Ei hyväksytä 
Hämmästely 
Vähättely 
Nimittely     
Haistattelu     
Provosointi     
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Alkuperäisilmaisut    Pelkistetytilmaisut
     
 
Käytännön vinkkejä 
Asiatiedon kertominen     
Avunpiiriin ohjaus 
Toimintaa 
Tietolähteenä 
Uusia haasteita    Uuden tiedon  
Tiedon saanti     saaminen 
Informaation saaminen 
Selviytymiskeinoja 
Tietoja 
Neuvoja 
Vinkit ja neuvot 
Antaa käytännön neuvoja 
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Vertaistuen merkitystä kuvaavat ilmaukset 
 
 
Alkuperäisilmaukset     Pelkistetyt ilmaukset  
 
 
Julkisia palveluja täydentävä 
Vähentää julkisten palvelujen käyttöä   Tukee julkisia 
Julkisten tulonsiirtojen ja palvelujen tarve saattaa vähentyä  palveluja 
Tärkeä ehkäisevän mielenterveystyön toiminta muoto 
Yhteiskuntaan sitoutuminen 
 
 
Sairastuneen sosiaalinen turvallisuus 
Verkostoinnin mahdollisuus 
Hoitorinkien muodostuminen     
Merkittävä keskustelukanava 
Tietoa omasta sairaudesta 
Vertaisryhmän tuki Internetissä 
Tukiverkosto     
Tukiverkoston syntyminen 
Sosiaalinen tuki 
Toisistaan huolehtiminen  
Apu omaan elämäntilanteeseen 
Apu ongelmiin 
Ymmärrys ja tuki 
Toisten potilaiden tuki 
Tukimuoto 
Arjessa tukeminen    Sosiaalista tukea  
Tukee nuorten itsenäistymistä   antava 
Tukea toisille 
Auttaa selviytymisessä 
Apua jaksamiseen     
Neuvot ja kokemusten jakaminen 
Edesauttaa jaksamista 
Auttaa muita 
Apua stressinhallintaan ongelmatilanteissa 
Toipumisen tukeminen 
Päihteetön tuki 
Aitoa huolehtimista 
Auttavat toinen toisiaan 
Henkinen tuki 
Vertaisryhmän tuki     
Tuki laihduttamiseen 
Auttaa jaksamaan 
Kiinnostus ja tuki 
Raittiuden tuki 
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Alkuperäisilmaukset    Pelkistetyt ilmaukset  
 
 
Huumori 
Huumorilla kevennettiin tunnelmaa    
Huumorin avulla helpompi käsitellä vaikeita asioista   
Yhteinen huumori 
Tärkeä 
Tärkeä merkitys hyvinvoinnille 
Ryhmäläisillä ja ohjaajilla tärkeä merkitys 
Vertaistuen korvaamaton apu    
Vertaistuen merkitys suurempi kuin muun vapaaehtoistoiminnan 
Vastaa tuen tarpeisiin joihin ammatillinen apu ei pysty 
Mahdollisuus tarjota vastavuoroisia ihmissuhteita  Vertaistuki 
Vertaistuen avulla voimaantuminen 
Voimaantuminen  
Itselle voimaa toteuttaa aikeitaan 
Hyödyllinen ja voimaannuttava 
Voimavara      
Isyyden vahvistuminen 
Vahvistus omaan tapaan ajatella ja toimia 
Itseluottamuksen vahvistuminen 
Vahvistus omaan isyyteen 
 
 
Sosiaaliset suhteet 
Parempi ihmisten välinen toiminta 
Vuorovaikutus 
Yhteistoiminta  
Yhteisöllisyys     Yhteisöllisyys 
Toiminta vie yhdessä eteenpäin 
Kaikki samassa tilanteessa 
Yhteisöllisyys 
Yhteinen suru ja pettymys 
Kontrolli 
 
 
Uudet ihmissuhteet 
Uusien ilmisuhteiden löytyminen 
Kuin toinen koti    Uusia ihmissuhteita 
Uudet ihmissuhteet 
 
 
Yksilöllisten kokemusten merkitys 
Kunnioitus 
Motivaatio 
Positiivinen palaute 
Toivon ylläpitäminen    Usko tulevaisuuteen 
Vahvistaminen 
Jaksaminen 
Kannustaminen 
Myötäeläminen 
Kuuntelu 
Parempi mieli 
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Alkuperäisilmaukset    Pelkistetyt ilmaukset  
 
 
Uusi näkökulma 
Uusi toimintamalli 
Vastuunotto omasta elämästä 
Tavoitteiden saavuttaminen 
Työkaluja arjen tilanteisiin    Uusia näkökulmia 
Tavoitteisiin pääsy 
Voivat löytää uudelleen itsensä 
Enemmän oman elämänsä asiantuntija 
 
 
Tilan löytäminen 
Aito ihmisten kohtaaminen 
Sosiaalisen pääoman kasvaminen 
Kiinnostus toisen tilanteeseen   Itsensä hyväksyntä 
Rohkaisu ja apu toiselle 
Sama päämäärä ja tavoite 
Hyväksytään sellaisen kuin on 
Samaistuminen samaan elämäntilanteeseen 
 
 
Mahdollisuus vaihtaa ajatuksia 
Mahdollisuus keskustella 
Samankaltaiset kokemukset 
Kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen 
Hyväksytyksi tuleminen 
Kanssa eläjänä oleminen 
Keskusteluyhteyden parantuminen   Uusia 
Kunnioituksen lisääntyminen    mahdollisuuksia 
Oman vapaa-ajan ottamisen mahdollisuus 
Suuri merkitys jaksamiseen ja tyytyväisyyden kokemiseen 
Ilojen ja surujen jakaminen 
Merkitys hyvälle elämälle 
Ajatusten vaihto 
Omien kokemusten peilaaminen 
Turvallisuus arjen tilanteisiin 
Mahdollisuus keskusteluun 
Omasta tilanteesta kertominen 
 

 


