
 

 

TULOKSET 
Mindfulness-harjoitteita voidaan toteuttaa eri tavoin strukturoitujen interven-
tioiden avulla a, b ja ne voivat sisältää erilaisia harjoitteita a, b, kuten oman 
kehon tuntemusten kuuntelemista ja tunnistamista a, keskittymisharjoituksia 
a, rentoutumisharjoituksia b, joogaa b tai ohjattuja mielikuvaharjoitteita a, b. 
Harjoitteita voidaan toteuttaa ryhmämuotoisesti a, b tai yksin a, b sekä kasvok-
kain a, b tai teknologiaa hyödyntäen a, b. Harjoitteiden kestot voivat vaihdella 
10 minuutin päivittäisistä harjoitteista viikoittaisiin 30-120 minuutin harjoittei-
siin tai erilaisiin useamman päivän retriitteihin a, b. 
 
 
Mindfulness-harjoitteiden avulla on mahdollista vähentää 

• stressitasoa a 

• ahdistuneisuutta a, b 

• masentuneisuutta a, b 

• työuupumusta a 

• myötätuntouupumusta a 

• turhautumisen ja vihan tunteita b 
 
Mindfulness-harjoitteiden avulla on mahdollista lisätä 

• työtyytyväisyyttä a, b 

• yksilön hyvinvointia a 

• yksilön elämänlaatua a 

• mielenrauhaa ja seesteisyyttä a, b 

• myötätuntoa itseä kohtaan a, b 
 

Mindfulness-harjoitteiden avulla on mahdollista edistää 

• vuorovaikutusta potilaiden ja työkavereiden välillä b 

• herkkyyttä kohdata potilaan kokemukset b 

• valmiuksia kohdata ja käsitellä kompleksisia tilanteita b 

• ongelmanratkaisukykyjä b 

• potilasturvallisuutta b 
 
Mindfulness-harjoitteiden toteuttamiseen voi liittyä haasteita, kuten  

• ajanpuute osallistua harjoitteisiin b 

• harjoitteisiin liittyvä epämukavuuden tunne b 

• omien päivittäisten harjoittelurutiinien ylläpitäminen b 
 

 

 

TAUSTA 
Hoitotyö on  fyysisesti ja  psyykki-
sesti kuormittavaa1. Psyykkinen 
kuormittuminen voi johtaa stressiti-
laan, joka puolestaan voi olla yh-
teydessä  koettuun työhyvinvointiin 
ja elämänlaatuun2. Koettu stressi 
voi lisätä hoitovirheiden todennä-
köisyyttä3 ja olla näin yhteydessä 
potilasturvallisuuteen ja sen vaa-
rantumiseen4. Hoitotyössä sai-
raanhoitajien hyvinvointia voidaan 
lisätä yksilölähtöisillä ja organisaa-
tiolähtöisillä interventioilla sekä 
näiden yhdistelmillä5. Yksilöläh-
töisten interventioiden tavoitteena 
on stressin hallinnan lisääminen4 
sekä yksilöllisen resilienssin vah-
vistaminen5,6. Tällaisia yksilölähtöi-
siä interventioita ovat esimerkiksi 
erilaiset hengitys- ja rentoutumis-
harjoitukset sekä lihasharjoituk-
set5. Mindfulness-harjoitteet ovat 
yksi keino vähentää stressiä eri-
laisten harjoitteiden, kuten hengi-
tys- tai rentoutumisharjoitusten, 
avulla6. Mindfulness, käännetään 
usein suomeksi tietoisuustaidot, 
perustuu tietoiseen läsnäoloon ja 
havainnointiin, jonka harjoitteissa 
keskeistä ovat pysähtyminen, tark-
kaavuuden suuntaaminen, keskit-
tyminen ja havainnointi7. 
 

YHTEENVETO  

Ottamalla sepelvaltimotautia sairas-

tava mukaan oman hoitonsa suunnit-

teluun ja rohkaisemalla häntä selviy-

tymään sairautensa omahoidosta, 

voidaan tukea potilasta vähentämään 

tupakointia sekä lisäämään fyysistä 

aktiivisuutta, jolloin myös kokonais-

kolesterolitaso saattaa laskea. Lisäksi 

potilaslähtöinen hoito parantaa joil-

takin osin terveyteen liittyvää elä-

mänlaatua, esimerkiksi parantamalla 

fyysistä toimintakykyä ja edistämällä 

kivuttomuutta. 
 

Millaisia vaikutuksia mindfulness- 
harjoitteilla on sairaanhoitajien  
kokemaan työperäiseen stressiin? 
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YHTEENVETO 
Psyykkisen kuormittumisen tunnis-
taminen ja siihen reagointi ovat tär-
keitä vakavamman stressitilan 
muodostumisen ennaltaehkäise-
miseksi. Vaikka organisaatioiden 
tulee huolehtia työntekijöiden työ-
hyvinvoinnista, jokainen työntekijä 
voi myös itse vaikuttaa omaan jak-
samiseensa huolehtimalla omasta 
psyykkisestä ja fyysisestä hyvin-
voinnistaan. Mindfulness-harjoit-
teet ovat yksi vaihtoehto psyykki-
sen hyvinvoinnin itsehoitoon. Mind-
fulness-harjoitteita on kuitenkin 
useita erilaisia ja on tärkeää, että 
jokainen löytää itselleen sopivan 
harjoitteen sekä sen toteuttamista-
van.  



 

 

 

 

KÄYTTÖKELPOISUUS SUOMESSA 
Tulokset soveltuvat suomalaisten sairaanhoitajien hyödynnettäväksi, 
sillä myös Suomessa sairaanhoitajien työperäinen kuormittuminen on 
lisääntynyt. Mindfulness-harjoitteiden toteuttaminen on mahdollista ot-
taa osaksi arkirutiineja hyvinkin yksinkertaisten harjoitteiden avulla. Li-
säksi mindfulness-harjoitteita on saatavilla useita erilaisia niin ohja-
tuista ryhmäharjoitteista vapaasti toteutettaviin yksilöharjoitteisiin. 
Myös mobiilisovelluksia mindfulness-harjoitteiden toteuttamiseksi on 
olemassa jonkin verran.   
 
Täältä voi löytää lisätietoa mindfulness-harjoitteista sekä viisi helppoa 
mindfulness-harjoitusta.  
 

AINEISTO JA MENETELMÄT 
Näyttövinkki perustuu vuonna 2019a julkaistuun järjestelmälliseen katsauk-
seen, jossa selvitettiin Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)- me-
netelmän ja siihen perustuvien interventioiden vaikuttavuutta sairaanhoita-
jien psykologisen stressin vähentämisessä sekä vuonna 2017b julkaistuun 
Mixed methods- katsaukseen, jossa selvitettiin mindfulness-harjoitteiden 
vaikutuksia sekä sairaanhoitajien näkemyksiä mindfulness-harjoitteiden 
hyödyistä ja haasteista. Katsauksissa aineistot muodostuivat n=9a ja n=32b 
alkuperäistutkimuksesta. Katsausten menetelmällinen toteutus on kuvattu 
yksityiskohtaisemmin alkuperäisissä julkaisuissa a, b. 
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