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1800-luvulla Suomessa ei ollut varsinaisia optikoita, mutta silmälasien myyjiä ja korjaajia oli, ja he 
valmistivat silmälaseja. He kutsuivat itseään optisiksi instrumenttimaakareiksi tai jopa optikoiksi. 
Kellosepät aloittivat optiikan opiskelun 1920-luvulla. 1930-luvulla oli kello- ja silmälasialan tai kul-
ta- ja silmälasialan liikkeitä. Ensimmäiset varsinaiset optiikkakurssit järjestettiin kellosepille vuon-
na 1931. Vuonna 1961 optikon toimen harjoittaminen tuli luvanvaraiseksi ja lääkintöhallitukselta 
tuli anoa laillistamista tutkintonimikkeen saamiseksi. (Raustela 1991: 109–110, 141–143, 145, 

208–210.) 
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Tutkimuksemme tavoitteena oli tuottaa tietoa optikoiden käsityksistä asiakaslähtöisinä näön ja 
terveyden edistäjinä. Tutkimuksessamme olimme kiinnostuneita, miten suomalaiset optikot ter-
veydenhuollon ammattilaisina käsittävät terveyden edistämisen omassa työssään. Tutkimuk-
semme tarkoituksena oli kuvailla optikoiden käsityksiä asiakkaidensa terveyden edistämisestä 
näöntarkastuksen yhteydessä. Tutkimuksen tehtävänä kuvailimme miten optikot kokevat ja miel-
tävät edistävänsä terveyttä näöntarkastuksen yhteydessä, ja miten he näkevät työnsä kuuluvaksi 
isompaan kokonaisuuteen, sosiaali- ja terveysalan arvopohjaiseksi työksi. Rajasimme optikoiden 
työn osa-alueeksi vain näöntarkastuksen. Optikoilla tuli olla vähintään viiden vuoden työkokemus. 
Tutkimuskysymyksemme olivat: Millaisia käsityksiä esiintyy optikoiden tavoissa käsittää tervey-
den edistäminen näöntarkastuksen yhteydessä ja millaisia käsityksiä optikoilla on asiakaslähtöi-
sen toiminnan vaikutuksista asiakkaan näköön ja terveyteen. 
 
Optikko toimii terveyden edistäjänä omalla työkentällään näöntarkastusta tehdessään. Terveyden 
edistäminen on arvotyöskentelyä, jossa mahdollistetaan erilaisin keinoin inhimillisen elämän to-
teutumista. Työntekijän on ymmärrettävä toimintansa ja ratkaisujensa vaikutukset asiakkaidensa 
hyvinvointiin. Hyvä etiikka ilmenee pyrkimyksenä asiakkaansa parhaaseen. Asiakaslähtöisessä 
työssä työntekijältä edellytetään herkkyyttä tunnistaa ihmisten ja tilanteiden erilaisuutta sekä ky-
kyä muuttaa toimintatapojaan tilanteiden mukaisesti. Toteutimme tutkimuksen kvalitatiivisella fe-
nomenografisella menetelmällä. Suoritimme haastattelut teemakyselyllä, puolistrukturoidun 
kyselylomakkeen avulla. Terveyden edistäminen näöntarkastuksen yhteydessä käsitetään toi-
saalta näkemisen asiantuntijuutena, ja toisaalta silmän terveyden asiantuntijuutena. Optikon 
asiakaslähtöisyys on välttämätön asiakkaan terveyden kannalta. Ontuva yhteistyö muun tervey-
denhuollon kanssa vähentää yhteenkuuluvuuden tunnetta sosiaali- ja terveysalan kanssa. Tutki-
musnäytteestämme ilmeni alan työnkuvan ja koulutuksen lisäämisen tarve, mikä tuo alalle 
muutospaineita. Muutosvastarintaa tapahtuu optikoiden itsensä, alan ja terveydenhuollon muiden 
toimijoiden taholta. Optikoiden tutkimustaidon puute ja näöntarkastuksen arvostuksen vaihtelu 
vähentävät mahdollisuutta tehdä terveyttä edistävää työtä näöntarkastuksen yhteydessä. Optikon 
tekemä asiakaslähtöinen näöntarkastus edistää asiakkaan terveyttä. Se on kuitenkin paik-
kasidonnaista. 
 
Anamneesi, ammattietiikka, arvot, asiakaslähtöisyys, fenomenografia, preventio, promootio, ter-
veyden edistäminen, terveys, terveysneuvonta, vuorovaikutus 
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Opticians act as professionals who promote health on their work field when doing eye examina-
tions. They have to understand the impacts of their actions or solutions on their customers’ well-
being. 
 
This qualitative research is to provide information of opticians as customer-oriented professionals 
who promote eyesight and health. The purpose of our study was to describe how Finnish opti-
cians understand the concept of health promotion of their customers during the eye examination. 
The research questions were as follows: How do opticians understand the concept of health pro-
motion during an eye examination and what kind of perceptions do opticians have about the im-
pact of customer-oriented action on a customer’s health. 
 
The study was conducted using the phenomenographic method. We performed theme interviews 
and used a semi-structured questionnaire. Only those opticians who had worked at least five 
years as opticians could take part. We sent the questionnaire to 14 opticians and got four an-
swers. Also the analysis was made by phenomenographical method by creating subcategories of 
the responses and combining them to main categories. 
 
The results of the first research question indicated that health promotion during the eye examina-
tion was on one hand linked with the expertise on eyesight and on the other hand with the exper-
tise on eye health. The results regarding the second research question indicated that the 
customer-orientated approach of an optician is a necessity for the customer’s health.  
 
The customer gets better quality of service when his or hers vision-related needs are met with 
time and in accordance with the predominant values of the Social and Health Care. The more our 
topic gets attention from customers the more opticians will be considered as health promoting 
professionals.  Not only optometry students but also other students in Social and Health Care in-
dustry can use our study.  
 
Anamnesis, professional ethics, values, customer orientation, phenomenography, prevention, 
promotion, health promotion, health, health information, interaction 
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1 JOHDANTO 

 
 
Asiakkaan hakeutuessa näöntarkastukseen hän haluaa apua näkemisen ongelmiin. Optikon 
työssä asiakaslähtöisyyteen kuuluu terveyden edistäminen. Optikko on terveydenhuollon ammat-
tilainen, ja hänet on koulutettu tunnistamaan silmän sairauksiin viittaavat tilat. Asiakkaalla ei ole 
yhtä paljon tietoa silmäsairauksista saati yleisterveyden vaikutuksista silmän terveyteen.  Siksi 
hänen tulee saada tarvittavaa tietoa optikolta. Kaikissa silmäsairauksissa ei ole oireita, joten opti-
kon on osattava ja ehdittävä näöntarkastuksen aikana etsiä oikeita asioita täyttääkseen kunnolla 
lainmukaiset vaatimukset terveydenhuollon ammattilaisena ja voidakseen antaa yksilöllistä terve-
ysneuvontaa. Optikoiden toimintatavat ja arvopohja vaikuttavat siihen, mitä näöntarkastuksessa 
tehdään ja mitä jätetään tekemättä.  
 
Optikon päämäärä on saada asiakkaan näkeminen paremmaksi, mutta optikon osaaminen käsit-
tää myös asiakkaan terveyden edistämisen. Optinen ala jakautuu terveysalaan, kaupalliseen 
alaan ja tekniseen alaan. Kaupallisuus on korostunut entisestään muun muassa näöntarkastuk-
seen varatun ajan lyhentymisenä. Näöntarkastuksessa on monta työvaihetta ja nykypäivänä sii-
hen saatetaan vähimmillään varata vain 15 minuuttia aikaa. (Hämäläinen & Mäkelä 2005, 45, 58–
59.) Ajan puute vaikuttaa terveyden edistämiseen, sillä sairauksien tunnistamiseen käytettäviä 
tutkimuksia, kuten silmänpaineen mittausta tai oftalmoskopointia, ei havaintojemme mukaan sil-
loin välttämättä ehditä tekemään. Vaatimus alan kehittymisestä kliinisempään suuntaan on kui-
tenkin kasvanut (Suomen optinen toimiala 2012, hakupäivä 29.4.2013). 
 
Olemme huomanneet, että optikoilla on erilaisia käsityksiä terveyden edistämisestä optikon työs-
sä. Tutkimuksemme tarkoituksena oli kuvailla optikoiden käsityksiä asiakkaidensa terveyden 
edistämisestä näöntarkastuksen yhteydessä. Tutkimuksen tehtävänä kuvailimme miten optikot 
kokevat ja mieltävät edistävänsä terveyttä näöntarkastuksen yhteydessä, ja miten he näkevät 
työnsä kuuluvaksi isompaan kokonaisuuteen, sosiaali- ja terveysalan arvopohjaiseksi työksi. Tut-
kimuksemme tavoitteena oli tuottaa tietoa optikoiden käsityksistä asiakaslähtöisinä näön ja ter-
veyden edistäjinä. 
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2 TERVEYDEN EDISTÄMINEN OPTIKON TYÖKENTÄLLÄ 
 
 
Terveyden edistämisen keskuksen Tekry:n puheenjohtaja Pirjo Koskinen-Ollonqvist:  
 

Terveyskasvatuksen ajatus on ehkäistä sairauksia puuttumalla riskitekijöihin. Terveyden 
edistämisen suuri oivallus oli ymmärtää, että riskien ohella huomiota on kiinnitettävä ter-
veyden taustatekijöihin. Toiminnan tulisi aina lähteä ihmisten omasta maailmasta; heidän 
tarpeistaan, tilanteestaan ja voimavaroistaan. (Mannonen 2011, 6-7.) 

 

2.1 Optikon ammatinkuva ja siihen vaikuttava lainsäädäntö 
 
Optikon ammatinkuva on muuttunut ajan saatossa. Nykyään optikko kuuluu terveydenhuollon lail-
listettuihin ammattihenkilöihin. (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994, 2:5 §). Ter-
veydenhuollon ammattihenkilöä koskevassa lainsäädännössä määritetään ammattieettisissä 
velvollisuuksissa ammattitoiminnan päämääräksi ylläpitää ja edistää terveyttä, ehkäistä sairauk-
sia sekä parantaa sairaita ja lievittää heidän kärsimyksiään. Yleisesti hyväksyttyjä, kokemuspe-
räisiä ja perusteltuja, koulutuksen mukaisia menettelytapoja on sovellettava ammattitoimintaan, ja 
koulutusta on jatkuvasti pyrittävä täydentämään. Ammattihenkilö on myös velvollinen ylläpitä-
mään ja kehittämään ammattitoiminnan edellyttämää ammattitaitoa sekä perehtymään ammatti-
toimintaansa koskeviin säännöksiin ja määräyksiin. (em., 3:15,18 §.) Optikon eettisten ohjeiden 
mukaan optikon on toimittava lakien ja asetusten mukaan ja noudatettava hyviä tapoja toiminnas-
saan. Tavoitteena ovat ammatinharjoittamisen korkea etiikka ja moraali asiakkaan oikeudet ja 
asema huomioiden. (Optiikan eettinen neuvosto, 2005, hakupäivä 27.3.2013.) Optikon tavoitteet 
näöntarkastuksessa ovat näkemisen ongelmien ja vaivojen täsmentäminen ja poistaminen sekä 
lasien tarpeen ja niille asetettujen toiveiden toteuttaminen. (Korja 2008, 44). Hänen velvollisuuk-
siinsa kuuluu laatia ja säilyttää potilasasiakirjoja sekä ammattitoiminnassaan noudattamaan, mitä 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto tai aluehallintovirasto säännösten tai määräysten 
nojalla määrää. (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994, 3:16,19 §).  Normit ohjaavat 
sosiaali- ja terveysalalla toimivia työntekijöitä. Ne ovat joko kirjoitettuja tai kirjoittamattomia ohjei-
ta, joilla ilmaistaan oikea tapa toimia. Normien, säännösten ja lakien tunteminen on jokaisen työn-
tekijän velvollisuus. (Vuori-Kemilä ym. 2005, 22–24.) 
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Optometrian koulutusohjelmasta valmistuneiden laillistettujen terveydenhuollon ammattihenkilöi-
den ammattinimike on laillistettu optikko ja tutkintonimike optometristi. Optikko tuottaa näön-
huoltopalveluja ja toimii näkemisen asiantuntijana. Ammattitaidon perustana on optikon teoreetti-
nen ja käytännöllinen terveystekninen osaaminen. Optikon työnkuvaan kuuluu itsenäisesti näön-
tutkimusten tekeminen, näönkorjauksen tarpeen kartoittaminen, silmä- ja piilolasien 
määrittäminen ja sovittaminen, heikkonäköisten apuvälineiden määrääminen, silmälasien valmis-
taminen ja luovuttaminen sekä asiakkaan ohjaaminen ja opastaminen. Lisäksi optikko on asian-
tuntija ympäristöperäisten näköongelmien ratkaisemisessa, kun vaaditaan tietoa valosta ja 
valaistuksesta, värin ja muodon hahmottamisesta sekä näkemisestä erilaisissa ympäristöissä ja 
tilanteissa. Optikko osallistuu ammatissaan myös tutkimustyöhön ja ehkäisevään terveydenhuol-
toon. Optikon on mahdollista työskennellä optikkoliikkeiden lisäksi työterveyshuollossa, keskus-
sairaaloissa tai muissa asiantuntijatehtävissä. (Metropolia ammattikorkeakoulu 2012, hakupäivä 
14.1.2013; Oulun seudun ammattikorkeakoulu 2012, hakupäivä 14.1.2013.) 
 
Optikon päämääränä on saada asiakas näkemään subjektiivisesti mahdollisimman hyvin. Optikon 
osaamiseen kuuluu myös optiikka eli valo-oppi, linssihionnat ja terveydenhuolto. Valviran eli So-
siaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston mukaan mahdollisen sairauden toteaminen ja hoi-
don määritteleminen eli diagnosointi sen sijaan kuuluvat lääkärille. Optikko omaa kuitenkin 
tietotaitoa silmän terveydestä ja silmään liittyvistä sairauksista, ja on täten kykenevä edistämään 
asiakkaan terveyttä niin neuvoen kuin lähettäen lääkärin vastaanotolle. Optikoiden tulee puuttua 
silmiin kohdistuvien tutkimustensa avulla asiakkaidensa sairauksien etenemisprosesseihin. (Hy-
tönen 2.9.2013, sähköpostiviesti.) Silmän verkkokalvo on ainoa kohta elimistössä, jossa ve-
risuonisto nähdään sellaisenaan, jolloin silmänpohjatutkimus voi paljastaa silmäsairauksien 
lisäksi yleissairauksia. Näöntarkastuksessa on mahdollista havaita varhaisia muutoksia esimer-
kiksi silmänpainetaudista ja diabeteksesta – kunhan tutkimukset tehdään. (Immonen, I., Kivelä, T. 
& Saari, K. 2011. Silmätautioppi, 237.) 
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Optikko ei saa määrätä silmälaseja itsenäisesti seuraavissa tapauksissa:  
1. Alle kahdeksanvuotiaalle.  
2. Henkilölle, jolle on aikaisemmin tehty silmämunaan kohdistunut leikkaus.  
3. Henkilölle, jolla on ilmeisesti silmäsairaus. 
4. Henkilölle, jonka näöntarkkuutta ei saada normaaliksi silmälaseilla. 
(Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 564/1994, 16 §.) 
 
Henkilö, jonka näöntarkkuutta ei saada normaaliksi silmälaseilla, on optikolle itsestään selvin syy 
asiakkaan lääkäriin lähettämiseen. Näöntutkimus voidaan tehdä loppuun asti, vaikka näöntark-
kuus jäisikin alle normaalin. Silmälasimääräystä ei kuitenkaan saa tällöin tehdä. Muutoin laki nä-
kyy käytännössä siten, että lasten ikä sekä mahdolliset silmäleikkaukset täytyy muistaa saada 
selville ennen tarkastusta; joko kysymällä tai asiakkaan tiedoista. Vain hyvin tehty näöntarkastus 
antaa tiedon siitä, onko tai eikö asiakkaalla ole ilmeisesti silmäsairautta.  
 
Asiakkaan oikeuksiin kuuluu saada ymmärrettävää tietoa omasta terveydentilastaan, hoidon mer-
kityksestä, eri vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista terveyteen. (Torkkola 2002, 20). Selvitystä ei 
kuitenkaan tule antaa vastoin asiakkaan tahtoa, tai mikäli selvityksen antamisesta aiheutuisi va-
kavaa vaaraa asiakkaan hengelle tai terveydelle. Mikäli työntekijä ei osaa potilaan käyttämää kiel-
tä tai potilas ei aisti- tai puhevian vuoksi voi tulla ymmärretyksi, on huolehdittava tulkitsemisesta 
ja tulkin hankkimisesta. Terveydenhuollon ammattilaisia sitoo myös vaitiolovelvollisuus. (Laki poti-
laan asemasta ja oikeuksista 785/1992, 2:2 & 5 §.) Salassapitovelvollisuus säilyy ammatinharjoit-
tamisen päättymisen jälkeenkin. (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994, 3: 17 §). 
 
Ainoastaan lääkärillä on lääketieteellinen asiantuntemus sekä virallinen valtuutus tutkia ja hoitaa 
sairauksia (Torkkola 2002, 45). Optikolla ei siis ole diagnosointi- eli taudinmääritysoikeutta. Silmä-
lääkäriin tulee lähettää, mikäli optikko havaitsee patologisia löydöksiä tai niiden esiasteita. Pelkkä 
epäilykin sairaudesta riittää syyksi lähettää asiakas eteenpäin. Asiakas voidaan lähettää lääkäriin 
joko päivystystapauksena tai silmälääkärin vastaanotolle myöhemmin. Tämä edellyttää optikolta 
oikeanlaisten tutkimusten tekemistä, laitteiden käytön osaamista, tietoa sairauksista ja taitoa tulki-
ta silmäsairauksien merkkejä oikein. Jotkut oireettomatkin silmäsairaudet voivat olla vakava näön 
alenemisen riski, ja ne voidaan löytää vain säännöllisillä seulonnoilla. Näihin kuuluu muun muas-
sa glaukooma eli silmänpainetauti, joka voi hoitamattomana johtaa jopa sokeuteen. (Korja 2008, 
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46.) Riittävän varhainen taudinmääritys voi vähentää näön alenemisen riskiä merkittävästi. (Sep-
pänen 2010, hakupäivä 26.9.2012). Silmäsairauksien vakavuutta voi joskus olla vaikea arvioida, 
mutta epävarmoissa tapauksissa on aina parempi lähettää asiakas lääkärin konsultaatioon. 
 
Terveysneuvontaa on toteutettava yksilöllisen tarpeen ja kehitysvaiheen mukaisesti. Tämä tulee 
tehdä yhteistyössä yksilön kanssa terveyttä ja psykososiaalista hyvinvointia edistäen, mielenter-
veys mukaan lukien. Terveysneuvontaan tulee sisältyä tietoa, joka perustuu näyttöön. Tietoa tu-
lee soveltaa käytäntöön ja asiakasta tulee tukea vastuun ottamisessa omasta terveydestä. 
Terveysneuvonnan toteuttaminen voi tapahtua yksilöllisesti, ryhmässä ja yhteisöllisesti. (Valtio-
neuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuor-
ten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 380/2009, 3:14 §.) Tämä pätee myös optikoihin. 
Optikko ei saa määrätä tai sovittaa piilolaseja ilman tähän pätevyyteen edellyttävää lisäkoulutus-
ta. Koulutuksen käyneen tulee piilolaseja sovittaessa ja määrätessä säädetyin rajoituksin varmis-
taa, ettei piilolasikäytölle ole estettä. (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 564/1994, 16 §.) 
  
Optikoiden diagnostisten lääkeaineiden käyttökoulutuksen käynyt optikko saa määrätä pro aucto-
re -lääkemääräyksellä apteekista vastaanottotoiminnassaan tarvitsemaansa Oksibuprokaiinihyd-
rokloridia silmän etupinnan puudutukseen sekä lyhytvaikutteisia mydriaatteja mustuaisen laajen-
tamiseksi. Optikolla ei kuitenkaan ole oikeutta määrätä lääkkeitä asiakkaille. (Sosiaali- ja 
terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä 1088/2010, 1:2 §.)  Diagnostisten lääkeainei-
den avulla optikoilla on paremmat mahdollisuudet havaita silmien terveydentilan muutoksia ja oh-
jata asiakas tarvittaessa lisätutkimuksiin tai hoitoon silmätautien erikoislääkärille tai 
terveyskeskukseen. Diagnostiset lääkeaineet mahdollistavat myös piilevien näönkäyttöongelmien 
havaitsemisen, kuten verkkokalvon reuna-alueiden verenvuotojen toteamisen. (Suomen optinen 
toimiala 2011, hakupäivä 29.10.2012.) Silmänpohjatutkimuksessa tarkastetaan ainakin keskeinen 
silmänpohja. Laajennustipoilla voidaan tutkia myös verkkokalvon reunaosat. Ilman laajennusta 
iäkkäämpien henkilöiden kaihi ja pupillin pieni koko voivat huonontaa silmänpohjan näkyvyyttä. 
(Setälä, K., Lemberg. S. & Vesti, E. 2010, hakupäivä 26.9.2012.) Optikon ei tarvitse osata pitkälle 
menevää papilladiagnostiikkaa. Hänen on kuitenkin hyvä tunnistaa tiettyjä perusasioita, jotta hän 
tarvittaessa osaisi lähettää asiakkaan eteenpäin. Optikon on hyvä oppia tutkimaan rutiininomai-
sesti silmänpohjat, jotta hän pystyisi tarvittaessa arvioimaan muun muassa papillan eli näköher-
monpään muutokset ja sen selittävätkö ne mahdollisesti asiakkaan näköongelmia. 

12 

 



2.2 Terveyden ja terveyden edistämisen määritelmä 
 
Terveyttä määritettäessä käytetään yleisesti WHO:n määritelmää vuodelta 1948: ”Terveys on 
täyden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila, eikä pelkästään taudin puuttuminen” 
(WHO, 1948, hakupäivä 25.9.2012). Määritelmä kuvaa ideaalitilaa ja se on määritetty ulkoapäin, 
objektiivisesti. Hoitotiede, joka on lääke- ja terveystieteissä oma tieteenalansa, korostaa ihmisen 
omaa subjektiivista kokemusta terveydestään. Hoitotieteen näkemyksessä terveys on henkilökoh-
tainen voimavara ja kyky. Terveyden suhteen voi pyrkiä kohti täydellisyyttä, mutta se on mahdo-
tonta saavuttaa käsitteen moniulotteisuuden vuoksi. Terveyttä voidaan siis määrittää 
objektiivisesti mittaamalla ja subjektiivisesti kokemalla. Terveyttä on määritetty myös muun mu-
assa terveyden ja sairauden tai terveyden tai sairauden jatkumoksi, voimavaraksi, sisäiseksi 
eheyden ja hallinnan kokemukseksi ja kaksijakoisesti terveydeksi tai sairaudeksi. (Eriksson, Isola, 
Kyngäs, Leino-Kilpi, Lindström, Paavilainen, Salanterä, Vehviläinen-Julkunen & Åstedt-Kurki, 
2012, 70–73.) Optikko ei välttämättä vaikuta asiakkaan terveyteen kovin suoraan vaan pikem-
minkin välillisesti, esimerkiksi ohjaamalla seulonnan tuloksena silmälääkäriin. Asiakas voi myös 
kokea itsensä terveemmäksi, kun hän näkee hyvin. Optikko voi välillisesti vaikuttaa asiakkaan 
fyysiseen terveyteen, mutta sosiaalinen ja psyykkinen hyvinvoinnin tila saattavat myös muuttua 
parempaan tai huonompaan suuntaan. Esimerkiksi piilokarsastus voi aiheuttaa levottomuutta, ja 
optikko voi silmälasikorjauksella helpottaa asiakkaan hyvinvointia. Asiakkaan subjektiivisesti ko-
kema terveys voidaan ottaa huomioon tarkalla esitutkimuksella eli anamneesilla.  
 
Perusta nykyiselle terveyden edistämisen määritelmälle luotiin Ottawassa vuonna 1986. Ottawan 
asiakirjaksi nimetyn, WHO:n konferenssin laatiman näkemyksen mukaan terveyden edistäminen 
on toimintaa, joka lisää ihmisten mahdollisuuksia parantaa ja hallita terveyttään. Terveyden edis-
tämisen edellytyksenä on, että rauha, ravinto, turvallisuus, tulot, vakaat ekologiset olosuhteet, 
koulutus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo toteutuvat tai paranevat. (Ottawa Charter 
1986.) Asiakkaan terveyden perusedellytyksiin optikko voi vaikuttaa motivoimalla asiakasta ter-
veellisempiin elintapoihin. 
 
Harri Vertion mukaan terveyden edistämisellä tarkoitetaan toimintaa, jonka tarkoitus on parantaa 
ihmisen omia mahdollisuuksia oman ja ympäristönsä terveydestä huolehtimisessa. Se on tervey-
den edellytysten parantamista sekä yksilön, yhteisön että yhteiskunnan tasolla. Yksilötason toi-
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minnan pyrkimys on, että ihmisille luodaan mahdollisuuksia itse tehdä jotain terveytensä hyväksi. 
Yhteiskunnallisella tasolla pyritään politiikan päätöksillä luomaan edellytyksiä terveyden edistämi-
selle. (Vertio 2003, 29.)  
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Terveyden edistämistä voidaan katsoa eri näkökulmista, jolloin määritelmät vaihtelevat. Tervey-
den edistäminen koostuu toimista, joilla lisätään positiivista terveyttä ja estetään terveyden hei-
kentymistä terveyskasvatuksen, terveydensuojelun ja -ehkäisyn keinoin. Kuvio 1:ssä on viisi 
erilaista näkökulmaa terveyden edistämiseen. (Kauhanen, Myllykangas, Nissinen, & Salonen 
2007, 246–248.)  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Terveyden edistämisen näkökulmia  

SAIRAUSKESKEINEN   

Sairauksien ja ennenaikaisten 
kuolemien ehkäisyä tervey-
denhuollossa, sairastuneen 
toimintakyvyn palauttamista 

   
 

 
YHTEISÖTASON TER-

VEYDENSUOJELU   

Kasvatukselliset ja ympä-
ristöön liittyvät tukitoimet 

KOKONAISVALTAINEN  

Yksilön, yhteisön ja ympäris-
tön vuorovaikutusta paranne-
taanAutetaan 
kontrolloimaan terveyteen 
vaikuttava tekijöitä 

YMPÄRISTÖN MUUTOK-
SET HUOMIOIVA   

Terveysneuvonnalla ja poliit-
tistaloudellisilla järjestelyillä 
suotuisia muutoksia ihmisten 
käyttäytymisessä ja ympäris-
tössä 

TERVEYSLÄHTÖINEN  

Auttaa ihmistä terveisiin 
elintapoihin ja siirtymään 
lähemmäksi parasta 
mahdollista terveydentilaa 

  

 

TERVEYDEN 
EDISTÄMINEN 
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Terveyden edistäminen on yhteisön kannalta elintärkeää, sillä sitä tukemalla yhteisö vahvistaa it-
seään. Näin yhteisön uhkakuvat ja riskit pysyvät kurissa tai vähenevät. Sosiaalisen oikeudenmu-
kaisuuden periaate on yksi perustelu yhteisölliselle terveyden edistämiselle, koska kaikilla 
ihmisillä ei ole samoja mahdollisuuksia huolehtia terveydestään. Terveys on siten jokaisen perus-
ihmisoikeus, josta yhteiskunta kantaa eettisen vastuun. Biolääketieteellisen terveyskäsityksen 
malli on sairauskeskeinen, jolloin puhutaan sairauksien ja kuolleisuuden ehkäisemisestä, preven-
tiosta. Positiivisessa terveyskäsityksessä luodaan olosuhteita ja edellytyksiä väestön terveyspää-
oman kasvattamiselle. Tässä mallissa terveyden edistäminen on kokonaisvaltaisempi käsite. 
Terveyden edistäminen on paljolti sosiaalisesti määräytyvä, kulttuurisidonnainen ilmiö. Siihen vai-
kuttaa myös vallitseva ihmiskäsitys. (Kauhanen ym. 2007, 246, 247.) 
 
Yhteiskunnallisesti terveyden edistämiseen tähdätään määrittelemällä terveyspoliittisia ohjelmia 
ja suosituksia eri asioiden tukemiseksi. Esimerkiksi Valtioneuvoston periaatepäätös vuodelle 
2015 asti linjaa Terveys 2015-kansanterveysohjelman mukaan yhdeksi tavoitteeksi Lisää elämää 
vuosiin - teeman. Se tarkoittaa terveyden ja toimintakyvyn aiempaa parempaa säilymistä koko 
elinvuosien ajan. Terveyden säilymisen mukana myös ihmisen hyvinvointi säilyy hyvänä. (Valtio-
neuvoston periaatepäätös 2001, 10.) Terveydenhuoltohenkilöstölle on ammattiryhmittäin omat 
eettiset ohjeensa, joihin sisältyy myös terveyden edistämisen näkökulma.  Valtakunnallinen ter-
veydenhuollon eettinen neuvottelukunta ETENE ottaa kantaa ja antaa lausuntoja terveyden edis-
tämisen eettisissä kysymyksissä. (Leino-Kilpi & Välimäki 2009, 182–187). Sosiaali- ja 
terveydenhuollon rakenteet ja palvelut on järjestetty asiakaslähtöisesti, kun palvelurakenteet ovat 
taloudellisesti kestävät ja toimivat, johtamisella on turvattu toimivat palvelut sekä osaava ja hyvin-
voiva henkilöstö, ja asiakkaat luottavat palveluiden laatuun ja vaikuttavuuteen. Painopisteet ovat 
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä palvelujen asiakaslähtöisyys. (Sosiaali- ja terveyden-
huollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2012, 4.) Terveyden edistäminen ulottuu siis yh-
teiskunnan perussolusta, ihmisestä, perheen ja yhteisöjen kautta jokaiselle julkiselle sektorille 
asti. Terveydenhuollon ammattilainen on keskeisessä asemassa tässä työssä. 
 

2.2.1 Preventiivinen ja promotiivinen terveyden edistämisen näkökulma 
 
Terveyden edistämisestä puhuttaessa löytyy kaksi pääkäsitettä, preventiivinen ja promotiivinen, 
jotka määrittävät aiheen näkökulmia. Promootiolla luodaan mahdollisuuksia, preventiolla puoles-
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taan ehkäistään riskitekijöitä. Preventiivinen näkökulma määrittää terveyden edistämistä sairauk-
sien ehkäisyn kautta. Preventio jaetaan primaari-, sekundaari ja tertiaaripreventioon. Primaaripre-

ventiossa toimitaan jo ennen sairauksien ilmaantumista, sekundaaripreventiossa ehkäistään 
sairauksien paheneminen ja tertiääripreventio liittyy kiinteästi kuntoutukseen. Sairauslähtöisesti 
ajatellen primaariprevention tarkoitus on vähentää etukäteen ja hyvissä ajoin sairauksien, tapa-
turmien ja ennenaikaisten kuolemien ilmaantuvuutta. Myös sairastumattoman väestön altistumis-
ta sairauksille pyritään vähentämään. Primaaripreventio on yksilön ja yhteisön terveysresurssien 
lisäämistä. Sekundaaripreventio liittyy lähes aina yksilön terveyden edistämiseen. Sillä voidaan 
tarkoittaa toimintaa, jolla pyritään havaitsemaan sairauden vähäoireinen varhaisvaihe. Tähän se-
kundaariprevention toimintaan liittyy läheisesti seulonnan käsite. (Savola & Koskinen-Ollonqvist 
2005. Terveyden edistäminen esimerkein, 13–15.) 
 
Seulonnan tavoitteena on huomata oireettomilla ihmisillä jokin sairaus tai alttius sairastua, jolloin 
sairaus voidaan estää tai parantaa jo alkuvaiheessa. Seulonta on tärkein sekundaariprevention 
työkalu. Sekundaaripreventiota on myös sairauksien uusiutumisen ehkäisytyö. Samoin sekundaa-
ripreventiosta puhutaan niin sanottujen riskiryhmien yhteydessä, jolloin haitallista altistumista sai-
rastumiselle pyritään ehkäisemään tai ainakin vähentämään. (ETENE 2002, 17; Kauhanen ym. 
2007, 255- 257.) Huolellinen esikysely, huolelliset tutkimukset ja huolelliset päätökset niiden mu-
kaisesti, sekä lääkäriin lähettäminen saattavat tilanteen mukaan olla sekä primaaripreventiota 
ennen sairauden ilmaantumista että sekundaaripreventiota sairauksien pahenemisen estämisek-
si. Sairauden vähäoireisen varhaisvaiheen, oireettomien sairauksien tai sairausalttiuden löytämi-
seksi tehdään joskus seulontoja. Seulontaa ovat esimerkiksi normaalin näöntarkastuksen aikana 
tehdyt silmänpainemittaus ja silmänpohjan tutkiminen. 
 
Tertiaariprevention päämääränä on estää olemassa olevan, toimintakykyä haittaavan sairauden 
paheneminen. Sairaaloiden työ tähtää juuri tähän. Sairaaloiden hoitotyön tavoitteena on tervey-
dentilan palauttaminen ja säilyttäminen tai terveyden edistäminen tai molemmat. Kuntoutus terti-
ääriprevention muotona koettaa palauttaa sairauden tai vamman vuoksi menetetyn työ- ja 
toimintakyvyn joko osittain tai kokonaan. Kuntoutus jaetaan usein ammatilliseen, kasvatukselli-
seen, sosiaaliseen ja lääkinnälliseen kuntoutukseen. Terveys käsitetään tertiaaripreventiossa 
toiminnallisena käsitteenä. (Eriksson ym. 2012, 75; Kauhanen ym. 2007, 256, 257.) Esimerkiksi, 
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kun asiakkaalla on lähelle runsaasti eksoforiaa eli ulospäin piilokarsastusta, voidaan suositella 
silmäjumppaa. Tällä voidaan vahvistaa silmälihaksia ja helpottaa näköoireita. 
 
Promotiivinen terveyden edistämisen näkökulma avaa mahdollisuuksia terveyden edistämiseksi 
keinoilla, jotka ylläpitävät ja vahvistavat terveyttä sekä vähentävät riskien vaikutuksia yksilöön. 
Promotiivinen toiminta luo sellaisia elinoloja, jotka tukevat sekä yksilön että yhteisöjen selviyty-
mistä. Tällainen terveyden edistäminen on näiden tahojen voimavarojen vahvistamista. Yksilö ja 
yhteisö voivat luoda uusia mahdollisuuksia huolehtia omasta ja ympäristön terveydestä. Tekijät, 
jotka vaikuttavat tähän päämäärään, ovat sisäisiä eli yksilöllisiä sekä ulkoisia eli sosiaalisia tekijöi-
tä. Sisäisesti suojaavia tekijöitä ovat muun muassa terveelliset elämäntavat ja hyväksytyksi tule-
misen kokeminen, ulkoisia taas esimerkiksi taloudellinen perustoimeentulo ja hyvä sosiaalinen 
verkosto. (Savola ym. 2005. 13,14.) Promotiiviseen terveyden edistämiseen liittyvät neuvonta- ja 
ohjaustyö. Optikon työ painottuu pääasiassa sekundaariprevention sekä promotiivisen terveyden 
edistämisen alueelle. Promotiivisesti terveyttä edistäessään optikko antaa tarpeen mukaan lisä-
tietoa esimerkiksi näkemisen ja terveyden riskitekijöistä.  
 

2.2.2 Salutogeeninen lähestymistapa 
 
Salutogeneesi keskittyy terveyden syntymisen mekanismeihin ja mielletään patogeenisen eli sai-
rauskeskeisen ajattelun vastakohdaksi. Antonovsky loi salutegeenisen teorian 1970- luvulla. Sa-
lutogeenisessa ajattelutavassa on oleellista, miten saavuttaa hyvä ja mielekäs elämä. Kun 
ihminen toimii vapaaehtoisesti, hän on motivoitunut saavuttamaan parempaa elämässään. Kes-
keisenä ajatuksena on koherenssi tunneteoria. Mitä voimakkaampana koherenssin eli eheytymi-
sen tunne on, sitä vähemmän ihminen uupuu tai masentuu. (Pietilä 2010, 39–42.)  
 
Kun ihminen pystyy käyttämään omia ja ympäristöstään saatavia voimavaroja hyväkseen, hänellä 
on kyky yhtenäisyyden tunteeseen. Se tarkoittaa käytännössä elämän mielekkyyden kokemista. 
Koherenssin tunteen vallitessa elämässä voi kokea asiat vaikeissakin tilanteissa kielteisten tun-
temusten sijaan haasteina, jotka voi ratkaista. Tällainen tunne on yhteydessä myönteisesti koet-
tuun terveyteen. Koherenssin tunne syntyy Antonovskyn mukaan jo lapsuudessa ja nuoruudessa, 
eikä siihen voi aikuisena paljoakaan vaikuttaa. Vain pitkäaikaisissa ihmissuhteissa tai työsuhteis-
sa aikuisena on mahdollista lisätä koherenssin tunnetta. Sairauskeskeisen ajattelutavan rinnalle 
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tuodaan vastakkainasettelua — terveyttä ylläpitäviä voimia. Salutogeeninen teoria keskittyy ihmi-
sen voimavarojen hyödyntämiseen. (Lindström & Eriksson 2005, 59; Pietilä 2010, 39–42; Vertio 
2003, 49,50.) Koherenssi ei suojaa vaikeuksilta, mutta antaa luottamusta selviytymisestä vaike-
uksista huolimatta. Mitä voimakkaammin ihminen on eheytynyt, sitä motivoituneempi hän on 
myös ottamaan terveysneuvontaa vastaan ja toimimaan sen mukaisesti.  
 

2.3 Asiakaslähtöisyys 
 
Asiakaslähtöisyydessä palvelu järjestetään asiakkaan tarpeet ja näkökulma huomioiden (Nouko-
Juvonen, Ruotsalainen & Kiikkala 2000,16). Asiakaslähtöisyyttä voidaan kuvata ihmisoikeuden, 
perusoikeuden ja vapausoikeuden näkökulmasta. On tärkeää, että asiakkaan arvokkuuden tunne 
säilyy ja hänen yksilölliset tarpeensa ja omat toivomuksensa otetaan huomioon, kun tehdään 
asiakasta koskevia päätöksiä. (Väestöliitto 2013, hakupäivä 10.3.2013.) Asiakaslähtöisessä toi-
minnassa työntekijän ja asiakkaan välillä vallitsee yhdenvertaisuus, ja asiakas on aktiivinen osa-
puoli päätöksenteossa. Työntekijä tukee asiakasta kohti ratkaisuja, itsenäisyyttä ja 
riippumattomuutta tekemättä päätöksiä asiakkaan puolesta. Hän ei huomioi ainoastaan sairautta 
ja ongelmaa, vaan ihmisen kokonaisuutena. Asiakaslähtöisyys on arvopohjaista, ja siihen kuuluu 
neljä ulottuvuutta: toiminnan arvoperusta, näkemys asiakkaasta, palvelutoiminnan luonne sekä 
työntekijä. (Kiikkala, 2000, 116–120.) Työntekijältä edellytetään herkkyyttä tunnistaa ihmisten ja 
tilanteiden erilaisuus sekä kykyä muuttaa toimintatapojaan tilanteiden mukaisesti. (Binnie & Tit-
chen 1999, 16, 18). Keskeistä asiakaslähtöisessä yhteistyössä on asiakkaan näkeminen ainutker-
taisena yksilönä ja oman elämänsä asiantuntijana (Nouko-Juvonen, Ruotsalainen & Kiikkala 
2000, 117). 
 

2.4 Moniammatillinen viestintä 
 
Terveydenhuollon kasvaviin haasteisiin vastaamisen keskeisenä ja ideaalina työkaluna nähdään 
moniammatillinen yhteistyö. Moniammatillisuus on yksi vuorovaikutuksen ideaalimuoto, jonka 
katsotaan tuovan lisäarvoa organisaation toimintaan ja tiedonkulkuun. Työryhmien ja tiimien käyt-
tö ei ole uusi ilmiö terveydenhuollossa. Eri ammattikunnat lähestyvät neuvottelu- ja suunnitteluti-
lanteessa asiaa eri näkökulmista. Näkökulmien monipuolisuuden nähdään saavan aikaan 
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tasapuolisempaa ja läpinäkyvämpää hoito- ja päätöksentekotyötä, joka on parempaa niin ammat-
tilaisten kuin asiakkaidenkin kannalta. Onnistuneen tiimityön kulmakivenä ovat selkeä viestintä ja 
hyvä kommunikointi. Tilanteissa on tyypillisesti tavoitteena eri osapuolten näkemysten ja erityis-
asiantuntemuksen avulla arvioida, miten asiakkaan kohdalla tulisi edetä. (Torkkola, 55–57, 163.) 
Mikäli optikko saisi aina palautteen silmälääkäriltä asiakkaan terveydestä sekä siitä, oliko asiakas 
tarpeellista lähettää tämän vastaanotolle, optikoiden terveyttä edistävät taidot kehittyisivät.  
 

2.5 Anamneesi  
 
Tässä opinnäytetyössämme perehdyimme optikon näöntarkastuksessa tekemistä tutkimuksista 
vain anamneesiin eli esitietojen keräämiseen, sillä se on pohjana kaikille muille tutkimuksille. Kun 
asiakas hakeutuu näöntarkastukseen, hän haluaa apua näön ongelmiin. Optikon tulee selvittää 
asiakkaan vaivat ja niihin parhaat mahdolliset ratkaisut. Selvitystyö alkaa asiakkaan haastattelulla 
eli anamneesilla. Anamneesi eli esitiedot ovat asiakkaan, hänen omaisensa tai saattajan antamat 
tiedot muun muassa oireiden alkamisesta ja kulusta (Mustajoki & Kaukua 2008, hakupäivä 
26.9.2012), ja ne tulee selvittää ennen varsinaista tutkimusta. Anamneesi ohjaa ja täydentää tut-
kimuksia läpi tarkastuksen ja on siten tutkimuksen perusta. (Korja 2008, 47.) 
 
Kaikkia näöntarkastuksen testejä ei ole tarkoituksenmukaista tehdä rutiininomaisesti kaikille tutkit-
taville (Korja 2008, 43), mikä korostaakin anamneesin tärkeyttä. Anamneesissa voi tulla ilmi sai-
rauksille ominaisia ja tyypillisiä piirteitä. (Mustajoki & Kaukua 2008, hakupäivä 26.9.2012). 
Esitiedot auttavat ratkaisevasti valitsemaan näöntarkastuksen tutkimukset. Tarkkaavaisen kuun-
telemisen, huolellisten havaintojen teon, oikeiden kysymysten sekä asiakkaan antamien vastaus-
ten avulla voi monesti saada jo melko tarkan käsityksen siitä, sopivatko oireet mahdollisesti 
johonkin sairauteen. (Mustajoki & Kaukua 2008, hakupäivä 26.9.2012). Vuorovaikutus on tärkeä 
osa anamneesia, ja parhaiten vuorovaikutus saadaan aikaan, kun asiakkaan luottamus on ansait-
tu. (Optometria 2007, 12–15). Asiakasta on kuunneltava tarkkaan, jotta yllättävätkin asiat, kuten 
esimerkiksi kortisonin liian pitkään jatkunut käyttö silmässä, käyvät ilmi. 
 
Hyvä näöntutkimuskäytäntö velvoittaa optikon selvittämään asiakkaan vastaanotolle tulon syyn ja 
näkemisen ongelmat, sekä pitämään asiakasrekisteriä. (Suomen Optiikan Eettinen Neuvosto 
4.11.2009). Oirekysely on osa anamneesia. Siinä kerätään tiedot muun muassa näkemisen oirei-
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den alkamisesta, kulusta, luonteesta, sijainnista ja kestosta, sekä arvioidaan edellisen silmälää-
kärikäynnin ajankohta. (Mustajoki & Kaukua, 2008, hakupäivä 26.9.2012; Korja, 46.) Oireiden 
selvittelyn lisäksi tulee kysyä myös asioita, jotka vaikuttavat sairauksien syntyyn ja hoitomahdolli-
suuksiin. (Mustajoki & Kaukua 2008, hakupäivä 26.9.2012).  Näitä ovat esimerkiksi yleissairau-
det, lääkitykset, lähisukulaisten silmäsairaudet sekä tupakointi. Tieto siitä, kuuluuko asiakas 
sairauksien riskiryhmään, on oleellinen tutkimusten ja asiakkaan terveyden kannalta. 
 

2.6 Terveysneuvonta  
 
Terveysneuvonnaksi nimitetään terveyttä tai sairautta koskevaa neuvontaa, joka toteutuu tervey-
denhuollon asiakaskontaktien yhteydessä vuorovaikutustilanteessa asiakkaan ja ammattihenkilön 
välillä heidän molempien ehdoilla. (Vertio 2009, hakupäivä 26.9.2012; Lääketieteen sanakirja, 
hakupäivä 26.9.2012). Optikko toimii terveyskasvattajana antaessaan terveysneuvontaa kiinnittä-
en huomiota asiakkaan taustatekijöihin ja puuttuen sairauksien riskitekijöihin. Terveysneuvonnan 
tehtävä on edistää terveyttä, työ- ja toimintakykyä sekä mielenterveyttä ja tukea terveyttä edistä-
viä ja sairauksia ehkäiseviä valintoja. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012, hakupäivä 26.9.2012). 
Terveysneuvonnan tarkoitus ei ensisijaisesti ole käyttäytymisen muuttaminen, vaan mahdolli-
suuksien parantaminen terveyttä koskevassa päätöksenteossa. Terveysneuvonta on parhaimmil-
laan terveyteen liittyvän ongelman ratkaisemista yhteisesti kahden ihmisen 
vuorovaikutustilanteessa. Asiakkaita rohkaistaan pohtimaan itse erilaisia vaihtoehtoja ja ratkaisu-
ja, sillä päätösvalta on hänellä. (Vertio 2009, hakupäivä 26.9.2012.) Hyviä kanavia terveysneu-
vonnalle ovat esitteet, tiedotteet ja suorat kontaktit. 
 
Neuvonta on käytännön työssä harvoin suunniteltua ja systemaattista. Asiakaslähtöisestä näkö-
kulmasta asiakkaan ongelma on tarkoitus saada neuvonnan avulla ratkeamaan. Tällöin vuorovai-
kutuksen kehittäminen, neuvonnan eteneminen ja sen asiasisältö ovat työntekijän vastuulla. 
Vasta neuvonnan tarve ja sen tunnistaminen aloittavat neuvonnan. Ammattilaisen osaamiseen 
kuuluu neuvonnan tarpeen arviointi ja sen kartoittaminen keskustelun yhteydessä. Neuvonnan 
tarpeet asetetaan tärkeysjärjestykseen ja niiden kannalta tehdään tietoisia valintoja neuvonnan 
sisällöstä ja määrästä. Lisäksi tilannetekijät ja vuorovaikutusroolit on huomioitava. Neuvonnan to-
teuttamiseen vaikuttavat muun muassa osaaminen, aika ja ympäristö. Osaamisen tärkeitä osate-
kijöitä ovat tieto ja kommunikaatiotaidot. Terveydenhuollon työntekijän tulee tuoda osaamisensa 
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esiin loukkaamatta asiakkaan itsemääräämisoikeutta. (Vertio, 2009, hakupäivä 26.9.2012.) Oh-
jeet tulee antaa siis asiakkaan toiveet huomioiden. Terveysneuvonta on yksilöllistä, ja sen tulee 
siksi olla joustavaa. Neuvonnan onnistuminen riippuu tavasta, jolla neuvoja annetaan. Asiakkaan 
pyytäessä neuvoa, se annetaan mahdollisimman täsmällisesti. Asiantuntijan ei tule toistaa asioi-
ta, jotka asiakas jo tietää.  (Torkkola 2002, 13, 32.) Ajan puute ja ympäristön aiheuttama paine 
voivat vähentää neuvonnan antamista.  
 
Asiallisia lisäkysymyksiä esittäessään optikko osoittaa puheen sisällön olevan merkityksellistä 
asiakkaan hyvinvoinnille. Asiakasta tulee rohkaista esittämään kysymyksiä, ja hänen tulee saada 
niihin myös vastaukset. (Torkkola 2002, 31.) Terveysalalla toimivalla henkilöllä on keskeinen rooli 
välittää tietoa. Tieto lisää ihmisen ymmärrystä tehdä terveyttä edistäviä valintoja elämässään. 
Asiakkaan kanssa kommunikointi ja tiedon oikean luonteen välittäminen ovat tärkeitä elementtejä, 
jotta tietoa halutaan soveltaa omaan elämään. Ammattilaisen on pohdittava, onko tieto, jota hän 
terveyden edistämisen nimissä on antamassa asiakkaalle, riittävän hyvin perusteltua. Tietoa voi 
arvioida riskien kautta, miten esimerkiksi tupakointi vaikuttaa terveyteen. Jos riski on selvästi suu-
ri, on helpompi perustella omaa pyrkimystä vaikuttaa toisen ihmisen terveyttä koskeviin proses-
seihin. (Leino-Kilpi & Välimäki 2009, 186.) Neuvonnan tulee olla yksinkertaista, selkeää ja 
kansantajuisesti ymmärrettävää. 
 

2.7 Vuorovaikutus 
 
Neuvonta on suurelta osaltaan vuorovaikutusta. On hyvä luoda leppoisa ilmapiiri sanavalintojen, 
epämuodollisen puheen ja sanattoman viestinnän avulla. Keskustelun alussa ammattilaisen on 
hyvä kertoa asiakkaalle, mitä on tulossa ja miksi kysyttävä tieto on tärkeää. Käsittelemällä epä-
varmuutta aiheuttavat tekijät ja selventämällä asiakkaalta odotettavat toimet saadaan asiakas 
kiinnostumaan ja rakennetaan avointa vuorovaikutusta. (Torkkola 2002, 33–35.) On olennaista, 
että terveydenhuollon ammattilainen ymmärtää esimerkiksi sen, että ihmisten tiedot ja ajatteluta-
pa rakentuvat heidän elämänkokemuksistaan. Terveydenhuollon ammattilaisen on oltava selvillä 
oman osaamisensa rajoista, omista asenteista, normeista ja arvoista. Myös ihmisten tiedot, nor-
mit ja arvot heidän näkökulmastaan on osattava nähdä. Asiakkaan tiedot ja ajattelutavat voivat ol-
la erilaisia, mikä ei kuitenkaan tee ammattilaisesta arvokkaampaa kuin asiakkaasta. Arvot 
vaikuttavat vuorovaikutuksen sujumiseen. (Vertio 2009, hakupäivä 26.9.2012.) 
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Avoin kommunikaatio ja rehellisyys ovat tärkeintä vuorovaikutuksessa. Neuvonnassa tulee välttää 
avoimuutta ehkäiseviä tekijöitä, kuten suljettuja ja johdattelevia kysymyksiä. Asiakkaan täytyy 
voida tuntea, että on hyväksyttävää puhua myös negatiivisista tunteista. Asiakkaan aktiivinen 
kuuntelu, terveysneuvonnan myönteinen ilmapiiri sekä neuvonnan rakentuminen lähtien asiak-
kaan omista tarpeista ja näkökulmista kuuluvat terveysneuvonnan vuorovaikutuksellisiin keinoi-
hin. Kuuntelemisen osoittamisesta suuri osa on sanatonta viestintää, pääasiallisesti vartalon 
suuntaamisen ja asennon avulla. Asiantuntijan istuminen jalat kohti tietokonetta kertoo asiakkaal-
le, ettei pääasiallinen huomio ole hänessä. Kuuntelutilanteessa tulee olla tietoinen ilmeistä, eleis-
tä, liikkeistä ja sanoista, sillä siten asiantuntija osoittaa olevansa läsnä. Asiantuntijan tulee 
aktiivisesti kuunnellen selvittää, mitä asiakas ajattelee ja tuntee sekä miksi asiakas ajattelee ja 
tuntee juuri kyseisellä tavalla. Lisäksi hänen tulee kyetä ottamaan kuulemansa huomioon kontrol-
loimatta vuorovaikutuksen etenemistä tarjotakseen asiakkaalle hänen tarvitsemaansa tietoa ja 
emotionaalista tukea. Tarkoituksena on viestiä hyväksyntää ja optimistista suhtautumista asiak-
kaaseen, auttaa häntä selventämään ajatuksiaan tarkoituksenmukaisten kysymysten avulla sekä 
kannustaa häntä tarkastelemaan asioita uudesta näkökulmasta. Tekemällä keskustelusta yh-
teenvedon asiantuntija varmistaa ymmärtäneensä asiakkaan sanoman. Asiantuntijan rooliin on 
totuttu liittämään tietynlainen neutraalius. (Torkkola, 19, 21, 29–31, 41.) 
 
Luottamus ja vuorovaikutuksen sujuminen ovat tärkeitä etenkin arkaluontoisten kysymysten koh-
dalla. Neuvot muotoillaan yleensä hienovaraisesti. Asiakas voi merkitä toimintansa arkaluontei-
seksi esimerkiksi naurahtamalla, mutta se ei aina liity asioiden arkaluontoisuuteen. Asiakkaan 
kertoessa asioistaan omin sanoin hän voi huomaamattaan antaa itselleen neuvon, jota optikko 
voi sitten tukea. On tärkeää, että palautteessa otetaan huomioon yksilöllinen elämäntilanne, eikä 
ainoastaan vedota yleisiin tosiasioihin. (Torkkola 2002, 125.) 
 

2.8 Arvot ja moraali 
 
Arvot ovat toiminnan motiivina ja tekemisen päämääränä. Arvot ovat suhteellisen pysyviä ja ne 
pyrkivät ”hyvään”. (Vuori-Kemilä ym. 2005, 22.) Kun puhutaan arvoista, lähtökohtana on eettinen 
ajattelu. Eettisen ajattelun päämäärä on hyvän edistäminen, pyrkimys hyvän elämän toteutumi-
seen ja toteuttamiseen. Terveys ei ole onnellisuuden tai hyvän elämän toteutumisen ehto, ja siksi 
sairauskaan ei ole onnellisuuden kokemisen esteenä. (Pietilä 2010, 21.) Arvot voidaan jakaa 
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muun muassa henkilökohtaisiin ja ammatillisiin arvoihin. Arvot liittyvät paljolti ihanteisiin ja niitä 
edustavat myös hyveet. Hyveet tulevat ilmi ihmisen tavassa toimia. Ammatilliset hyveet ovat siten 
niitä luonteenpiirteitä, jotka parantavat ammattikäytäntöä. (Vuori-Kemilä ym. 2005, 22.) Tervey-
den edistäminen nähdään arvotyöskentelyksi, jossa tavoitteena on inhimillisen elämän toteutumi-
nen (Pietilä 2010, 274).  
 
Terveydenhuoltoon heijastuu voimakkaasti kolme erilaista arvopohjaa: eettiset, taloudelliset ja tie-
teelliset arvot (ks. kuvio 2, sivu 25). Kun keskustellaan eettisesti hyvästä terveydenhuollosta, ve-
dotaan usein resursseihin ja ajan rajallisuuteen. Resurssit, tehokkuus, kustannus-hyötysuhde ja 
voitto määrittävät taloudellisesti hyvää toimintaa. Niillä on terveydenhuollossa vain välinearvoa 
siihen asti, kun ne edistävät ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta kunnioittavaa, oikeudenmukais-
ta terveydenhuoltoa. Niiden on siis palveltava terveydenhuollon tavoitteita ja toimintaa. Tieteellisiä 
arvoja ovat muun muassa objektiivisuus, selkeys, johdonmukaisuus ja näyttöön perustuminen. 
Näyttöön perustuva terveydenhuolto on näistä tärkein työväline. Tieteellisyydellä ei ole tervey-
denhuollossa itseisarvoa ellei se toteuta eettisesti hyvää terveydenhuoltoa. Arvoristiriitoja syntyy 
helposti eri arvomaailmojen kohdatessa. Silloin on hyvä muistaa, mitkä argumentit ovat puhtaasti 
eettisiä, tieteellisiä ja taloudellisia. Se helpottaa hahmottamaan ongelmia. Lähtökohdan ja viimei-
sen argumentin on perustuttava etiikkaan, koska eettiset arvot muodostavat terveydenhuollon pe-
rusarvot (ETENE 2002, 24, 25.) Arvoista ja normeista rakentuu moraali. Moraalissa on kyse 
hyvän ja pahan erottamisesta sekä hyvistä tavoista. Jokaisella meistä on kasvatuksen myötä jon-
kinlainen moraali. Moraali kuvastaa yleisesti hyväksyttyjä arvoja ja periaatteita. (Vuori-Kemilä ym. 
2005, 24,25.) 
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KUVIO 2. Terveydenhuollon arvopohjat 
 
 
Sosiaali- ja terveyspolitiikan ydin perustuu pohjimmiltaan ihmisarvoon ja ihmisoikeuksiin. Laki po-
tilaan asemasta ja oikeuksista määrittää potilaan hoidettavaksi niin, että hoito on hänen henkilö-
kohtaisen etunsa mukaista. Hänen ihmisarvoaan ei saa loukata ja hänellä on oikeus laadultaan 
hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista. 2:3 §, 6 § ). Se mi-
ten työntekijä kohtaa asiakkaansa, riippuu hänen ihmiskäsityksestään. Ihmiskäsityksessä on kyse 
näkemyksestä, millainen ihminen perimmältään on. (Vuori-Kemilä ym. 2005, 57.) Eettisen ajatte-
lun keskeisiä periaatteita ovat tällä hetkellä ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittami-
nen. Myös oikeudenmukaisuus on yksi keskeisistä arvoista. Välittäminen ja myötätunnonosoitus 
ovat yhteydessä ihmisarvon kunnioittamiseen. Ihmisarvoa kunnioittamalla tullaan yhteiskunnassa 
tilanteeseen, jossa ihmiset kokevat elämänsä turvalliseksi ja mielekkääksi. (Pietilä 2010, 16–18, 
21.) Ihmisarvolla tarkoitetaan sitä, että jokainen ihminen on arvokas ja ainutlaatuinen juuri sellai-
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sena kuin on. Hänellä on oikeus hyvään, arvokkaaseen elämään ja siten oikeus tulla kohdelluksi 
kunnioittavasti. (Vuori-Kemilä ym. 2005, 60.)  Ihmiset päätyvät tekemään elämässään valintoja 
arvojensa pohjalta. Heillä on itsemääräämisoikeus, jolloin heillä on myös vastuu päätöksistään ja 
niiden seurauksista. Kuitenkin yksilön tekemät valinnat ovat yhteydessä aikaan ja yhteiskuntaan, 
ja siksi ainoastaan yksilön omat valinnat eivät vaikuta terveyteen. (Pietilä 2010, 16–18, 21.) 
 
Koska kaikilla ihmisillä on sama ihmisarvo, heille kuuluvat myös samat oikeudet. Oikeudenmu-
kainen kohtelu kertoo ihmisen suhtautumisesta erilaisuuteen. Substantiivisessa oikeudenmukai-
suudessa on kyse siitä, mitä oikeuksia ihmisillä on, ja distributiivisessa oikeudenmukaisuudessa 
resurssien tasa-arvoisesta jaosta. Substantiivisessa oikeudenmukaisuudessa ihmisillä on samat 
oikeudet toisiinsa nähden. Oikeudenmukainen terveydenhuolto pyrkii mahdollisuuksiensa mu-
kaan tasa-arvoon. Terveydenhuollon omat toimet eivät kuitenkaan riitä toteuttamaan oikeuden-
mukaisuutta terveyden suhteen, vaan kysymys on yhteiskunnallisista 
oikeudenmukaisuuskysymyksistä. Oikeudenmukaisuus voi olla myös hyve ja luonteenpiirre. Oi-
keudenmukaisuus kuuluu osana moraalisen ja eettisen ihmisen ominaisuuksiin. Tällainen tervey-
denhuollon ammattilainen hyväksyy oikeudenmukaisuuden tärkeänä arvona niin 
henkilökohtaisesti kuin ammatillisestikin. Hänellä on silloin omanarvontuntoa ja omatunto, joka 
antaa rohkeuden olla kriittinen ja puolustaa arvostuksiaan. (Sarvimäki & Stenbock-Hult 2009, 
162–175.) 
 
Itsemääräämisoikeus on määritelty Suomessa perustuslailliseksi oikeudeksi. Sen vuoksi ajatel-
laan, että ihmisellä on vapaus valintoihin, kunhan hän ei vaaranna muita toimillaan. Itsemäärää-
misoikeudella tarkoitetaan vapautta tehdä omaa elämäänsä koskevia päätöksiä. (Vuori-Kemilä 
ym. 2005, 75, 76.)  Ihmisellä on siis aikuisena oikeus ja mahdollisuus kohdella itseään kaltoin. 
Jos elämäntapojen seurauksena on puhjennut sairaus, suomalainen terveydenhoitojärjestelmä 
hoitaa silti tällaista henkilöä. Onhan niin, että geeniperimä altistaa toisen helpommin sairauksille 
kuin toisen. Myös esimerkiksi lapsuus, joka ei ole antanut edellytyksiä hyvään elämään, tai vaik-
kapa köyhyys, vähentävät ihmisten valmiuksia ottaa vastuuta elämästään. On osittain sattumaa, 
mutta myös enemmän perimän kuin tahdon vaikutusta, kuka altistuu sairauksille ja milloin. Yh-
teiskuntamme pitää näissäkin tapauksissa huolta jäsenistään ja pyrkii edistämään heidän hyvin-
vointiaan ja terveyttään. (ETENE 2003, 10, Pietilä 2010, 20.) 
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2.9 Etiikka  
 
Etiikka-sanaa käytetään monesti synonyyminä moraalille. Etiikka kuitenkin on moraalin tietoista 
tarkastelua ja pohtimista. Ammattietiikka on siten ammattiin liittyvän moraalin analysointia ja poh-
timista. (Vuori-Kemilä ym. 2005, 24,25.) Eettisyydellä tarkoitetaan hyväksyttyjen arvojen ja peri-
aatteiden tuntemista eli ajattelun tasoa sekä toiminnan tasoa, joka näkyy tekoina. Se viittaa myös 
asioiden ja aihepiirien luonteeseen, jolloin otetaan kantaa siihen, mikä on hyvää ja oikein tai pa-
haa ja väärin sekä oikeudenmukaista ja vapautta. Eettisissä kysymyksissä on kyse arvovalinnois-
ta. Niihin voi liittyä paljonkin ristiriitaisuutta, jolloin on punnittava asioiden painotusarvoja. 
Eettisissä kysymyksissä teko on eettinen silloin, kun motiivi on moraalisesti hyväksyttävä. Kiireen 
ja aikapulan vuoksi työntekijä joutuu työpaikalla kurottautumaan kohti hyvää ihanteiden ja reali-
teettien ristipaineessa. Työntekijä on vastuussa ratkaisuistaan. Jos hän ymmärtää toimintaansa 
liittyvät eettiset näkökohdat, hänellä on mahdollisuus perustella tekemisiään moraaliselta kannal-
ta. (Vuori-Kemilä ym. 2005, 26–28.)  
 
Sosiaali- ja terveysalalle hakeutuu yleensä henkilöitä, joilla on halu tehdä hyvää, antaa aikaansa 
ja palvella asiakkaita hyvin. Ala on keskeinen osa hyvinvointijärjestelmäämme ja yhteiskunnalli-
nen vastuunkantaja ja vaikuttaja. Työntekijän eettisyyttä on kyky tunnistaa omaan työhön liittyviä 
moraalisia kysymyksiä ja niiden perusteluja. Eettisyys tulee ilmi työntekijän teoissa asiakaspalve-
lutilanteissa. Eettisesti toimiva työntekijä haluaa, uskaltaa puolustaa ja toteuttaa tiettyjä arvoja 
työssään, jolloin asiakaskin huomaa ja kokee ne. (Vuori-Kemilä, Lindroos, Nevala & Virtanen 
2005, 6,7.) Työntekijän on ymmärrettävä toimintansa ja ratkaisujensa vaikutukset asiakkaidensa 
hyvinvointiin. Näin hän voi tulla tietoisemmaksi ammatillisesta vastuustaan. (21.) Terveyden edis-
tämisen lähtökohtana on siis ihmisen hyvä. Terveydenhoitohenkilöstöä ohjaavat eettiset normit. 
Ammattietiikka syntyy, kun sisäistää liittyvänsä ammattialansa perinteeseen, ammattialaansa ja 
ammattikäytäntöönsä. Silloin hahmottaa myös alansa arvoperustan ja siitä nouseva hyvä etiikka 
ilmentää ammatillista autonomiaa ja pyrkimystä asiakkaansa parhaaseen (ks. kuvio 3, sivu 28). 
(Pietilä 2010, 22–25.) 
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KUVIO 3. Ammattieettisyys  
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
 

3.1 Pohjaa tutkimuksen toteutukselle  
 
Aiemmin ei ole kokonaisvaltaisesti tutkittu optikoiden terveyden edistämistä näöntutkimuksen yh-
teydessä. Suomen optinen toimiala on vuonna 2013 tehnyt tutkimuksen optikoiden havainnoista 
koskien suomalaisten silmien terveydentilaa. Tutkimuksessa selvitettiin optikkojen kokemuksia 
näöntutkimustoiminnasta, minkälaisia näköoireita tai sairauksia tutkittavilta löytyy, sairauksien lu-
kumäärää ja laatua, konsultaatiotarvetta esimerkiksi silmälääkärin kanssa sekä mielipidettä opti-
kon työnkuvasta tulevaisuudessa. Tutkimuksen mukaan neuvotteluja muiden terveydenhuollon 
toimijoiden kanssa käydään vain vähän tai ei lainkaan. Kuitenkin yli 80 prosenttia vastaajista koki 
tarvitsevansa konsultaatiota lähes neljänneksessä tutkimuksista. Kaksi kolmesta käytti näöntut-
kimukseen noin puoli tuntia. Tutkimuksen mukaan silmän etuosat mikroskopoi joka kerta 6 pro-
senttia vastaajista ja 56 prosenttia satunnaisesti, eli 38 prosenttia jättää sen tekemättä. Mykiötä 
30 prosenttia vastaajista ei mikroskopoi koskaan. ”Silmänpohjatutkimus ja Volk-linssin käyttö tai 
oftalmoskopiatutkimus ei ole osa optikkojen näöntutkimusrutiineja. Se ei ole optikoille tavan-
omaista; 65 prosenttia ei tutki näin koskaan ja vajaa kolme prosenttia aina. Optikon työnkuva 
näyttää tulevaisuudessa siltä, että optikoilla on mahdollisuus keskittyä silmälasien myyntityöhön, 
refraktoivaan näöntutkimukseen tai kliiniseen optometriaan. Kliininen optometria kiinnostaa noin 
puolta vastanneista.” (Hytönen 14.1.2013, sähköpostiviesti.)  
 
Tutkimuksessa optikoiden tuli arvioida sairauksien esiintyvyyttä suhteessa näöntarkastusten lu-
kumäärään. Yleistaudeista tutkimus kartoitti diabeteksen, korkean kolesterolin ja MS–taudin epäi-
lyjen esiintyvyyttä. Epäilyjä ei tutkimuksen mukaan juurikaan synny, koska: ”En tiedä mikä viittaa 
siihen, että minun olisi syytä epäillä asiakkaalla olevan esimerkiksi ms-tauti tai korkea kolesteroli.” 
Silmätaudeista selvitettiin harmaakaihin, silmänpainetaudin ja verkkokalvon ikärappeuman esiin-
tyvyyttä. Puolella optikoista esiintyi yksi harmaakaihiepäily 20 tutkittua kohden. Verkkokalvon ikä-
rappeuman epäilyjä tuli 66 prosentilla optikoista harvemmin kuin 1/40 näöntarkastuksesta. 
(Hytönen 14.1.2013, sähköpostiviesti.) 
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Optikoiden näöntarkastusajat puhuttavat alalla. Terveydenhuoltoalan rajalliset resurssit ja prio-
risointikeskustelut ajavat resurssien jakamiseen. (Torkkola 2002, 13, 17). Vuonna 2005 tehdyssä 
opinnäytetyössä käy ilmi, että useimmiten näöntutkimukseen varattiin aikaa 30 minuuttia. Näön-
tarkastusajat vaihtelivat 15 – 45 minuutin välillä. Valtaosa, noin 60 prosenttia optikoista, käytti 
näöntutkimukseen aikaa 20 – 30 minuuttia. Kun optikot käyttivät enemmän aikaa näöntutkimuk-
seen, he tutkivat herkemmin esimerkiksi silmänpohjat. (Hämäläinen & Mäkelä 2005, 45, 58–59.)  
 
Juustila on kartoittanut ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössään optikoiden 
terveysneuvontaa osana näöntutkimusta. Tutkimuksessa selvitettiin tupakoinnin puheeksi otta-
mista optikon työssä. Vastanneiden optikoiden mukaan tupakoinnin puheeksi ottaminen ei kuulu 
optikon työnkuvaan. (Juustila 2009, 7).  Laajassa UKK-instituutin tutkimuksessa tutkittiin lääkäri-
en, hoitajien ja fysioterapeuttien terveyskasvatuksen ja terveysneuvonnan toteutumista. Työnteki-
jöiden mukaan 65–75 prosenttia asiakaskontakteista sisälsi neuvontaa. Neuvonnan kesto vaihteli 
ammattiryhmittäin ja ajan puute oli tärkein neuvontaa haittaava tekijä. Neuvonta oli ongelmaläh-
töistä ja tarkoituksena oli useimmiten sairauden hoito ja kuntoutus. Tutkimuksen mukaan eri am-
mattiryhmien ja eri työpisteissä toimivien työntekijöiden neuvonnalle tulisi asettaa eritasoisia 
odotuksia ja vaatimuksia. (Vertio 2009, hakupäivä 26.9.2012.)  
 
Arvioitaessa neuvonnan tuloksellisuutta mitataan tavallisimmin riskitekijöiden tai käyttäytymisen 
muutoksia. Hyvinkin vähäisen neuvonnan on todettu vaikuttavan ihmisten käyttäytymiseen. Jo 
1970-luvulla tehdyissä tutkimuksissa on osoitettu lääkärin kehotuksen tupakoinnin lopettamisesta 
tuottaneen tuloksia noin kolmella prosentilla. Oheisaineiston kera lopettajien osuus kasvoi viiteen 
prosenttiin. Vaikutuksia on saattanut syntyä jopa enemmän tupakointia vähentäneiden joukossa. 
(Vertio 2009, hakupäivä 26.9.2012.) Terveyskeskusten työntekijöiden arvion mukaan neuvonta oli 
mennyt perille varsin hyvin kahdessa kolmasosassa kontakteista. (Laitakari, Miilunpalo, Pasanen 
& Vuori 1989).  Henkilökohtaisen tai perheen neuvonnan on osoitettu olevan ainakin joissakin ta-
pauksissa selvästi tuloksellisempaa kuin väestölle suunnatun laajan neuvonnan. (Ebrahim & 
Smith 1997, 1666–74.). Neuvonnan laadun parantamiseksi työntekijöiden osaamiseen on tarpeel-
lista investoida. (Vertio 2009, hakupäivä 26.9.2012). Tutkimus alkoholista puhumisesta yleislää-
kärin vastaanotolla kertoo, että yleislääkärit upottivat alkoholikysymyksen laajempaan 
kysymyssarjaan tai sitä perusteltiin viittaamalla koetuloksiin tai potilaan työn asettamiin vaatimuk-
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siin. Puhetapa oli neutraali eikä asiaan otettu kantaa, potilaalle ei annettu neuvoja. (Vertio 2009, 
hakupäivä 26.9.2012.) 
 

3.2 Tutkimusote 
 
Päädyimme tekemään tutkimuksemme kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen keinoin. Kvalita-
tiivisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen kokonaisvaltaisesti, sen to-
dellisen moninaisuuden ymmärtäminen. Todellisuus näyttäytyy ihmisille merkitysvälitteisesti, ja 
sitä tutkittaessa on tärkeää erottaa kokemuksiin ja käsityksiin liittyvät merkitykset. Tutkijan arvo-
lähtökohdat sekä subjektiivisuus tietoon nivoutuvat toisiinsa, jolloin saadaan ehdollisia selityksiä 
ilmiöille. Kvalitatiivisen tutkimuksen pyrkimys on löytää tai paljastaa tosiasioita. (Hirsjärvi, Remes 

& Sajavaara 2007, 157.) Objektiivisuus ei ole välttämättä mahdollista, mutta siihen tulee kuitenkin 
pyrkiä. Tutkijalla voi olla kokemukseen perustuvia ennakko-oletuksia, joiden vaikutusta tutkimuk-
seen tulee välttää. Tutkijalla ei ole todellista ennakkokäsitystä tutkimuskohteesta ja tuloksista. 
(Eskola & Suoranta 2000, 17,19.) Valitsimme laadullisen tutkimusmenetelmän, koska halusimme yk-

sityiskohtaista tietoa optikoiden käsityksistä terveyden edistämisestä näöntarkastuksen yhteydessä.  
 

Laadullisen tutkimuksen fenomenografinen ote oli luonnollinen valinta tutkimusmuodoksemme. 
Tällaisessa lähestymistavassa pyritään selvittämään, miten ihmiset kokevat maailman ilmiöineen 
ja millainen on heidän tietoisuutensa siitä. Fenomenografia on kvalitatiivisen tutkimuksen erikois-
tumishaara, joka käsittelee muun muassa tiettyjä tutkimusongelmia ja suuntautuu ymmärtämistä 
koskeviin kysymyksiin. Haastattelussa pyritään saamaan haastateltava uudella tavalla tietoiseksi 
kyseessä olevasta ilmiöstä tai ilmiöistä. Haastattelijan tehtävänä on saada haastateltava kerto-
maan tutkimuksen kohteena oleviin ilmiöihin liittyvistä kokemuksistaan ja saattaa haastateltava ti-
laan, jossa haastateltavan tietoisuus tietoisuudesta toteutuu. Haastattelija tulkitsee haastateltavan 
kokemuksia, ja tutkimuksen analyysiä voidaan tehdä jo tietojenkeruuvaiheessa. Haastattelumate-
riaalista pyritään saamaan yksilötason tiedon kautta laajempaa merkitystä johonkin yhteisöön. 
(Hirsjärvi & Hurme 2000, 168,169.) Optikoiden todellisuus rakentuu heidän käsityksistään todelli-
suudesta. Oikea todellisuus muodostuu heidän kokemuksiensa ja käsitystensä kautta. 
 
Huusko ja Paloniemi lainaavat Uljensia (1989) määrittäen fenomenografisen tutkimuksen kuvaus-
ten perusyksiköksi käsityksen eli tavan ymmärtää ilmiötä. Fenomenografisen tutkimuksen tavoit-
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teena ei ole tehdä väitteitä todellisuudesta, vaan kuvata ihmisten arkitodellisuudessa muodostu-
neita käsityksiä todellisuudesta (Huusko & Paloniemi 2006, 165). Yksilön käsitys ymmärretään re-
lationaaliseksi eli yksilöllä ja ilmiöllä on yhteys toisiinsa. (Bowden 1995, 153). Käsitys on 
dynaaminen ilmiö eli käsitykset saattavat muuttua. (Metsämuuronen 2006, 240). Martonia mukail-
len Ahonen täsmentää, että fenomenografisessa tutkimuksessa käsitteitä käsitys ja kokemus käy-
tetään synonyymeinä (Marton 1994). Kokemus on suhde, joka yhdistää ilmiön ja käsityksen 
toisiinsa. Käsitys on kokemuksen ja ajattelun avulla muodostunut kuva ilmiöstä. (Ahonen 1994, 
116.) Tutkimuksen pääpaino on niin laadullisesti kuin sisällöllisesti erilaisten käsitysten vertaile-
misessa, ei niinkään ilmiöissä tai tutkittavissa henkilöissä itsessään. Tuloksissa mielenkiinto koh-
distuu käsitysten sisältöön ja käsitysten suhteutumiseen toisiinsa. Tavoitteena on vertailla ja etsiä 
samankaltaisuuksia, erilaisuuksia ja poikkeavuuksia ihmisten erilaisista päätelmistä, tulkinnoista 
ja ajatuksista. (Huusko & Paloniemi 2006, 165.) Tutkimuksen kohteena ovat maailmassa esiinty-
vien ilmiöiden kokemistapojen variaatiot. (Marton & Booth 1997, Pang 2003). Käsitykset voivat ol-
la hyvinkin erilaisia riippuen muun muassa iästä, koulutustaustasta, kokemuksista ja 
sukupuolesta. (Metsämuuronen 2006, 233). 
 
”Näemme ja koemme asiat aina jonkinlaisten ”silmälasien” lävitse”. (Huusko & Paloniemi 2006, 
165). On yksi maailma, joka on kaikille ihmisille sama, mutta eri ihmiset muodostavat siitä erilaisia 
käsityksiä. (Metsämuuronen 2006, 233). Fenomenografiaa on kritisoitu siitä, että joskus ihmisten 
käsitykset ovat virheellisiä ja epätotuudenmukaisia (Metsämuuronen 2011, 241). Tutkijan tulee 
kuitenkin arvioida käsitysten merkityksiä ja niiden relevanssia suhteessa tutkimusongelmiin. (Syr-
jälä, L., Ahonen, S., Syrjäläinen, E. Ja Saari, S 1994, 116). Fenomenografiassa tavoitteena on 
luoda ilmiöstä kategorioiden avulla teoria, niin sanottu kuvauskategoriajärjestelmä tai tulosava-
ruus. (Metsämuuronen, 2006, 233) Käytännössä tämä tarkoittaa kuviota, joka esittää saatuja tu-
loksia ilmiöstä. 
 

3.3 Tutkimuksen tehtävät ja teemat 
 
Tutkimuksemme tarkoituksena oli kuvailla optikoiden käsityksiä asiakkaidensa terveyden edistä-
misestä näöntarkastuksen yhteydessä. Tutkimuksen tehtävänä kuvailimme, miten optikot kokevat 
ja mieltävät edistävänsä terveyttä näöntarkastuksen yhteydessä, ja miten he näkevät työnsä kuu-
luvaksi isompaan kokonaisuuteen, sosiaali- ja terveysalan arvopohjaiseksi työksi. Tutkimuksem-

32 

 



me tavoitteena oli selvittää kuinka optikon asiakaslähtöinen näöntarkastus vaikuttaa asiakkaan 
terveyden edistämiseen. 
 
Tutkimustehtävämme olivat: 

1. Millaisia käsityksiä esiintyy optikoiden tavoissa käsittää terveyden edistäminen näöntar-
kastuksen yhteydessä? 

2. Millaisia käsityksiä optikoilla on asiakaslähtöisen toiminnan vaikutuksista asiakkaan nä-
köön ja terveyteen? 

 
Kysymyksissämme kiinnitimme huomiota erityisesti siihen, miten saisimme haastateltavan uudel-
la tavalla tietoiseksi terveyden edistämisestä optikon työssä. Haastatteluteemamme olivat: 
 Käsityksiä terveyden edistämisestä optikon työssä 
 Käsityksiä optikon työn arvopohjasta ja ammattietiikasta 
 Käsityksiä anamneesin ja terveysneuvonnan vaikutuksista asiakkaan terveyden edistä-

miseen 
Kahden ensimmäisen teeman tehtävänä oli kuvata optikoiden käsityksiä terveyden edistämisestä 
lainsäädännön velvoitteiden, optikon toimenkuvan ja optikon näöntarkastuksen yhteydessä ta-
pahtuvan terveysneuvonnan kautta. Viimeisin teema kuvasi optikoiden asiakaslähtöisen toimin-
nan vaikutusta anamneesin käytön, terveysneuvonnan ja vuorovaikutuksen merkityksen avulla. 
Näin teemat vastasivat tutkimuskysymyksiimme ja antoivat vastauksia tutkimuksemme tarkoituk-
seen.   
 

3.4 Tiedonantajien valinta 
 
Tutkimuksen kohteena olivat optikot, jotka ovat toimineet alalla vähintään viisi vuotta. Mielestäm-
me silloin optikoille on muodostunut kokonaisvaltaisempi käsitys alasta ja terveyden edistämises-
tä. Tällöin optikoiden on helpompi kertoa käsityksistään terveyden edistämisestä työssään. Ole-
timme, että vastaajat ovat käyneet erilaisia täydennyskoulutuksia ja että ne lisäävät variaatioita 
optikoiden käsityksistä. Rajasimme terveyden edistämisen näöntarkastuksen aikana tapahtuvaan 
terveyden edistämiseen ja anamneesiin. Siten yhteiskunnallinen ja globaali terveyden edistämi-
nen sekä piilolasitarkastukset ja -kontrollit jäivät tutkimuksemme ulkopuolelle. Oletimme, että pii-
lolasikäyttäjien silmien terveys tarkastetaan huolellisemmin ja monipuolisemmin kuin muiden 
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asiakkaiden. Kuitenkin terveyden edistäminen ja terveysneuvonta tulee erityisesti muistaa piilo-
lasiopastuksissa ja kontrollikäynneillä. Aihe olisi ollut liian laaja, jos olisimme käsitelleet optikon 
työkenttää kokonaisuudessaan. Piilolasikoulutuksen käyneitä optikoita emme kuitenkaan poista-
neet tutkimusjoukosta, sillä halusimme selvittää, näkyykö heidän kokemuksensa terveyden edis-
tämisessä muista poiketen. Näin rajaten tutkimusalueemme oli helpommin hahmotettavissa ja 
tutkittavissa. 
 
Otantatutkimuksessa tietoja kootaan vain osasta perusjoukkoon kuuluvista koehenkilöistä. Otosta 
tutkimalla toivotaan saavan tietoa perusjoukosta. Otantamme oli harkinnanvarainen, sillä tutki-
muksemme oli laadullinen. Käytimme omia optikko-kontaktejamme hyväksemme. Lähetimme 
kaksitoista kyselylomaketta saatekirjeineen sähköisesti tai kirjeitse ja kaksi veimme henkilökoh-
taisesti optikoille. Tämän jälkeen lähetimme tarvittaessa muistutusviestejä.  Otantamme oli siis 14 
henkilöä. Pyrkimyksenämme oli saada noin 10 vastausta. Kasvotusten tutkimuksen esitteleminen 
sitoutti mielestämme vastaamaan parhaiten. Lähetimme kyselylomakkeita Ouluun, Jyväskylään, 
Joensuuhun, Lieksaan, Kiteelle, Hämeenlinnaan ja Saloon. Kyselyn saajista kolme olivat yrittäjiä. 
Optikot työskentelevät kolmeen eri ketjuun kuuluvissa liikkeissä sekä yksi ketjuun kuulumatto-
massa yrityksessä ja yksi yliopistollisessa sairaalassa. Vastauksia saimme neljä. Minimitavoit-
teemme oli saada viisi vastausta. Tämä ei venytetystä lisävastausajasta huolimatta toteutunut.  
 

3.5 Aineiston keruu  
 
Tutkimuksemme aineistonkeruumenetelmäksi valitsimme teemakyselyn. Tutkimusaiheemme ei 
ole yksiselitteisesti ja helposti kuvailtavissa, koska aiheemme on abstrakti. Arvopohjaisia asioita 
ei ole tutkittavien välttämättä helppo kertoa teemahaastattelutilanteessa tyhjentävästi, joten em-
me haastatelleet optikoita kasvotusten. Asioita joutuu pohtimaan ja palaamaan niihin yhä uudes-
taan, että voi kuvailla oman kokemuksensa kokonaisvaltaisemmin. Tarvitaan riittävästi aikaa ja 
rauhallinen ympäristö, että aiheiden jäsentely onnistuu tutkittavilta. Teemakysely, jonka toteutim-
me puolistrukturoidun kyselylomakkeen avulla, antoi siihen mahdollisuuden. 
 
Keväällä 2012 päätimme, että teemme opinnäytetyömme optikon toiminnasta asiakkaan tervey-
den edistämiseksi. Siitä, miten, mistä näkökulmasta ja millä rajauksella tutkimuksemme toteuttai-
simme, jäi kesäksi auki ja hautumaan mieliimme. Aloitimme opinnäytetyömme varsinaisen 
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ideoinnin syksyllä 2012. Saman vuoden marraskuussa julkistimme esioletuksemme (ks. liitteet 1, 
2) sekä asetimme tutkimuksellemme kaksi tutkimustehtävää. Aloitimme samaan aikaan aihee-
seen perehtymisen ja aineiston keräämisen viitekehykseen. Keräsimme aineistoa aktiivisesti 
vuoden loppuun. Aineisto on sen jälkeen muokkautunut työmme edistymisen myötä ja tiivistynyt 
alkuvaiheen laajasta aihesisällöstä täsmälliseksi viitekehykseksi. 
 
Huhtikuussa kyselylomakkeen saatekirje ja kysymykset olivat testattavana kahdella optikolla eri 
aikaan. Ensimmäisen testauksen jälkeen korjasimme ja paransimme kysymyksiä ja selkeytimme 
saatekirjettä saadun palautteen perusteella. Toisen testauksen jälkeen hioimme kyselylomakkeen 
julkistettavaan muotoon. Toukokuun toinen päivä ensimmäiset kyselylomakkeet lähtivät maail-
malle sähköpostitse. Palautuspäivän takarajaksi annoimme toukokuun lopun. Saimme palautus-
päivään mennessä vain yhden vastauksen. Kaksi muuta vastausta saimme kesäkuun aikana. 
Viimeisen vastauksen saimme heinäkuun alkupuolella. Tuloksia aloimme analysoida heti kysely-
lomakkeiden vastausten saavuttua. Analysointivaihe kesti toukokuusta syyskuun loppupuolelle 
asti. Johtopäätökset kirjasimme ylös syyskuun aikana.  Pohdintaosiota työstimme jo analysointi-
vaiheen aikana. Lopun ajan käytimme tutkimuksemme viimeistelyyn ennen sen esittämistä. 
 
Toinen tutkija piti tutkimuspäiväkirjaa koko tutkimuksen toteutuksen ajan, toinen kirjoitti tiedosto-
tyyppisesti opinnäytetyön edistymisen vaiheita ylös. Näin oli helpompi palata tarvittaessa aiempi-
en vaiheiden pariin ja yhdistellä tiedonmurusia toisiinsa. Kävimme ahkerasti menetelmäohjaajan 
ja sisällönohjaajan ohjaustunneilla. Näissä palavereissa saimme arvokkaita neuvoja ja pohditta-
vaa toisesta perspektiivistä kulloisenkin ongelmamme yhteydessä. 
 

3.6 Analyysimenetelmä 
 
Aineiston analysoinnissa käytimme fenomenografista menetelmää. Fenomenografisessa analyy-
sissa kategoriat muodostetaan eri henkilöiden käsityksistä ilmiötason kuvauksiksi (Kokko 2004, 
70). Metsämuuronen puhuu kuvauskategoriajärjestelmästä ja tulosavaruudesta (Metsämuuronen 
2006, 233). Fenomenografisessa analyysissa on omaksuttu aineistolähtöisyys, jossa tulkinnat 
tehdään aineiston pohjalta. Tutkijan tulee kuitenkin olla teoreettisesti perehtynyt tutkittavaan asi-
aan, sillä se suuntaa aineiston hankintaa (Huusko & Paloniemi 2006, 5). Teoria ei ole tutkimuk-
sen lähtökohtana, vaan tutkimuskategoriat nousevat aineistosta käsin (Syrjälä, 1996, 123).  
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Aineistolähtöisyydessä kaikki mahdolliset ristiriitaisuudet tulee ottaa huomioon (Lätti 2008, 37). 
Fenomenografian vahvuutena voidaankin pitää sitä, että se ottaa parhaimmillaan yksittäisenkin 
poikkeavan käsityksen huomioon, eikä häivytä sitä enemmistökäsitysten alle. ”Tällainen avoin ai-
neistonkäsittelytapa synnyttää uutta tietoa.” (Syrjälä ym. 1994, 123). 
 
Aineiston analyysin viisi vaihetta ovat empiirisen aineiston lukeminen, analyysin kohteena olevien 
ilmausten etsiminen ja tulkinta, merkityssisältöjen vertailu toisiinsa, merkityskategorioiden ku-
vaaminen abstraktimmalla tasolla ja kuvauskategoriajärjestelmän muodostaminen. Aineiston lu-
keminen useaan kertaan antaa kokonaiskuvan aiheesta. Seuraavaksi etsitään 
tutkimuskysymysten kannalta oleellisia ilmauksia ja käsityksiä. Ne voivat olla yksittäisiä sanoja tai 
jopa lauseita. Tämän jälkeen merkitysyksikköjä lajitellaan ja ryhmitellään sisältöjen vertailemisek-
si laajemmiksi merkityskategorioiksi, jotka selittävät ja kuvaavat käsitysten erilaisuutta. Näistä ka-
tegorioista luodaan laajempia pääkategorioita, jotka muodostavat lopulta teorian tutkittavaan 
aiheeseen liittyen. (Lätti 2008, 42–45; Syrjälä ym. 1994, 123) Teorian tulee vastata tutkimusky-
symyksiin. Kuvauskategoriajärjestelmän olemme ilmaisseet kolmen kuvion avulla, joissa on näh-
tävissä tutkimustulokset tiivistetyssä muodossa (ks. kuviot 4–6 luvussa 4). 
 
Annoimme vastaajillemme tunnuskoodit. Neljä vastaajaa nimesimme optikoiksi ja siten saimme 
tunnuskoodit O1-O4. Haimme vastauksista ilmauksia, joita ryhmittelimme aihealueiden mukaan. 
Näin saimme erilaisia merkityksiä, alakategorioita. Useamman kysymyksen kohdalla saadut käsi-
tykset kuuluivat useampaan eri alakategoriaan. Alakategoriat ovat rakentuneet merkitysyksiköi-
den kautta eli aineiston pohjalta. Yleensä fenomenografisessa analyysissä teoria on 
alakategorioidenkin pohjana. Optikoiden käsityksiä aiheesta ei kuitenkaan ole aiemmin tutkittu, jo-
ten aineiston suhde tutkimuskysymyksiin oli perusteena kategorioiden muodostamiselle. 
 
Analyysiprosessimme alkoi lukemalla aineisto useaan otteeseen kokonaisuutena. Tämän jälkeen 
kirjoitimme vastaukset tiivistettyyn muotoon. Poimimme optikoiden vastauksista ilmaisuja, jotka 
kuvasivat tapoja käsittää terveyden edistämistä näöntarkastuksen yhteydessä. Merkitysyksikkö 
on perusteltu ilmaisu tai kokemukseen perustuva käsitys, joita yhdellä haastateltavalla voi olla 
useita saman kysymyksen sisällä. Kaikki ilmaisut on otettava mukaan analyysiin. Siirsimme sa-
mankaltaisia ilmaisuja yhteen ja siten ryhmittelimme ne luomiemme alakategorioiden alle. Jokai-
sen alakategorian sisällä käsitykset ovat samankaltaisia keskenään. Alakategorioiden välillä 
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käsitykset eroavat toisistaan. Alakategorioille annoimme tunnuskoodit A1:stä A16:een, niiden lu-
kumäärän mukaan. Alakategorioista muodostimme neljä pääkategoriaa. Nämä nimesimme 
B1:stä B4:ään myös niiden lukumäärän mukaan. Yksi alakategorioista A8 Optikko liiketoiminnan 
palvelija nousi pääkategoriaksi B2. Pääkategoriat yhdistimme vielä kahdeksi suuremmaksi asia-
kokonaisuudeksi, jotka löytyvät kuvioista tunnuksilla C1 ja C2. Nämä kaksi asiakokonaisuutta 
vastaavat opinnäytetyömme kahteen tutkimuskysymykseemme. Ne myös kuvaavat opinnäyte-
työmme aihetta, optikoiden käsityksiä terveyden edistämisestä näöntarkastuksen yhteydessä.  
 
Annamme esimerkin kysymyksen vastauksesta, jota olemme työstäneet kuvaamaan kokonai-
suutta yhtenä osatekijänä.  Pyysimme kysymyslomakkeemme neljännessä kysymyksessä arvi-
oimaan optisen alan seulontoja. Optikko 2 vastasi seuraavasti:  
 

”Itse olen tehnyt seulontoja vain koululaisille ja mielestäni ne ovat tarpeellisia, koska nor-

maalissa terveydenhoitajan näöntutkimuksessa ei välttämättä tule esiin hyperoopit, jotka 

tarvitsisivat laseja jo nuorena sekä konvergenssin vajaukset, jotka vaikeuttavat lähityös-

kentelyä ja aiheuttavat astenooppisia vaivoja.” 

 
Pelkistimme vastauksen seuraavasti: Koululaisille tehdyt seulonnat tarpeellisia, sillä terveyden-
hoitajan näöntutkimuksessa voi jäädä huomaamatta hyperoopit, jotka tarvitsevat laseja ja kon-
vergenssin vajaukset, jotka aiheuttavat oireita. Pelkistyksen perusteella nimesimme ilmiön 
oirehtivien asiakkaiden tavoittamiseksi. Tämän sulautimme seulonnoilla sairauksien ja oirehtivien 
asiakkaiden löytäminen-alakategorian alle. Alakategorian sijoitimme Optikon arvojen ja ammat-
tietiikan näkyminen-kategorian alle. Tämän sijoitimme lopullisen pääkategorian, Optikon asiakas-
palvelu, alle. Pääkategoria kuvaa Optikon ammatillisuus-kategorian kanssa yhdessä 
opinnäytetyömme aihetta, optikoiden käsityksiä terveyden edistämisestä näöntarkastuksen yh-
teydessä. Käsittelimme jokaisen kysymyksen kohdalla jokaisen erilaisen käsityksen näin. Kysy-
myksien vastaukset analysoimme samassa järjestyksessä kuin ne olivat 
kyselylomakkeessamme.  
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4 TULOKSET 
 
 
Kuviossa 4 näemme yhteenvetona pääkategorioiden avulla mistä optikoiden käsitykset muodos-
tuivat. Kaikkien pääkategorioiden avulla esitämme fenomenografisen analyysin mukaisesti ”tu-
losavaruuden” optikoiden käsityksistä edistää asiakkaan terveyttä näöntarkastuksen yhteydessä. 
C-tason kaksi isoa kokonaisuutta, Optikon asiakaspalvelu -kategoria sekä Optikon ammatillisuus 
-kategoria kuvastavat opinnäytetyömme aihetta ja ne vastaavat tutkimustehtäviimme. C-tason 
pääkategoriat yhdistävät niiden alle sijoitetut B-tason pääkategoriat. Optikon ammatillisuus muo-
dostuu Optikko terveydenhuollon ammattilaisena ja Optikko liiketoiminnan palvelija -kategorioista. 
Optikon työhön sisältyy siis vahvasti kaksi erilaista työn arvopohjaa. Optikon asiakaspalvelu 
muodostuu kategorioista Optikon asiakaslähtöinen toiminta ja Optikon arvojen ja ammattietiikan 
näkyminen. Mitä asiakaslähtöisempää optikon palvelu on ja mitä enemmän hänen ammattieetti-
nen arvopohjansa näkyy palvelussa, sitä paremmin hänellä on mahdollisuus edistää asiakkaan 
terveyttä. 
 
 

 

 

 

 

 

Optikon a Optikko terveydenhuollon ammattilaisena 
toiminta 
 

 

 

KUVIO 4. Terveyden edistäminen näöntarkastuksessa 

Terveyden edistäminen näöntarkastuksen yhteydessä 

C1 Optikon ammatillisuus C2 Optikon asiakaspalvelu 

B4 Optikon 
arvojen ja 

ammattietii-
kan näkymi-

nen 

B2 Optikko lii-
ketoiminnan 

palvelija 

 

  

 

B3 Optikon 
asiakaslähtöi-
nen toiminta 

B1 Optikko 
terveyden-

huollon am-
mattilaisena 
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A6 Tut-
kimus-
taidon 
puute 

A7 
Muu-
tosvas-
tarinta 

A11 
Työnku-
van ja 
koulu-
tuksen 
lisäämi-
sen tar-
ve 

A13 Luot-
tamuksen 
saavutta-
minen lisää 
terveyden 
edistämistä 

Optikon ammatillisuutta kuvaavat kategoriat Optikko terveydenhuollon ammattilaisena sekä Op-
tikko liiketoiminnan palvelija (ks. kuvio 5). Alakategorioita on kymmenen ja ne kuvaavat ilmiön 
olemusta ja sisältävät erilaisia käsityksiä. Ne ovat kahdessa rivissä ja ylempänä olevat alakatego-
riat kokoavat alhaalla olevia käsitystyyppejä isoimmiksi kokonaisuuksiksi. Optikko liiketoiminnan 
palvelija -kategorian alta löytyvät muun muassa lainsäädäntöön ja ammattietiikkaan liittyvät käsi-
tystyypit. A-tason alakategoriat ovat sijoittuneet pääasiassa tämän pääkategorian alle eli optikko 
mielletään enemmän liiketoiminnan palvelijaksi kuin terveysalan ammattilaiseksi. Silmän tervey-
den asiantuntijuus koettiin ongelmalliseksi sekä ontuvan yhteistyön vuoksi muun terveydenhuol-
lon kanssa että optikon työnkuvan ja koulutuksen lisäämistarpeen vuoksi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KUVIO 5. Optikon ammatillisuus 

B1 Optikko terveyden-
huollon ammattilaisena 

B2 (A8) Optikko liiketoi-
minnan palvelija 

A10 On-
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teistyö 
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tervey-
denhuol-
lon 
kanssa 

A1 Asiakas-
lähtöinen 
näkemisen 
asiantuntija 

A2 Silmän 
terveyden 
asiantunti-
ja 

A15 Yri-
tyksen ar-
vot 
ammat-
tietiikan 
edellä 

   

A16 Normien 
ja ammat-
tietiikan 
noudattami-
nen optikos-
ta riippuvaa 

A9 
Näön-
tarkas-
tuksen 
arvos-
tuksen 
vaihtelu 

 

C1 Optikon ammatillisuus 
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Optikoiden käsityksistä työn arvopohjan, ammattietikan, anamneesin ja terveysneuvonnan vaiku-
tuksista muodostui suurimmaksi pääkategoriaksi Optikon asiakaspalvelu. Tämä kategoria yhdisti 
pääkategoriat Optikon asiakaslähtöinen toiminta ja Optikon arvojen ja ammattietiikan näkyminen. 
Jokainen alakategoria sisältää variaatioita käsitystyypeistä. Ne kuvaavat optikoiden tapaa ilmaista 
käsityksensä aiheesta. Näin kuvaamme ilmiön olemusta ja sen eri näkökulmia (ks. kuvio 6.) Kun 
optikko antaa asiakkaan näkemiseen ratkaisun, lähettää hänet tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja 
antaa ohjausta asiakkaalle tarvittaessa, optikko toimii asiakaslähtöisesti. Optikon arvot ja ammat-
tietiikka näkyvät, kun seulontoja tehdään ja niiden myötä voidaan tavoittaa oirehtivia asiakkaita. 
Omia arvoja vastaavaksi koettiin myös se, että pienissä liikkeissä asiakasta voidaan palvella ajan 
kanssa ja monipuolisesti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

KUVIO 6. Optikon asiakaspalvelu 

 
 

B3 Optikon asiakaslähtöinen 
toiminta 

A4 Jat-
kotutki-
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B4 Optikon arvojen ja ammat-
tietiikan näkyminen 

C

 

C2 Optikon asiakaspalvelu 
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4.1 Optikot terveyden edistäjinä näöntarkastuksessa 
 
Vastauksista käy ilmi, että optikoiden käsityksissä terveyden edistämisestä näöntarkastuksen yh-
teydessä on paljon yhtäläisyyksiä, mutta myös eroja. Optikoiden näkemykset optikon roolista ja-
kautuivat kahteen kategoriaan: Näkemisen asiantuntijuuteen sekä Silmän terveyden 
asiantuntijuuteen (ks. kuvio 7). 
 

 

 

KUVIO 7: Optikon rooli terveydenhuollon ammattilaisena 

 

A1-kategoriaan kuului käsityksiä jokaiselta henkilöltä. Optikko 1 vastasi optikon olevan näkemi-
sen asiantuntija, O2 näöntarkastusten tekijä, O3 laaja-alainen asiantuntija. Optikko 4 syvensi asi-
aa siten, että optikon tavoitteena on löytää ratkaisu näön ongelmiin asiakkaalle sopivimmalla 
tavalla ja sitä kautta luoda luja asiakassuhde. Nämä vastaukset olivat hyvin samankaltaisia ja 
täydensivät toisiaan. Puolet optikoista painotti asiakkaan terveyden edistämistä tärkeäksi. A2-
kategoriaan saatiin optikoiden 2 ja 4 vastaukset. Optikko 4 kertoi optikon olevan ensisijaisesti ter-
veydenhuollon ammattilainen, jota tukevat optikon 2 määritelmät silmän terveyden tarkastaja ja 
ammattilainen silmän terveyden ylläpidossa. Optikon 2 mukaan optikko ohjaa asiakkaan tarvitta-
essa silmälääkäriin esimerkiksi kohonneen silmänpaineen, silmänpohjamuutosten tai alentuneen 
näöntarkkuuden vuoksi.  
 
Terveyden edistäminen näöntarkastuksen yhteydessä jakautui vastauksien perusteella neljään 
alakategoriaan (ks. kuvio 8, sivu 41), joiden sisällä vastaukset olivat hyvin samankaltaisia keske-
nään. Eri alakategorioiden alla olevat käsitykset taas erosivat toisistaan. 
 
Näkemisen ratkaisuja kommentoitiin seuraavasti:  

O1: Erilaisten silmälasien hyötyjen selvittämistä 

O3: Halua hakea asiakkaan taittovirheisiin ratkaisuja 

A1 Asiakaslähtöinen nä-
kemisen asiantuntija 

A2 Silmän terveyden 
asiantuntija 
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O4: Terveyden edistämisen käsitys on laaja: pelkkä näöntarkastuksen tekeminen on ter-

veyden edistämistä. Jo tarkastuksen aikana voi pohtia, kuinka voi auttaa asiakasta oikealla 

näönkorjaus-vaihtoehdolla ja linssivalinnalla toimintakyvyn ylläpitämiseksi. 

 

Ja jatkotutkimuksiin lähettämistä seuraavasti: 
O1: Tarvittaessa ohjaus silmälääkärille. 

O2: Asiakkaan lähettäminen ajoissa silmälääkärille kohonneen silmänpaineen vuoksi no-

peuttaa glaukoomadiagnoosia, jolloin näkökenttä saattaa säilyä kohtalaisen hyvänä ajoissa 

aloitetun hoidon ansiosta 

O3: Kykyä kartoittaa ja ennaltaehkäistä silmä- ja yleissairauksia ohjaamalla tarvittaviin lisä-

tutkimuksiin 

O4: Tarvittaessa kontrollikäynnin varaaminen tai eteenpäin ohjaaminen 

 
Neuvominen ja silmänpainemittaus korostuivat vastauksissa puolella haastateltavista. Optikko 3 
mainitsi neuvot valaistukseen, näkemisolosuhteisiin, näköergonomiaan ja näön käyttöön liittyvis-
sä asioissa. Optikko 4 taas antoi terveysneuvontaa päätetyötä tekevälle tai paljon tietokonetta 
käyttävälle asiakkaalle tauotuksen tärkeydestä sekä suositteli kostutustippoja ilmastoinnin, aller-
gian, lääkityksen tai työnkuvan aiheuttaman silmien kuivumisoireiden lievittämiseen. Hänen mu-
kaansa voimakkuusmuutosten tai linssityypin vaikutuksien selvittäminen esimerkiksi 
työetäisyyteen auttavat työergonomiaa. Vain yksi neljästä huomioi silmänpohjan tutkimisen kaikil-
ta asiakkailta kuuluvaksi terveyden edistämiseen. 

 

 

 

KUVIO 8: Terveyden edistäminen näöntarkastuksien yhteydessä 

 
Optikoiden käsityksiä terveyden edistämisen mahdollisista puutteista ja esteistä optisella alalla ja 
heidän mahdollisia parannusehdotuksiaan niihin sisältyivät kuuteen alakategoriaan. Optikon 1 
mukaan ainut este tai puute optisella alalla on se, että optikkolaki on osittain vanhentunut. Näke-
mystään hän ei sen enempää tarkenna. Optikko 4 mainitsi yritysten haluttomuuden investoida op-

A3 Näkemiseen 
ratkaisut 

A4 Jatkotutki-
muksiin lähet-

täminen 

A12 Seulonnoilla 
sairauksien ja oi-
rehtivien asiakkai-

den löytäminen 

A5 Asiakkaan 
ohjaus 
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tikoiden koulutukseen ja liikkeissä tarvittavaan kalustoon. Optikko 2 kirjoitti oftalmoskopoinnin 
hankaluudesta: 
 

”Oftalmoskopoinnin hankaluuden vuoksi oftalmoskopointi jää monilla tekemättä, vaikka iän 

myötä todennäköisyys silmänpohjamuutoksille kasvaa.” 

 
Kategorian A8 (ks. kuvio 9) käsityksissä puolet optikoista näkee esteiksi ja puutteiksi sen, että op-
tikko on liiketoiminnan palvelija. Optikon 3 mukaan esteet ovat itse luotuja näkemällä optikko vain 
perinteisen liiketoiminnan näkökulmasta. Optikko on hänestä jatkossa turhan koulutettu myyjän 
roolissa. Optikon 4 käsityksen mukaan esteenä on muun muassa näöntarkastuksen arvostuksen 
vaihtelu ja muutosvastarinta. Hän kirjoitti: 
 

”Optikon näöntarkastuksen arvostuksen puute asiakkaiden ja ammattikunnan keskuudessa 

(näöntutkimus 0 euroa); Ontuva yhteistyö muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. 

Ulkopuolinen vastarinta uusien tehtävien lisäämiseen optikoiden/optometristien työnku-

vaan.” 

 
Kuvio 9 havainnollistaa näitä kategorioita. Käsitykset painottuivat kategorioihin A7 ja A8 ja siksi 
ne ovat ylempänä muita kategorioita. 
 
 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 9. Terveyden edistämisen esteet ja puutteet optisella alalla. 

 

A11 Työnkuvan ja 
koulutuksen lisäämi-

nen 

A6 Tutkimustaidon 
puute 

A8 Optikko liiketoi-
minnan palvelija 

A7 Muutosvastarinta 

A10 Ontuva yhteistyö 
muun terveydenhuol-

lon kanssa 

A9 Näöntarkastuksen 
arvostuksen vaihtelu 

43 

 



Terveyden edistämisen parannusehdotuksien käsitykset optiselle alalle sijoitimme yhteen alaka-
tegoriaan. A11 -kategorian mukaan terveyden edistämistä parantaa optikoiden työnkuvan ja kou-
lutuksen lisääminen. Kaikki neljä optikkoa olivat tätä mieltä. Optikko 1 halusi optikot vaativampiin 
töihin näönhuoltajina, Optikko 2 taas silmänpohjakameran näöntutkimuksiin. Optikko 4 kaipasi 
paikallista hoitoketjujen perustamista optisen alan ja muiden terveydenhuollon toimijoiden välille. 
Optikko 3 oli sitä mieltä, että optikon toimenkuvan tulisi muuttua yhä erikoistuneempaan suuntaan 
yhteiskunnan vaatimusten mukana. Hänen visionsa on, että nykyiset opiskelijat erikoistuisivat pe-
rusopintojen jälkeen eri linjoille: 
 

”Optikko-opiskelijoilla tulisi olla peruskoulutus, jonka jälkeen tulisi erikoistua eriytyville op-

tikkolinjoille, osa liiketoiminnan ulkopuolelle nykyistä laajemmalle terveydenhuollon kentäl-

le, ehkä jopa teollisuuteen.” 

 
Optikoiden arvioita optisen alan seulonnoista loimme Seulonnoilla sairauksien ja oirehtivien asi-
akkaiden löytäminen - alakategorian. Kaksi neljästä oli sitä mieltä, että seulonnoilla havaitaan sai-
raudet varhain. Optikot 3 ja 4 kirjoittivat: 
 

O3: ”Liittämällä silmänpaineenmittaus ja mahdollisesti silmänpohjatutkimus jokaiseen 

näöntarkastukseen tehostetaan varhaisen havaitsemisen mahdollisuuksia. Tämä riippuu 

liikkeen henkilö- ja aikaresursseista, arvostetaanko kokonaisvaltaista näöntutkimusta kil-

pailuvalttina tai ammatillisena arvona.” 

O4: ”Nyt jo poistunut pakollinen 45-vuotisajokorttitodistus toimi hyvin yleisenä terveysseu-

lana: Sillä tavoitettiin suuri joukko ihmisiä, jotka eivät olleet koskaan aiemmin tutkituttaneet 

silmiään tai eivät olleet esimerkiksi työterveyshuollon piirissä.” 

 

 
Käsityksiä asiakaslähtöisestä näöntarkastuksesta ja sen vaikutuksista asiakkaan terveyteen ja 
terveyden edistämiseen loimme kaksi alakategoriaa ja ne näkyvät kuviossa 10 sivulla 44. Optikko 
1 ei osannut sanoa asiasta käsitystään. Kahden optikon käsityksiä sijoitimme silmän terveyden 
asiantuntija -kategorian alle.  Näiden käsitysten mukaan edellisten tutkimustietojen perusteella 
mahdolliset muutokset näöntarkkuudessa tai silmissä todetaan helpommin. Lisäksi optikko 2 sa-
noi, että saman katon alta löytyvät palvelut edistävät asiakkaan tilannetta, kun optikko ja silmä-
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lääkäri oivat olla vuorovaikutuksessa keskenään.  Optikon 3 mukaan hyvään terveydenhuoltoon 
kuuluu asiakkaan kuunteleminen juuri hänelle parhaan ratkaisun tai hoidon saavuttamiseksi. Ka-
tegoriaan A13 sijoitimme kahden optikon näkemykset siitä, että luottamuksen saavuttaminen li-
sää terveyden edistämistä. Optikko 3 kirjoitti ytimekkäästi: 
 

”Pyrkimys saada tyytyväisiä asiakkaita on jokaisen etu, koska he ovat todennäköisesti us-

kollisimmat asiakkaat.” 

 

 

 

KUVIO 10. Asiakaslähtöisyyden vaikutus asiakkaan terveyteen ja terveyden edistämiseen -

kategoriat 

 

4.2 Käsityksiä optikon työn arvopohjasta ja ammattietiikasta 
 
Ilmiötä kuvaa kuvio 11 sivulla 45. Terveyden edistämisen mahdollisuudet näyttävät olevan suu-
remmat pienissä alan liikkeissä. Isojen ketjujen liikkeissä mahdollisuudet vaikuttaa terveyden 
edistämiseen koetaan pienemmiksi. Kategorioita muodostimme laajoista vastauksista kaksi. Opti-
koiden 1 ja 2 käsitysten mukaan kiire huonontaa terveyden edistämistä. Optikko 2 oli myös sitä 
mieltä, että tiheät ajanvaraukset vähentävät näöntutkimuksessa tehtäviä testejä, jolloin joitakin 
tietoja voi jäädä huomaamatta. Optikko 1 kirjoitti: 
 

”Isoissa firmoissa työ on kiireen ja tiukkojen aikataulujen vuoksi rutiinia; ei aikaa asiakkaal-

le, paitsi normitapauksille.” 

 
Kategoriassa A8 nähdään alan kaupallistuneen eli liiketoiminnallisten arvojen painottuneen 
enemmän terveyden edistämiseen liittyviin arvoihin nähden. Optikoiden 2, 3 ja 4 käsitykset ovat 
hyvin tyhjentäviä: 
 

A2 Silmän terveyden asian-
tuntija 

A13 Luottamuksen saa-
vuttaminen lisää tervey-

den edistämistä 
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O2: ”Optinen ala on mennyt kaupallisempaan suuntaan. Liiketoiminnalliset arvot tarjous-

kampanjoiden vuoksi jokseenkin arveluttavia. Joissakin paikoissa tutkimuksia tehdään liu-

kuhihnalla ja pääasia on myydä laseja.” 

O3: ”Eivät ole läheskään aina onnellisesti tasapainossa, liiketoiminta painaa eniten vaaka-

kupissa koko optisella alalla.” 

O4: ”Näöntarkastusta ja siihen liittyvää terveyden edistämistä pidetään pelkkänä välttämät-

tömänä pahana ennen silmälasikauppaa ja se on järkevintä hoitaa pois alta riisuttuna ver-

siona ja mahdollisimman halvasti ja nopeasti.” 

 

Kategoriassa A14 nähdään, kuinka arvot ovat tutkimuksemme mukaan enemmän tasapainossa 
pienissä liikkeissä, joissa on monipuolinen ja asiakaslähtöinen palvelu. Optikon 1 mukaan pie-
nemmissä liikkeissä voi huolehtia asiakkaasta kokonaisvaltaisemmin. Optikko 2 kokee, että hä-
nen työpaikallaan asiakas otetaan vastaan yksilönä, joka tutkitaan ja palvellaan mahdollisimman 
hyvin. Optikko 4 kertoo olevansa ensisijaisesti terveydenhuollon ammattilainen ja vasta sitten sil-
mälasien myyjä. 
 

 

 

 

KUVIO 11. Terveyden edistämiseen ja liiketoimintaan liittyvien arvojen suhde optisella alalla ja 

optikoiden työpaikoilla -kategoriat 

 
Optikon omien arvojen ja ammattietiikan näkymisestä asiakkaan terveyden edistämisessä muo-
dostui kolme alakategorioita (ks. kuvio 12, sivu 46). Kategorian A15 muodostaa optikon 4 käsitys, 
jonka mukaan yrityksen arvot menevät optikon ammattietiikan edelle. Omat arvot ja ammattietiik-
ka eivät välttämättä näy, jos ne eroavat yrityksen arvoista. Kategoriaan A3 sijoitimme optikon 1 
käsityksen, joka kuvaa arvojen ammattietiikan näkymistä siten, että asiakkaan ongelmat ratkais-
taan asiantuntevasti, tietoon perustuen. Optikko 1 antaa tiedonannon asiakkaalle jopa jälkikäteen. 
Kategoriassa A16 nähdään arvojen ja ammattietiikan näkyvän optikosta riippuen. Kaksi neljästä 
oli tätä mieltä. Optikko 2 kuvasi tilannetta näin: 

A8 Optikko liiketoi-

minnan palvelija 

A14 Pienten liikkeiden 
ja monipuolisen palve-
lun asiakaslähtöisyys 
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”On tapauskohtaista. Jotkut optikot noudattavat säädöksiä tunnollisesti, toiset katsovat 

sormien läpi. Jotkut optikot tekevät näöntarkastuksia leikatuista silmistä tai ei normaaleista 

näöntarkkuuksista huolimatta.” 

 
Optikko 3 taas kommentoi asiaa näin: 
 

”Hyvällä ja korkealla ammattietiikalla varustettu optikko on yleensä valmis näkemään vai-

vaa terveyden edistäjänä.” 

 

 

 

 

KUVIO 12. Optikon arvojen ja ammattietiikan näkyminen asiakkaan terveyden edistämisessä -

kategoriat. 

 
Asiat, jotka ohjaavat työtilanteissa optikon toimintaa ja heidän tekemiään ratkaisuja sijoitimme 
neljän kategorian alle (ks. kuvio 13). Optikko 2 näkee häntä ohjaaviksi tekijöiksi asiakkaan kerto-
mat näkemisen oireet ja lääkitykset eli hyvän anamneesin. Hän mainitsee vaikuttaviksi tekijöiksi 
skiaskopian ja muut testit ja ne ohjaavat lopulliseen lasimääräykseen. Optikko 4 listaa ohjaaviksi 
tekijöiksi muun muassa oman asenteen, arvot ja etiikan sekä tiedot ja taidot. Optikko 3 lisää lis-
taan motivaation. Ohjaaviksi tekijöiksi mainittiin työpaikasta johtuvat tekijät, joita ovat aikarajoituk-
set, tiukat ohjeet ja määräykset, johtamistapa ja johtamiskyky sekä esimiehen merkitys.  
 

 

 

 

KUVIO 13. Optikon toimintaa ja hänen ratkaisujaan ohjaavat tekijät -kategoriat 

 

A15 Yrityksen arvot opti-
kon ammattietiikan edellä 

A16 Normien ja ammat-
tietiikan noudattaminen 

  

A1 Asiakasläh-
töinen näkemi-
sen asiantuntija 

A3 Näkemiseen 
ratkaisut 

A8 Optikko liike-
toiminnan palvelija 

A16 Normien ja 
ammattietiikan 

noudattaminen op-
tikosta riippuvaa 

A3 Näkemiseen ratkai-
sut 

47 

 



Periaatteet, joita kyselyymme vastanneet optikot uskalsivat puolustaa, jakautuivat kolmeen alaka-
tegoriaan. Alakategoriat olivat Normien ja ammattietiikan noudattaminen optikosta riippuvaa, Sil-
män terveyden asiantuntija sekä Omannäköinen optikkona toimiminen. Silmän terveyden 
asiantuntijuuteen kuului kahden optikon näkemykset, ja ne koskivat silmälääkäriin lähettämistä. 
Optikko 4 vastasi, ettei anna lasimääräystä asiakkaalle, joka on kaihileikattu tai saa hoitoa diag-
nosoituun silmäsairauteen ilman esimerkiksi hoitavan lääkärin lupaa. Näin hän noudattaa lain-
säädäntöä, ja toisaalta ohjaa tarvittaessa myös silmälääkäriin, jos silmänpohjatutkimuksessa 
esiintyy jotakin tavallisesta poikkeavaa. Samaan kategoriaan kuului myös optikon 3 periaate 
omannäköisestä optikkona toimimisesta. Silmälääkäriin lähetti myös optikko 2, mikäli näöntark-
kuus ei noussut normaaliksi.  
 

4.3 Käsityksiä anamneesin ja terveysneuvonnan vaikutuksista asiakkaan terveyden 
edistämiseen 

 
Vastaukset oli sijoitettavissa jo olemassa olevien alakategorioiden alle. Anamneesin rooli oli jo-
kaisen mielestä tärkeä. 
 

O1: ”Tärkeä ja sen tekeminen kehittyy kokemuksen kautta.” 

O2: ”Tärkeä pohja tutkimukselle.” 

 
Nämä vastaukset sijoitimme Asiakaslähtöinen näkemisen asiantuntija-alakategorian alle. Optikon 
4 käsitys taas saatiin Näkemisen ratkaisut -alakategorian alle. Hän kuvasi anamneesin roolia seu-
raavasti: 
 

O4: ”Itselleni anamneesi on yksi tärkeimmistä osista tarkastuksessa ja käytän siihen tarvit-

taessa jopa kolmanneksen tarkastuksen kokonaisajasta. Se ohjaa minua tarkastukseen 

kuuluvien testien valinnassa ja auttaa löytämään sopivimman ratkaisun asiakkaan kannal-

ta” 

 

Optikko 3 painotti myös sitä, että anamneesi on mukana koko tutkimuksen ajan, alkaen asiak-
kaan astumisesta sisään, jatkuen yhteisymmärryksen saavuttamisella asiakkaan odotuksista, ja 
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päättyen optikon tekemiin johtopäätöksiin oleellisista asioista lasimääräystä ajatellen. Tämän luo-
kittelimme Näkemisen ratkaisut -alakategoriaan. 
 
Anamneesissa terveyden edistämiseksi huomioon otettavat asiat jakautuivat viiteen alakategori-
aan (ks. kuvio 14), joista kolme olivat jo valmiina; Asiakaslähtöinen näkemisen asiantuntija, Sil-
män terveyden asiantuntija sekä Näkemisen ratkaisut. Vastaukset koskivat työ- ja vapaa-aikaa, 
terveyshistoriaa ja näkemisen oireita, neuvontaa sekä vuorovaikutustaitoja. Tämän lisäksi optikon 
3 käsitys ”Asiakas saattaa jättää kertomatta karsastusleikkauksesta” luokiteltiin Luottamuksen 
saavuttaminen lisää terveyden edistämistä -kategoriaan. Optikon 1 vastaus taas kuului Asiakkaan 
ohjaus -alakategoriaan: 
 
 O1: Selvitetään miksi kysyttävät asiat ovat tärkeitä.  

 

Vastauksissa painotettiin terveyshistoriaa, näkemisen oireita sekä neuvontaa. Terveyshistoriaa ja 
näkemisen oireita kuvasivat jokaisen vastaukset, kun työ- ja vapaa-ajan sanoi vain optikko 4 ja 
vuorovaikutustaidoista mainitsi ainoastaan optikko 1. Hän kirjoitti, että asiakas saattaa jättää ker-
tomatta esimerkiksi karsastusleikkauksesta, joten on osattava kysyä oikein ja kuunnella. Neuvon-
nasta optikko 1 kertoi, että asiakkaalle tulee selvittää, miksi kysyttävät asiat ovat tärkeitä. Optikon 
1 vastaus ”Jo anamneesin perusteella voi kertoa, minkälaiset silmälasit asiakas tarvitsee” tukee 
myös anamneesin tärkeyttä. Tämä käsitys painottui selkeästi näkemisen asiantuntijuuteen, kun 
taas silmän terveyden asiantuntijuutta painotti optikko 3: 
 

O3: Terveystilanteen selvittäminen, väärän tiedon ja uskomusten oikaiseminen, sekä ter-

veyden edistämiseen liittyvien asioiden, kuten kontrollin tarpeen painottaminen 

 
 

 

 

 
KUVIO 14. Anamneesissa huomioon otettavat asiat asiakkaan terveyden edistämiseksi 

A1 Asiakasläh-
töinen näkemisen 

asiantuntija 

A2 Silmän tervey-
den asiantuntija 

A3 Näkemisen 
ratkaisut 

A13 Luotta-
muksen saa-
vuttaminen 

lisää terveyden 
edistämistä 

A5 Asiak-
kaan ohjaus 
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Anamneesin sovittamisessa terveysneuvontaan kaikki vastaukset tukivat sitä ajatusta, että 
anamneesi on pohja neuvonnalle. Kolme viidestä vastauksesta tuki alakategoriaa A5, yksi A2-
alakategoriaa ja viimeinen kategoriaa A3 (ks. kuvio 15). 
 
 

 

 

KUVIO 15. Anamneesin sovittaminen terveysneuvontaan 

 

Neuvontaa tuli käsitysten mukaan tehdä perimän vuoksi, tapauskohtaisesti, sekä oireiden perus-
teella. Neuvonta voidaan antaa vain hyvän anamneesin jälkeen. Optikko 1 vastasi kertovansa pe-
rinnöllisten taipumusten perusteella sairauksista ja silmien suojaamisesta, nuorillekin, mikä on 
tärkeää preventiivistä terveyden edistämistä. Hän kertoi tapauskohtaisesti myös ravintoaineista 
asiakkailleen. Kategoriaan A3 kuului optikon 2 vastaus, jonka mukaan anamneesin pohjalta saa-
dut tiedot oireista antavat tietoa lasien tarpeesta, sillä koululaisen hyvästä näöntarkkuudesta huo-
limatta silmälasit voivat olla apu päänsärkyyn.  
 
Optikko 4 pureutui asiaan seuraavasti: Anamneesista selville saatu lasien käyttöhistoria antaa 
tiedon nykyisten lasien toimivuudesta ja soveltuvuudesta esimerkiksi työnkuvaan. Anamneesin 
ansiosta myös sankalasien käyttörytmitys ja soveltuvuus voidaan täsmentää ja työnkuvan selvit-
täminen auttaa parantamaan toimintakykyä sekä ergonomiaa linssivalinnalla. Harrastuksissa taas 
otetaan huomioon suojaus, soveltuvuus, sekä vaihtoehdot, kuten sankalasit vastaan piilolasit, 
linssit, linssivärit. Yleisterveys ja lääkitys saavat optikon pohtimaan asiakkaan toimintakykyä ja 
sen rajoituksia sekä kontrolleja ja sivuvaikutuksia, kuten myös silmäsairauksia. Tarvittaessa asia-
kas ohjataan eteenpäin jo anamneesin perusteella. Myös suvussa esiintyvät silmäsairaudet on 
tiedettävä, sillä ne vaikuttavat toimintakykyyn, jolloin on ohjattava asiakas eteenpäin tai kontrolloi-
tavaksi. Myös allergiat ja yliherkkyydet on hyvä tietää, jotta voi esitellä oireita lieventäviä ohjeita ja 
tuotteita. 
 

A5 Asiakkaan 
ohjaus A2 Silmän tervey-

den asiantuntija 
A3 Näkemiseen 

ratkaisut 
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Vuorovaikutuksen merkitys anamneesissa ja terveysneuvonnassa -kysymyksen kohdalla to-
tesimme, että kaikki vastaukset olivat liitettävissä alakategoriaan ”Asiakaslähtöinen näkemisen 
asiantuntija”.  Vastauksissa painotettiin eniten asiakaslähtöistä palvelua, mutta myös taitoa kysyä 
oikein sekä taitoa kuunnella. Optikko 1 totesi, että vuorovaikutustaidot auttavat kohtaamaan asi-
akkaat asiallisesti, asiantuntevasti ja samanarvoisesti psykologisin taidoin. Optikon 3 mukaan 
vuorovaikutustaidoilla anamneesissa ja terveysneuvonnassa on sama merkitys kuin elämässä 
yleensäkin; toiset ovat siinä parempia. Tulkitsemme käsityksen niin, että tällöin myös anamneesi 
ja terveysneuvonta sujuvat sitä paremmin, mitä paremmat ovat vuorovaikutustaidot. Samaa tuki 
myös optikko 4: ”Hyvät vuorovaikutustaidot ja ammattitaito ovat onnistuneen asiakaspalvelun, ei 
pelkästään anamneesin ja terveysneuvonnan perusta.” Optikko 2 huomauttaa: 
 

”Jotkut ihmiset eivät osaa kertoa kaikkia asioita, jos ei osaa kysyä oikein. Pitää osata 

kuunnella asiakasta.” 

 
Asiakaslähtöistä terveysneuvontaa koskevassa kysymyksessä puolet vastauksista sijoitettiin ala-
kategoriaan Näkemiseen ratkaisut. Vastaukset käsittelivät silmälasien määräämistä tarpeiden 
mukaan sekä kuuntelua ja ongelmien ratkaisua. Kaksi vastauksista sijoitimme alakategoriaan 
Luottamuksen saavuttaminen lisää terveyden edistämistä ja yhden vastauksen sijoitimme alaka-
tegoriaan Asiakkaan ohjaus (ks. kuvio 16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 16. Asiakaslähtöinen terveysneuvonta -kategoriat 
 
Optikoiden 1 ja 2 vastaukset olivat samankaltaisia, ja tukivat sitä, että asiakkaan työt, harrastuk-
set ja muut tarpeet tulee ottaa huomioon. Silloin silmälasit voidaan määrätä käyttötarkoituksen 
mukaan. Kategoria A5 sisälsi seuraavan vastauksen: 
 

A3 Näkemiseen 
ratkaisut 

A13 Luottamuksen 
saavuttaminen lisää 

terveyden edistä-
mistä 

A5 Asiakkaan 
ohjaus 
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O4: Näkemällä asiakas yksilönä ja perehtymällä hänen tarpeisiinsa ja toiveisiinsa optikon 

on helpompi antaa hänen tilanteeseensa sopivia neuvoja ja vinkkejä. 
 
Kategoriassa A5 puolestaan painotettiin miellyttävän ilmapiirin luomisen tärkeyttä, jotta ansaitaan 
asiakkaan luottamus. Tällöin asiakas kokee voivansa kertoa optikolle asioistaan helpommin. 
 

O3: ”Luodaan ilmapiiri, jossa asiakas luottaa tutkijaansa, jolloin mahdollisuus, että asiakas 

kertoo muuten mainitsematta jäävät oireensa arastelematta.” 

O4: ”Luodaan ilmapiiri, joka rohkaisee kysymään häntä askarruttavista näönhuoltoon liitty-

vistä seikoista.” 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
Tulosten perusteella optikoiden kuvaama ilmiö on monikerroksinen. Optikoiden kokemusperäisis-
sä käsityksissä ja tulkinnoissa terveyden edistämisen merkitys korostuu ennaltaehkäisevässä ja 
sairauksien etenemisprosessia jarruttavassa muodossa. Optikoiden käsitykset osoittavat, että 
vuorovaikutustaidoilla on terveyden edistämisessä suuri merkitys. Luottamuksen saavuttaminen 
lisää terveyden edistämistä (Torkkola 2002, 125). Tämä oli yksi tutkimuksemme vastausten ala-
kategorioista.  
 
Tulostemme mukaan optikon ammatillisuus määrittyy kahden kategorian, optikko terveysalan 
ammattilainen ja optikko liiketoiminnan palvelija, kautta. Se oli yllätys, että optikko liiketoiminnan 
palvelija- kategorian alta löytyvät niin normeihin kuin ammattietiikkaankin liittyvät alakategoriat. 
Yrityksen arvot menevät optikon oman ammattietiikan edelle. Toisaalta normien ja ammattietiikan 
noudattaminen on optikkokohtaista. Liiketoiminnalliset arvot painavat usein enemmän kuin terve-
ysalalla vallitsevat arvot. Huomasimme, että optikot kokevat arvoristiriitoja työtehtävissään. He 
joutuvat punnitsemaan sitä, miten eettistä heidän toimintansa on. Etene määritteleekin ongelman 
ratkaisun niin, että toiminnan lähtökohdan ja viimeisen argumentin on perustuttava etiikkaan, 
koska eettiset arvot muodostavat terveydenhuollon perusarvot (ETENE 2002, 24, 25.)  
 
Tutkimuksemme tehtävänä oli kuvata miten optikot kokevat ja mieltävät edistävänsä terveyttä 
näöntarkastuksen yhteydessä, ja miten he näkevät työnsä kuuluvaksi isompaan kokonaisuuteen, 
sosiaali- ja terveysalan arvopohjaiseksi työksi. Tutkimuksemme mukaan ontuva yhteistyö muun 
terveydenhuollon kanssa vähentää yhteenkuuluvuuden tunnetta sosiaali- ja terveysalan kanssa. 
Kuten edellä mainitsimme, Suomen Optisen toimialan vuonna 2013 tekemän tutkimuksen mu-
kaan neuvotteluja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa käydään vain vähän tai ei lain-
kaan (ks. kappale 3.1). Tutkimuksessa optikoiden tuli arvioida sairauksien esiintyvyyttä suhteessa 
näöntarkastusten lukumäärään. Optikot eivät aina tiedä mikä viittaa tiettyihin sairauksiin. (Hytö-
nen 14.1.2013, sähköpostiviesti.) Omat tutkimustuloksemme ovat samansuuntaisia optisen toimi-
alan tekemän tutkimuksen kanssa. Työnkuvan ja koulutuksen lisäämisen tarve tuo alalle 
muutospaineita. Muutosvastarinta niin optikoiden itsensä kuin terveydenhuollon muiden toimijoi-
den taholta, optikoiden tutkimustaidon puute ja näöntarkastuksen arvostuksen vaihtelu vähentä-
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vät mahdollisuutta tehdä terveyttä edistävää työtä näöntarkastushuoneessa. Optikot ja asiakkaat 
tulevat hyötymään pidemmällä aikavälillä, mikäli optikot nähdään enemmän terveydenhuollon 
ammattilaisina. Tällöin optikoiden ammattitaidon arvostus kasvaa ja asiakas saa yksilöllisempää 
palvelua. 
 
Kysyessämme toiseen teemaamme liittyvistä anamneesin ja terveysneuvonnan vaikutuksista 
asiakkaan terveyden edistämiseen, kuuntelun merkitys nousi kolmen kysymyksen kohdalla esille. 
Se tarkoittaa, että optikon tärkeimpiin työkaluihin kuuluvat hänen korvansa! Terveys- ja sosiaa-
lialan keskeisiin eettisiin arvoihin kuuluu ihmisarvon kunnioittaminen (Pietilä 2010, 16–18, 21). 
Käytännön tasolla, optikon työssä se tarkoittaa ajan antamista asiakkaalle, herkällä korvalla kuun-
telua sekä asiakkaan tarpeiden kartoittamista ja niiden ratkaisemista. Optikon asiakaslähtöiseen 
palveluun vaikuttivat asiakaslähtöinen toiminta sekä optikon arvojen ja ammattietiikan näkyminen. 
Kun optikon arvot ja ammattietiikka näkyvät hänen toiminnassaan, seulontoja tehdään ja ne miel-
letään tärkeäksi osaksi työtä. Tämä toteutuu tutkimuksemme mukaan parhaiten pienissä liikkeis-
sä. Optikoiden vastauksien perusteella terveyden edistämistä voidaankin tarkastella sekä 
taloudellisesta että asiakaslähtöisestä näkökulmasta.  
 
Tutkimuksemme tavoitteena oli tuottaa tietoa optikoiden käsityksistä asiakaslähtöisinä näön ja 
terveyden edistäjinä. Tulostemme perusteella optikon tekemä asiakaslähtöinen näöntarkastus 
edistää asiakkaan terveyttä. Asiakas saa laadukkaampaa palvelua, koska hänen näkemiseen liit-
tyviin tarpeisiinsa vastataan ajan kanssa ja sosiaali- ja terveysalalla vallitsevien arvoja noudatta-
en. Se on kuitenkin paikkasidonnaista. Kuluttajan on oltava valveutunut - tai kokenut, valitessaan 
optikon palveluita saadakseen silmillensä parasta mahdollista asiantuntijuutta. Kiikkalan mukaan 
asiakaslähtöisyyttä on huomioida asiakas kokonaisuutena. Asiakaslähtöisyys on arvopohjaista, ja 
siihen kuuluu neljä ulottuvuutta: toiminnan arvoperusta, näkemys asiakkaasta, palvelutoiminnan 
luonne sekä työntekijä (Kiikkala, 2000, 116–120.) Esioletuksemme muuttuivat vasta tutkimustu-
losten analysoinnin valmistuttua. 
  

54 

 



6 POHDINTA 
 
 

6.1 Tutkimuksen luotettavuus  
 
Laadullisen tutkimuksen pätevyys eli validiteetti toteutuu, mikäli tutkimuksella saadaan tietoa tar-
kastelun kohteena olevasta ilmiöstä. (Krause & Kiikkala 1996, 72.) Validiteetissa on kyse siitä, 
mittaako tutkimus sitä, mitä sen avulla on tarkoitus selvittää. (Hirsjärvi ym. 2007, 213). Validiteetti 
on hyvä silloin, kun tutkimuksen kohderyhmä ja kysymykset ovat oikeat. (Hiltunen 2009, hakupäi-
vä 10.3.2013). Validiteetti toteutui tutkimuksessamme hyvin, sillä valitsemamme tutkimusote antoi 
ilmiöstämme Optikko terveyden edistäjänä uutta tietoa optikoiden näkökulmista. Lisäksi tulokset 
kuvaavat ilmiötä hyvin. Kohderyhmänä olisivat toki voineet olla myös asiakkaat, mutta aihetta oli 
rajattava. Kvalitatiivinen fenomenografinen tutkimus oli alusta asti erinomainen valinta tutkimuk-
semme toteuttamiseksi, sillä halusimme laadullista tietoa optikoiden näkökulmasta. Fenomenno-
grafian stabiliteetti eli menetelmän pysyvyys ajassa on hyvä, mutta ilmiön jatkuvuus eli havainnon 
jatkuva samankaltaisuus eri aikoina saattaa vaihdella. Käytimme runsaasti aikaa huolelliseen ky-
symysten valitsemiseen, asetteluun sekä aineiston analysointiin. Kysymysten yksiselitteisellä 
asettelulla ja kysymyslomakkeen esitestillä pyrimme takaamaan sen, että optikot ymmärsivät ky-
symykset samoin kuin tutkijatkin. Menettely estää systemaattisia virheitä. Satunnaisvirheet ovat 
tutkimuksessamme mahdollisia, jos esimerkiksi optikko on muistanut jotain väärin. Optikko tai 
haastattelija on voinut myös merkitä vastauksen väärin tai tallennettaessa vastauksia tietokoneen 
muistiin on voinut tapahtua virheitä. Pyrimme kuitenkin kaikin keinoin karsimaan kaikki huolimat-
tomuudesta, vääristä mittausmenetelmistä tai tulkinnoista ja heikoista mittaustuloksista johtuvat 
virheet pois. Esimerkiksi teimme kaikki vaiheet yhteistyönä ja käytimme runsaasti ohjaustunteja. 
 
Laadullisen tutkimuksen reliabiliteetti eli luotettavuus sisältyy tutkimuksen validiteettiin. Reliabili-
teettia tarkasteltaessa arvioidaan, miten luotettavasti tutkimustulos vastaa tutkimuskohdetta ja 
vastaavatko tutkimuksen johtopäätökset luotettavasti alkuperäistä tutkimusaihetta. (Krause & 
Kiikkala 1996, 72; Hirsjärvi ym. 2007, 213.) Reliabiliteetti ilmaisee, miten luotettavasti ja toistetta-
vasti käytetty mittaus- tai tutkimusmenetelmä mittaa haluttua ilmiötä. Mitä alhaisempi reliabiliteet-
ti, sitä alhaisempi on myös validiteetti, mutta tutkimus voi silti olla reliaabeli olematta validi. 
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Luotettavuuteen vaikuttavat tutkija ja tutkijan taidot, aineiston laatu ja aineiston analyysi sekä tut-
kimustulosten esittäminen. (Hiltunen 2009, hakupäivä 10.3.2013; Janhonen & Nikkonen 2003, 
36.) Ajatuksena on kuvata, miten tuloksista ja johtopäätöksistä päädytään omiin tulkintoihin. 
(Kylmä & Juvakka, 200, 127–129) Tutkimuksen luotettavuus perustuu riittävän suureen aineis-
toon sekä huolelliseen aineiston analyysiin. Luotettavuutta lisää osaltaan myös tiedonantajien eri-
laisuus ja täten aineiston monipuolisuus sekä se, että kyselylomakkeen kysymykset ovat samat 
kaikille vastaajille. (Hirsjärvi ym. 2007, 216, 218.) Prosessi on dokumentoitu tarkasti, mutta tutki-
mus ei sellaisenaan ole toistettavissa, koska esimerkiksi aika ja ympäristö muuttavat tutkittavaa 
ilmiötä ja tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden mielipiteitä. Tutkimus voidaan toistaa mene-
telmällisesti, mutta tulokset eivät välttämättä ole samat.  Tutkimustamme oli tekemässä kaksi tut-
kijaa. Se lisäsi validiutta, koska käytössä on ollut tutkijatriangulaatio eli useampia tutkijoita. 
Kymmenen neljästätoista otokseen valituista optikoista jäi tavoittamatta. Vastauskadon vuoksi 
otoksen perusteella tehdyt perusjoukkoa koskevat päätelmät saattavat olla vääriä, mikäli vastaa-
matta jättäneiden käsitykset ovat tutkittavissa asioissa erilaisia kuin vastanneiden. Optikot olivat 
pääosin pienistä yrityksistä, kun taas vastaamatta jääneissä oli sekä pienyritysten että suuryritys-
ten työntekijöitä. Aiheutuneen vinouman tarkkaa suuruutta ei pystytä määrittämään. 
 
Tulosten näkökulmasta validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen tai väitteen pätevyyttä eli oikeutta-
vatko käytetty aineisto, tutkimusmenetelmät ja saadut tulokset esitetyt väitteet. On siis kiinnitettä-
vä huomiota siihen, mitä tuloksista oikeasti voidaan päätellä ja onko aineisto riittävä, jotta siitä 
voidaan vetää kyseisiä johtopäätöksiä. (Jyväskylän yliopisto, hakupäivä 10.3.2013.) Tutkimuksen 
luotettavuutta parantaa se, että aineiston analysointi ja tulkinta suoritettiin yhdessä. Tulkinnat py-
rimme tekemään objektiivisesti ja kokonaisvaltaisesti. Vastauksia analysoitaessa pyrimme vertai-
lemaan niitä jatkuvasti toisiinsa ja pohdinnassa peilasimme niitä tutkimuskysymyksiin ja 
viitekehykseen. Teoriataustan tietoa kerättiin uudehkoista lähteistä ja ne merkittiin lähdeviittein. 
Luotettavuutta lisätäksemme opiskelimme ja luimme tutkimuksen teosta, tutkimusotteesta ja siitä 
millainen on hyvä tutkija. Kokemattomuutemme tutkijoina voi kuitenkin aiheuttaa tulkintoihin vi-
noutumia, jotka johtuvat valikoivasta havainnoinnista. Vaikka tavoitteeksi on asetettava mahdolli-
simman reliaabeli mittaus, ei puutteellinen reliabiliteetti välttämättä ole tutkimukselle tuhoisa. 
(Hiltunen 2009, hakupäivä 10.3.2013). 
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Lähetimme kyselymme pieniin ja isoihin, yksityisiin ja ketjuihin kuuluviin liikkeisiin. Optikoiksi vali-
koimme niin yrittäjiä kuin työntekijöitä sekä silmälasien myynnistä että asiakkaan terveydestä 
kiinnostuneita optikoita. Pyrimme saamaan mukaan optikoita, joilla työn painotusarvot ovat erilai-
sia. Saimme vastaukset yhdestä isosta ja kolmesta pienestä liikkeestä. Tiedämme, että kolme 
neljästä optikosta ovat suuntautuneet terveyden edistämiseen työssään. Kaksi näistä optikoista 
käyttää rutiiniluonteisesti joko oftalmoskooppia tai Volk-linssin ja silmämikroskoopin yhdistelmää 
silmänpohjan tutkimiseen sekä tekevät silmänpaineen mittauksen näöntarkastuksissa. Tutkimus-
tuloksissa voitaisiin sikäli katsoa olevan vinoutumaa, että suurin osa optikoista oli pienistä liikkeis-
tä sekä mielestämme selkeästi terveyden edistäjiä. Koimme, että optikoiksi seuloutuivat juuri ne, 
joita tutkimusaiheemme kiinnosti sen verran, että he jaksoivat vastata aikaa vievään kyselyymme. 
Tutkimustuloksemme ovat mielestämme valideja, sillä tietoa ilmiöstä on saatu. Vastaajiksemme 
emme saaneet kovinkaan erilaisia tiedonantajia, mikä toisaalta antaa aihetta pohtia, miksi suurin 
osa kyselyyn pyydetyistä optikoista eivät vastanneet kyselyymme.  
 

6.2 Tutkimuksen eettisyys 
 
Tutkimusetiikalla tarkoitetaan useita valinta- ja päätöksentekotilanteita, jotka tutkijan on ratkaista-
va tutkimusprosessin aikana. Eettisyys tulee ottaa huomioon koko tutkimusprosessin aikana ja 
etenkin aineiston analysointivaiheessa. (Kylmä & Juvakka 2007, 137, 144 – 153.)  Tutkimusetiik-
ka edellyttää, että tutkija huomioi toiminnassaan tutkimuksen kohteena olevat henkilöt, heidän 
omaisensa, työyhteisönsä ja työtoverinsa sekä mahdolliset rahoittajat. Tutkimusotteen eettiset 
vaatimukset edellyttävät eettistä vastuullisuutta, joka tarkoittaa tutkimuksen kaikkien vaiheiden 
tarkkaa ja rehellistä toteuttamista. Tutkimusaiheita koskevat valinnat ja niiden perustelut on tuota-
va ilmi. (Krause & Kiikkala 1996, 64 - 67.) Säilytimme tutkimuksessamme sekä optikoiden että yri-
tysten anonymiteetin siten, ettei henkilöllisyyttä tai yritystä pystytä vastauksista selvittämään. 
 
Eettinen käyttäytyminen tutkijan roolissa merkitsee paljon muutakin kuin rehellisyyttä ja luotetta-
vuutta muita ihmisiä kohtaan. Tutkijan on oltava rehellinen myös itselleen pyrkien olemaan selvillä 
omista esioletuksistaan, toiveistaan, haluistaan, intresseistään ja peloistaan. Tutkijan on harkitta-
va, onko tutkimusstrategia valittu niin, ettei se ole ristiriidassa tutkittavan ilmiön kanssa. Hänen on 
myös selvitettävä loukkaako jokin tutkimusstrategiassa tutkittavan intimiteettiä, anonymiteettiä tai 
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hänen juridisia oikeuksiaan. Tutkittavien suostumus tulee kysyä ennen tutkimiseen ryhtymistä. 
(VirtuaaliAMK-verkosto. 2013, hakupäivä 10.3.2013.)  
 
Tutkimusetiikkaan liittyy tutkimuskysymysten muodostaminen. Esitettävät kysymykset eivät saa 
olla johdattelevia tai manipuloivia. Tutkimustulokset tulee esittää niin, että niitä ei kaunistella eikä 
vääristetä eikä yleistyksiä tehdä kritiikittömästi. (Hirsjärvi ym. 2004, 27 - 28.) Tutkimuksemme 
kaikki vaiheet toteutettiin eettisiä periaatteita noudattaen; rehellisesti, tarkasti sekä tutkijoiden roo-
li, tutkittavien intimiteetti ja anonymiteetti huomioiden. Kyselyyn osallistuminen oli vapaaehtoista 
ja siitä sai jättäytyä pois missä vaiheessa tahansa. Pidimme huolen, ettei mistään tutkimuksen 
osiosta käynyt ilmi kenenkään tutkittavan henkilöllisyys, ja tulokset hävitettiin tutkimuksen jälkeen. 
 

6.3 Pohdintaa tutkimuksesta 

 
Tutkimuksemme aihe tuntui olevan aivan erilainen kuin mihin optikot ovat tottuneet kyselyihin 
osallistuessaan vastaamaan. Vastaaminen tuntui olevan raskasta ja aikaa vievää.  Kyselylomak-
keen vapaa sana-osiossa oli yhtenä kommenttina: ” Vaikea tehtävä.” Erään optikon mielipide ky-
selystä oli: ” Pistittepäs optikon aivonystyrät töihin!” Koimme itse tutkimusaiheemme olevan niin 
abstrakti, että tutkimuksen edetessä oli välillä vaikea hahmottaa joitakin asiakokonaisuuksia. Itse 
päämäärä, tutkia optikoiden terveyden edistämistä näöntarkastuksessa, oli selvä. Miten sen 
hahmotimme kokonaisuudeksi ja kirjoitimme kirjallisen muotoon, oli työlästä. Pidämme tutkimus-
tamme onnistuneena, sillä tutkimusjoukon vastauksista ilmenee ilmiöstä sekä erilaisia että sa-
manlaisia näkemyksiä, joista joitakin kannatettiin toisia enemmän. Saimme vastaukset molempiin 
tutkimuskysymyksiin ja tutkimusjoukko oli laadulliseen tutkimukseen tarpeeksi suuri. Ensimmäi-
seen tutkimuskysymykseen saimme monipuolisia näkemyksiä. Terveyden edistäminen näöntar-
kastuksen yhteydessä käsitetään toisaalta näkemisen asiantuntijuutena, ja toisaalta silmän 
terveyden asiantuntijuutena. Toisen tutkimuskysymyksen vastaukset osoittavat, että optikon asia-
kaslähtöisyys on välttämätön asiakkaan terveyden kannalta.  
 
Koimme kyselylomakkeemme yleisilmeen ja kysymysten sisällön soveltuneen tarkoitusperillem-
me hyvin. Kysymykset 11 ja 12 aiheuttivat kuitenkin puolelle optikoista hämmennystä. Nämä opti-
kot pitivät näitä kahta kohtaa asiasisällöltään samankaltaisina tai lähes samankaltaisina. 
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Pyysimme: Kuvaile minkälaisia asioita anamneesissa tulee ottaa huomioon asiakkaan terveyden 
edistämiseksi. Kysyimme seuraavaksi: Miten sovitat anamneesin terveysneuvontaan? Toinen 
puoli optikoista kuitenkin kommentoi kumpaankin kysymykseemme niin, että vastauksien asiasi-
sältö oli erilainen.  Mielestämme anamneesin onnistumiseen liittyy vuorovaikutustaitojen merkitys. 
Siksi halusimme kysyä asiaa kahdesta eri näkökulmasta. Näin jälkikäteen paras ratkaisu olisi ollut 
yhdistää nämä kysymykset yhdeksi sekaannusten välttämiseksi.   
 

6.4 Pohdintaa terveyden edistämisestä optikon työssä 
 
Tutkimme ilmiötä vain yksilötasolla, joten raapaisimme aihetta pinnalta, kevyesti. Opinnäyte-
työmme näkökulma on tarkoituksella kapea, koska terveyden edistämisestä voisi helposti kirjoit-
taa kirjan. Näkemys terveyden edistämisestä ulottuu kuitenkin paljon syvemmälle ja laajemmalle. 
Terveyden edistäminen ulottuu asiakkaan terveyden, hänen terveysvalintojensa ja niihin vaikut-
tamaan pyrkivien toimien ulkopuolelle saakka. Niin kuin entinen Kansanterveyslaitoksen pääjoh-
tajan Jussi Huttunen sanoo: ”Valtion tulisi huolehtia siitä, että kaikki ministeriöt edistävät terveyttä. 
Kunnissa terveys tulisi ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa.” (Karvinen 2010, 8.) Yhteis-
kuntamme kantaa vastuuta kaikista ja se on hyvinvointiyhteiskunnan tunnusmerkkejä. Se ei kui-
tenkaan kanna vastuuta kaikesta, koska se ei halua passivoida ihmistä. Ihmisen on tehtävä 
osansa.  
 
Terveyden edistämisen lähestymistavat, arvot, etiikka, asiakaslähtöisyys: Kaikki nivoutuvat toi-
siinsa. WHO:n konferenssin laatiman näkemyksen mukaan terveyden edistäminen on toimintaa, 
joka lisää ihmisten mahdollisuuksia parantaa ja hallita terveyttään. Tämä on työssämme totta, jos 
koemme tekevämme sairauksia ehkäisevää työtä sekä samalla koemme edistävämme asiakkaan 
terveyttä. Tämän kokemuksen kertautuessa voimme kokea työmme mielekkääksi, jopa tuntea 
sen olevan kutsumustyötä. Pätevän terveydenhuollon ammattilaisen tunnistaa ammattitaidosta. 
Suomessa saamme suurimmaksi osaksi laadukasta terveydenhoitoa tämän ansiosta. Kun am-
mattitaitoon liitetään ammattieettinen velvollisuus tehdä parhaansa työssä, saadaan aikaan pal-
velua, jossa terveyden edistäminen on luontevaa asiakaskohtaamisissa. 
 
Mielestämme terveyden edistämisen näkökulman kuuluisi ohjata optikon työtä. Tavoitteemme pi-
täisi aina olla asiakkaan elämänlaadun parantaminen. Optikon työ tukee ja useissa tapauksissa 
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olennaisesti parantaa jäljellä olevaa toimintakykyä, kun hän esimerkiksi määrää tiettyyn käyttötar-
koitukseen sopivat silmälasit. Optikon mahdollisuudet asiakkaan terveyden edistämisessä ovat 
parhaimmillaan sekundaariprevention saralla, koska ehkäisevä työ on painottunut juuri tälle alu-
eelle. Meillä on käytössämme hyviä työkaluja, joita voimme käyttää. Silmänpaineen mittaus ja of-
talmoskopointi tai silmämikroskoopin käyttö silmänpohjan tutkimisessa rutiiniluontoisesti jokaisen 
näöntarkastuksen yhteydessä edistää tätä päämäärää. Onko näihin tutkimuksiin aikaa? Tuetaan-
ko ja kannustetaanko siihen ketjun tai yrityksen johdon kautta? Onko yrityksen/ketjun tai itse opti-
kon arvopohja sellainen, että nämä tutkimukset koetaan tärkeäksi tehdä?  Eettinen ristiriita on 
havaittavissa työssämme silloin, kun optikon arvot ja periaatteet ovat erilaiset joko asiakkaan tai 
yrityksen/organisaation kanssa. Asiakaslähtöinen palvelu on myös oiva työkalu sekundaaripre-
ventiossa, koska luottamuksen ja vuorovaikutuksen kautta voimme saada jotain arvokasta tie-
toomme. Se auttaa meitä lisäsairauksien ja ongelmien ehkäisyssä. Ehkäisevä työhän on juuri 
siellä, missä ei ole vielä huolta.  
 
Kohtaaminen näöntarkastushuoneessa mahdollistaa terveysvalinnoista keskustelun ja luottamuk-
sen syntyminen optikon ja asiakkaan välille helpottaa tällaista primaaripreventiivistä työtä.  Tähän 
työhön on marginaalisen vähän aikaa. Koemme, että usein vain yksittäisillä huomautuksilla 
voimme tahdikkaasti sanoa tietoon perustuvan näkemyksemme asiasta. Usein on myös niin, että 
vielä tärkeämmät asiat vievät kaiken huomiomme ja ajan, jonka voimme asiakkaan kanssa käyt-
tää. Asiakkaan ohjaaminen on helppoa silloin, kun asiakkaalla on jokin ongelma ja johon hän ha-
luaa meiltä ratkaisun. Silloin myös terveyden edistäminen tuntuu helpolta.  
 
Moniammatillinen yhteistyö tukisi ja edistäisi vielä paremmin asiakkaan terveyttä kuin miten nyky-
käytäntö optisella alalla tällä hetkellä antaa mahdollisuuden. Optikko joutuu välillä lähettämään 
asiakkaan silmälääkäriin esimerkiksi havaittuaan silmänpohjassa viitteitä silmäsairaudesta. Olisi 
opettavaista ja ammatilliselle kasvulle hedelmällistä saada silmälääkäriltä tieto jälkikäteen mah-
dollisesta löydöksestä. Tähän nykykäytäntö ja lainsäädäntö eivät anna mahdollisuutta. Olemme 
kuitenkin terveysalan ammattilaisia! Tulevaisuuden visiomme on, että asiakkaan antaessa luvan 
kirjallisesti, mekin tiedämme hänen silmäsairauksistaan silmälääkärin kautta enemmän ja voimme 
siten palvella häntä vielä paremmin.  
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6.5 Optinen ala mediassa kesällä 2013 terveyden edistämisen kannalta 
 
Menneen kesän, 2013, aikana käytiin keskustelua tiedotusvälineissä optikoiden käyttämien sil-
män kuvantamislaitteiden käytöstä optikkoliikkeissä. Specsavers-ketju kampanjoi keväällä 2013 
käyttöönsä ottamien silmänpohjakameroiden hyötyjä näyttävästi mediassa. Eri tahot olivat huolis-
saan tämän kampanjan mahdollisesti virheellistä mielikuvaa antavasta silmien kokonaisvaltaises-
ta silmänpohjan ja näön tutkimuksesta, sillä tyypillisesti optikkoliikkeessä on käytössä 
silmänpohjakamera, jolla saadaan silmänpohjanäkymäksi 45 astetta. Esimerkiksi diabeetikoilta 
otetaan aina kaksi 45 asteen kuvaa silmänpohjasta. Laajimmillaankin näkymäksi silmänpohjaka-
meralla saadaan 200 astetta, kun koko retinan alue on noin 220 astetta. Keskusteluun osallistui 
muun muassa silmälääkäreitä, optikoita ja Specsavers- ketjun tuotejohtaja. Myös Suomen Opti-
nen Toimiala ja Suomen Optikoiden Ammattiliitto SOA julkaisivat yhteisiä kannanottojaan aihees-
ta. Keskustelua käytiin mielestämme vahvasti optikot vastaan silmälääkärit -asetelmalla. 
 
Silmänpohjakuvia tulisi ottaa tarvittaessa, niitä ei pitäisi ottaa vain siitä syystä, että yrityksen liike-
voitto kasvaisi. Tarkoituksemme täytyy olla asiakkaan terveyden lisääminen tai sen säilyttäminen 
mahdollisimman hyvänä. Kuvia on osattava tulkita. Uudet toimintatavat tuovat optikoille vapautta, 
mutta vapauden myötä tulee myös lisävastuuta. On tiedettävä miltä viitteet silmäsairauksista 
näyttävät silmänpohjassa. Kun epäilee sairautta, on asiakas ohjattava lääkäriin. Jos ottaa silmän-
pohjakuvia eikä osaa tulkita niitä, voi lähettää selustansa turvaamiseksi asiakkaan lääkäriin. Täl-
lainen käytäntö ei ole rakentavaa, koska silloin kuormitetaan yleistä terveydenhuoltoa. Yleensä 
käytäntönä on, että epäillessään kuvissa viitteitä silmäsairauksista, optikko näyttää niitä liikkees-
sä käyvälle silmälääkärille. Tarvittaessa silmälääkäri ryhtyy jatkotoimiin. Kiireellisissä tapauksissa 
ja kun oma silmälääkäri ei ole käytettävissä, optikon on viisasta ottaa yhteyttä muihin optisen alan 
liikkeisiin ja etsiä sieltä asiakkaalle aika silmälääkärille. Jos asiakkaalle ei löydy silmälääkäriaikaa, 
on hänet ohjattava lähimpään terveyskeskukseen. Näin sekä asiakkaan että yleisen terveyden-
huollon resurssit säästyvät. Tällainen käytäntö on ammattimaista ja hyvää asiakaspalvelua, koska 
silloin lisäämme optisen alan arvostusta kuluttajien keskuudessa. Kun terveydenhuollon arvot 
painavat vaakakupissa enemmän liiketoiminnallisia arvoja, uskomme, että asiakas ”haistaa” sen. 
Siten saamme uskollisia asiakkaita.  
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Valvira osallistui keskusteluun antamalla 29.8.2013 päivätyn kannanoton silmälääkärien ja opti-
koiden väliseen yhteistyöhön. Seuraavassa kannanotosta lainattua: 
 

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutusohjelmien koulutussisällöt muuttuvat jatku-
vasti, samoin käytännön työnjako esimerkiksi lääkäreiden ja hoitajien välillä on viime vuo-
sina kehittynyt ja muuttunut merkittävällä tavalla. Väestö elää yhä vanhemmaksi, ja 
ikääntymiseen liittyviä sairauksien potevien määrä kasvaa – – Terveydenhuollossa onkin 
syytä kehittää uusia menetelmiä, toimintakäytäntöjä ja yhteistyön muotoja sairauksien en-
naltaehkäisyyn ja varhaisen toteamisen tueksi. Hoitotoimenpiteitä, esimerkiksi silmäleikka-
uksia, läpikäyneiden ihmisten määrä kasvaa jatkuvasti, ja hoidon jälkiseurannan 
toteuttaminen tehokkaalla tavalla edellyttää uusien toimintatapojen ja ammattihenkilöiden 
yhteistyön kehittämistä. – – Valviran näkemyksen mukaan myös esimerkiksi silmälääkärien 
ja optikkojen tulisi yhdessä kehittää palveluita ja etsiä väestön ja potilaita parhaalla mah-
dollisella tavalla palvelevia ratkaisuja ja toimintamalleja. (Hytönen 2.9.2013, sähköposti-
viesti.) 
 

SOA:n toiminnanjohtaja Soile Paavolan mukaan ajatusten ja asenteiden tulee vielä nykyisestä 
kehittyä, jotta optikoiden suorittamat laajemmat näöntutkimukset mielletään suomalaisen ennal-
taehkäisevän terveydenhuollon olennaiseksi osaksi. Asennemuutoksen on lähdettävä optikoista 
itsestään sekä terveydenhuollon muista toimijoista. Näin terveydenhuollon yhteistyö tiivistyisi. 
(Hytönen 31.7.2013, sähköpostiviesti.) Tutkimustulostemme mukaan optikon asiakaspalvelu il-
menee asiakaslähtöisenä näkemisen asiantuntijuutena sekä silmän terveyden asiantuntijuutena. 
Silmänterveyden asiantuntijuuden jarruttavana muotona koettiin ontuva yhteistyö muun tervey-
denhuollon välillä.  Menneen kesän keskustelu silmänpohjakameroiden käytöstä optikkoliikkeissä 
osoittaa tämän olevan käytännössä totta. Se on karu todellisuus optisella alalla. Tutkimustulok-
semme antaa tähän vastauksen miksi näin on. Optikko nimittäin koettiin sekä terveydenhuollon 
ammattilaisena että liiketoiminnan palvelijana. Painoarvo oli enemmän liiketoiminnan palvelijan 
suunnalla. Optikot siis itse mieltävät kaupallisuuden jyräävän terveysalalla vallitsevien arvojen ja 
ammattietiikan edelle. Miksi muut eivät ajattelisi samoin? Ei ihme, että terveydenhuollon muilta 
sektoreilta löytyy jarruttavaa asennetta kehittä yhteistyötä optikoiden kanssa.  
 
Silmänpohjakuvat ovat yksi osa seulontoja. Ja seulonnat kuuluvat osaksi näöntarkastusta. Seu-
lonnan mahdollisuuksia on monia. Olemme jo todenneet, että ajan, tiedon ja taidon vähyyden 
vuoksi seulontoja jätetään usein tekemättä. Liiketoiminnalliset arvot määrittävät paljon näöntar-
kastuksen sisältöä. Kuitenkin pienet valinnat testien tekemisessä voivat olennaisesti auttaa asi-
akkaan terveyden edistämisessä. On hyvä muistaa, että jo skiaskopointi on seulontaa. Jos 
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objektiivinen tutkimus suoritetaan aina autorefraktometrillä, ohitetaan tämä seulontamuoto näön-
tutkimuksen alussa. Kaikille lähilisää tarvitseville on helppo näyttää Amslerin kartta lähilisämääri-
tyksen alussa. Kartan näyttämiseen menee viisitoista sekuntia ja se löytyy useimpien lukutaulujen 
kääntöpuolelta. Seulontoihin emme tarvitse aina hienoja ja kalliita laitteita. Kun optikolta löytyy 
halua palvella asiakasta kokonaisvaltaisesti, hän myös löytää siihen keinoja! 
 

6.6 Jatkotutkimusehdotuksia 
 
Opinnäytetyön kyselyyn vastaaminen oli optikoille työlästä. Siksi aiheestamme voisi tehdä kvanti-
tatiivisen tutkimuksen. Puoliavoimien kysymysten käyttäminen voi auttaa siihen, että optikot ken-
ties kokisivat aiheen helpommaksi. Tutkimuksemme tulosten pohjalta heräsimme pohtimaan 
miten yhteistyötä voitaisiin lisätä optikoiden ja muun terveydenhuollon välillä. Seuraavat opinnäy-
tetyöntekijät voisivat tutkia, koetaanko esimerkiksi optikoiden ja fysioterapeuttien yhteistyö asiak-
kaiden työnäkemisessä asiakkaan terveyttä edistäväksi toiminnaksi tai kuinka toimivaksi tämä 
moniammatillinen yhteistyö koetaan. Työparina voisi olla optometristi- ja fysioterapeuttiopiskelija. 
Tutkimus ilmiöstä Optikko terveyden edistäjänä olisi mielenkiintoinen myös asiakkaiden näkökul-
masta. Myös tutkimus optikoiden käsityksistä näöntarkastuksen ajan riittävyydestä olisi ajankoh-
tainen. 
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TAULUKKO OPTIKOIDEN VASTAUKSIEN PELKISTYKSISTÄ  LIITE 3 
 
 
Alakategoriat: 
A1 Asiakaslähtöinen näkemisen asiantuntija  
A2 Silmän terveyden asiantuntija 
A3 Näkemiseen ratkaisut 
A4 Jatkotutkimuksiin lähettäminen 
A5 Asiakkaan ohjaus . 
A6 Tutkimustaidon puute  
A7 Muutosvastarinta 
A8 Optikko liiketoiminnan palvelija   
A9 Näöntarkastuksen arvostuksen vaihtelu 
A10 Ontuva yhteistyö muun terveydenhuollon kanssa 
A11 Työnkuvan ja koulutuksen lisäämisen tarve 
A12 Seulonnoilla sairauksien ja oirehtivien asiakkaiden tavoittaminen 
A13 Luottamuksen saavuttaminen lisää terveyden 
A14 Pienten liikkeiden ja monipuolisen palvelun asiakaslähtöisyys 
A15 Yrityksen arvot optikon ammattietiikan edellä 
A16 Normien ja ammattietiikan noudattaminen optikosta riippuvaa 
 
 

Kuinka kauan olet 
toiminut alalla? 

Yritys, jos-
sa toimit 

Mitä lisäkoulutuksia olet suorit-
tanut? 

Vapaa sana 

O1 (35vuotta) Yksityinen Piilolinssien sovitus Vaikea tehtävä. 

O2 13 vuotta Yksityinen Piilolinssi- ja työnäkökurssit Pistittepäs optikon ai-
vonystyrät töihin!!! 

O3 25 vuotta Ketju Piilolasi- ja työnäkökurssi Tärkeintä ei ole tapasi 
nähdä, vaan se, että ym-
märrät näkemäsi 

O4 8 vuotta Yksityinen Piilolasikurssi, oftalmoskopoin-
ti-kurssi sekä optikon rajatun 
lääkemääräämisoikeuden edel-
lyttämä lisäkoulutus 

- 
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Henkilö Kysymykset ja pelkistetyt käsitykset Alakategoria 

1. Miten käsität roolisi terveyden huollon ammattilaisena? 

O1 Optikko on näkemisen asiantuntija A1 

O2 Optikko tekee näöntarkastukset A1 

O2 Optikko on ammattilainen osana silmän teveyden ylläpidossa A2 

O2 Optikko on silmän terveyden tarkastaja A2 

O2 Optikko ohjaa tarvittaessa asiakkaan silmälääkäriin, esim. kohonneen silmänpaineen, sil-
mänpohjamuutosten tai alentuneen näön tarkkuuden takia A2 

O3 Optikkona toimiminen on laaja-alaista asiantuntijuutta. Rooli on muotoutunut koulutuspoh-
jan, työuran ja alan kehityksen ja vaatimusten myötä jatkuvasti A1 

O4 Optikon tavoitteena on löytää ratkaisu näön ongelmiin asiakkaalle sopivimmalla tavalla ja 
sitä kautta luoda luja asiakassuhde A1 

O4 Optikko on ensisijaisesti terveydenhuollon ammattilainen.  A2 

2. Mitä terveyden edistäminen käsityksesi mukaan on, kun teet näöntarkastusta? Anna esi-
merkkejä. 

O1 Erilaisten silmälasien hyötyjen selvittämistä A3 

O1 Tarvittaessa ohjaus silmälääkärille. A4 

O2 
Asiakkaan lähettäminen ajoissa silmälääkärille kohonneen silmänpaineen vuoksi nopeut-
taa glaukoomadiagnoosia, jolloin näkökenttä saattaa säilyä kohtalaisen hyvänä ajoissa 
aloitetun hoidon ansiosta 

A4 

O2 Silmäpaineen mittaus on tärkeää  A12 

O3 Halua hakea asiakkaan taittovirheisiin ratkaisuja A3 

O3 Kykyä kartoittaa ja ennaltaehkäistä silmä- ja yleissairauksia ohjaamalla tarvittaviin lisätut-
kimuksiin. A4 

O3 Neuvomista näkemisergonomiaan, valaistukseen, näkemisolosuhteisiin, näön käyttöön liit-
tyvissä seikoissa A5 

O4 Tarvittaessa kontrollikäynnin varaaminen tai eteenpäin ohjaaminen A4 

O4 

Päätetyötä tekevälle tai paljon tietokonetta käyttävälle asiakkaalle tauotuksen tärkeydestä 
neuvominen. Kostutustippojen suosittelu ilmastoinnin, allergian, lääkityksen tai työnkuvan 
aiheuttaman silmien kuivumisoireiden lievittämiseen. Mahdollisten voimakkuusmuutosten 
tai linssityypin vaikutuksien selvittäminen esimerkiksi työetäisyyteen ja sitä kautta työer-
gonomiaan. 

A5 
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O4 
Terveyden edistämisen käsitys on laaja: pelkkä näöntarkastuksen tekeminen on terveyden 
edistämistä. Jo tarkastuksen aikana voi pohtia, kuinka voi auttaa asiakasta oikealla näön-
korjausvaihtoehdolla ja linssivalinnalla toimintakyvyn ylläpitämiseksi. 

A3 

O4 Silmänpaineen mittaus ja silmänpohjan tutkiminen kaikilta asiakkailta. A12 

3. Kuvaile käsitystäsi terveyden edistämisen mahdollisista puutteista ja esteistä optisella alal-
la 

O1 Optikkolaki osin vanhentunut A11 

O2 Oftalmoskopoinnin hankaluuden vuoksi oftalmoskopointi  jää monilla kokonaan näöntar-
kastuksessa tekemättä, vaikka iän myötä todennäköisyys sil mänpohjamuutoksille kasvaa A6 

O3 Esteet ovat itse luotuja näkemällä optikko vain perinteisen liiketoiminnan näkökulmasta. A8 

O3 Optikko on jatkossa turhan koulutettu myyjän roolissa A8 

O4 Vastarinta uuden oppimiselle ammattikunnan sisällä; Optikon/ optometristin oma asenne A7 

O4 Yritysten haluttomuus investoida koulutukseen ja vaadittavaan kalustoon A7 

O4 Ammattikunnan taitojen ja tiedon puute. A6 

O4 Tiukasti aikataulutettu tarkastuksen kesto: Tasapainoilu kahden eri roolin, terveydenhuollon 
ammattilainen vs liiketaloudellinen hyöty, välillä.  A8 

O4 Optikon näöntarkastuksen arvostuksen puute asiakkaiden ja ammattikunnan keskuudessa 
(näöntutkimus 0 euroa) A9 

O4 Ontuva yhteistyö muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.; A10 

O4 Ulkopuolinen vastarinta uusien tehtävien lisäämiseen optikoiden/optometristien työnkuvaan A7 

3. …ja parannusehdotuksista 

O1 Optikot vaativampiin töihin näönhuoltajina A11 

O2 Kehittyvä teknologia; silmänpohjakamera optikoiden näöntutkimukseen A11 

O2 Lisäkoulutuksen järjestäminen silmänpohjan tutkimiseen sekä etenkin silmänpohjan muu-
tosten tunnistamiseen A11 

O3 
Optikko-opiskelijoilla tulisi olla peruskoulutus, jonka jälkeen tulisi erikoistua eriytyville optik-
kolinjoille, osa optikkoliiketoiminnan ulkopuolelle nykyistä laajemmalle terveydenhuollon 
kentälle, ehkä jopa teollisuuteen 

A11 

O3 Optikon toimenkuvan on muututtava yhteiskunnan vaatimusten mukana yhä erikois-
tuneempaan suuntaan A11 

O4 Yhteinen alan päätös ja asennemuutos; ei myydä osaamista 0 eurolla A11 
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O4 
Paikallisten ”hoitoketjujen” perustaminen optisen alan ja muiden terveydenhuollon toimijoi-
den kesken (jo toimivana esimerkkinä: Terveyskeskus ostaa lähi.optikon palvelut ajokortin 
uusintaan tarvittaviin näkökyvyn tarkastuksiin) 

A11 

4.  Arvioi optisen alan terveysseulontoja. 

O1 Seulonnassa ei tarvitse tehdä täydellistä näöntarkastusta A12 

O1 Silmänpaineenmittaus on seulontaa A12 

O1 Työterveyshuolto seuloo A12 

O2 
Koululaisille tehdyt seulonnat tarpeellisia, sillä terveydenhoitajan näöntutkimuksessa voi 
jäädä huomaamatta hyperoopit, jotka tarvitsevat laseja ja konvergenssin vajaukset, jotka 
aiheuttavat oireita 

A12 

O3 
Liittämällä silmänpaineenmittaus ja mahdollisesti silmänpohjatutkimus jokaiseen näöntar-
kastukseen tehostetaan varhaisen havaitsemisen mahdollisuuksia. Tämä riippuu liikkeen 
henkilö- ja aikaresursseita, arvostetaanko kokonaisvaltaista näöntutkimusta kilpailuvalttina 
tai ammatillisena arvona.  

A12 

O3 Etenkin työpaikkaseulonnat tavoittavat muutoin tutkimuksiin hakeutumattomat tai viivyttele-
vät kansalaiset  A12 

O4 
Nyt jo poistunut pakollinen 45-vuotisajokorttitarkistus toimi hyvin yleisenä terveysseulana: 
sillä tavoitettiin suuri joukko ihmisiä, jotka eivät olleet koskaan aiemmin tutkituttaneet silmi-
ään tai eivät olleet esimerkiksi työterveyshuollon piirissä.  

A12 

O4 Optikoiden/optometristien tulevaisuuteen kuuluu yhä enemmän terveysseulontojen teke-
mistä väestön ikääntymisen ja supistuvan yleisen terveydenhuollon vuoksi. A12 

5. Miten asiakaslähtöisyys vaikuttaa asiakkaan terveyteen ja sen edistämiseen? 

O2 Edellisten tutkimustietojen perusteella mahdolliset muutokset näöntarkkuudessa tai silmis-
sä todetaan helpommin A2 

O2 Saman katon alta löytyvät palvelut edistävät asiakkaan tilannetta, kun optikko ja silmälää-
käri voivat olla vuorovaikutuksessa keskenään A2 

O3 Hyvään terveydenhuoltoon kuuluu asiakkaan kuunteleminen juuri hänelle parhaan ratkai-
sun tai hoidon saavuttamiseksi A2 

O3 Pyrkimys saada tyytyväisiä asiakkaita on jokaisen etu, koska he ovat todennäköisesti us-
kollisimmat asiakkaat  A13 

O4 

Parhaimmillaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden huomioonottaminen luo lujan luottamussi-
teen asiakkaan ja optisen alan henkilöstön välille. Luottamuksen saavuttaminen vaatii pit-
käjänteistä työtä, mutta laadukasta terveydenedistämissanomaa on helpompi vastaanottaa 
luotettavalta alan ammattilaiselta kuin esimerkiksi suodattaa internetin kautta saatavaa, 
joskus arveluttavaakin, tietoa. 

A13 

O1 Ei osaa sanoa  

6. Miten terveyden edistämiseen liittyvät arvot ja liiketoiminnalliset arvot näkyvät optisella 
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alalla ja työpaikallasi? Kuvaile niiden suhdetta. 

O1 Isoissa firmoissa työ on kiireen ja tiukkojen aikataulujen vuoksi rutiinia; ei aikaa asiakkaalle, 
paitsi normitapauksille. A8 

O1 Pienemmissä liikkeissä voi huolehtia asiakkaasta kokonaisvaltaisemmin A14 

O2 Liian tiheät ajanvaraukset vähentävät näöntutkimuksessa tehtäviä testejä, jolloin joitakin 
tietoja voi jäädä huomaamatta, mikä huonontaa terveyden edistämiseen liittyviä arvoja A8 

O2 Optinen ala on mennyt kaupallisempaan suuntaan A8 

O2 Liiketoiminnalliset arvot tarjouskampanjoiden vuoksi jokseenkin arveluttavia A8 

O2 Joissakin paikoissa tutkimuksia tehdään liukuhihnalla ja pääasia on myydä laseja A8 

O2 Omalla työpaikalla nämä arvot pyritään pitämään tasapainossa A14 

O2 Omalla työpaikalla asiakas otetaan vastaan yksilönä, joka tutkitaan ja palvellaan mahdolli-
simman hyvin  A14 

O3 Parhaimman ja monipuolisimman paketin tarjoaja on vahvoilla, koska nämä arvot eivät ole 
toisiaan poissulkevia tai vastakkaisia A14 

O3 Eivät ole läheskään aina onnellisesti tasapainossa, liiketoiminta painaa eniten vaakakupis-
sa koko optisella alalla A8 

O4 

Välillä tulee tunne, että nämä arvot nähdään toisensa poissulkevina tai kilpailevina vaihto-
ehtoina. Ainoa oikea mantra tuntuu olevan ’mahdollisimman paljon kauppaa’. Näöntarkas-
tusta ja siihen liittyvää terveyden edistämistä pidetään pelkkänä välttämättömänä pahana 
ennen silmälasikauppaa ja se on järkevintä hoitaa pois alta riisuttuna versiona ja mahdolli-
simman halvasti ja nopeasti. Omalla työpaikalla oman työn arvostus, ei ilmaisia näöntar-
kastuksia 

A8 

O4 
Terveydenedistäminen nähdään melko suppeasti pelkästään silmätautien poissulkemisena 
ja sen arvioidaan vaan lisäävän investointeja henkilöstöön, koulutukseen ja laitteistoon eikä 
lisäävän tuottavuutta. 

A8 

O4 Omalla työpaikalla ensisijaisesti toimimme terveydenhuollon ammattilaisina ja vasta sitten 
silmä- ja piilolasien myyjinä A14 

O4 
Omalla työpaikalla johtoajatus on sitouttaa asiakkaat liikkeeseen heidän tarpeisiinsa pereh-
tymällä, henkilökuntamme ammattitaidolla ja hyvällä palvelulla. Omalla työpaikalla työ on 
pitkäjänteistä asiakkaan paras ja työntekijöiden koulutus ensisijaisina tekijöinä asiakasus-
kollisuuden saavuttamiseksi. 

A14 

7. Kuinka käsityksesi mukaan optikon arvot ja ammattietiikka näkyvät asiakkaan terveyden 
edistämisessä? 

O1 Asiakkaan ongelmien selvittäminen rehellisesti ja todelliseen tietoon perustuen A3 

O1 Tiedon anto jopa jälkikäteen A3 
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O2 On tapauskohtaista. Toiset optikot noudattavat säädöksiä tunnollisesti, toiset katsovat sor-
mien läpi A16 

O2 Jotkut optikot tekevät näöntarkastuksia leikatuista silmistä tai ei normaaleista näöntarkas-
tuksist a huolimatta A16 

O3 Hyvällä ja korkealla ammattietiikalla varustettu optikko on yleensä valmis näkemään vaivaa 
terveyden edistäjänä A16 

O4 Omat arvot ja ammattietiikka eivät välttämättä näy joka päiväisessä työssä, jos ne eroavat 
yrityksen arvoista.  A15 

8. Mitkä tekijät mielestäsi ohjaavat työtilanteissa optikon toimintaa ja hänen tekemiään ratkai-
suja? 

O1 Kiire, aika, tiukat ohjeet ja määräykset A8 

O1 Vireystila ohjaa optikon toimintaa ja ratkaisuja A3 

O1 Työporukka sekä ympäristö ohjaavat optikon toimintaa ja ratkaisuja  A8 

O2 Skiaskopia ja muut testit ohjaavat lopullisen lasimääräyksen A3 

O2 Asiakkaan kertomat näkemisen oireet ja lääkitykset eli hyvä anamneesi A3 

O3 Ammattitaito ja motivaatio ohjaavat optikon toimintaa ja ratkaisuja A16 

O3 Työympäristö, työaikaresurssit, työn organisointi, johtamistapa ja –kyky sekä esimiehen 
merkitys A8 

O4 Aikarajoitukset sekä yrityksen kirjoitetut ja kirjoittamattomat säännöt A8 

O4 Oma asenne A16 

O4 Arvot ja etiikka; tiedot ja taidot sekä asiakkaan toiveet A1 

9. Kuvaile esimerkein, mitä periaatteita uskallat puolustaa työssäsi. 

O2 Ohjaa asiakkaan silmälääkäriin, jos näöntarkkuus ei ole noirmaali, joten ei tee silmä-
lasimääritystä ilman silmälääkärin lupaa A2 

O3 Toteuttaa itsensä näköistä optikon työtä A16 

O4 Ei anna lasimääräystä asiakkaalle, joka on kaihileikattu tai saa hoitoa diagnosoituun silmä-
sairauteen ilman esimerkiksi hoitavan lääkärin lupaa (lupa voi olla suullinen tai kirjallinen).  A16 

O4 Ohjaa asiakkaan aina eteenpäin silmälääkärille, jos esimerkiksi silmänpohjatutkimuksen 
yhteydessä ilmenee jotakin tavallisuu desta poikkeavaa. A2 

O1  Ei osaa sanoa  

10. Arvioi anamneesin roolia näöntarkastuksessa. 
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O1 Tärkeä, ja sen tekeminen kehittyy kokemuksen kautta. A1 

O2 Tärkeä pohja tutkimukselle A1 

O3 
Anamneesi alkaa asiakkaan astuessa sisään, jatkuu yhteisymmärryksen saavuttamisella 
siitä mitkä ovat asiakkaan odotukset tarkastukselta ja päättyy optikon tekemiin johtopää-
töksiin oleellisista seikoista lasimääräystä ajatellen 

A3 

O4 
Itselleni anamneesi on yksi tärkeimmistä osista tarkastuksessa ja käytän siihen tarvittaessa 
jopa kolmanneksen tarkastuksen kokonaisajasta. Se ohjaa minua tarkastukseen kuuluvien 
testien valinnassa ja auttaa löytämään sopivimman ratkaisun asiakkaan kannalta. 

A3 

11. Kuvaile minkälaisia asioita anamneesissa tulee ottaa huomioon asiakkaan terveyden 
edistämiseksi. 

O1 Selvitetään miksi kysyttävät asiat ovat tärkeitä A5 

O1 Anamneesin perusteella voi jo kertoa minkälaiset silmälasit asiakas tarvitsee A3 

O1 Silmäsairaudet, sokeritaudit, lääkitykset, silmäleikkaukset  A2 

O1 Asiakas saattaa jättää kertomatta karsastusleikkauksesta A13 

O2 Silmän terveys, yleinen terveydentila/ lääkitys, oireet ja ongelmat sekä millä tavoin asiakas 
mielestään näkee A2 

O3 Asiakkaan näkemiskokemuksen ja –terveyshistorian kartoittaminenvarsin lyhyessä ajassa A1 

O3 Terveystilanteen selvittäminen, väärää tiedon ja uskomusten oikaiseminen sekä terveyden 
edistämiseen liittyvien asioiden, kuten kontrollin tarpeen painottaminen A5 

O4 Lasien käyttöhistoria, sankalasit > käyttörytmitys, soveltuvuus, A1 

O4 Yleisterveys ja lääkitys, asiakkaan silmäsairaudet, suvussa esiintyvät silmäsairaudet, aller-
giat ja yliherkkyydet  A2 

O4 Työnkuva ja harrastukset  A1 

12. Miten sovitat anamneesin terveysneuvontaan? Anna esimerkkejä. 

O1 Perinnöllisten taipumusten perusteella kertoo sairauksista ja silmien suojaamisesta, nuoril-
lekin. A5 

O1 Tapauskohtaisesti kertoo joskus myös ravintoaineista A5 

O2 Anamneesin pohjalta saadut tiedot oireista antavat tietoa lasien tarpeesta. Esimerkiksi kou-
lulaisen hyvästä näöntarkkuudesta huolimatta silmälasit voivat olla apu päänsärkyyn A3 

O3 Optikon tehtävä on selvittää terveystilanne, oikaista väärää tietoa,uskomuksia sekä painot-
taa terveyden edistämiseen liittyviä asioita, kuten kontrollin tarvetta A2 
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O4 

Anamneesi luo pohjan neuvonnalle: 

Lasien käyttöhistoria > käyttääkö vai ei; nykyisten lasien toimivuus ja soveltuvuus esimer-
kiksi työnkuvaan.sankalasit > käyttörytmitys, soveltuvuus.työnkuva > toimintakyky, linssi-
vaihtoehdon valinta; ergonomia.harrastukset > suojaus, soveltuvuus, vaihtoehdot, kuten 
sankalasit vastaan piilolasit, linssit, linssivärit; yleisterveys ja lääkitys > toimintakyky ja sen 
rajoitukset; kontrollit; sivuvaikutukset. asiakkaan silmäsairaudet > toimintakyky ja sen rajoi-
tukset; kontrollikäynnit ja niiden tiheys; eteenpäin ohjaussuvussa esiintyvät silmäsairaudet 
> toimintakyky ja sen rajoitukset, kontrollit, eteenpäin ohjausallergiat ja yliherkkyydet > oi-
reita lieventävät ohjeet ja tuotteet  

A5 

13. Mikä merkitys vuorovaikutustaidoilla on anamneesissa ja terveysneuvonnassa? 

O1 Auttaa kohtaamaan asiakkaat asiallisesti, asiantuntevasti ja samanarvoisesti psykologisin 
taidoin A1 

O2 Iso merkitys . Jotkut ihmiset eivät osaa kertoa kaikkia asioita, jos ei osaa kysyä oikein A1 

O2 Pitää osata kuunnella asiakasta A1 

O3 Sama merkitys kuin elämässä yleensäkin; toiset ovat siinä parempia A1 

O4 Hyvät vuorovaikutustaidot ja ammattitaito ovat onnistuneen asiakaspalvelun, ei pelkästään 
anamneesin ja terveysneuvonnan, perusta.  A1 

14. Millaista on asiakaslähtöinen terveysneuvonta näöntarkastuksen aikana? 

O1 Ottaa huomioon asiakkaan työt, harrastukset ja silloin silmälasit voidaan määrätä käyttö-
tarkoituksen mukaan. A3 

O2 Asiakkaan tarpeisiin toimivien silmälasien tekeminen  A3 

O2 Perehtyminen asiakkaan entisiin tietoihin, ongelmien kuunteleminen ja ratkaiseminen  A3 

O3 Luodaan ilmapiiri, jossa asiakas luottaa tutkijaansa, jolloin mahdollisuus, että asiakas ker-
too muuten mainitsematta jäävät oireensa arastelematta A13 

O4 Näkemällä asiakas yksilönä ja perehtymällä hänen tarpeisiinsa ja toiveisiinsa optikon on 
helpompi antaa hänen tilanteeseensa sopivia neuvoja ja vinkkejä.  A5 

O4 Luodaan sellainen ilmapiiri, joka rohkaisee asiakasta kysymään häntä askarruttavista 
näönhuoltoon liittyvistä seikoista. A13 
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SAATEKIRJE    Oulu 1.5.2013  LIITE 4 

 

Hyvä terveydenhuollon ammattilainen, optikko tai optometristi!  

  

Olemme optometristiopiskelijoita Oulun seudun ammattikorkeakoulusta ja teemme opinnäytetyötä 
aiheesta Optikko terveyden edistäjänä näöntarkastuksen yhteydessä. Kysymyksemme koskevat 
ainoastaan näöntarkastusta, rajaten siten pois piilolinssitarkastukset ja -kontrollit. Tutkimuksem-
me vastaajaksi sovit Sinä, joka olet toiminut alalla vähintään viisi vuotta. 

Vastaa ohessa olevaan kyselyyn suoraan kysymysten alle klikkaamalla niiden alla olevaa tyhjää 
tilaa. Vastauksesi tilan tarve on joustavasti käytettävissäsi. Kuvaile omakohtaisia käsityksiäsi ja 
kokemuksiasi aiheesta. Vastauksesi käsittelemme luottamuksellisesti. Opinnäytetyömme julkais-
taan Oulun seudun ammattikorkeakoulussa syksyllä 2013. Vastausaikaa on 31.5.2013 asti, vas-
taathan silti mahdollisimman pian! Jos sinulla on kysyttävää tutkimukseemme liittyen, vastaamme 
mielellämme kysymyksiin.  

Yhteystietomme: 

Kirsi Iivarinen   Kaisaleena Waris 

 

Aihealueen konkretisoimiseksi olemme avanneet aiheesta seuraavat käsitteet: 

Terveyden edistäminen 

Terveyden edistämisestä puhuttaessa löytyy kaksi pääkäsitettä, jotka määrittävät aiheen näkö-
kulmia. Preventiivinen näkökulma määrittää aihetta sairauksien ehkäisyn kautta. Preventio jae-
taan primaari-, sekundaari ja tertiääripreventioon. Primaaripreventiossa toimitaan jo ennen saira-
uksien ilmaantumista, sekundaaripreventiossa ehkäistään sairauksien paheneminen ja terti-
ääripreventio liittyy kiinteästi kuntoutukseen.  
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Promotiivinen näkökulma avaa mahdollisuuksia terveyden edistämiselle keinoilla, jotka ylläpitävät 
ja vahvistavat terveyttä sekä vähentävät riskien vaikutuksia yksilöön. Tekijät, jotka vaikuttavat tä-
hän päämäärään, ovat sisäisiä eli yksilöllisiä sekä ulkoisia tekijöitä eli sosiaalisia. Sisäisesti suo-
jaavia tekijöitä ovat mm. terveelliset elämäntavat ja hyväksytyksi tulemisen kokeminen, ulkoisia 
taas esimerkiksi taloudellinen perustoimeentulo ja hyvä sosiaalinen verkosto. Promootiolla siis 
luodaan mahdollisuuksia, kun taas preventiolla ehkäistään riskitekijöitä. 

Arvot, normit, moraali ja ammattietiikka 

Arvot ovat suhteellisen pysyviä ja ne pyrkivät ”hyvään”. Kun puhutaan arvoista, lähtökohtana on 
eettinen ajattelu. Arvot voidaan jakaa henkilökohtaisiin ja ammatillisiin arvoihin. Arvot liittyvät pal-
jolti ihanteisiin ja niitä edustavat myös hyveet. Hyveet tulevat ilmi ihmisen tavassa toimia. Normit 
ohjaavat sosiaali- ja terveysalalla toimivia työntekijöitä. Ne ovat joko kirjoitettuja tai kirjoittamatto-
mia ohjeita, joilla ilmaistaan oikea tapa toimia. Normien, säännösten ja lakien tunteminen on jo-
kaisen työntekijän velvollisuus. 

Moraali kuvastaa yleisesti hyväksyttyjä arvoja ja periaatteita. Etiikka-sanaa käytetään monesti sy-
nonyyminä moraalille. Etiikka kuitenkin on moraalin tietoista tarkastelua ja pohtimista. Ammat-
tietiikka on siten ammattiin liittyvän moraalin analysointia ja pohtimista. Terveydenhuollon 
ammattihenkilöä koskevassa lainsäädännössä määritetään ammattieettisissä velvollisuuksissa 
ammattitoiminnan päämääräksi ylläpitää ja edistää terveyttä, ehkäistä sairauksia sekä parantaa 
sairaita ja lievittää heidän kärsimyksiään. 
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KYSELYLOMAKE      

 

Yleiset tiedot  

Kuinka kauan olet toiminut alalla? 
 

Yritys, jossa toimit on: 
Rastita oikea vaihtoehto. 

Ketju           

- Franchising      

Yksityinen    

Sairaala   

- Jokin muu, mikä?  

- Mitä lisäkoulutuksia olet suorittanut? 

 

Käsityksiä terveyden edistämisestä optikon tekemän näöntarkastuksen yhteydessä 

1. Miten käsität roolisi terveydenhuollon ammattilaisena? 
 

2. Mitä terveyden edistäminen käsityksesi mukaan on, kun teet näöntarkastusta? Anna esimerkkejä.  
 

3. Kuvaile käsitystäsi terveyden edistämisen mahdollisista puutteista ja esteistä optisella alalla sekä 
parannusehdotuksista. 
 

4. Arvioi optisen alan terveysseulontoja.  
 

5. Miten asiakaslähtöisyys vaikuttaa asiakkaan terveyteen ja sen edistämiseen? 
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Käsityksiä optikon työn arvopohjasta ja ammattietiikasta 
 
 

6. Miten terveyden edistämiseen liittyvät arvot ja liiketoiminnalliset arvot näkyvät optisella alalla ja 
työpaikallasi? Kuvaile niiden suhdetta. 
 

7. Kuinka käsityksesi mukaan optikon arvot ja ammattietiikka näkyvät asiakkaan terveyden edistä-
misessä?  
 

8. Mitkä tekijät mielestäsi ohjaavat työtilanteissa optikon toimintaa ja hänen tekemiään ratkaisuja? 
 

9. Kuvaile esimerkein, mitä periaatteita uskallat puolustaa työssäsi. 
 
 
Käsityksiä anamneesin ja terveysneuvonnan vaikutuksista asiakkaan terveyden edistämi-
seen 

10. Arvioi anamneesin roolia näöntarkastuksessa. 
 

11. Kuvaile minkälaisia asioita anamneesissa tulee ottaa huomioon asiakkaan terveyden edistämi-
seksi. 
 

12. Miten sovitat anamneesin terveysneuvontaan? Anna esimerkkejä. 
 

13. Mikä merkitys vuorovaikutustaidoilla on anamneesissa ja terveysneuvonnassa?  
 

14. Millaista on asiakaslähtöinen terveysneuvonta näöntarkastuksen aikana? 
 
Vapaa sana: 
 
 

Kiitos ajastasi! 
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