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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää hoitoalan ammattilaisten näkemyksiä 
työttömän terveystarkastuksen asiakashyödyistä. Tavoitteena on tuottaa tietoa hoitoalan 
ammattilaisten näkökulmasta. Lisäksi tutkitaan, mistä tekijöistä hoitoalan ammattilaiset 

näkevät työttömän terveystarkastuksen asiakashyötyjen riippuvan. Opinnäytetyön 
kehittämistehtävänä on tuottaa työttömien terveystarkastuksesta tietoa Oda –hankkeen 
hyödynnettäväksi aiempaa terveyskeskuslääkäri Joensuun J. keräämä haastattelu materiaalia 
hyödyntäen. Joensuu työskentelee Porvoon työttömien terveystarkastusten vastaavana 
lääkärinä ja on tutkimuksellaan mukana kehittämässä hanketta. Oda - hankkeen kautta 
tuotetaan digiajan palveluja terveyspalvelujen edistämiseksi, joihin myöskin työttömien 
terveyspalvelut kuuluvat.  
 
Opinnäytetyön aineistomateriaali perustuu Joensuun puolistrukturoidun teemahaastattelun 
tuomiin hoitoalan ammattilaisten vastauksiin. Tietoperustana hyödynnetään työttömien 
terveyspalveluita ja terveydentilaa koskevia aiempia tutkimuksia, sekä näyttöön perustuvaa 
tietoa työttömien palveluista. Opinnäytetyö on luonteeltaan laadullinen, jossa 
haastattelumateriaalia on tarkasteltu induktiivisen sisällönanalyysin menetelmin.  
 
Analyysi tuo esille näkemyksiä työttömän terveystarkastusten asiakashyötyihin, 
asiakasohjauksen asiakashyötyihin, sekä työttömän terveystarkastuksen rooliin asiakkaan 
kuntoutuksen näkökulmasta. Tulokset tuovat esille, että hoitoalan ammattilaiset näkevät 

työttömiä, jotka selvästi hyötyvät työttömän terveystarkastuksesta, mutta nähtiin myös 
työttömien ryhmiä, jotka eivät saa tarkastuksesta asiakashyötyjä. Analyysi toi esille kaikkien 
työttömien hyötyvän terveystarkastuksesta kuitenkin jollakin tavalla. Asiakasohjauksen 
hyödyt olivat parhaimmat ollessaan asiakaslähtöisiä ja eniten hyötyä koettiin 
palveluohjauksesta. Asiakkaan kuntoutusprosessissa työttömän tarkastuksen rooli nähtiin 
kokonaisvaltaisena ja tärkeänä osana asiakkaan palveluohjausta. Asiakasohjauksen ei 
kuitenkaan nähty aina kohtaavan asiakasta. Useimmiten siihen vaikutti asiakkaan ongelman 
laatu. 
 
Kun mielenterveysongelmat ovat useimmiten työkyvyttömyyden taustalla on tärkeää, että 
terveyspalvelut voivat tavoittaa myös ne ihmiset, jotka eivät ongelmansa vuoksi kykene 
hakemaan ohjausta oma-aloitteisesti. Asiakaslähtöisyydellä ja kokonaisvaltaisella 
asiakasohjauksella voidaan nähdä olevan tärkeä rooli tasa-arvoisten palvelujen luomisessa. 
Onnistunut asiakasohjaus vaatii myötätuntoa ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa asiakkaan 
tilanteeseen, sekä kriittistä otetta hoitoalan ammattilaisen omiin työskentelymenetelmiin ja 
arvoihin. 

Asiasanat: työttömän terveystarkastus, asiakasohjaus, palveluohjaus, asiakaslähtöisyys 
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The thesis clarifies the views of health care professionals on the customer benefits of a 
health check for the unemployed, particularly from the perspective of the health care 
professionals. In addition, research is being carried out on which factors the health care 
professionals perceived to be beneficial for the unemployed. The thesis provides information 
for the “Oda” venture by using interview material collected by Dr. Joensuu J in 2015. 
Joensuu works as a corresponding doctor at the health checks of unemployed and is involved 
in the development of the venture. “Oda” venture develops digital-era services to promote 
municipal health services, which include also the health services of the unemployed. 
 
The thesis is based on the answers of health care professionals brought up by a semi-

structured theme interview by Dr. Joensuu J. The database of the thesis has been collected 
by using previous studies of health care and health services of the unemployed, as well as 
evidence-based information regarding the services and guidance of the unemployed. The 
thesis is conducted by a qualitative method, where the material has been analysed by a 
method of an inductive content analysis.  
 
The analysis brings out the views of the health care professionals on the topics of patient 
education for the unemployed. The analysis also brought up views on the customer benefits 
of given patient education and on the role of the unemployed health check from the 
perspective of client's rehabilitation process. The results point out that healthcare 
professionals are seeing unemployed, who clearly benefit from the health checks and 
unemployed, who are unlikely to receive the possible customer benefits. The analysis also 
revealed that any unemployed person benefits from a health check in some way. The benefits 
of the patient education were at its best when given in a customer-oriented way and the 
most customer benefits were experienced with the service management of the patient. The 
role of the unemployed health examination is perceived as all-inclusive in the client's 
rehabilitation process, as well as playing a key role in customer service management. 

However, it was seen that the patient education did not always reach the patient due to the 
quality of the customer's problem.  
 
Taking into account that mental health problems are the leading factor for unemployment, it 
is important that the health services can also reach people who, owing to their problems, are 
incapable of seeking guidance spontaneously and actively. Customer-based and integrated 
patient education can be seen as playing an important role in the creation of equal services. 
Successful patient education requires compassion and a holistic approach to the customer's 
situation, as well as a critical grip on the working methods and values of the healthcare 
professional. 

Keywords: Health examination of the unemployed, patient education, service guidance, cus-
tomer-oriented service 
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1 Johdanto 

 

Useat tutkimukset osoittavat, että työttömillä on huomattavan paljon terveydellisiä 

ongelmia, sekä tarvetta työkykyä edistäviin ja palauttaviin toimenpiteisiin.  

Vaikeasti työllistyvien tilannetta arvioivat tutkimukset osoittavat, että huonokuntoiset, työ- 

ja toimintakyvyltään heikentyneet jäävät helposti tunnistamatta eri työttömien palveluissa 

(Hänninen, S. & Karjalainen, V. 2012, 79). Pitkittynyt työstä poissaolo vaikeuttaa työhön 

paluuta ja työllistymistä sairaudesta riippumatta (Vuokko, A. 2017, 668).  

Ongelma on laaja. Vagero, D. & Garcy, A. (2016) mukaan massatyöttömyys Euroopassa on 

verrattavissa epidemiaan, erityisesti nuorten keskuudessa. Toistuvat ekonomiset kriisit 

Euroopassa ja muualla osoittavat tarvetta kiireellisille vastauksille, kun on kyseessä 

massatyöttömyyden aiheuttamat suorat ja pitkäaikaiset terveysvaikutukset työttömiin.  

Työttömien tilannetta ohjaa kontekstuaaliset tekijät, kuten maan työttömyyden määrä sekä 

valtion kyky että halukkuus tarjota sosiaaliturvaa niille, jotka ovat jääneet työttömiksi 

(Vagero, D. & Garcy, A. 2016). Heikko työkyky puolestaan johtuu usein sairauksista, eniten 

mielenterveyden häiriöistä. Sairaudet johtavat eriasteisiin työkyvyn heikentymisiin, niin että 

osa pitkäaikaistyöttömistä ovat pysyvästi työkyvyttömiä. Osan työkykyä olisi kuitenkin 

mahdollista parantaa hoidoilla ja kuntoutuksella (Kerätär, R. 2016, 9:93).  

Terveydenhuollon palveluilla on merkittävä rooli, kun ollaan tunnistamassa työttömien 

työkyvyn esteitä, luodaan kuntoutussuunnitelmaa ja ennaltaehkäistään kansansairauksia. 

Työttömien terveystapaamisilla ja niiden jatkotoimilla voidaan tukea kansalaisten henkistä 

hyvinvointia ja elämänhallintaa, lisätä työ- ja toimintakykyä, ehkäistä elintapa- ja 

kansansairauksia, sekä vaikuttaa terveyttä edistävien valintojen tekemiseen (Saikku, 

P.ym.2010, 1:14). Syrjäytyminen ja heikentynyt osallisuus tuovat pitkäaikaistyöttömien 

työkykyyn ja kuntoutuksen tarpeen arviointiin omat erityispiirteensä. On todettu, että 

motivaatio palata työelämään on yhteydessä luottamukseen yhteiskunnan instituutioihin, 

kuten palveluihin samoin kuin käsitykseen omasta pystyvyydestä (Kerätär, R. 2016, 1:19).  

Terveyden edistämisen käytännön toimintamallit ovat laajentuneet ja monipuolistuneet 

muutaman viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana, jossa yksilöllä on aiempaa paljon 

aktiivisempi rooli (Kauhanen, J. ym. 2013). Kuitenkin terveydenhuollon palveluilla voi olla 

suuri rooli, kun tuetaan ihmisten palaamista työelämään (Åhs, A. ym. 2010)  

Jotta työttömien luottamusta ja motivaatiota ylläpidettäisiin, huomio kääntyy työttömien 

asiakasohjaukseen. Jos asiakkaan reaktio on negatiivinen, se huonontaa kokemusta, mutta jos 
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kokemus on positiivinen, asiakas tunnistaa, että kokemuksella on arvoa. Asiakkaan aiemmat 

kokemukset vaikuttavat siihen, millaisin odotuksin asiakas kohtaa vastaavat tilanteet 

(Helminen, P. ja Sukula-Ruusunen, K. 2017). Juha Sipilän hallituksen strategisessa ohjelmassa 

(Valtioneuvoston kanslia. 2015) hallituksen tavoitteisiin kuuluu luoda palvelut 

asiakaslähtöisiksi ennaltaehkäisevää toimintaa painottaen. Tiedetään, että työelämän 

ulkopuolella olevat ihmiset hyötyisivät usein ennaltaehkäisevistä palveluista eniten, koska 

heidän tilanteensa kohenemisen kannalta ennaltaehkäisyllä olisi suuri merkitys. Asiakkaan 

tarpeita tulisi arvioida asiakaslähtöisesti ja kokonaisuutena. Eri sosiaali- ja terveyspalveluita 

ja eri sosiaali– ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamista tulisi joustavasti ja oikea-

aikaisesti yhdistää asiakaan tarpeisiin. Samalla työ on jatkuvaa tasapainottelua asiakkaan 

tarpeiden ja yhteiskunnan resurssien välillä (Helminen, P. & Ruusunen, Sukula K. 2017) 

Opinnäytetyössä syvennytään työttömien saamaan asiakasohjaukseen työttömien 

terveystarkastuksessa. Aineiston analyysissä asiakasohjauksen vaikutuksia tarkastellaan 

hoitoalan ammattilaisten näkemyksien kautta erityisesti työttömien saamiin asiakashyötyihin 

nähden. Työttömän terveystarkastus on kunnallinen palvelu, joka on lakisääteisesti olemassa 

työttömiä varten. Opinnäytetyössä tarkastellaan työttömän terveystarkastusta myös palveluna 

ja analyysissä tutkitaan millainen rooli palvelulla on työttömien kuntoutusprosessissa.  

 

2 Opinnäytetyön tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää hoitoalan ammattilaisten näkemyksiä työttömän 

terveystarkastuksen asiakashyödyistä. Tavoitteena on tuottaa tietoa työttömien 

terveystarkastuksen hyödyistä erityisesti asiakasohjauksen näkökulmasta, sekä tietoa siitä 

millaisista tekijöistä asiakashyödyt riippuvat.  Tavoitteena on tuoda tietoa kaikille hoitoalan 

ammattilaisille, sekä Oda -hankkeelle työttömien sähköisten palveluiden kehittämiseen. 

Opinnäytetyötä ohjaavat tutkimuskysymykset ovat: 

1. Millaiset asiakkaat ensisijaisesti hyötyvät työttömän terveystarkastuksesta ja millaiset 

todennäköisesti eivät hyödy? 

2. Millaisesta asiakasohjauksesta työttömät hyötyvät terveystarkastuksessa ja millaisesta he 

todennäköisesti eivät hyödy? 

3. Millainen on työttömän terveystarkastuksen rooli suhteessa asiakkaan kuntoutusprosessiin? 
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3 Työttömän terveystarkastus 

 

Työttömän terveystarkastuksen asiakaskuntaan kuuluvat työttömät työnhakijat, 

pitkäaikaistyöttömät, vaikeasti työllistyvät ja vajaakuntoiset työnhakijat. ”Työnhakija on 

henkilö, joka on rekisteröinyt Te -toimistossa työnhakijaksi ja työnhaku on voimassa. 

Pitkäaikaistyöttömäksi lasketaan työtön, joka on ollut yhtäjaksoisesti tai useammassa 

työttömyys jaksossa yhteensä 12 kuukautta työnhakijana. Vaikeasti työllistyvä on 

työmarkkinatukeen oikeutettu työnhakija, joka on saanut työmarkkinatukea työttömyytensä 

perusteella vähintään 500 päivältä tai jonka oikeus työttömyyspäivärahaan on päättynyt. 

Vajaakuntoinen työntekijä on kyseessä silloin kun mahdollisuudet saada sopivaa työtä, 

säilyttää työ tai edetä työssä ovat huomattavasti vähentyneet asianmukaisesti todetun 

vamman, sairauden tai vajaavuuden takia” (Vuokko, A. 2013). 

Sosiaali- ja terveysministeriön määritelmän mukaan terveystarkastuksilla tarkoitetaan kliinisin 

tutkimuksin tai muilla tarkoituksenmukaisilla ja luotettavilla menetelmillä suoritettua 

terveydentilan sekä työ- ja toimintakyvyn tarkastusta. Lisäksi tarkoituksena on suorittaa 

terveyden edistämiseen liittyvää terveydentilan selvittämistä. Sosiaali- ja terveysministeriön 

mukaan työttömän terveystarkastuksen tavoitteena on työttömän terveyden sekä työ- ja 

toimintakyvyn arviointi, ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien tunnistaminen ja niiden 

ehkäiseminen. Tarkoituksena työttömän terveystarkastuksella on myös hoitoon ohjaaminen, 

sekä lääkinnälliseen, ammatilliseen tai sosiaaliseen kuntoutukseen. Samalla tulisi ottaa myös 

kantaa jäljellä olevaan työkykyyn työttömyyden osoittamisen ohella (STM, Kirje. 2013) 

Terveydenhuollon palveluilla on merkittävä rooli, kun ollaan tunnistamassa työttömien 

työkyvyn esteitä, luodaan kuntoutussuunnitelmaa ja ennaltaehkäistään kansansairauksia. 

Työttömien terveystapaamisilla ja niiden jatkotoimilla voidaan tukea kansalaisten henkistä 

hyvinvointia ja elämänhallintaa, lisätä työ- ja toimintakykyä, ehkäistä elintapa- ja 

kansansairauksia sekä vaikuttaa terveyttä edistävien valintojen tekemiseen (Saikku, 

P.ym.2010, 14). Terveystarkastuksessa esille nousevat seikat vaikuttavat siihen, miten 

työttömän palveluprosessi terveystarkastuksen jälkeen jatkuu. Terveystarkastus voi nostaa 

esille sairauden hoidon sekä lääkinnällisen ja sosiaalisen kuntoutuksen tarpeen, joista kunta 

ensisijaisesti vastaa. Tämän lisäksi terveystarkastus voi nostaa esille työnhakijan 

työkyvyttömyyden joko lyhytaikaisesti tai mahdollisesti pysyvänä. Tällöin voi olla tarvetta 

selvittää henkilön sairauspäiväraha- tai työkyvyn edistämisen prosessia sosiaalivakuutuksen 

näkökulmasta, jolloin Kela palveluineen on ensisijainen toimija.  Jos terveystarkastus 

osoittaa, että työkykyä tulee edelleen selvittää, on näkökulmana työnhakijan jäljellä oleva 

työkyky ja sen edistäminen. Tämä tarkoittaa joko ammatillisen tai sosiaalisen kuntoutuksen 

palveluiden tarvetta. Jos työnhakija tarvitsee sosiaalista kuntoutusta, se on yleensä 
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järjestettävä ennen ammatillisen kuntoutuksen palveluiden järjestämistä (Kerminen, P.ym. 

2011, 7-9). 

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedostaa, että työttömillä on työssä käyviä enemmän 

terveysongelmia ja monet terveydelliset riskit lisääntyvät työttömyyden pidentyessä. Jos 

sairaudet ja kuntoutustarve jäävät työttömällä tunnistamatta, riski syrjäytyä myös 

työmarkkinoilta kasvaa (STM. Kirje 2013). Saikku, P. ym. (2010, 13) huomauttavat, että 

työttömät ovat eriarvoisessa asemassa suhteessa muuhun työikäiseen väestöön 

terveyspalvelujen saannissa, koska he ovat työterveyshuoltoon liittyvien asiakkaalle 

maksuttomien terveystarkastusten ja muiden niihin liittyvien palvelujen ulkopuolella. 

Työttömien terveystarkastus voi parhaimmillaan luoda saman arvoisen kanavan työttömille 

asiakkaille ja tarjota työttömän tilanteeseen sopivaa palvelua.  

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee kunnalla olevan kansanterveydellinen tehtävä 

edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ -ja toimintakykyä, sekä sosiaalista 

turvallisuutta ja kaventaa väestöryhmien terveys eroja. Tämä perustuu myös 

terveyshuoltolakiin, jonka mukaan kunnan on järjestettävä tarpeelliset terveystarkastukset 

alueensa asukkaille heidän terveytensä ja hyvinvointinsa seuraamiseksi ja edistämiseksi. 

Kunnan tehtävänä on järjestää myös työttömien terveyspalvelut. Terveydenhuoltolain mukaan 

kuntien on siis tehtävä terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka sisältää myös 

työttömien terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveysministeriö ohjeistaa kuntia työttömien 

ehkäisevien terveyspalvelujen toteuttamisessa terveydenhuoltolain mukaisesti, työ- ja 

toimintakyvyn arvioinnissa sekä niiden edellyttämässä yhteistyössä. Terveysneuvonnan ja 

terveystarkastusten on tuettava työ- ja toimintakykyä, sairauksien ehkäisyä, sekä edistettävä 

mielenterveyttä ja elämänhallintaa. Uuden mielenterveys- ja päihdesuunnitelman mukaisesti 

työttömien terveystarkastuksiin tulee sisältyä myös systemaattinen mielenterveys- ja 

päihdearvio, ja terveystarkastusten toteutumista on tehostettava (STM, Kirje. 2013). 

 

3.1 Palvelupolku 

 

Sosiaali- terveysministeriö ohjeistaa, että Työ- ja elinkeino toimiston (TE -toimisto) kantavan 

pääasiallista vastuuta työttömien ohjaamisesta työttömän terveystarkastukseen. ”Te -

toimiston tehtävänä on tukea henkilöä löytämään työkykyään vastaavaa työ tai koulutus, 

jossa vammasta taikka sairaudesta on mahdollisimman vähän haittaa. Te -toimen tehtävänä 

on ollut tunnistaa ne työttömät työnhakijat, joiden työkykyä olisi syytä arvioida ja ohjata 

terveystarkastukseen” (STM, Kirje. 2013).  
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Työttömän hoitopolku voi alkaa asiakkaan omasta aloitteesta tai viranomaisen ohjaamana. 

Ensin hoitoalan ammattilainen tekee tarkastuksen, jossa kartoitetaan työ- ja toimintakykyä. 

Tarkastuksen voi tehdä myös lääkäri. Mikäli asiakkaalla on jokin hoitoa vaativa sairaus tai 

tarve työ- ja toimintakyvyn arvioinnille, ohjataan hänet lääkärille. Lääkäri kirjoittaa 

tarvittavat lausunnot ja vastaa sairauksien hoidosta, arvioi työ- ja toimintakykyä ja ottaa 

tilanteen mukaan kantaa jäljellä olevaan työkykyyn ja sen edistämiseen työkyvyttömyyden 

osoittamisen ohella. Lääkäri kirjoittaa tarvittavat lausunnot esimerkiksi sairauspäivärahaa tai 

kuntoutuksen hakemista varten. Jos on tarve laaja-alaiseen työ- ja toimintakyvyn arviointiin, 

tarvitaan yhteistyötä ja sopimista eri viranomaisten välillä. Moniammatillisia 

yhteistyöarvioijia ovat muun muassa erikoissairaanhoidon kuntoutustutkimusyksikkö ja Te-

hallinto, jossa voidaan suorittaa työkyvyn arviointi suhteessa hakuammattiin taikka 

suunniteltuun koulutukseen, ja Kelan ammatillinen kuntoutus, jossa suoritetaan kuntoutus-

tarveselvitys tai kuntoutustutkimus. Työttömällä voi olla myös oikeus työeläkekuntoutukseen 

(STM, Kirje. 2013) 

 

3.2 Hoitoalan ammattilaisen suorittama tarkastus 

 

Työkyvyn arvioinnin tehtävä vastaanottotilanteessa on sairauksien kuvaaminen, toimintakyvyn 

puutteiden osoittaminen ja samalla asiakkaan toimintakyvyn tukeminen. (Kerätär, R. 2016. 

8.1.2:85) 

Työttömän terveystapaaminen painottuu terveydenhuollon ammattilaisen ja asiakkaan 

väliseen keskusteluun asiakkaan terveydentilasta, elintavoista ja elämäntilanteesta sekä työ 

ja toimintakykyyn vaikuttavista terveydellisistä seikoista. Lisäksi terveystarkastuksen 

tavoitteena on terveystapaamiseen lähettäneen viranomaistahon esittämään kysymykseen 

vastaaminen (Saikku, P. & Sinervo, L.2010. 6.2: 131). ”Tilannearviossa haetaan jäsennystä 

asiakkaan elämäntilanteesta ja olosuhteista, sekä hyvinvoinnista ja toimintakyvystä. Kun 

tehdään tilannearviota, on otettava huomioon asiakkaan vahvuudet, ongelmat ja 

toimintaympäristöt sekä tavoitteet. Asiakkaan kanssa yhdessä tehty tilannearviointi tukee 

asiakkaan kulkua kohti hänen itsensä määrittelemiä tavoitteita” (Helminen, P. ja Sukula-

Ruusunen, K. 2017, 3:46-51).  

Tapaamisessa huomioon otettavia asioita ovat asiakkaan elämäntilanne, perhe, talous, 

työllistymismahdollisuudet sekä asiakkaan terveystottumukset ja elämäntavat. Keskustelun 

tukena käytetään yleensä esitietolomaketta sekä asiakkaan aikaisempia terveys- ja 

sairaustietoja sekä laboratoriotutkimusten tuloksia. Tarkastuksessa olisi myös huomioitava 

asiakkaan oma motivaatio ja tarve muuttaa terveystottumuksiaan sekä elämäntapojaan. 
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Oleellista on löytää asiakkaan omat voimavarat, selvittää asiakkaan tukiverkosto ja 

paikkakunnalta saatavat palvelut (Saikku, P. & Sinervo, L. 2010, 6.2:132). Helminen, P. ja 

Sukula-Ruusunen, K. (2017, 3:46-51) huomauttavat, että kokonaisvaltaisella kohtaamisella 

pyritään vaikuttamaan paitsi yksittäisiin tilanteisiin myös ihmisen koko elämään. Heidän 

mukaansa elämänlaatu on moniulotteinen ilmiö, johon kuuluu kolme ulottuvuutta: 

kehollisuus, situaatio ja tajunnallisuus, ja nämä osa alueet kertovat siitä, miten hyvin ihmisen 

asiat ovat hänelle tärkeillä elämän osa-alueilla. 

Terveystapaamisissa käydään läpi aiemmat sairaudet, lääkitykset ja niiden hoitotaso, sekä 

tarvittaessa ravitsemus- ja liikuntatottumukset, harrastukset ja sosiaalinen verkosto. 

Terveystapaamiseen kuuluvat myös erilaiset mittaukset kuten verenpaine, pulssi, painoindeksi 

(BMI) ja vyötärön ympärys. Tapaamisen yhteydessä voidaan myös tarvittaessa tehdä lähete 

laboratorioon. Yleisimpiä laboratorio kokeita ovat olleet perusverenkuva, kilpirauhasarvot, 

sokerirasituskoe, ja miehillä myös eturauhasen toimintaa mittaava koe. Yleisimmin kyselyitä 

ovat alkoholin riskikulutuksen seulonta (Audit), riski sairastua tyypin 2 diabetekseen (DM2), 

Beckin depressioasteikko -masennustesti (BDI), ravitsemuksen laatuun liittyvät testit, 

työkykyindeksi, sekä pikalukutesti. Näiden tulosten perusteella hoitaja ohjaa asiakkaan 

tarvittaviin jatkotutkimuksiin tai hoitoihin. Moniongelmaisilla ja palveluita harvakseltaan 

käyttävillä asiakkailla tulee usein jo yhdellä tapaamisella esiin monia erilaisia 

jatkotoimenpiteitä vaativia asioita. Yksittäisellä terveystapaamisella ei vielä ole kuntoutuksen 

kannalta suurta merkitystä (Saikku, P. & Sinervo, L. 2010, 6.2:132). 

Kohtaamistilanteissa ohjaaja onkin usein ristiriitatilanteessa asiakkaan palveluiden ja tuen 

tarpeiden, sekä palvelutarjonnan ja taloudellisten mahdollisuuksien välillä. Työ on jatkuvaa 

tasapainottelua asiakkaan tarpeiden ja resurssien välillä (Helminen, P. ja Sukula-Ruusunen, K. 

2017, 3:46-51) 

 

4 Työ- ja toimintakyvyn arviointi 

 

Toimintakyky tarkoittaa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan ihmisen fyysisiä, 

psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä selviytyä hänelle itselleen merkityksellisistä ja 

välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista kuten työstä, opiskelusta, vapaa-ajasta 

ja harrastuksista, sekä itsestä ja toisista huolehtimisesta siinä ympäristössä, jossa ihminen 

elää. THL:n määrittelyssä huomioidaan myös kontekstuaaliset tekijät, jolloin asuin– ja 

elinympäristöön liittyvillä tekijöillä, muiden ihmisten tuella tai erilaisilla palveluilla voidaan 

tukea ihmisen toimintakykyä ja selviytymistä arjessa (THL. Mitä on toimintakyky? 2016). 

Toimintakyvyllä tarkoitetaan myös ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä 
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selviytyä hänelle asetetuista vaatimuksista elinympäristössään. Maailman terveysjärjestö 

WHO:n ICF -toimintakykyluokituksessa toimintakyky jäsennetään kolmelle tasolle: kehon 

rakenteiksi ja toiminnoiksi, niiden varaan osaltaan perustuviksi suorituksiksi ja näiden 

suoritusten, sekä muiden tekijöiden mahdollistamaksi osallistumiseksi yhteisön elämään 

(Koskinen, S. ym. 2011, 1).  

Työkyky käsite on myös monesta osa-alueesta koostuva kokonaisuus, jossa eri osa-alueet 

vaikuttavat toinen toisiinsa ja käsitteen näkökulmaan vaikuttaa konteksti, jossa se esiintyy. 

Työkyvyn määrittelyssä työkyky suhteutetaan esimerkiksi henkilön normaaliin tai nykyiseen 

työhön. Työttömän asiakkaan työkyvyn arviointia voidaan toteuttaa hyödyntämällä 

biomedikaalista käsitystä terveydestä tai biopsykososiaalista lähestymistä terveyteen. 

Biomedikaalisessa mallissa sairaus nähdään biologisen syyn (etiologia) aiheuttamaksi 

koneviaksi. Sairauden taustalla on tämän mukaan jonkin syyn aiheuttama elinten toimintojen 

muutos (pathologia), josta seuraavat oireet ja sairauden ilmeneminen vikoina ja toiminnan 

rajoitteina (manifestaatio). Biomedikaalisen mallin periaatteena on, että oireet ja 

toimintarajoite ovat yhteydessä ja suoraan suhteessa biologiseen patologiaan. Tässä 

ajattelussa syyn poistaminen on edellytys sairauden paranemiseen ja toimintakyvyn 

palautumiseen. Tämä malli soveltuu edelleen käytettäväksi, kun henkilöllä on akuutti tai 

komplisoimaton tapaturma tai vaikea somaattinen sairaus, mutta huonommin tilanteissa, 

joissa potilaalla on kroonisia, monimuotoisia sairauksia, toiminnan rajoitteita tai, jos henkilön 

selviytyminen on heikkoa (Kerätär, R. 2016, 2.2.1: 23,32). Traditionaalisen 

ammattilaislähtöisen potilasohjausmallin lähtökohtana on potilaan sairaus. Tällöin suhde 

potilaaseen on autoritäärinen, jolloin oppimisen, sekä tavoitteiden tarpeen määrittää 

ammattilainen ja potilaan tehtävänä on mukautua asiaan (Leino-Kilpi, H. & Kulju, K. 2012, 4). 

Pitkäaikaistyöttömien ongelmat työttömyyden taustalla ovat usein moninaisia ja 

moniulotteisia, jolloin biomedikaalisen lähestymistavan työttömän terveydentilaan voidaan 

katsoa olevan liian kapea-alainen.   

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos kuvaa biopsykososiaalisen mallin kokonaisvaltaisena 

näkemyksenä, jossa toimintarajoitteet nähdään henkilön terveyden ja konkreettisen 

elämäntilanteen vaatimusten välisenä epäsuhtana. Jotta tämä epäsuhta voitaisiin minimoida, 

on henkilön terveydentilaan liittyvien tekijöiden lisäksi otettava huomioon myös ympäristö ja 

yksilötekijöiden vaikutus. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi saatavilla oleva tuki ja palvelut, 

apuvälineet, työtilanne, perhe, harrastukset, motivaatio ja uskonto (THL. 2016). 

Potilaskeskeisestä mallista katsottuna asiakas nähdään moniulotteisena kokonaisuutena. Hän 

on tasa-arvoisessa asemassa suhteessa ammattilaiseen ja toimii aktiivisesti oman hoitonsa 

tavoitteen asettamisessa (Leino-Kilpi, H. & Kulju, K. 2012, 4) 
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Sairauslähtöinen työkyvyn arviointi pohjautuu biomedikaaliseen käsitykseen terveydestä ja 

sairauksista ja tältä pohjalta lähtevä arviointi Kerättären mukaan ei luo riittävää kuvaa koko 

työkyvystä ja tämän lisäksi se hukkaa oleellisia työkyvyn kohentamisen mahdollisuuksia. 

Kerätär huomauttaa, että työkyvyn tutkiminen biomekaanisista toimintakykyrajoitteista ja 

sairauksista lähtien on myös aiemmin katsottu riittämättömäksi, kun tutkitaan 

moniongelmaisten asiakkaiden tilannetta. Kerätär huomauttaa myös, että kun pääasiallinen 

huomio on yksittäisissä sairauksissa, se voi vahingossa johtaa alihoitamiseen, ylihoitamiseen 

tai väärinhoitamiseen. Päätöksen teko tulisi kaikkien kohdalla perustua potilaan 

henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Kerätär huomauttaa tutkimuksessaan, että huolimatta siitä, 

että biopsykososiaalinen malli on esitelty jo 40 -vuotta sitten, suurella joukolla 

terveydenhoidon ammattilaisista viitekehyksenä on edelleen biomedikaalinen käsitys 

sairauksista. Useilla asiakkailla työkykyä heikentävät sairaudet eivät olleet tulleet 

tunnistetuksi tavanomaisissa sosiaali-, terveys- tai työvoimapalveluissa pitkienkään 

työttömyysjaksojen aikana (Kerätär, R. 2016, 2.1.1:24, 8.1.2:83). 

Tässä opinnäytetyössä teoreettisena viitekehyksenä hyödynnetään biopsykososiaalista mallia 

sairaudesta. Tässä mallissa huomioidaan asiakkaan terveydentilaan vaikuttavan myös 

konteksti, jossa asiakas elää. Se kuinka kokonaisvaltaisesti potilaan tilanne nähdään, sekä 

sairauden syyt, että vaikutukset havainnoidaan vaikuttaa asiakkaan kuntoutusprosessin 

alkamiseen ja kulkuun merkittävästi.  

 

5 Työttömän asiakasohjaus 

 

Ohjaus on monitahoinen, eri ammattikäytäntöjä yhdistelevä toimintatapojen, 

lähestymistapojen ja työmenetelmien joukko (Vänskä, K. ym. 2011, 16). Vänskän ym. mukaan 

asiakkaan ohjaus voidaan yksinkertaistaen kuvata käytännöllisen opastuksen antamisena ja 

ohjauksen alaisena toimimisena, joka on sosiaali- ja terveysalalla yhteiskunnallisesti 

määritettyä sekä lain ja asetuksin säänneltyä (2011, 15). 

Viime vuosina sosiaali- ja terveysalan asiakastyön yhdeksi toimintatavaksi on kehitetty 

palveluohjauksen työtapa (Mönkkönen, K. 2018, 145). Mönkkönen kuvaa palveluohjauksella 

tarkoitettavan toimintatapaa, jossa hyödynnetään asiakkaan koko verkostoa palvelun 

jatkuvuuden takaamiseksi. Palveluohjauksen idea perustuu myöskin prosessiajatteluun, jossa 

jokaisella prosessilla tulee olla omistaja, joka vastaa, että asiat menevät eteenpäin eikä 

asiakkaan tarvitse selvittää asioita eri toimijoiden kanssa (2018, 145-146). Asiakkaan 

palveluiden ja tuen tarpeet, sekä odotukset tulevat esille työttömän tilannearvioineissa. 

Terveystarkastuksen suorittanut terveydenhoitaja tai lääkäri voi ohjata asiakkaan kunnan 
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muihin terveyspalveluihin, sosiaalipalveluihin, Kelan tai Te -toimiston palveluihin (Kerminen, 

P. ym. 2011, 5:25). Työttömien kuntouttaminen onkin moniammatillista yhteistyötä. Sosiaali- 

ja terveysministeriö (Kirje. 2013) osoittaa, että työttömien terveyden ja työkyvyn tukeminen 

edellyttää perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen, sekä työ- ja elinkeinotoimen ja Kelan 

tiivistä yhteistyötä, jotta kullekin työttömälle löydetään sopivat ratkaisut. ”Sosiaali- ja 

terveyspalveluita ja eri sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen osaamista tulisi 

joustavasti ja oikea-aikaisesti yhdistää asiakkaan tarpeisiin mahdollisimman 

kustannusvaikuttavasti vastaavaksi kokonaisuudeksi. Parhaassa tapauksessa tämä tarkoittaisi 

saumattomasti toteutuvaa, koordinoitua ja johdettua palveluiden monituottajamallia, joka 

rakentuu asiakkaan tarpeista käsin. Hyvän, pitkäjänteisen hoidon perustaksi tarvitaan 

tavanomaisten tutkimusten ja suositusten lisäksi laaja-alaista tietoa asiakkaan 

elämäntilanteesta, toimintakyvystä, arvoista ja kokemuksista. Niillä on tärkeä merkitys 

hoitoon sitoutumisessa sekä hoidon seurannassa ja onnistumisessa” (Helminen, P. ja Sukula-

Ruusunen, K. 2017, 3:46-51)  

Huomion kiinnittäminen potilaan asiakasohjaukseen on ajankohtaista. Juha Sipilän hallituksen 

strategisessa ohjelmassa yksi hallituksen tavoitteista on luoda palvelut asiakaslähtöisiksi. 

Tavoitteessa painotetaan varhaista tukea, ennaltaehkäisevää työotetta ja vaikuttavia 

asiakaslähtöisiä palveluketjuja yli hallinnon rajojen. Tarkoituksena on myös mahdollistaa 

ihmisille omien valintojen tekeminen (Valtioneuvoston kanslia. 2015, 6:20-21). 

Laadukas ohjaus perustuu hoitajan ammatilliseen vastuuseen edistää potilaan valintoja. 

Ammatillinen vastuu edellyttää hoitajalta ohjauksen filosofisten ja eettisten lähtökohtien 

pohdintaa sekä ohjausosaamista. Ohjauksen laadulla tarkoitetaan hoitajan ammatilliseen 

vastuuseen perustuvaa, potilaslähtöistä toimintaa, joka rakentuu vuorovaikutussuhteessa. Se 

on aktiivista ja tavoitteellista toimintaa, joka on asianmukaisin resurssein toteutettua, 

riittävää ja vaikuttavaa (Kääräinen, M. 2010, 26-30). Ammatillisissa ohjaamistilanteissa 

kohtaamisista syntyy asiakkaalle kokemuksia, jossa kokemus on aina vuorovaikutusta 

asiakkaan ja työntekijän välillä. Tämä asetelma voi johtaa ajatuksiin ja tunteisiin, jotka 

voivat olla joko positiivisia tai negatiivisia. Jos asiakkaan reaktio on negatiivinen, se 

huonontaa kokemusta, mutta jos kokemus on positiivinen, asiakas tunnistaa, että 

kokemuksella on arvoa. Asiakkaan aiemmat kokemukset vaikuttavat siihen, millaisin odotuksin 

asiakas kohtaa vastaavat tilanteet (Helminen, P. ja Sukula-Ruusunen, K. 2017, 3:46-51).  

Edellä mainitun tiedon ja työttömien asiakasryhmän huomioon ottaen, erityisen tärkeää olisi 

kiinnittää huomiota asiakkaan kohtaamiseen ja millä tavalla asiakasohjausta toteutetaan, 

jotta työtön saataisiin mahdollisimman hyvin sitoutumaan hoitoon ja siitä voimaantumaan.  

Helminen ja Sukula-Ruusunen (2017, 3:46-51) toteavatkin, että pahimmassa tapauksessa 

työttömän tilanne ei etene ja asiakasohjaustilanne syventää syrjäytymisen vaaraa. 
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Kokonaisvaltaisen kohtaamisen ja tilanteen arvioinnin vaikeudet konkretisoituvat erityisesti 

niiden ihmisten kohdalla, jotka elävät haastavissa elämäntilanteissa. Jos syrjäytymässä oleva 

ihminen ei tule kohdatuksi, syrjäytymisestä voi tulla syrjäyttämistä. 

Asiakasohjauksessa nähdään olevan kaksi suurta ongelmaa, jotka voidaan nähdä 

kohtaamisongelmina (Toivanen, K. 2010, 58-68). Tieto ei Toivasen mukaan tavoita potilasta, 

mikä usein tiedostetaan ainakin jälkikäteen. Toinen, usein tiedostamaton ongelma Toivasen 

mukaan, on että potilasta ei kohdata, joka liittyy vahvasti asenteisiin. Jälkimmäinen näistä on 

usein myös perustavanlaatuinen, sillä se on usein kohtaamisongelmien taustalla. Osa 

hoitamisen aiheuttamasta kärsimyksestä johtuu hoito-organisaatiossa työskentelevien vääristä 

asenteista. Asenteiden taustalla on eettiset periaatteet. Asennoitumisessa ihmisarvoon 

voidaan suhtautua kunnioittavasti tai se voidaan kieltää. Ihmisarvon kieltäminen on asenne, 

joka voi olla tiedostamatontakin ja tiedostamattomana sillä on suuri voima kaikkien muiden 

negatiivisten hoitokärsimystä aiheuttavien asenteiden takana (2010, 58-68). 

Asiakaslähtöiseen asiakasohjaukseen kuuluu kokonaisvaltainen lähestymistapa asiakkaan 

tilanteeseen ja asiakaslähtöisesti ohjausta annettaessa ohjaus sovitetaan asiakkaan tarpeisiin. 

Kun on kyse asiakkaan elämäntilanteen ja terveydentilanteen edesauttaminen, on tärkeää 

huomioida mahdollisuus asiakkaan motivoimiseen hänen lähtökohdistaan katsottuna. 

Motivoiva toimintatapa ja periaatteiden noudattaminen edellyttää vuorovaikutuksen 

avaintaitojen hyödyntämistä. Näitä avaintaitoja ovat muun muassa asiakkaan vahvuuksien 

tunnistaminen, asiakkaan kanssa yhdessä arvojen ja tavoitteiden pohtiminen, varmistavien 

kysymysten esittäminen, reflektointi ja myönteisen palautteen antaminen asiakkaan 

toiminnasta. Myönteinen palaute vahvistaa oman arvon tuntoa ja on asiakkaalle kiistatonta. 

Lisäksi työntekijän tarkoituksena on saada asiakas kertomaan hänelle merkityksellisistä 

asioista ja tämä edellyttää työntekijältä järkevää ajattelua, ystävällisyyttä ja myötätuntoa, 

mutta myös levollista kuuntelua osoittaakseen olevansa kiinnostunut asiakkaan kertomasta. 

Tämä puolestaan rohkaisee asiakasta jatkamaan edelleen (Salo-Chynedius, 2017). Mönkkänen, 

K. (2018, 21) huomauttaa, että on tärkeää luottaa omaan tunteeseen siitä mikä on kussakin 

asiakastilanteessa sopivaa ja luontevaa. Mönkkäsen mukaan ammatillisuus on pikemminkin 

uskallusta asettua avoimesti asiakassuhteeseen samalla tiedostaen ammattirooliin liittyvän 

vastuun. Jokainen vuorovaikutusammattilainen kehittää Mönkkäsen mukaan oman 

näppituntumansa toisen ihmisen kohtaamiseen ja tätä ”tuntumaa” ei ole aina helppo 

sanallisesti määritellä. 

 

6 Työttömyyden taustat 
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Työttömiä on tällä hetkellä Suomessa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen (Suomen 

virallinen tilasto. 2018) mukaan vuoden 2018 syyskuussa 170 000, mikä oli 44 000 vähemmän 

kuin vuosi sitten. Työllisiä oli vuoden 2018 syyskuussa 72 000 enemmän kuin vuosi sitten.  

FinTerveys -tutkimuksesta (Koponen, P. ym.2018, 13.7:134, 18:187) ilmenee, että Suomessa 

on noin puolitoista miljoonaa henkilöä, jotka kokevat terveysongelman rajoittavan 

tavanomaista toimintaa. Lisäksi tutkimuksessa selviää, että terveysongelmasta aiheutuvat 

toimintarajoitteet ovat erittäin yleisiä Suomen aikuisväestössä niitä ilmoitti noin 40 prosenttia 

aikuisväestöstä. Fin-Terveys -tutkimuksessa useilla työkyvyn osoittimilla oli johdonmukainen 

yhteys koulutusasteeseen. Esimerkiksi täysin työkykyisenä piti itseään korkea asteen 

koulutuksen saaneista naisista 83 ja miehistä 89 prosenttia, kun perusasteen koulutuksen 

saaneiden ryhmässä vastaava osuus oli naisilla 63 ja miehillä 67 prosenttia. Korkea-asteen 

koulutuksen saaneet myös arvioivat muita useammin pystyvänsä työskentelemään 

vanhuuseläkeikään saakka (Koponen, P. ym.2018, 13:133, 13.7:134, 18:187). 

Työttömyyteen johtavat useimmiten sairaudesta tai toistuvasta työkyvyttömyydestä johtuva 

irtisanominen, vaikeus löytää työtä alentuneen työkyvyn takia, sekä alhainen pätevyys taso. 

Työttömyys on vain verho, jonka taakse todelliset heikon terveyden syyt kätkeytyvät (Hult, M. 

2014, 2.2.1:10) 

Mielenterveyden häiriöt ovat nykyään merkittävin työkyvyttömyyttä aiheuttava sairausryhmä. 

Vuonna 2011 noin 1600 alle 30 -vuotiaista nuorta jäi työkyvyttömyyseläkkeelle 

mielenterveyden häiriön perusteella, eli toisin sanottuna joka päivä yli neljä nuorta jäi pois 

työelämästä mielenterveysongelmien vuoksi (Paananen, R. ym. 2012, 37:40). Lisäksi Reivinen 

ja Vähäkylä (2013) lisäävät, että masennus työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen syynä on nähty 

yleistyneen viime vuosina.  

 

6.1 Terveyserojen ennaltaehkäisy 

 

Väestöryhmien välillä on osoitettu olevan suuria eroja monien terveydentilan ja 

toimintakyvyn osoittimien mukaan. Väestöryhmien välisiä eroja pidetään eriarvoisuuden 

ilmentyminä silloin kun voidaan perustellusti olettaa, että niitä voitaisiin erilaisin 

toimenpitein kaventaa (Koponen, P. ym. 2018).  

Terveyden laaja ymmärtäminen vaatii ihmisen biologian perusteellista tuntemusta. Se ei 

kuitenkaan riitä, vaan lisäksi pitää nähdä myös sosiaalisten ja kulttuurillisten tekijöiden 

vaikutus ihmisen terveyteen ja sen muutoksiin. Sosiaaliset olot ja sosiaalinen eriarvoisuus 

vaikuttavat kuolleisuuteen ja sairastuvuuteen myös rikkaissa maissa. Niiden vaikutus tuntuu 
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myös sellaisissa oloissa, joissa ei esiinny juuri äärimmäistä köyhyyttä (Kauhanen, J. ym, 2013. 

11:260-277). 

Työttömyydestä puhuttaessa otetaan väistämättäkin kantaa myös terveyseroihin. Suomalainen 

yhteiskunta ei ole terveyserojen suhteen varsinainen mallimaa. EU:n sisäisessä vertailussa eri 

sosiaaliryhmien väliset terveyserot ovat Suomessa pienimmät kuin entisissä Itä-Euroopan 

maissa, mutta suuremmat kuin lähes kaikissa muissa läntisissä EU -maissa. Elinajanodote on 

jatkanut kasvuaan, mutta ongelma on siinä, että hyvin koulutetut, ylempiin ammattiryhmiin 

kuuluvat ja hyvätuloiset suomalaiset ovat hyötyneet kehityksestä kaikkein eniten. Vähän 

koulutetuilla ja alimpiin tuloryhmiin kuuluvilla elinajanodote on puolestaan ollut 2000 -luvulla 

hyvin hidasta tai olematonta (Kauhanen, J. ym. 2013, 11:260-277).  

Eriarvoisuus on eettinen kysymys. Terveyserot ja tasa-arvo ovat yhteydessä 

oikeudenmukaisuuteen ja solidaarisuuteen. Terveyseroihin johtavat pääasiassa eriarvoisuus 

terveyspalvelujen saannissa, sekä elintapojen vaikutus. Vaikeasti työllistyvät huonokuntoiset 

tai työ- ja toimintokyvyltään heikentyneet pitkäaikaistyöttömät jäävät sosiaalitoimessa, 

terveydenhuollossa ja työ- ja elinkeinohallinnossa tunnistamatta (Hult, M. 2014, 1: 1-2). Myös 

Saikku, P. (2010, 1:13) näkee, että terveyserot ja elinikä ovat tiiviissä yhteydessä ihmisen 

sosioekonomiseen asemaan: ”Erityisesti ne, jotka ovat sekä aineellisten että kulttuuristen 

voimavarojen suhteen heikossa asemassa, voivat usein myös terveydellisesti huonommin ja 

saavat vähemmän terveyspalveluja kuin hyvässä sosioekonomisessa asemassa olevat ryhmät”.  

Sosiaalinen epätasa-arvo johtaa terveysongelmiin usealla tavalla. Työttömyyttä voidaan pitää 

yhtenä sosioekonomisena avaintekijänä selittämässä terveyseroja ja, että työttömillä tulojen 

menetys laukaisee stressireaktioita. Huomioon otettavaa on myös se, että työttömillä 

terveellisten elintapojen noudattaminen voi olla köyhyyden vuoksi vaikeaa (Hult, M. 2014, 

2.2.2:13). 

Nämä väestön terveyserot huomioon ottaen työttömän terveystarkastuksella voidaan nähdä 

olevan suuri ja tärkeä rooli niin terveyserojen kaventamisessa, mutta myös työttömien 

terveysongelmien ennaltaehkäisyssä.  

Terveystapaamisten ja -palvelujen kohdentuminen työttömille on yksi konkreettinen 

toimenpide terveyserojen kaventamisessa. Pitkittyessään työttömyys lisää erilaisia 

hyvinvointivajeita, sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia ja heikentää työkykyä (Saikku, P. 

2010, 1:13, 1:14)  

Kauhanen J. ym. (2013, 11:260-277) teoksessa ilmaistaan terveyspalvelujen saatavuuden ja 

niiden käytön eroja pidettävän usein keskeisinä terveyseroja aiheuttavana syynä. 

”Tutkimusten perusteella on vaikea arvioida tarkasti, mikä osuus terveyspalveluilla ja niiden 

käytöllä on suomalaisten terveyseroissa” (Kauhanen, J. ym. 2013, 11:260-277). Lisäksi he 
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nostavat esille, että säännöllisessä työelämässä olevia aikuisia voidaan pitää etuoikeutettuna 

ryhmänä 2000 -luvun Suomessa. Heillä on nimittäin julkisen perusterveydenhuollon lisäksi 

käytössään työterveyshuollon palvelut, sekä usein taloudellisia resursseja käyttää yksityisiä 

palveluita. Työelämän ulkopuolelle jääneillä ja pätkätöitä tekevällä on tässä suhteessa 

selvästi vähemmän valinnanvaraa (Kauhanen, J. ym. 2013.) 

Ruotsalaisessa työttömiin liittyvässä tutkimuksessa ilmenee, että työttömät, joille on 

kehittynyt sosiaalisia tai terveyteen liittyviä ongelmia ja ovat saaneet diagnoosin sairaudesta 

saattavat kokea paitsi elämän laadun heikkenemistä mutta myös vaikeutta palata työelämään 

takaisin. Jotta voidaan lisätä työttömän mahdollisuutta palata työelämään, on äärimmäisen 

tärkeää kiinnittää huomio terveyteen ja ohjata työtöntä parantamaan terveyttään 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Terveydenhuollon avulla voidaan varmistaa, ettei 

huono terveys estäisi työttömiä palaamasta työelämään (Åhs, A. ym. 2010). 

 

7 Opinnäytetyön toteutus 

 

 

7.1 Aineiston keruu 

 

Aineistona minulla on ollut mahdollisuus hyödyntää aiemmin vuonna 2015 kasattua 

materiaalia, jonka terveyskeskuslääkäri Joensuu, J. on kerännyt tutkimustaan varten (Liite 

1.). Yhteistyö Tkl. Joensuun kanssa syntyi Oda- hankkeen kautta joulukuussa 2017, jonka 

osana Joensuun tutkimusta hyödynnetään. Oda -hanketta toteutetaan hallitusohjelman 

kärkihankkeena ympäri Suomea ja Porvoo on mukana kärkihankkeessa. Oda -hankkeessa 

uudistetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintamalleja kehittämällä sähköistä Omaolo -

palvelukokonaisuutta, jonka myötä uudistuvat asiointi, tiedonsaanti kuin sote -ammattilaisten 

työpäivä (Kuntaliitto, 2018.).  

Tehtävänäni on ollut litteroida opinnäytetyössäni käytetyt haastatteluaineistot, jotka 

päätyvät Tkl. Joensuun hyödyksi kirjallisina. Haastateltavat ovat Uudenmaan -alueen 

terveyskeskuslääkäreitä ja hoitoalan ammattilaisia, sekä Työ- ja elinkeinotoimiston 

henkilökuntaa. Tutkimuksen haastattelurunko on rakennettu tutkimuskysymysten ympärille ja 

on jaettu teemoihin, jotka pyrkivät tuomaan muun muassa informaatiota te-toimen ja 

terveyskeskuksen yhteistyöstä ja vastuualueista työttömien terveystarkastuksissa. Samalla 

selvittämään kuinka hyvin terveyskeskus voisi tuottaa informaatiota uutta WWF:n luomaa ICF 

-luokittelujärjestelmää hyödyntäen, sekä millainen asiakas hyötyy työttömän 
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terveystarkastuksista ja millainen on työttömän terveystarkastuksen rooli asiakkaan 

kuntoutusprosessissa. Haastattelut ovat olleet ääninauhoitettuja tilanteita, joiden pituus 

vaihteli 50 minuutista 2 tuntiin. Keskimäärin litterointityö kesti n. 3 arkipäivää haastattelua 

kohden lukuun ottamatta tarkistuskuuntelukertoja. 

Haastatteluissa hyödynnettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Puolistrukturoidun 

teemahaastattelun luonteeseen kuuluu avoimuus. Teemahaastattelussa edetään tiettyjen 

keskeisten etukäteen valittujen teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten varassa. 

Teemahaastattelun avoimuudesta riippuen teemojen sisältämien kysymysten suhde 

tutkimuksen viitekehyksessä esitettyyn kysymykseen kuitenkin vaihtelee intuitiivisen ja 

kokemusperäisten havaintojen sallimisesta varsin tiukasti vain etukäteen tiedetyissä 

kysymyksissä pitäytymiseen. Myös yhdenmukaisuuden vaateen aste vaihtelee 

teemahaastattelulla toteutetusta tutkimuksesta toiseen. Vaihteluväli on lähes avoimen 

haastattelun tyyppisestä strukturoidusti etenevään haastatteluun (Tuomi, J. Sarajärvi, A. 

2018, 3.1.1:66).  

 

7.2 Induktiivinen sisällön analyysi 

 

Olen hyödyntänyt tutkimuksessani induktiivista sisällön analyysia eli aineistolähtöistä sisällön 

tarkastelua. Sisällön analyysillä tarkoitetaan pyrkimystä kuvata dokumenttien sisältöä 

sanallisesti. Tutkimuksen aineisto kuvaa tutkittavaa ilmiötä ja analyysin tarkoitus on luoda 

sanallinen ja selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Pyrkimyksenä on siis järjestellä aineisto 

tiiviisti selkeään muotoon kadottamatta sen informaatiota. Laadullisen aineiston 

analysoinnintarkoitus on informaatioarvon lisääminen (Tuomi, J. Sarajärvi, A. 2018, 4.4.1:89 

4.4.2:91). Esimerkiksi puolistrukturoidun teemahaastattelun vastausten pohjalta pyrin 

laadullisen analyysin menetelmin tuomaan lisäinformaatiota esimerkkinä kysymykseen; ” 

Millaiset asiakkaat ensisijaisesti hyötyvät työttömän terveystarkastuksesta?” ja tämän kautta 

tuomaan lisäinformaatiota myös työttömän palveluohjauksen asiakaslähtöisyyteen 

terveystarkastuksessa.   

Sisällön analyysissä hajanaisesta aineistosta pyritään luomaan mielekästä, selkeää ja 

yhtenäistä informaatiota. Analyysillä luodaan selkeyttä aineistoon, jotta voidaan tehdä 

selkeitä ja luotettavia johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi, J. Sarajärvi, A. 2018, 

4.4.2:91). Opinnäytetyössäni hajanainen aineisto on ollut haastattelumateriaalit, joita olen 

ensin kuunnellut ja tämän jälkeen kirjoittanut aiheittain.  

Laadullisessa aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä prosessi voidaan karkeasti jakaa kolmeen 

vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe sisältää aineiston redusoinnin eli pelkistämisen, toinen vaihe 
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kattaa aineiston klusteroinnin eli ryhmittelyn ja kolmas vaihe sisältää abstrahoinnin eli 

teoreettisten käsitteiden luomisen (Tuomi, J. Sarajärvi, A. 2018, 4.4.3:91). Perehdyin 

aineistoon litteroinnit lukemalla ja aloitin tutkimustyölleni oleellisten aiheiden etsimisen 

pelkistettyjä ilmauksia alleviivaten. ”Laadullisessa aineistossa analyysiä tehdään 

tutkimusprosessin jokaisessa vaiheessa” (Tuomi, J. Sarajärvi, A. 2018, 4.4.2:91). Pelkistettyjä 

ilmauksia listatessani esiintyi uusia yhteyksiä teoreettiseen tietopohjaan ja kuten laadullisen 

analyysin luonteeseen kuuluu, analysoin myös uusia asiayhteyksiä etsien samankaltaisuuksia ja 

eroavaisuuksia. 

 

 

7.3 Redusointi 

 

Haastatteluaineistoa voidaan pelkistää siten, että aineistosta karsitaan tutkimukselle 

epäolennainen pois. Pelkistäminen voi olla informaation tiivistämistä tai pilkkomista osiin. 

Aineiston pilkkomista tulisi ohjata tutkimustehtävä (Tuomi, J. Sarajärvi, A. 2018, 4.4.3:92). 

Äänitetyt haastattelut sisältävät kaikki puolistrukturoidun teemahaastattelun mukaiset 

teemat ja opinnäytetyöni tarkoituksena on tuottaa informaatiota aiheesta; ”Työttömän 

asiakasohjaus: hoitoalan ammattilaisten näkemys terveystarkastuksen asiakashyödyistä”. 

Tutkimukseni redusoimisessa on ollut tarkoituksen mukaista käsitellä aineisto niin, että 

keskityin haastatteluissa hoitajan näkökulmaan aiheesta. Tämän seurauksena karsin 

haastatteluaineistot, jotka sisälsivät Te-toimen tai terveyskeskuslääkäreiden kertomaa 

sisältöä. Aineistot, joita hyödynsin, olivat terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien 

haastatteluja, sekä yksi sairaanhoitaja, joka on jatko kouluttautunut terveyskeskuslääkäriksi.  

Tuomi, J. Sarajärvi, A. (2018, 4.4.3:92) mukaan pelkistäminen voi tapahtua siten, että 

tutkimusaineistosta etsitään tutkimustehtävän ilmaisuja, jotka voidaan esimerkiksi alleviivata 

erivärisillä kynillä.  

Tutkimustani ohjanneet kysymykset ovat olleet; ” Millaiset asiakkaat ensisijaisesti hyötyvät 

työttömän terveystarkastuksesta ja millaiset todennäköisesti eivät hyödy?”, ” Millaisesta 

asiakasohjauksesta työttömät hyötyvät terveystarkastuksessa ja millaisesta he todennäköisesti 

eivät hyödy?” ja ” Millainen on työttömän terveystarkastuksen rooli suhteessa asiakkaan 

kuntoutusprosessiin?”. Aineiston litteroinnissa on ollut luontevaa erotella tutkimustani 

ohjaavien kysymysten kautta oleellista tekstiä alleviivaamalla. Alleviivatut tekstit ja ilmaisut 

olen siirtänyt uuteen alustaan, jonka jälkeen olen voinut listata ne aihealueittain. 
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Ennen analyysin aloittamista sisällönanalyysissä tulee määrittää analyysiyksikkö, joka voi olla 

yksittäinen sana ja keskustelussa se voi olla myös lause. Se voi olla myös lauseen osa tai 

ajatuskokonaisuus, joka sisältää useita lauseita (Tuomi, J. Sarajärvi, A. 2018, 4.4.3:92). 

Käyttämäni aineiston luonteen vuoksi hyödynsin paljon ajatuskokonaisuuksia, joita lähdin 

pelkistämään päättelyä hyödyntäen. 

 

 

Taulukko 1. Esimerkki redusoinnista 

”..sanotaan tietenkin et jos ihminen 

ottaa itse yhteyttä et tämmöstä 

tarjotaan kunnassa, nehän on usein 

lähtee tosi hienosti liikenteeseen koska 

siel on se alkukipinä, mutta tota. Aika 

vaikee kysymys loppujen lopuksi” 

Terveystarkastuksen itse varanneet 

työttömät hyötyvät terveystarkastuksesta 

”Sanotaan että jonkun lainen 

motivaation kipinä johonkin, se voi olla 

monelle eri asiaa, mut joku sellanen 

intressi” 

Motivoituneet hyötyvät työttömän 

terveystarkastuksista 

”..ketä on sun mielestä loppupeleissä 

täysin tai lähes täysin ohjata näihin 

tarkastuksiin koska sen takia että he ei 

hyödy siitä olleenkaan taas että siinä 

mielessä he hyötyy jotain mutta ei 

loppupeleissä ole sen kaiken 

investoinnin arvosta 

-No sitten voi tietenkin heti sanoa yhden 

ryhmän oikeesti nää kovat huumeiden 

käyttäjät niitä on ollu muutama sielä ja 

nehän ei johda mihinkään55 

Kovien huumeiden käyttäjien hoidon ei 

katsota johtava mihinkään  

”...No että ylipäätään aletaan 

ajattelemaan muita asioita sielä mikä se 

ihminen sielä taustalla loppupeleissä on 

Esimerkki kovien huumeiden käyttäjien 

esteistä työttömän asiakasohjaukseen 
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koska hänhän ei ole itsensä silloin nehän 

ei kykene työhön häntä ei voi palkata 

ensinnäkään mihinkään hän on 

huumeiden käyttäjä, jos niinkun tätä 

ajatellaan.” 

”..minkätakii se on niinkun täysin 

tuloksetonta hänelle (huumeiden 

käyttäjälle)? 

-eihän se välttämättä ole, sitä mä en 

niinku sano.” 

Työttömälle huumeidenkäyttäjille 

terveystarkastus ei ole täysin hyödytön 

 

Aineisto sisälsi vaihtelevasti suljettuja ja avoimia kysymyksiä. Avoimien kysymysten kohdalla 

haastateltava saattaa vastata samalla kertaa useampaan aihealueeseen. Tämän seurauksena 

huomasin redusoinnissa hyödyntäväni samaa lausekokonaisuutta eri tutkimuskysymyksiini.  

Vastauksien pituus ja luonne saattoi vaihdella hyvinkin kuvailevasta, avoimesta ja pohtivasta 

vastauksesta hyvinkin lyhyisiin, suljettuihin ”Kyllä” tai ”Ei” -vastauksiin. Lisäksi haastattelijan 

ohjaavien ja tarkentavien kysymysten osuus on saattanut olla merkittävä 

vastauskokonaisuuden ymmärtämiseksi. Tämän vuoksi käytin redusoinnissa hyväkseni 

ajatuskokonaisuuksia sen sijaan, että olisin etsinyt pelkästään kuvaavia avainsanoja tai 

lauseita. 

Redusointi on ollut aikaa vievää ja samalla mielenkiintoista. Suurimpana haasteena olen 

kokenut sulkea pois opinnäytetyöni aiheen kannalta epärelevanteista, mutta itseäni 

kiinnostavista aiheista. 

 

7.4 Klusterointi 

 

Klusteroinnissa, eli ryhmittelyssä aineiston alkuperäiset ilmaukset käydään läpi ja aineistosta 

etsitään samankaltaisuuksia ja/tai eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Samaa asiaa 

tarkoittavat käsitteet ryhmitellään ja yhdistetään luokaksi, sekä nimetään luokan sisältöä 

kuvaavalla käsitteellä. Luokitteluyksikkönä voi olla tutkittavan ilmiön ominaisuus, piirre tai 

käsite. Luokittelussa aineisto tiivistyy, koska yksittäiset tekijät sisällytetään ylempiin 

käsitteisiin. Tarkoituksena on luoda pohja kohteena olevan tutkimuksen perusrakenteelle, 

sekä alustavia kuvauksia tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi, J. Sarajärvi, A. 2018, 4.4.3:92). 
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Kyseinen induktiivisen sisällönanalyysin menetelmä auttaa ryhmittelemään haastateltavien 

esille tuomat samankaltaisuudet ja erilaisuudet. Tämän avulla käytössäni on selkeämpi pohja, 

jolla voidaan tarkastella aineistoa tarkemmin opinnäytetyötä ohjaavien kysymysten kautta. 

 

Taulukko 2. Esimerkki klusteroinnista 

Työttömyyden syiden etsiminen vie 

aikaa  

asiakaslähtöistä asiakasohjauksesta 

Työttömän terveystarkastuksella 

oleellinen rooli jatkopalveluihin 

ohjaamisessa 

 

Asiakasohjauksen korostuminen 

työttömän terveystarkastuksessa 

Pitkäaikaistyöttömän 

vastaanottamiseksi tarpeeksi pitkä aika 

Työttömillä on tarve useampaan 

terveystarkastuskäyntiin 

Pitkäaikaistyöttömän palvelutarpeen 

huomaa käynnin yhteydessä 

Yksi terveystarkastuskäynti ei ole 

riittävä kuntoutukseen 

Työttömän asiakastapaamiseen kuluu 

puolitoista tuntia 

Asiakkaan palveluntarpeen arvio vaatii 

riittävästi aikaa 

Tapaamisten tärkeys työttömän 

terveystarkastuksessa 

 

 

 

7.5 Abstrahointi 
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Klusterointia seuraa aineiston abstrahointi, eli käsitteellistäminen. Tässä erotetaan 

klusterointien seasta tutkimuksen kannalta olennaista tietoa ja valikoidun perusteella 

muodostetaan teoreettisia käsitteitä. Tässä vaiheessa edetään alkuperäisinformaation 

käyttämistä kielellisistä ilmauksista teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin (Tuomi, J. 

Sarajärvi, A. 2018). 

 

Taulukko 3. Esimerkki abstrahoinnista 

Yläluokka Pääluokka Yhdistävä luokka 

Asiakaslähtöisyys, 

Ohjausmenetelmät 

korostuvat, Kaikki 

työttömät hyötyvät 

palveluohjauksesta, 

Asiakkaan ohjaus, 

Joustavat palvelut, 

Asiakkaan tapaaminen, 

Keskustelut 

Kaikki työttömät hyötyvät 

asiakaslähtöisestä 

työttömän 

terveystarkastuksesta 

Näkemyksiä työttömän 

terveystarkastuksen 

koetuista 

asiakashyödyistä 

Tilanteen 

etenemättömyys, 

Työttömän ongelman 

luonne estää mahdollisen 

hyödyn, Työttömän 

motivaation puute 

Työttömät, joiden ei nähdä 

hyötyvän 

 

Jatkopalveuihin pääsy, 

Työttömiä palveleva 

palvelu, Hyvinvoinnin 

edistäminen, 

Terveydeyden 

edistäminen, Kuntoutus 

Ennaltaehkäisevä 

merkitys 

Työttömät, joiden nähdään 

selvästi hyötyvän 
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Sisällön analyysi perustuu tulkintaan ja päättelyyn, jossa edetään empiirisestä aineistosta 

kohti käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi, J. Sarajärvi, A. 2018). 

Käytössäni olleen haastatteluaineiston vastaukset saattoivat olla suurina kokonaisuuksina, 

joten huomasin tekeväni abstrahointivaihetta yhä uudestaan, kunnes löysin aineistoa 

yhdistävät pääluokat ja pääluokkia yhdistävän luokan. Koska sisällönanalyysi perustuu 

tulkintaan ja päättelyyn, huomasin tehneeni välillä virheitä päättelyssäni. Virheiden taustalla 

oli yleensä virheellinen käsitteen käyttö. Kuitenkin abstrahointivaiheessa virheet voi huomata 

helposti, sillä silloin alaluokkia yhdistävät pääluokat näyttävät epäloogisilta, jolloin palasin 

takaisin ja varmistin käyttämieni käsitteiden oikeellisuuden. ”Laadullisessa tutkimuksessa 

hyväksytään se, että tutkijan orientaatio, tutkimuksen kohde ja tutkimuskysymyksetkin voivat 

tarkentua aineiston keruun aikana” (Kerätär, R. 2016, 8.2.1:90). 

 

8 Tulokset 

 

8.1 Aineisto 

 

Hyödyntämääni puolistrukturoituun teemahaastatteluun (Liite 1.) vastasi yhteensä seitsemän 

lääkäriä, kolme terveydenhoitajaa, sekä lääkäri, jolla on myös sairaanhoitajan tutkinto. Te -

toimiston henkilökuntaa oli myös haastateltu runsaasti. Opinnäytetyöni analyysissä hyödynsin 

ainoastaan hoitoalan ammattilaisten antamia vastauksia, eli yhteensä neljää eri haastattelua. 

Haastatteluun osallistuneista hoitoalan ammattilaisista suurin osa työskenteli 

terveydenhoitajina työttömän terveystarkastuksia toteuttaen, mutta suorittivat samalla muita 

tehtäviä työpaikoillaan. Yksi oli valmistunut terveydenhoitajaksi vuosi haastattelutilannetta 

edeltävästi, eräs oli myös työskennellyt työttömien parissa vajaan vuoden ajan ja muilla 

kokemusta riitti reilun 10-vuoden ajalta. Maininnan arvoisena pidän sitä, että haastateltavista 

hoitoalan ammattilaisista kaikilla oli huomattavaa osaamista ja ammatillista näkemystä 

esitettyihin kysymyksiin, riippumatta työkokemuksensa pituudesta työttömien parissa.   

 

8.2 Näkemyksiä työttömän terveystarkastuksen asiakashyödyistä 

 

Yhdistäväksi luokaksi muodostui: ”Näkemyksiä työttömän terveystarkastuksen 

asiakashyödyistä ”. Tämä jakaantui kolmeen eri pääluokkaan; ”Työttömät, jotka hyötyvät 
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työttömän terveystarkastuksista”, ”työttömät, joiden ei nähdä hyötyvän työttömän 

terveystarkastuksesta”, sekä ” kaikki työttömät hyötyvät jollakin tavalla”. 

 

 

 

Kuvio 1.Näkemyksiä työttömän terveystarkastuksen asiakashyödyistä 

 

Aineistosta nousi esille näkökulmia, joista ilmeni selviä työttömien ryhmiä, jotka erityisesti 

hyötyvät työttömien terveystarkastuksista. Esimerkkejä hoitoalan ammattilaisten 

näkemyksistä työttömiin, jotka hyötyvät työttömän terveystarkastuksesta; 

Näkemyksiä työttömän terveystarkastuksen asiakashyödyistä 

Työttömät joiden nähdään 
selvästi hyötyvän 

Jatkopalveluihin pääsy, työttö-
miä palveleva palvelu, hyvin-

voinnin edistäminen, terveyden 
edistäminen, kuntoutus, ennal-

taehkäisevä merkitys 

Moniongelmaiset, moti-
voituneet, syrjäytymisen 
uhan alla olevat pitkäai-

kaistyöttömät, jatkopalve-
luihin ohjautuneet, ter-
veysneuvontaa saaneet, 
kuntoutukseen ohjautu-
neet, ongelmien ennalta-

ehkäisyn mahdollisuus 

Työttömät joiden ei 
nähdä hyötyvän  

Kaikki työttömät hyötyvät jollakin tavalla 

Tilanteen etenemättö-
myys, työttömän ongel-
man luonne estää mah-
dollisen hyödyn, työttö-
män motivaation puute 

Päihdeongelmaiset, 
huumeriippuvaiset, pit-
käaikaistyöttömät, mo-
niongelmainen jolle ei 

ole mitään mitä tarjota, 
asiakkaan motivaation 
puute, ohjaus ei kohtaa 

asiakkaan ongelmaa 

Asiakaslähtöisyys, ohjausmenetelmät korostu-
vat, kaikki työttömät hyötyvät palveluohjauk-

sesta, asiakkaan ohjaus, joustavat palvelut, asi-
akkaan tapaaminen, keskustelut 

Erityisesti palveluohjauksesta hyötyvät ryh-
mät, asiakaslähtöisyys koetaan osana työt-
tömän terveystarkastusta, erilaisten asia-
kasohjausmenetelmien hyödyntäminen, 

kaikkien työttömien koetaan hyötyvän pal-
veluohjauksesta työttömien terveystarkas-
tuksissa, asiakasohjauksen korostaminen 
työttömän terveystarkastuksessa, tapaa-

misten tärkeys työttömän terveystarkastuk-
sessa, tapaamisilla käydyn keskustelun mer-
kitys työttömän asiakasohjaukseen, työttö-
män terveystarkastuksella ongelmia ennal-

taehkäisevä rooli 
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” Mun mielestä sieltä on ohjautunu aika hyviä ryhmiä, että nämä tämmöset 

moniongelmaiset... ja kellä on ihan selkeesti diagnosoimattomia sairauksia, jotka 

hoitamattomina johtaa kalliisiin raskai-siin hoitoihin, niin mun mielestä ne on ollu aina 

semmonen aarre, kun niistä on saanut kopin... joo...” 

” Sanotaan että jonkunlainen motivaation kipinä johonkin, se voi olla monelle eri asiaa, mut 

joku sellanen intressi, sanotaan tietenkin et jos ihminen ottaa itse yhteyttä et tämmöstä 

tarjotaan kunnassa, nehän on usein lähtee tosi hienosti liikenteeseen koska siel on se 

alkukipinä, mutta tota. Aika vaikee kysymys loppujen lopuksi” 

”...ehkä kaikki semmoset keillä on motivaatiota siihen tehä jotakin asioiden hyväks ja 

tavallaan luottaa systeemiin nyt kun teen niinkun käsketään tai ohjataan tai kehotetaan niin 

että jos tästä olisi apua työllistymiselle. Mut mikä on sitten se prosentti keillä ei ole 

motivaatiota tai ketkä haluavat vain olla ihan rauhassa työttöminä kotona niin..” 

”..toki ne kellä on jo paljon ongelmia ketkä on jo ollu sielä kauan, niin jossain kohtaa pitäs 

pystyä puhaltamaan sitä peliä vähän poikki edes hidastamaan niitä oireita, ongelmia mitkä 

siitä seuraa siitä että on työtön tai mitä tahansa mitä on siinä elämän vaiheessa mun 

mielestä se ei oo koskaan liian myöhästä siinä terveystarkastuksessa lähtee ohjaamaan 

oikeiden palveluitten pariin..” 

Aineistossa tuotiin esille muun muassa moniongelmaiset ja pitkäaikaistyöttömät, joiden 

nähtiin selvästi hyötyvän työttömän terveystarkastuksesta.  Aineistossa korostui myös 

asiakkaan motivaation vaikutus terveystarkastuksista nähtyihin asiakashyötyihin. Osa 

vastaajista koki hyödyllisenä juuri sen, että ohjataan moniongelmainen tai pitkäaikaistyötön 

oikeiden palvelujen pariin. Vanhemmilla työttömillä ihmisillä hyödyt saattoivat olla 

aikaisemmin löytämättömien sairauksien löytämisessä ja nuoremmilla ihmisillä korostui 

ennaltaehkäisevä ajattelu, sekä asiakasohjauksen merkitys. Motivoituneiden työttömien 

nähtiin olevan työttömien terveystarkastuksista selvästi hyötyvä ryhmä. Jos asiakas on 

valmiiksi motivoitunut oman terveytensä edistämisessä tai omien asioiden eteenpäin 

viemisessä, silloin asiakkaan nähdään hyötyvän klassisesta terveysneuvonnasta ja 

asiakasohjauksesta. Osa vastauksen antaneista hoitoalan ammattilaisista toivat esille, että 

usein pitkäaikaistyöttömän tai moniongelmaisen taustalla olevan ongelman luonteeseen 

kuuluu juuri motivaation puute. 

Se kuinka hoitoalan ammattilainen katsoo moniongelmaisen syitä työttömyyteen, vaikutti 

selvästi myös annettuun vastaukseen. Esimerkiksi vastaus; ”...ehkä kaikki semmoset keillä on 

motivaatiota siihen tehä jotakin asioiden hyväks ja tavallaan luottaa systeemiin, nyt kun 

teen niinkun käsketään tai ohjataan tai kehotetaan niin että jos tästä olisi apua 

työllistymiselle. Mut mikä on sitten se prosentti keillä ei ole motivaatiota tai ketkä haluavat 

vain olla ihan rauhassa työttöminä kotona niin..” -osoittaa että on työttömiä, jotka nähdään 
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haluttomana vastaanottamaan palveluita. Osassa aineistosta ilmeni, kuinka työttömyys 

voidaan nähdä biopsykososiaalisen -mallin mukaisesti.  Asiakkaan tilanne voidaan nähdä 

kontekstuaaliset tekijät huomioon ottaen. Työttömyys voitiin nähdä omien valintojen 

seurauksena, jolloin työtön on valinnut haluavansa olla työtön ja myöskin pysyä työttömänä. 

Aineistosta pystyi huomaamaan, että suurimmaksi osaksi työttömyyden syyt nähtiin 

biopsykososiaalisen mallin kautta.  

Työttömät, joiden ei nähty hyötyvän työttömän terveystarkastuksesta olivat työttömiä, joilla 

esiintyi motivaation puutetta ja joiden tilanne ei edennyt tarkastuksista huolimatta. 

Työttömyyden taustalla olevan ongelman laatu nähtiin myöskin esteenä terveystarkastuksen 

mahdollisille hyödyille. Tällaisina hyötyjä estävinä ongelmina nähtiin esimerkiksi 

päihderiippuvuudet, erityisesti kovien huumeiden käyttö, sekä alkoholiongelmat.  Esimerkkejä 

hoitoalan ammattilaisten vastauksista siihen, millainen asiakas ei hyödy työttömän 

terveystarkastuksista; 

”paha päihdeongelma, se must jää, koska se päihdeongelma on sen ihmisen elämässä niin 

vallitseva, et se ei pysty oikeen ottaan vastaan mitään muuta” 

”No sitten voi tietenkin heti sanoa yhden ryhmän oikeesti nää kovat huumeiden käyttäjät 

niitä on ollu muutama sielä ja nehän ei johda mihinkään ne on semmosia mille mä oon 

selkeesti sanonu et ei kannata selvästi mulle tulla vaan se on päihdehoitajalle jos edes se 

johtaa mihinkään et ne on oikeestaan selkee keissi se pitää hoitaa kuntoon se asia kyllä 

ensin” 

”Nää motivaatiopuutteiset ilman muuta. ..ja sitähän on etukäteen toisaalta taas hankala 

miettiä et kellä sitä motivaatiota ei oo mut kyl mä nään vähän niinkun turhana et minä  tai 

lääkäri käyttää aikaa sanotaan ohjeistuksia et nyt pitäis tehä tämmöstä ja tämmöstä et 

työkkäri vaatii kela vaatii tämmösiä no en minä nyt oikeestaan halua vaikka kaikista 

kortistoista otetaann pois ja annetaan mun olla rauhassa ja sitten tavallaan että toisella ei 

ole mitään halua tehdä mitään että haluaa vaan olla, no mitäs siinä sitte voi tehdä en tiedä. 

Näit on onneks aika harvassa ihan näin kraaveja” 

”..ne tulee kyl tänne terveystarkastukseen mut ehkä vähän pitkin hampain et miksi tätäkin 

tehdään ja että minä tulen tänne vain siksi kun on ilmasta, että tavallaan ei välttämättä oo 

semmosta tarvetta et oi kun kiva kun mä pääsen treveystarkastukseen et laitetaanpa ukko 

kuntoon tai tälleen näin vaan että minä tulen nyt katsomaan kun yhteiskunta tämän minulle 

tarjoaa ja sitten ai tässäkö tämä nyt olikin, no enpä tiedä tulenko lääkärille -tyyppisiä, no 

ehkä yks on ollu tämmönen mut on vähän tämmösiä nihkeilijöitä.” 
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”Millainen asiakas ei todennäköisesti hyödy työttömän terveystarkastuksesta?” -kysymys toi 

esille ammattilaisten näkemyksenä, että ilman motivaatiota olevat ja päihderiippuvaiset eivät 

hyödy työttömän terveystarkastuksesta. Toisaalta osa hoitoalan ammattilaisista lähestyi asiaa 

kysymyksen muotoilusta huolimatta asiakaslähtöisesti ja halusivat ilmaista työttömän aina 

hyötyvän tarkastuksesta jollakin tavalla. Kysymys nähtiin itsessään vaikeana, johon ei ollut 

yhtä ainoaa vastausta erityisesti, kun kyseessä on motivaatiopuutteiset tai moniongelmaiset.   

Seuraavaksi pääryhmäksi nousi esiin näkökulma, joka ilmenee jokaisen hoitoalan 

ammattilaisen vastauksessa eri tavoin. Näkemyksessä todetaan kaikkien työttömien hyötyvän 

työttömän terveystarkastuksesta. Esimerkkejä hoitoalan ammattilaisten vastuksista: 

 

”Mä en usko että on mitään semmosta ryhmää mitä ei kannattaisi lähettää, mut se että 

meidän tän hetkisillä resursseilla ja toimintamalleilla niin se voi olla että hänen se mitä hän 

sieltä saa jää hirveen ohkaseks” 

”..musta on hyvä, että jos on tommonen syrjäytymisen uhka olemassa niin niitä katsotaan 

kuitenkin, ettei ne jää ihan tonne laidalle ja sitten vasta, kun on isoja ongelmia, niin 

ruvetaan puuttumaan. ..Vois tulla jo varhaisemmassakin vaiheessa... musta ne on ollu aika 

graaveja tapauksia ketä täällä on ollu.” 

”..mut sitten toisaalta taas kun mä nään aina siinä päihdeongelmaisessa se on aina ihminen 

kui-tenkin ja mä sit siitä huolimatta haluun uskoo siihen et se saa siitä kuitenkin jotain..” 

”Ei voi sanoo etteikö joku hyötyis, mä en usko että vois sanoo että joku ei saa mitään hyötyä, 

niin en tiedä onks siin mitään sellasta ryhmää” 

”Kyllä, mun mielestä se ei oo kenellekkään turha, mikään ei ole kenellekkään turha vaikka 

siel ois vaikka kuinka paljon ongelmaa ni joskus se voi olla hirveen pieni juttu mikä 

nytkäyttää sen ihmisen elämän toiseen suuntaan, tosiaan et suurin osa on semmosia alakulo 

tai ahdistus joka sielä taustalla, ni se voi oikeesti olla joku tosi pikku juttu mikä vaan saa sen 

sitten menemään toiseen suuntaan, et se ihminen jotakin valoa löytää sit sinne tunnelin 

päähän, et ei se mun mielestä oo turha” 

Hoitoalan ammattilaiset näkevät työttömien hyötyvän työttömän terveystarkastuksista 

huolimatta siitä, että esille on noussut ryhmiä, joiden ei nähdä niistä hyötyvän. Suurimmaksi 

osaksi hyöty nähtiin juuri ohjattaessa asiakasta oikeisiin palveluihin. Työttömälle asiakkaalle 

työttömän terveystarkastus on voinut olla ainoa kontakti terveyspalveluihin pitkiin aikoihin. 
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8.3 Näkemyksiä työttömän terveystarkastuksen asiakasohjauksen asiakashyödyistä 

 

Yhdistäväksi luokaksi muodostunut; ”Näkemyksiä työttömän terveystarkastuksen 

asiakasohjauksen asiakashyödyistä” muodosti kaksi pääluokkaa; ”Työttömät hyötyvät 

asiakaslähtöisestä asiakas ohjauksesta” ja ”Asiakasohjaus ei aina tavoita työtöntä”. 

 

 

 

Kuvio 2. Näkemyksiä työttömän terveystarkastuksen asiakasohjauksen hyödyistä 

 

 

Näkemyksiä työttömän terveystarkastuksen asiakasohjauksen asiakas-
hyödyistä 

Työttömät hyötyvät asiakaslähtöisestä 
asiakasohjauksesta 

Palveluohjauksen hyödyt, Asiakaslähtöi-
syys, Asiakasohjausmenetelmät, Kaikki 

hyötyvät, Asiakkaan ohjaus, Joustavat pal-
velut, Asiakaan kohtaaminen, Keskustelut 

Erityisesti palveluohjauksesta hyötyvät 
ryhmät, Asiakaslähtöisyys koetaan 

osana työttömän terveystarkastusta, 
Erilaisten asiakasohjausmenetelmien 
hyödyntäminen, Kaikkien työttömien 
koetaan hyötyvän palveluohjauksesta 

työttömien terveystarkastuksista, Asia-
kasohjauksen korostaminen työttömän 
terveystarkastuksessa, Joustavan pal-
velun merkityksen korostuminen työt-

tömän asiakasohjauksessa 

Asiakasohjaus ei aina tavoita työ-
töntä 

Asiakasohjaus ei ole ajankohtainen, 
Tarjottavien palveluiden puute, 
Asiakasohjauksen hyödyttömyys 

asiakkaalle 

Asiakasohjaus ei ole asiak-
kaalle ajankohtainen, Palvelu-

tarjonta ei kohtaa kaikkien 
työttömien tarpeita, Koke-

muksia ryhmistä joita työttö-
män terveystarkastus ei to-

dennäköisesti hyödytä työttö-
män ongelman luonteen 

vuoksi. 
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Hoitoalan ammattilaiset näkivät työttömien hyötyvän eniten asiakaslähtöisestä 

asiakasohjauksesta. Aineiston perusteella oli havaittavissa ammattilaisten näkemyksiä 

erityisesti siitä, että asiakkaat hyötyvät jollakin tavalla juuri asiakas- ja palveluohjauksesta, 

vaikka klassisen terveysneuvonnan hyödyt eivät aina tavoittaisikaan asiakkaan tilannetta. 

Tässä opinnäytetyössä klassisella terveysneuvonnalla viitataan terveysneuvontaan, jossa 

asiakasta neuvotaan esimerkiksi ravitsemuksen, liikunnan ja muiden elämäntapojen 

edistämiseen. Joidenkin moniongelmaisten tai päihdeongelmaisten työttömien ongelman 

laatu saattaa olla niin vallitseva, että klassinen terveysneuvonta ei ole tällaiselle asiakkaalle 

ajankohtaista. Olennaisemmaksi nähtiin ohjata potilas ongelmaa vastaavaan palveluun. 

Kuitenkin silloin kun asiakasohjaus toteutuu potilaan omista lähtökohdista ja neuvonta 

annetaan potilaan elämää ymmärtäen, on asiakasohjaus ammattilaisten kokeman mukaan 

ollut hyödyllistä. 

Ammattilaisten huomioiden kautta nousikin toinen pääluokka, jossa asiakasohjaus ei aina 

tavoita työtöntä. Aineistosta esiintyi kolme pääasiallista näkökulmaa tähän aiheeseen. 

Työttömän terveystarkastuksen asiakasohjaus ei ole asiakkaalle ajankohtainen, tarjottavien 

palveluiden koetaan olevan puutteellisia ja asiakasohjaus koetaan hyödyttömäksi asiakkaalle. 

Esimerkkejä ammattilaisten näkemyksistä: 

 

”mutta meijän pitäs pystyy ehkä sitten niinkun jollain lailla joustamaan niinkun 

terveystarkastus tilanteen pitää pystyä elämään vähän et mei ei yritetä käydä sitä et tä on 

nyt meidän terveystarkas-tusrunko ja tää käydään nyt orjallisesti läpi jokainen kohta 

kohdalta vaan must niinkun siinkin kohtaa pyrkii haarukoimaan sen että mikä tän ihmisen 

tärkein asia on,  mun mielest se vaatii semmosta niinkun intuitio kykyy sitten et sä et lähe 

paasaan  jollekkin jostain oikeista rasvoista tai jostain muista, se on aika peanutsia sielä 

verrattuna siihen et siel on siel on jotain sosiaalisten ti-lanteiden pelkoja tai jotain 

tämmösiä huomattavan paljon” 

”potilaat on ollu hirveen tyytyväisiä niihin palveluihin, että esim. se liikuntalähetteellähän 

on kymmenen yksilökäyntiä... joo.... joista yksi on ihan haastattelutyyppinen, niin siinä on 

ainaki osan potilaitten kohdalla... ne on päässy johonki kiinni tarttumaan, niin se on ollu 

semmonen motivoiva tekijä, että oman terveyden eteen voi tehdä jotakin ja sitten siinä on 

tullut tietynlainen luottamus, että ehkä kuitenkin jostain kuitenkin saa apua...” 

”..niin kun mä sanoin, niin siel on usein taustalla myös psyk. ongelmaa, kumpi on ensin ni se 

on vaikee sanoo, et hän ehkä tulee ohjatuksi, mut sit kun taas miettii et tän tyyppisen 

ihmisen kanssa puhuu jostain päivärytmistä tai ruokavaliosta tai näistä niin kyl se vähän ohi 

menee, se pitäs olla vähän eri tyyppinen se, ja käytännössä aikalailla kallistuukin siihen mikä 

on se hänen se koko terveystarkastus siihen sellaseen et miten se edes jollain tavalla saatais 
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se elämä ruotuun, edes joku päihde jakso vähän lyhyemmäks tai jso se päihdeklinikalla 

käynti on katkennu jostain syystä et hän lähtis käymään sielä uudelleen” 

”..koska heillehän pitää olla jotain mitä tarjota sit kun ruvetaan herätteleen asioista niin 

sekin on tosi ikävää et nojoo ei oo noita avoimia työpaikkoja sit niinkun kuntouttavan kautta 

pitää löytää vaik se on se neljä tuntii viikossa mutta et sielä on ehkä vähän puutteita mut 

sitä pitää kehittää” 

Ammattilaisten näkemykset asiakasohjauksen hyödyistä riippuivat myös ulkoisista tekijöistä. 

Asiakkaan avun tarve tunnistetaan ja siitä aletaan keskustella, mutta hoito pysähtyy 

palveluiden puutteeseen. Tämä voidaan nähdä yhtenä ulkoisena tekijänä asiakasohjauksen 

epäonnistumiseen. 

 

 

8.4 Näkemyksiä työttömän terveystarkastuksen roolista työttömän kuntoutusprosessissa 

 

Yhdistäväksi luokaksi muodostunut ”Näkemyksiä työttömien terveystarkastusten roolista 

asiakkaan kuntoutusprosessissa” nousi esille kaksi pääluokkaa; ”Työttömän 

terveystarkastuksella nähdään olevan kokonaisvaltainen rooli potilaan kuntoutuksessa”, sekä 

”Työttömän terveystarkastuksella nähdään olevan rooli palveluihin ohjautumisessa”. 

Työttömän terveystarkastuksen kokonaisvaltainen rooli työttömän kuntoutuksessa perustuu 

ammattilaisten näkemyksiin, jossa terveystarkastuksella koettiin olevan rooli 

ennaltaehkäisevässä toiminnassa, työttömän kuntouttamisen edistämisessä, sekä terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämisessä, ja myös työkyvyn arvioinnissa. 
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Kuvio 3. Näkemyksiä työttömien terveystarkastusten roolista asiakkaan kuntoutusprosessissa 

 

Työttömän terveystarkastus nähtiin selkeänä työttömien palveluna ja usein myös laajempana 

kokonaisuutena, kun vertausesimerkkinä käytettiin työterveyden huollon terveystarkastusta. 

Hoitoalan ammattilaiset kokivat työttömän terveystarkastuksessa korostuvan potilaan 

kokonaisvaltainen kohtaaminen. Koska klassisen terveystarkastuksen hyödyt eivät aina kohtaa 

työtöntä asiakasta, tulisi työttömän ongelmia ja lähtökohtia selvittää laajemmin ja syvemmin 

kuin esimerkiksi työterveyshuollossa. Esimerkkejä ammattilaisten näkemyksistä: 

 

”mä aattelen sitä teveystarkastusta niinkun muuten niin sehän on aika semmonen 

kokonaisvalta-nen” 

Näkemyksiä työttömien terveystarkastusten roolista asiakkaan kuntoutusproses-
sissa.  

Työttömän terveystarkastuksella kokonaisvaltainen 
rooli potilaan kuntoutuksessa 

Rooli ennaltaehkäisevässä toiminnassa,, Työttö-
män kuntoutus, Terveyden ja hyvinvoinnin pääasi-

allinen edistäminen, työkyvyn arviointi  

Työttömän terveystarkastuksella 
ongelmia ennaltaehkäisevä rooli, 
Työttömän terveystarkastuksen 

koetaan olevan portti jatkopalvelui-
hin, Työttömän terveystarkastuksen 
katsotaan kantavan vastuuta asiak-
kaan kuntoutuksessa, Työttömän 

terveystarkastuksen tarkoituksena 
nähdään asiakkaan terveyden edis-
täminen ja hyvinvointi, rooli työky-
vyn arvioimiseksi, Rooli asiakkaan 
kokonaisvaltaisessa hahmottami-

sessa 

Työttömän terveystarkastuksella rooli palveluihin oh-
jautumisessa 

Palveluohjauksen hyödyt, Kaikki hyötyvät asia-
kasohjauksesta, Työttömän ohjaus oikeisiin palve-
luihin, Joustavat palvelut, Liikkeelle laittava voima, 
Ennaltaehkäisevä työote, Työttömiä palveleva pal-

velu 

Kaikkien työttömien koetaan hyöty-
vän palveluohjauksesta työttömien 
terveystarkastuksista, Asiakasoh-
jauksen korostaminen työttömän 
terveystarkastuksessa, Joustavan 

palvelun merkityksen korostuminen 
työttömän asiakasohjauksessa, Ta-
paamisten tärkeys työttömän ter-

veystarkastuksessa, Työttömän ter-
veystarkastus nähdään työttömiä 

palvelevana palveluna 
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”…On nimen omaan liikkeelle paneva voima ja sitä itse toivon että se olis juuri sitä ja siksi 

siihen pitäiskin juuri saada semmonen tiivis yhteistyö ja selkee verkosto toimintamalli et 

oikeesti lähtis liikkeelle, ne ajatukset jotka herää siellä et tälle ihmiselle olis tarpeen tän 

tyyppiset niinkun esimerkis sosiaaliset kunotutukset, no vanhemmillekkin sieläkin tulee esille 

paniikkihäiriöitä ja muita mut sitten varsinkin näille nuorille et heille olis tosikin tärkee 

niin-kun tämmönen semmonen liikkeelle paneva voima” 

”Joskus tuntuu, että kaikki lähtee vasta siitä tilanteesta, kun ihminen tulee 

terveystarkastukseen ennen, kun aletaan edes miettimään mitään kun työkkäri on yrittäny ja 

tietysti kaikenmaailman kursseja tehnykkin ja vaatinut ja näin ja kun niitä ei ollut apua niin 

sitten tulee terveystarkastukseen ja sitten aletaan miettimään lääkinnällistä, osa ei ole 

sosiaalitoimistoon ollu milläänlailla yhteydessä mut sitten käynninjälkeen luodaan edes 

jotain kontaktia sinne sitten” 

Hoitoalan ammattilaiset näkivät suurimmaksi osaksi työttömän terveystarkastuksella olevan 

rooli asiakkaan palveluihin ohjautumisessa. Myöskin potilaan ohjautuminen oikeisiin 

palveluihin edellyttää ammattilaisten näkemyksen mukaan asiakkaan kokonaisvaltaista 

kohtaamista, jotta työttömän palvelun ja kuntoutuksen tarve tulisivat selville realistisesti.   

 

 

9 Pohdinta 

 

9.1 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

 

Opinnäytetyössäni olen hyödyntänyt jo olemassa olevaa haastatteluaineistoa. 

Haastatteluaineisto on Tkl. Joensuu, J. (Liite 1.) vuonna 2015 puolistrukturoidun 

teemahaastattelun aineistoa. Sovimme aineiston hyödyntämisestä Oda –hankkeen 

suosittelemana. Aineisto on ollut ääninauhoitusten muodossa, joten aineistoa hyödyntääkseni 

minun tehtäväni on ollut litteroida sana sanasta osuudet, jotka olivat olennaisia omalle 

työlleni. Sovitusti litteroinnit lähetettiin Tkl. Joensuu, J. tarkastettavaksi, sekä 

hyödynnettäväksi osaksi hänen omaa tutkimustaan.  

Kun kyseessä on haastattelu, tärkeä osa tutkimuseettisyyttä on ollut varmistaa, että 

haastatteluihin vastanneet ovat suostuneet aineiston käyttämiseen osana opinnäytetyötäni. 

Tkl. Joensuu on varmistanut litteroidun materiaalin anonymiteetin, sekä varmistanut 

salassapitokaavakkeiden käyttämisen.  
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Opinnäytetyön laadullinen sisällön analyysi on pyritty toteuttamaan mahdollisimman eettisin 

periaattein. Tutkimuslupa prosessi on hoitunut Porvoon kaupungin Oda -hankkeesta vastaavan 

henkilön avuin. Tutkimusluvan opinnäytetyölle on myöntänyt Porvoon kaupunki. 

Haastattelun sisällöt on käyty läpi objektiivisesti ja jokaisen haastattelun vastaukset 

tarkasteltu tasapuolisesti. Laadullisen sisällön analyysin luonteeseen kuuluu tutkijan 

päättelyyn perustuvaa käsitteiden ryhmittelyä ja yhdistelemistä, joten näkemykseni on, että 

redusointivaihe on ollut oleellinen tutkimuseettisen näkökulman huomioon ottaen. Redusointi 

vaiheessa aineistosta etsitään kaikki tutkimuskysymyksiäni vastaavat lauseet sekä 

ajatuskokonaisuudet. Koska puolistrukturoidun teemahaastattelun luonteeseen kuuluu 

tietynlainen vapaamuotoisuus vastauksissa, olen pyrkinyt löytämään vastauksista kaikki 

olennaiset ajatuskokonaisuudet. 

Tutkimuseettisesti ja luotettavuuden kannalta on ollut tärkeää myös varmistaa, että 

opinnäytetyössä hyödyntämäni aineisto ja teoreettinen tieto on lähteiltään jäljitettävissä. 

Tietoperustanani olen hyödyntänyt työttömien terveyspalveluita ja terveydentilaa koskevia 

tutkimuksia, sekä näyttöön perustuvaa tietoa asiakasohjauksesta. Olen rajannut 

hyödyntämäni tiedon 2010 –vuodesta lähtien tuotetusta materiaalista. 

 

9.2 Johtopäätökset 

 

Induktiivisen sisällönanalyysin tulokset viittaavat siihen, että hoitoalan ammattilaiset ovat 

havainneet selviä ryhmiä, jotka hyötyvät työttömän terveystarkastuksista ja ryhmiä, jotka 

eivät siitä todennäköisesti hyödy. Samalla hoitoalan ammattilaiset näkivät, että työttömän 

terveystarkastus ei ole koskaan työttömälle täysin turha ja, että kaikki työttömät hyötyvät 

asiakaslähtöisestä asiakasohjauksesta. Hoitoalan ammattilaiset näkivät työttömän 

terveystarkastuksen pääroolin olevan potilaiden palveluihin ohjauksessa ja kantavan 

kokonaisvaltaista roolia työttömän kuntoutusprosessin suhteen. Kokonaisvaltainen käsitys piti 

sisällään muun muassa työttömien ongelmien ennaltaehkäisyn, työttömän terveyden 

edistämisen, sekä kuntoutus- ja toimintakyvyn arvioinnin.  

”Hoitoalan ammattilaisten näkemykset työttömän terveystarkastuksen asiakashyödyistä” 

(Kuva 2.) -tutkimustuloksesta ilmenee, että osa hoitoalan ammattilaisista näkee 

moniongelmaiset selvänä ryhmänä, jotka hyötyvät työttömän terveystarkastuksesta ja osa 

taas näkee moniongelmaiset ryhmänä, jotka eivät hyödy, sillä ohjaus ei välttämättä tavoita 

potilasta ajankohtaisuudellaan. Näkemykset ovat ristiriidassa toistensa kanssa, kuitenkin 

kyseinen ristiriita osoittaa, että ammattilaiset näkevät moniongelmaisten asiakashyödyt eri 



 36 
 

 

lähtökohdista. Tämän voidaan päätellä osoittavan, että asiakkaan tilanteen selvittämiseksi 

hoitajan asenteilla ja käsityksillä on merkitystä. Myös Toivasen (2010, 58-68) mukaan osa 

hoitamisen aiheuttamasta kärsimyksestä johtuu hoito-organisaatiossa työskentelevien vääristä 

asenteista, joiden taustalla ovat työntekijän eettiset periaatteet.  

Osa ammattilaisista koki, että potilaan motivaation puute vaikuttaa työttömän 

terveystarkastuksen asiakashyötyihin. Useat tutkimukset kuitenkin osittavat 

mielenterveysongelmien olevan usein työttömyyden sairauden taustalla ja heillä usein 

motivaation puute kuuluu sairauden kuvaan. Salo-Chydenius, S. (2017) tuo artikkelissaan 

esille, että hoitajan tarkoituksena on saada asiakas kertomaan hänelle merkityksellisistä 

asioista ja tämän edellyttävän erinäisiä vuorovaikutuksen avain keinoja, jotka myös auttavat 

potilaan motivoinnissa. Mönkkönen, K. (2018, 25) mukaan sairaanhoitaja tai lääkäri voi hallita 

erinomaisesti alansa tietoperustan ja hoitomenetelmät, mutta kyseinen tieto voi olla 

riittämätöntä, ellei hän onnistu motivoimaan asiakasta hoitoon tai tukemaan siihen liittyvissä 

toimissa minkä kautta työn tulokset vasta syntyvät. 

Hoitoalan ammattilaiset näkivät työttömän terveystarkastuksen asiakasohjauksen hyödyttävän 

kaikkia asiakkaita silloin kun asiakasohjaus on asiakaslähtöistä (Kuva 3). Ammattilaiset näkivät 

myös, että työttömän terveystarkastuksen asiakasohjaus ei aina tavoita asiakasta. Usein 

asiakasohjauksen ja asiakkaan väliseksi ongelmaksi nähtiin asiakkaan työttömyyden taustalla 

olevan ongelman laatu. Tällaisiksi ongelmiksi kuvattiin esimerkiksi päihderiippuvuus ja 

moniongelmaisuus. Voimme ajatella, että asiakkaan ongelman laatu on sen luonteinen, että 

asiakas ei hyödy työttömän terveystarkastuksen aikana annetusta asiakasohjauksesta, mutta 

kyseenalaiseksi jää, että onko kyseistä asiakasohjausta sovitettu asiakkaan lähtökohtiin. 

Vuorilehto, M. ym. (2014, 54) huomioivat uudistuvaa mielenterveystyötä käsittelevässä 

teoksessaan, että ammattilaisella tulisi olla kyky antaa sellaisella tavalla, jonka potilas tai 

asiakas pystyy omaksumaan. Samalla teoksessa tiedostetaan käytettävissä olevan ajan olevan 

ongelma, sillä ammattilaisen pitäisi lyhyessä ajassa kyetä sekä kuulemaan potilasta että 

tarjoamaan paljon tietoa (2014, 54-55). Kyse voi olla myös työttömien parissa työskentelevien 

hoitoalan ammattilaisten työskentelyn työkalujen ja työttömän kohtaamisen työkalujen 

puutteesta. 

Työttömien terveystarkastukset nähtiin kantavan kokonaisvaltaista roolia työttömän 

kuntoutusprosessissa. Terveystarkastuksilla nähtiin myös merkittävä rooli palveluihin 

ohjautumisessa (Kuva 4). Kokonaisvaltainen rooli sisältää työttömien asiakkaiden 

kuntoutuksen kannalta ongelmien ennaltaehkäisyn, toimintakyvyn arvioinnin, sekä 

pääasiallisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen. Työttömien terveystarkastuksen rooli 

palveluihin ohjaamisessa koettiin työttömien kuntoutuksen kannalta tärkeäksi, sillä kaikki 

työttömät hyötyvät oikeisiin palveluihin ohjautumisesta. Ottaen huomioon, että osa 

työttömistä voivat olla jo syrjäytyneitä, on erittäin tärkeää saada heidät oman 
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kuntoutuksensa polulle ja ohjattua oikeiden palveluiden pariin. Hoitoalan ammattilaiset 

toivat vastauksissaan esille työttömän terveystarkastukseen ohjautuvan suuressa määrin 

”graaveja” tapauksia ja toiveena nostettiin esille, että asiakkaat ohjautuisivat 

terveystarkastukseen tarpeeksi varhaisessa vaiheessa. Tämän vuoksi myös ennaltaehkäisevä 

työote nähdään työttömän terveystarkastuksessa oleellisena. Jotta estetään ongelmien kasvu 

ja syrjäytymisen alkaminen, olisi tärkeää tavoittaa työttömät asiakkaat ajoissa. Kerätär, R. 

(2016, 8.3:91) esittää tutkimuksensa pohjalta jatko kysymyksen: ”Ovatko palvelut tarkoitettu 

vain niille, jotka aktiivisesti osaavat / kykenevät palveluita itselleen vaatia?”. Eettisesti 

ajatellen olisi erittäin väärin luoda palveluista sellaisia, jotka vain oma-aloitteiset ja 

aktiiviset kansalaiset voisivat tavoittaa. Opinnäytetyöni aineistoa ja tutkimusmateriaalia 

tutkiessani on tullut esille, että yleisenä tavoitteena on palveluiden asiakaslähtöisyys ja 

ennaltaehkäiseviin toimiin keskittyminen, aivan kuten nykyisen hallituksen ohjelman 

linjauksessa todetaan (Valtioneuvoston kanslia. 2015). 

Jotta palvelut tavoittavat myös ne ihmiset, jotka eivät sairautensa tai ongelmansa vuoksi 

kykene vaatimaan itselleen palvelua, saati sitä oma-aloitteisesti ja aktiivisesti hakemaan, 

näen asiakaslähtöisyydellä ja kokonaisvaltaisella asiakasohjauksella suuren roolin tasa-

arvoisten palvelujen luomisessa. Asiakaslähtöisyys vaatii myötätuntoa ja kokonaisvaltaista 

lähestymistapaa asiakkaan tilanteeseen. Parhaimmillaan asiakas, joka ei ole päässyt 

heikentyneen toimintakyvyn vuoksi työllistymään pääsee tuomaan esille omat ongelmansa 

hoitajan vastaanotolla, tulee kuulluksi, sekä nähdyksi ja saa oikeanlaista palveluohjausta 

hänelle sopiviin palveluihin. Opinnäytetyötäni ohjanneet tutkimuskysymykset ovat tuoneet 

hoitohenkilökunnan näkemyksistä esille selvästi sen, että jokainen työtön hyötyy 

asiakaslähtöisestä ja kokonaisvaltaisesta asiakasohjauksesta. Tämän voidaan päätellä 

johtuvan siitä, että jokainen kohtaaminen työttömän kanssa on aina mahdollisuus työttömälle 

päästä oikeiden palveluiden piiriin, sekä saada voimaannuttavaa asiakasohjausta asiakkaan 

lähtökohdista riippumatta.  

 

9.3 Jatkotutkimustarpeet 

 

Opinnäytetyöni aihe on kuljettanut mukanaan pohtimaan yhteiskuntamme terveyserojen 

vaikutuksia työttömiin. Suuremmissa määrin myös sitä, että saavatko työttömät asiakkaat 

ongelmansa laadun vuoksi mahdollisuuden samantasoiseen hoitoon kuin he, jotka kykenevät 

osallistumaan työntekoon, osaavat hyödyntää sosiaali- ja terveyspalveluita, sekä kykenevät 

tarvittaessa ottamaan apua vastaan. Näkemykseni mukaan suuri osa 

mielenterveysongelmaisista eivät omaa riittäviä elämänhallinnollisia taitoja, saati avun 

pyytämisen ja vastaanottamisen taitoa. On ollut erittäin mielenkiintoista pohtia aihetta 
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mielenterveyspuolella työskentelyn lomassa. Psykiatrisen avohoidon parissa työskennellessäni 

sain mahdollisuuden kohdata nuoria aikuisia ihmisiä, jotka ovat suurimmaksi osaksi 

mielenterveysongelmiensa vuoksi myös työttömiä. Huomasin, kuinka tärkeässä osassa 

palveluohjaus on kuntouttavan toiminnan kannalta ja kuinka asiakasohjausta tulisi toteuttaa 

juuri niin pienissä osissa, jonka mielenterveyspotilas oli valmis vastaanottamaan. 

Mielenterveystyön yksi haasteista ja iloista olikin pyrkiä havaitsemaan eri työkaluja 

hyödyntäen mielenterveyspotilaan lähtökohdat ja pyrkiä antamaan asiakasohjaus asiakkaalle 

oikea aikaisesti ja onnistuneesti. Mielenterveyspotilaiden hoitamisen luonteeseen kuuluu, että 

he tarvitsevat paljon aikaa luottamuksen syntymiseen ja omasta tilanteesta kertomiseen. 

Esimerkiksi se, että vuorovaikutuksessa edetään suljetuista vastauksista kuvailevampiin 

vastauksiin voi olla usean tapaamisen tuotosta. Se kuinka laajasti potilas kykenee kertomaan 

omasta tilanteestaan vaikuttaa olennaisesti koko kuntoutusprosessiin. Ottaen huomioon, että 

lukuisat tutkimukset osoittavat mielenterveysongelmien olevan nykyään yksi suurimmista 

työttömyyden aiheuttajista voidaan ajatella, kuinka valtava rooli asiakaslähtöisellä 

asiakasohjauksella on työttömän ongelmien havaitsemisessa ja kuinka hoitajalta vaaditaan 

hyvin asiakaslähtöistä asennetta vuorovaikutukseen ja työttömän tilanteen arviointiin. 

Mielenkiintoista olisi tutkia kuinka paljon hoitoalan ammattilaisten asenteet ja käsitykset 

työttömien ongelmista vaikuttavat työttömän kuntoutukseen ja kuinka usein myötätuntoinen 

asiakaskohtaaminen johtaa työttömän tilanteen myönteiseen etenemiseen.  
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