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During the refugee crisis that began in 2015, more refugees came to Europe and 
Finland than predicted by any contingency plan of any state. Due to the large 
number of refugees, also health care has faced many new challenges. 
 
The purpose of this thesis was to describe the challenges faced by refugees in 
health care services and to describe the challenges faced by nursing staff when 
encountering refugees. The aim of the thesis was to produce information about 
the challenges of nursing to develop multicultural nursing. The research method 
used in this study was a descriptive literature review for which ten European stu-
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1 JOHDANTO  

Pakolaiset ja turvapaikanhakijat ovat yhä suurempi ihmisryhmä myös suomalai-

sessa yhteiskunnassa. Maailmalla suurin toisen maailmansodan jälkeen vallit-

seva pakolaiskriisi on vaikuttanut myös Suomeen. Suuri määrä pakolaisia ja siir-

tolaisia saapui Eurooppaan vuonna 2015 Lähi-Idästä, Afrikasta ja Etelä-Aasiasta. 

Suomeen tuli tuolloin ennätysmäärä, noin 32 500 pakolaista ja turvapaikanhaki-

jaa. Pakolaiskriisin taustalla vaikuttavat käynnissä olevat sodat, ihmisten kokema 

turvattomuus ja vainot. (Castaneda, Rask, Koponen, Mölsä & Koskinen 2012, 

182; Sisäministeriö 2015.)   

Ulkomaalaistaustaisten henkilöiden määrän ennustetaan Suomessa jopa kaksin-

kertaistuvan vuoteen 2030 mennessä (Pakaslahti & Huttunen 2010, 134). Se, 

mihin maahan turvapaikanhakija tulee jäämään, riippuu useista eri tekijöistä, ku-

ten matkustusreitistä tai henkilön tiedoista kyseisestä maasta. (Sisäministeriö 

2015). Eurooppaan kohdistuneessa pakolaiskriisissä myös terveydenhuolto on 

joutunut koetukselle. (Kantele, Siikamäki, Virolainen-Julkunen & Keistinen 2016, 

197.) 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kirjallisuuskatsauksen avulla kuvailla hoito-

työssä ilmeneviä haasteita pakolaisten ja hoitotyöntekijöiden näkökulmasta. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa monikulttuurisen hoitotyön kehittä-

miseksi. Tutkimustehtävänä oli saada vastaukset kysymyksiin; mitkä asiat pako-

laiset kokevat haasteellisiksi ollessaan hoidettavana tai asiakkaana eri tervey-

denhuollon yksiköissä ja mitä haasteita hoitotyöntekijät kohtaavat hoitaessaan 

pakolaisia. Eurooppaan kohdistuneen pakolaiskriisin johdosta kirjallisuuskat-

saukseen valittiin Euroopassa julkaistuja hoitotieteellisiä tutkimuksia. Aineisto 

analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä. 

Opinnäytetyön työelämän tilaaja on Oulun yliopistollinen sairaala (OYS). Opin-

näytetyön aihe on ajankohtainen ja tärkeä, koska eri kulttuureista tulevien ihmis-

ten hoidon tarve ja hoitotyön määrä on lisääntynyt. Opinnäytetyön tuloksia voivat 

hyödyntää terveydenhuollon työntekijät ja hoitoalan opiskelijat sekä tuloksia voi 

hyödyntää monikulttuurisen hoitotyön kehittämisessä.  
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2 PAKOLAISEN JA TURVAPAIKANHAKIJAN HOIDONTARPEET 

Eurooppaan tuli vuonna 2015 pakolaisia enemmän kuin minkään valtion varau-

tumissuunnitelmissa on osattu ennustaa (Kantele ym. 2016, 197). Tästä syystä 

on perusteltua todeta, että myös hoitotyössä ilmenevät haasteet ovat lisäänty-

neet ja erilaistuneet. Muuttuneessa tilanteessa haasteita kohtaavat sekä pakolai-

set että hoitotyöntekijät. Pakolaisten ja turvapaikanhakijat tulevat erilaisista kult-

tuureista, joissa vallitsevat erilaiset tavat, tottumukset ja hoitokäytännöt. (Abdel-

hamid, Juntunen & Koskinen 2010, 14–15.)  

Kunnat vastaavat terveydenhuollon järjestämisestä, jolloin palvelujärjestelmään 

on sovitettava myös pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden hoito ja hoitotyö. Moni-

kulttuuristuvassa Suomessa väestön terveystarpeet muuttuvat, tulevat monimuo-

toisimmiksi ja hyvän hoidon kriteerit laajenevat. Terveysalan palveluorganisaa-

tioiden tulee varmistaa kulttuuritaustaltaan erilaisten potilaiden ja asiakkaiden hy-

vän hoidon toteutuminen. (Abdelhamid ym. 2010, 21–22.) Terveydenhuollon pal-

veluiden piiriin tulevien turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten määrään ja kansal-

lisuuksiin vaikuttavat merkittävimmin lähtömaan kriisitilanteet, sodat, konfliktit ja 

levottomuudet. Afganistan, Irak, Somalia ja Venäjä ovat joka vuosi vuodesta 

2007 lähtien kuuluneet viiden suurimman lähtömaan joukkoon. (Maahanmuuton 

ja kotoutumisen suunta 2011–2014, 42.) 

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden terveyspalvelut voidaan vastaanottolain 

mukaan hankkia ostopalveluina myös yksityiseltä palveluntuottajalta. Alaikäisille 

turvapaikanhakijoille tulee antaa ja järjestää samat terveyspalvelut kuin kunnassa 

asuvalle kotikuntalaissa tarkoitetulla tavalla asuvalle henkilölle. Palveluihin kuu-

luvat esimerkiksi lastenneuvola sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto. (Sosi-

aali- ja terveysministeriö 2016.) 

Suomen pakolaiskiintiöpolitiikassa ei ole tapahtunut muita suuria muutoksia kuin 

vuoden 2014 kiintiön kasvattaminen. Kiintiön kokoa nostettiin 750 henkilöstä 

1050 henkilöön Syyrian konfliktin ja siitä johtuvan laajan humanitaarisen kriisin 

vuoksi. (Maahanmuuton ja kotoutumisen suunta 2011–2014, 49.) Tulevaisuu-

dessa sadat miljoonat ihmiset voivat joutua pakenemaan ilmastonmuutoksen 



7 

 

 

seurauksia, kuten luonnonkatastrofeja, aavikoitumista ja merenpinnan nousua. 

Ilmastopakolaisia on etenkin kehitysmaissa, joihin ilmastomuutos vaikuttaa kaik-

kein voimakkaimmin ja jotka ovat varautuneet siirtolaisten virtaan kaikkein hei-

koimmin. (Ulkoasiainministeriö 2014.)  

Humanitääristen kriisien ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien uusien pakolaisvir-

tojen kasvuun on syytä varautua. Maahan tulijoissa on pakolaisia, joiden taustalla 

voi olla kokemuksia vuosikausien oleskelusta pakolaisleireillä, perheen hajoami-

nen, kidutus tai joutuminen todistamaan läheisen kuolemaa. Traumatisoituneiden 

pakolaisten kohtaaminen ja hoitaminen vaatii hoitotyöntekijöiltä paljon erityis-

osaamista, aikaa ja voimavaroja. (Abdelhamid ym. 2010, 15, 32.) Henkilöstön 

täydennyskoulutuksen pitäisi perustua organisaatioiden tarveanalyysiin siitä, 

mitä osaamista tarvitaan muuttuvissa tilanteissa ja myös nykytilan arvioinnissa 

todettuihin osaamisvajeisiin (Laaksonen & Ollila 2017, 229). 

2.1 Pakolaisen terveyspalveluja määrittävät lait ja ohjeet 

Lainsäädäntö, asetukset ja kansainväliset sopimukset määrittävät pakolaisen ja 

turvapaikanhakijan asemaa ja terveyspalvelujen saatavuutta tulomaassa. Ter-

veyspalveluiden ja hoidon tulisi kuulua yhdenmukaisesti kaikille ihmisille. Ihmisen 

perusoikeudet ankkuroituvat siihen, että kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia lain 

edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan su-

kupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, tervey-

dentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. (Suomen 

perustuslaki 731/1999 2:6 §.)  

Pakolaisten ja turvapaikanhakijan terveyspalveluiden saatavuutta säätelevät 

lainsäädännölliset erityispiirteet ja kansainväliset sopimukset, jotka hoitotyönte-

kijän on hyödyllistä tuntea. Tarttuvien tautien osalta pitää varautua siihen, että 

turvapaikanhakijat ovat pitkällä matkallaan saattaneet jossakin vaiheessa altistua 

taudeille, joita ei tavata heidän koti seudullaan, saatikka Suomessa. Turva-pai-

kanhakijoita hoidettaessa tulisi huomioida taudit, joita esiintyy, kun paljon ihmisiä 

asuu ahtaissa oloissa yhdessä. Paitsi voimassa oleva tartuntatautilaki, myös Eu-

roopan tautikeskus (European Centre of Disease prevention and Control, ECDC) 
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velvoittaa toimimaan nopeasti diagnostiikassa ja toimenpiteissä, jos epäillään 

helposti leviäviä tarttuvia tauteja. (Kantele ym. 2016, 197–198.) 

Käsitteenä pakolaisella tarkoitetaan ulkomaalaista, joka täyttää pakolaissopimuk-

sen 1 artiklan vaatimukset (Ulkomaalaislaki 201/2004 1:3. 11 §) ja pakolaisase-

malla asemaa, joka myönnetään pakolaiseksi tunnustetulle ulkomaalaiselle (Ul-

komaalaislaki 201/2004 1:3. 10 §). Pakolainen on henkilö, jolle on myönnetty tur-

vapaikka jostakin valtiosta (Sisäministeriö 2015). Kiintiöpakolaiseksi kutsutaan 

henkilöä, jolle Yhdistyneet kansakunnat (YK) on myöntänyt pakolaisen aseman 

ja joka kuuluu vastaanottavan maan pakolaiskiintiöön (Sosiaali- ja terveysminis-

teriö 2016). 

Turvapaikanhakijalla tarkoitetaan ulkomaalaista, joka hakee suojelua ja oleske-

luoikeutta vieraasta valtiosta (Sisäministeriö 2015). ”Maassa oleskelevalle ulko-

maalaiselle annetaan turvapaikka, jos hän oleskelee kotimaansa tai pysyvän 

asuinmaansa ulkopuolella sen johdosta, että hänellä on perustellusti aihetta pe-

lätä joutuvansa siellä vainotuksi alkuperän, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn 

yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen johdosta, ja jos 

hän pelkonsa vuoksi on haluton turvautumaan sanotun maan suojeluun” (Ulko-

maalaislaki 301/2004 6:87.1 §). YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistuk-

sen (1948) 14. artiklan kohta 1 mukaan jokaisella vainon kohteeksi joutuneella 

on oikeus hakea turvapaikkaa muissa maissa. (YK:n Ihmisoikeuksien yleismaail-

mallinen julistus 1948, artikla 14, kohta 1.) 

Pakolaisilla ja turvapaikanhakijoilla on yhteisiä maantieteellisiä ja kokemuksellisia 

rajapintoja muun muassa lähtömaasta, tavoista, kielestä ja hoitokulttuurista. Siksi 

pakolaiset ja turvapaikanhakijat eivät ole toisiaan poissulkevia ihmisryhmiä, vaan 

molempia ryhmiä voidaan katsoa samasta viitekehyksestä käsin. Perusteluna yh-

teiselle viitekehykselle on se, että myös turvapaikanhakija saa pakolaisaseman, 

jos hänelle myönnetään turvapaikka. Turvapaikalla tarkoitetaan pakolaiselle tur-

vapaikkamenettelyssä myönnettävää oleskelulupaa. (Ulkomaalaislaki 201/2004 

1:3.14 §.) Ulkomaalaisen henkilön saatua pakolaisstatuksen tai turvapaikan ja 

sen myötä oleskeluluvan, hän on oikeutettu saamaan sosiaali- ja terveydenhuol-

lon palvelut (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015).  
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Laki potilaan asemasta ja oikeuksista sisältää potilaan hoitoon ja kohteluun liitty-

vät tärkeimmät oikeudelliset periaatteet ja nämä tulee huomioida myös silloin, 

kun potilaana on pakolainen. Potilaan äidinkieli, hänen yksilölliset tarpeensa ja 

kulttuurinsa on mahdollisuuksien mukaan otettava hänen hoidossaan ja kohte-

lussaan huomioon. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785, 2:3 §.)  

Vuonna 2004 säädetyn ulkomaalaislain tarkoituksena on toteuttaa ja edistää hy-

vää hallintoa ja pakolaisten oikeusturvaa ulkomaalaisasioissa. Lain tarkoituksena 

on lisäksi edistää kansainvälisen suojelun antamista ihmisoikeuksia ja perusoi-

keuksia kunnioittaen sekä ottaen huomioon Suomea velvoittavat kansainväliset 

sopimukset. (Ulkomaalaislaki 301/2004 1:1 §.) 

Kansainvälistä suojelua annetaan sitä tarvitseville ihmisille. Kansainvälisellä suo-

jelulla tarkoitetaan pakolaisasemaa, toissijaista suojeluasemaa tai suojelun tar-

peen perusteella myönnettävää oleskelulupaa (Ulkomaalaislaki 301/2004 1:3.13 

§). Näiden lisäksi tilapäistä suojelua voidaan antaa henkilölle, joka on joutunut 

pakenemaan asuinmaastaan sotatoimien tai muun väkivaltaisen tilanteen tai ym-

päristökatastrofin seurauksena. Suojelutarve katsotaan tällöin kuitenkin lähtö-

kohtaisesti tilapäiseksi. (Sisäministeriö 2015.)  

Erityisen suojelun tarpeessa ovat ihmiskaupan uhrit. Heidän haavoittuva ase-

mansa on hyvin keskeinen elementti, joka tulee huomioida ihmiskaupan vastai-

sessa työssä ja sitä ohjaavassa sääntelyssä. Valtion olennainen velvollisuus on 

suojella ihmiskaupan uhreja huolellisuusvelvoitteensa mukaisesti. Haavoittuvuus 

on määritelty henkilöön itseensä tai hänen elämäntilanteeseensa liittyväksi as-

pektiksi, joka voi heikentää ihmisen kykyä puolustaa oikeuksiaan. Vaikeassa ti-

lanteessa henkilö saattaa joutua alttiiksi eritasoisille oikeudenloukkauksille. Tä-

män vuoksi haavoittuvassa asemassa olevat ihmisryhmät ja heidän oikeutensa 

ovat erityisen suojelun tarpeessa. (Turkia 2017, 38.) 

Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen 

(Suomen perustuslaki 733/1999 2:22 §). Tämä koskee myös maassa olevia pa-

kolaisia ja turvapaikanhakijoita. Ihmisoikeuksiin kuuluu, että YK:n Ihmisoikeuk-

sien julistuksen (1948) 22 artiklan mukaisesti ”jokaisella on yhteiskunnan jäse-
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nenä oikeus sosiaaliturvaan sekä oikeus kansallisten toimenpiteiden ja kansain-

välisen yhteistyön kautta kunkin maan järjestelmä ja voimavarat huomioon ot-

taen, nauttia hänen ihmisarvolleen ja hänen yksilöllisen olemuksensa vapaalle 

kehittymiselle välttämättömiä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuk-

sia.” (YK:n Ihmisoikeuksien julistus 1948. artikla 22.)  

YK:n Ihmisoikeuksien julistuksen 25. artiklassa todetaan, että ”1. Jokaisella on 

oikeus elintasoon, joka on riittävä turvaamaan hänen ja hänen perheensä tervey-

den ja hyvinvoinnin, ravinnon, vaatetuksen, asunnon, lääkintähuollon ja välttä-

mättömän yhteiskunnallisen huollon osalta. Jokaisella on myös oikeus turvaan 

työttömyyden, sairauden, tapaturman, leskeyden tai vanhuuden sekä muun hä-

nen tahdostaan riippumatta tapahtuneen toimeentulon menetyksen varalta. 2. Äi-

deillä ja lapsilla on oikeus erityiseen huoltoon ja apuun. Kaikkien lasten, riippu-

matta siitä, ovatko he syntyneet avioliitossa tai sen ulkopuolella, tulee nauttia sa-

maa yhteiskunnan suojaa.” (YK:n Ihmisoikeuksien julistus 1948. artikla 25.)  

Välttämättömän toimeentulon ja huolenpidon turvaamiseksi Suomesta turvapaik-

kaa hakevilla ihmisillä on oikeus saada vastaanottopalveluja. Oikeus palveluihin 

jatkuu turvapaikkahakemuksen käsittelyn ajan. Sosiaali- ja terveysministeriö on 

vuonna 2009 julkaissut suosituksen muun muassa pakolaisten ja turvapaikanha-

kijoiden infektiotautien seulonnasta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on 

täydentänyt tätä ohjeistusta ottaen huomioon sen, että kiireellä perustetuissa 

vastaanottokeskuksissa ei ennätetä tehdä heti kaikkea. (Kantele ym. 2016, 197.)  

Kunnilla on lisäksi velvollisuus antaa turvapaikanhakijoille kiireelliset ja välttämät-

tömät terveyspalvelut, kuten välttämätön kroonisten sairauksien hoito, akuutti sai-

rauden hoito sekä äitiysneuvolapalvelut. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016.) 

Suomessa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden terveydenhuollon järjestämi-

sestä vastaa sisäministeriön alainen maahanmuuttovirasto. (Kantele ym. 2016, 

197.) Verrattuna kantaväestöön, pakolaisten terveydenhuollossa ovat vaikutta-

massa erilaiset kulttuuriset ja kulttuurisidonnaiset terveys- ja sosiaaliset käytän-

nöt, lähtömaan olot ja pakomatkalla koetut asiat (Sisäministeriö 2015). 

Terveysongelmissa osa pakolaisista ja turvapaikanhakijoista hakeutuu oma-aloit-

teisesti julkisen terveydenhuollon päivystyspisteisiin saadakseen apua joko 



11 

 

 

akuutteihin tai kroonisiin vaivoihinsa. Hoitohenkilökunta saattaa tällöin kokea 

epävarmuutta etenkin infektiosairauksien osalta. (Kantele ym. 2016, 197.) 

Terveyspalveluiden oikeudenmukaisuuden toteutumista maahanmuuttajien ja 

haavoittuvien ryhmien osalta on tutkittu hyödyntäen tilastoja sekä eri rekistereitä 

vertailtaessa eri etnisten ryhmien palveluihin pääsyä. (Kamppila 2018, 1.) Haa-

voittuvaksi ihmisryhmäksi voidaan katsoa ihmiskaupan uhrit ja paperittomana 

maassa olevat henkilöt. Pakolaisvirtojen ja ihmiskaupan välillä on havaittu selkeä 

yhteys. Pakolaiset ovat elämäntilanteensa vuoksi erityisen haavoittuvassa ase-

massa ja näin ollen he ovat hyvin alttiita ihmiskaupan kaltaiselle hyväksikäytölle. 

(Turkia 2017, 15.) 

Vastuu ihmiskaupan uhrien auttamista jakautuu pääasiassa sisäministeriön, so-

siaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kesken. Valtion vas-

tuulla on ilman kotikuntaa olevien ihmiskaupan uhrien auttaminen. Kunnat taas 

vastaavat niiden ihmiskaupan uhrien auttamisesta, joilla on kotikunta. Myös mo-

net järjestöt auttavat ihmiskaupan uhreja. Ihmiskaupan uhrien auttamisen toi-

meenpanon ohjaus kuuluu Maahanmuuttovirastolle. Sekä aikuisten että alaikäis-

ten ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmässä annetaan uhreille ohjausta sekä 

palvelu- ja tukitoimia. (Maahanmuuton ja kotoutumisen suunta 2011–2014, 50.) 

Oikeudenmukaisuuden toteutumista terveyspalveluissa vähentää potilaiden tai 

perheiden tiedon puute saatavilla olevista palveluista tai se, että yksilö ei osaa tai 

halua hakeutua avun piiriin sitä tarvitessaan. Tärkeää on asiakaslähtöinen ja kult-

tuurisensitiivinen palveluista tiedottaminen palveluihin pääsyn takaamiseksi. 

(Kamppila 2018, 45.)  

Aikuisilla henkilöillä on oikeus kiireelliseen ja välittömään terveydenhoitoon, jota 

käytännössä vaativat esimerkiksi useimmat infektiotaudit (Kantele ym. 2016, 

197). Lisäksi heillä on oikeus saada terveydenhuollon ammattihenkilön arvioimat 

muut välttämättömät terveyspalvelut. Alle 7-vuotiaat käyvät neuvolatarkastuk-

sissa ja kaikille lapsille annetaan rokotukset. Myös haavoittuvassa asemassa ole-

vat, kuten vanhukset, raskaana olevat, vammaiset, pitkäaikaissairaat, ja trauma-

tisoituneet henkilöt saavat tarvitsemansa terveyspalvelut. Turvapaikanhakijalle ja 
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pakolaisena maahan tulleille tehdään vastaanottokeskuksessa terveystarkastus 

ja tartuntatautien seulonta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016.)  

2.2 Pakolainen, terveysongelmat ja hoito 

Pakolaisten terveyteen liittyviä ongelmia on kirjallisuudessa tarkasteltu eri näkö-

kulmista. Muun muassa Kokkosen (2010) mukaan pakolaisten maasta lähtöön, 

pakenemiseen ja uuteen maahan saapumiseen on usein liittynyt traumaattisia 

kokemuksia. Traumaattiset kokemukset tuovat uusia haasteita hoitotyölle ja pa-

kolaisen kohtaamiselle. Vuorovaikutussuhteiden puuttuminen ja niiden muuttu-

minen, uusien tuttavuuksien vähäisyys ja totutusta poikkeavat tavat vaikuttivat 

pakolaisten elämään uudessa kohdemaassa. Henkilö saattoi kokea olevansa 

masentunut ja yksinäinen pienentyneessä vuorovaikutusverkostossaan johtuen 

tutustumisen vaikeudesta uusiin ihmisiin. (Kokkonen 2010, 205–206.) 

Ihmisarvon kunnioittaminen muodostaa potilaan kohtaamisen ja hoidon perustan. 

Pakolaisten ja turvapaikan hakijoiden terveydenhuolto ja sairauden hoito edellyt-

tää terveydenhuollon ammattilaisilta monenlaista tietoa ja taitoa, jotta eri kulttuu-

riympäristöstä tulleita henkilöitä voidaan hoitaa hyvin ja asianmukaisesti. Mah-

dollisimman hyvä hoito ja ymmärretyksi tuleminen ovat omiaan lisäämään poti-

laan luottamusta hoito- ja palvelujärjestelmään. Hoitajan ja potilaan erilainen 

viestintätyyli hoitotyössä voivat jo sinällään aiheuttaa väärinkäsityksiä ja hanka-

loittaa ymmärtää toisiaan. (Abdelhamid ym. 2010, 117.)  

Karttunen (2014) tutkimuksessaan pakolaisäitien kotoutumisesta Suomeen to-

teaa, että kotoutumisen kokemuksiin vaikutti se aika, minkä pakolaisäidit olivat 

viettäneet Suomessa. Äidit olivat tyytyväisiä siihen, etteivät lapset kuole nälkään 

Suomessa ja he arvostivat, että lapset pääsevät hoitoon ja lääkäriin tarvittaessa. 

Äidit totesivat kuitenkin, että lasten kasvattamiseen oli tullut uusia erilaisia haas-

teita eläessään kahden kulttuurin välissä. (Karttunen 2014, 83.) Omasta kulttuu-

risista tulevia tapoja ja noudatettavia ohjeita terveyden edistämiseksi olivat muun 

muassa terveellisenä pidetty ravinto ja lepo. Käyttäytymiseen kiinnitettiin huo-

miota elämän sensitiivisissä vaiheissa, kuten raskauden ja lapsivuoteen aikana. 

(Abdelhamid ym. 2009, 132.) Kotoutumisen tukeminen on tärkeää kielitaidon 
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sekä ja luku- ja kirjoitustaidon parantamiseksi ja tulomaassa selviytymisen kan-

nalta (Castaneda ym. 2012, 11–12). 

Monet sairaudet rasittavat pakolaisina maahan tulleita ihmisiä. Pakolaisleireillä ja 

muuten ahtaasti asuneilla henkilöillä voi olla monia infektio ym. sairauksia. Tur-

vapaikanhakijat ja pakolaiset on katsottava erityisryhmäksi, koska he eivät usein-

kaan ole saaneet kaikkia kansallisen perusrokotusohjelman rokotteita. Erityisen 

tärkeää on huolehtia lasten asianmukaisesta polio- ja tuhkarokkosuojasta jo en-

nen päiväkotiin tai kouluun menemistä. Riskiryhmiin kuuluvat henkilöt saavat 

heille suunnatut rokotukset. (Kantele ym. 2016, 198.) 

Pakolaisten itsemurhavaarasta ja se syistä on tehty tutkimuksia. Pakolaistaustai-

silla henkilöillä vaikuttaa olevan keskimääristä suurempi riski itsensä vahingoitta-

miseen ja itsetuhoinen käytös näyttää olevan yleisempää miehillä kuin naisilla. 

Riskitekijöinä ovat mielenterveyden häiriöt, yksinäisyys, sosiaalinen eristäytymi-

nen ja sosiaalisen tuen puute. Itsetuhoisuudelta voi suojata esimerkiksi uskonto. 

Monissa uskonnoissa itsemurhaa pidetään kiellettynä, eikä sitä nähdä vaihtoeh-

tona. (Goosen ym. 2011, 11, 1–8.)  

Terveyden huollon henkilöstö ja opiskelijat tarvitsevat koulutusta tunnistamaan ja 

hoitamaan asianmukaisesti hyvinkin erilaisin taustoin Suomeen muuttaneiden 

maahanmuuttajien mielenterveysongelmia. Myös sosiaalisilla tekijöillä on vaiku-

tusta mielenterveyteen. Kanssakäyminen maahanmuuttajien ja kantaväestön vä-

lillä näyttäisi vaikuttavan maahanmuuttajien terveydentilaa parantavasti. (Casta-

neda ym. 2012, 149–150.) 

Airola (2013) haastattelututkimuksessaan toteaa, että terveydenhoitajat kokivat 

monikulttuurisissa asiakastilanteissa haasteiksi näkemys-, kieli- ja kulttuurierot. 

Lisäksi mainittiin ongelmaksi vanhojen käytäntöjen joustamattomuuden monikult-

tuurissa hoitotyössä. Hyvään hoitotulokseen pääsy vaatii hoitajilta kulttuurista tai-

toa ja ymmärtämystä toisenlaisesta kulttuurista tulevan henkilön erityisasemaa 

kohtaan. (Airola 2013, 68–72.) 
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Hartikainen (2016) on tutkinut maahanmuuttajataustaisten hoitajien perehdytyk-

sen vaikutusta hoitotyöhön ja työyhteisöön vanhusten hoitoyksiköissä. Perehdyt-

tämisen avulla maahanmuuttajahoitajien ymmärrys ja tietopohja hoitamisesta, or-

ganisaatiosta ja kulttuurista lisääntyivät. Työyhteisössä kulttuurieroista johtuvien 

ristiriitaisuuksien ja työn kuormittavuuden todettiin vähenevän ja suvaitsevuuden 

lisääntyvän. (Hartikainen 2016, 90.) 

Kulttuurisia ristiriitoja voivat aiheuttaa myös erilaiset aikakäsitykset. Suomalai-

sessa yhteiskunnassa suunnitelmallista ajankäyttöä ja täsmällisyyttä arvoste-

taan. Sovittuja aikatauluja noudatetaan ja esimerkiksi lääkärin vastaanotolle saa-

vutaan täsmällisesti. Moniaikaisessa kulttuureissa hoidetaan monia asioita sa-

manaikaisesti ja aikataulut ovat joustavia. Jos ihmissuhteen ylläpitäminen sitä 

vaatii, tehtävät keskeytetään. Terveydenhuollossa erilainen aikakäsitys saattaa 

aiheuttaa ongelmia. Yhteisöllisissä kulttuureissa ongelmatilanteissa ihmiset luot-

tavat ja turvautuvat enemmän lähiyhteisönsä ja sukulaisten kuin viranomaisten 

apuun. Suomalaiseen aikakäsitykseen oppiminen ja täsmällisyyden omaksumi-

nen vievät aikaa. (Abdelhamid ym. 2010, 117–118.)  

Kulttuurisia ristiriitoja voi näyttäytyä odotuksissa terveyspalveluista. Odotukset 

voivat perustua kokemuksiin pakolaisen kotimaassa tai odotuksiin jostain parem-

masta ja erityisen hyvästä palvelusta kohdemaassa. Aikaisemmat kipukokemuk-

set voivat aiheuttaa pelkoa jouduttaessa tutkimuksiin ja hoitoihin. Huolta ja epä-

varmuutta saattavat lisätä myös hoidon kustannukset. (Pakaslahti & Huttunen 

2010, 181.) Sujuvat käytännöt, kuten tulkkauspalvelut, palvelujen helppo saata-

vuus olivat tärkeitä hyväksi koetun hoidon laadun osatekijöitä (Airola 2013, 67). 

Hoitotyössä ilmenevä rasismi on useimmiten peitellyssä muodossa. Se voi näyt-

täytyä vihamielisenä ja torjuvana ja kylmäkiskoisena suhtautumisena tai epäkoh-

teliaana puhutteluna. Eri kulttuureista tulevat ihmiset saatetaan kokea vaikeiksi 

potilaiksi ja asiakkaiksi. Rasismilla tarkoitetaan perinteisen käsityksen mukaan 

ideologiaa, jonka mukaan ihmiset voidaan jakaa syntyperänsä perusteella sosi-

aalisiin ja biologisiin ominaisuuksiin pohjautuviin rotuihin. (Abdelhamid ym. 2010, 

95–96.)  
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Castanedan ym. (2012) tutkimuksessa selvitettiin venäläis-, somalialais-, ja kur-

ditaustaisten aikuisten (n = 3000) terveydentilaa, työ- ja toimintakykyä sekä pal-

velujen tarvetta ja tyytyväisyyttä. Terveydenhuollon haasteita olivat muun mu-

assa lihavuuden ja toimintakykyrajoitteiden ehkäiseminen, vähäisen liikunnan ja 

mahdollisten ravitsemuksen puutteiden korjaaminen. Lisäksi tulisi huomioida 

kansantautien erityisesti diabeteksen ehkäisy ja sen hoidon kehittäminen. (Cas-

taneda ym. 2012, 11–12.) Potilaan lääkehoitoon voi liittyä eettisiä ongelmia. Po-

tilaalle annetaan liikaa tai liian vähän lääkkeitä. Liian vähäinen lääkitys koskee 

monesti kipulääkitystä, jos ei osata arvioida kivun luonnetta tai sen voimakkuutta, 

tai potilaan kertomusta kivun voimakkuudesta ei uskota. (Laaksonen & Ollila 

2017, 164.) 

Turvapaikanhakijat ovat pitkään kestäneen matkustamisensa aikana saattaneet 

jossakin vaiheessa altistua taudeille, joita ei tavata heidän kotiseudullaan, saa-

tikka Suomessa. Turvapaikanhakijoita hoidettaessa tulisi huomioida taudit, joita 

esiintyy, kun paljon ihmisiä asuu ahtaissa oloissa yhdessä. Paitsi voimassa oleva 

tartuntatautilaki, myös Euroopan tautikeskus (European Centre of Disease pre-

vention and Control, ECDC) velvoittaa toimimaan nopeasti diagnostiikassa ja toi-

menpiteissä, jos epäillään helposti leviäviä tarttuvia tauteja. (Kantele ym. 2016, 

197–198.) 

2.3 Hoitotyö kirjallisuuden valossa 

Hoitaminen on ihmisen terveyden edistämiseen tähtäävää inhimillistä toimintaa 

(Eriksson ym. 2012, 4). Hoitotyö määritellään toiminnaksi, joka perustuu tutkit-

tuun tietoon, ammatilliseen kokemukseen tai käytänteisiin ja se on terveysalan 

ammattilaisen antamaa hoitoa. Hoitotyön tavoitteena on edistää, ylläpitää tai pa-

lauttaa ihmisen terveyttä. Hoitotyössä huomioidaan ihmisen psyykkiset, fyysiset, 

sosiaaliset sekä hengelliset tarpeet. Hoitotyön menetelmiä vaihdellaan ihmisen 

terveydentilan, toimintakyvyn, elämäntilanteen ja ympäristön mukaan. (Kokkinen 

& Maltari-Ventilä 2009, 77–78.) Eriksson ym. (2012) esittävät, että hoitotyö on 

monipuolista palvelua, johon kuuluvat potilaan ongelmien tunnistaminen, toimin-
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tatapojen valitseminen sekä hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi. Lisäksi hoi-

totyön tavoitteena on ihmisen terveyden edistäminen tai terveydentilan palautta-

minen, säilyttäminen tai molemmat. (Eriksson ym. 2012, 74–75.) 

Laki terveydenhuollon ammattilaisista ohjaa ammattihenkilöiden käytäntöjä ja 

hoitotyön toimintoja (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994). Pako-

laisten ja turvapaikanhakijoiden elämäntilanteeseen liittyvät vahvasti eettiset ky-

symykset ja näkökohdat, jotka vaihtelevat kulttuurista toiseen ja poliittisten tilan-

teiden mukaan (ETENE-julkaisut 2001). Sairaanhoitajat kohtasivat hoitotyössä 

haastavia tilanteita oikeudenmukaisuuteen ja maahanmuuttajiin liittyen. Maahan-

muuton lisääntyessä on tärkeää, että hoitohenkilökunnalla olisi mahdollisuus 

saada tukea työhönsä. Vahva ja selkeä arvoperusta, johon nojata eettisesti haas-

tavissa tilanteissa oli hyödyksi. Esimiesten rooli toiminnan suuntaajana sekä pe-

riaatteiden asettajana oli tärkeä ja merkityksellinen. (Kamppila 2018, 50.) 

Sairaanhoitajan ammattitaitovaatimukset velvoittavat, että sairaanhoitajalla tulee 

olla tiedollisia, taidollisia ja asenteellisia valmiuksia. Hoitotyöntekijä tarvitsee 

myös työyhteisön toimintaan liittyviä valmiuksia, jotta hän selviää jokapäiväisestä 

työstä potilaan parhaaksi. (Laaksonen & Ollila 2017, 159.)  

Pakolaisten parissa tehtävä hoitotyö on monikulttuurista hoitotyötä. Sainola-Rod-

riguezin (2007) mukaan monikulttuurisuudella tarkoitetaan potilaan kulttuurin, 

kansallisuuden ja etnisen taustan, mutta myös erilaisen sosiaalisen todellisuuden 

tuomaa erilaisuutta (Sainola-Rodriguez 2007, 217). Monikulttuurinen hoitotyö on 

erilaisista kulttuureista tulevien ihmisten parissa tehtävää hoitotyötä. Sekä asiak-

kaat että työntekijät voivat olla erilaisista kulttuureista tai etnisistä ryhmistä. Mo-

nikulttuurisissa hoitosuhteissa ja hoitoyhteisössä otetaan huomioon ihmisten kult-

tuuriset lähtökohdat ja kanssakäymiselle on ominaista yhdenvertaisuus, tasa-ar-

voisuus ja erilaisuuden kunnioittaminen. (Abdelhamid ym. 2010, 18–19.) 

Airolan (2013) tutkimuksessa terveydenhoitajat osoittivat kyllä olevansa tietoisia 

siitä, että maahanmuuttajien ajattelu, käyttäytyminen ja käsitykset eivät perustu 

välttämättä samanlaiselle maailmankuvalle eivätkä samanlaisille kulttuurisille 

asenteille tai normeille kuin heidän omansa. Haasteita esiintyi etenkin kieleen ja 
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kommunikaation liittyen ja usein ristiriidat selittyivät niiden lisäksi erilaisilla näke-

myksillä ja kokemuksilla. (Airola 2013, 73.) 

Eettiset periaatteet ohjaavat myös pakolaisten parissa tehtävää hoitotyötä. Poti-

laita tulee hoitaa ihmisarvoa, itsemääräämisoikeutta ja yksilöllisyyttä kunnioit-

taen. Hyvä ammattitaito, potilaan hyvinvointia edistävä työilmapiiri, yhteistyö ja 

ammattihenkilöiden keskinäinen avunanto helpottavat hoitotyön käytännön toi-

mintaa. (ETENE-julkaisuja 2011, 5-6.)  

Potilaalla on lailla suojattu oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoi-

toon. Hoitotilanteiden miettiminen potilaan näkökulmasta auttaa hoitohenkilökun-

taa huomaamaan toiminnan kriittiset kohdat. (Laaksonen & Ollila 2017, 163.) 

Maahan saapuneilla turvapaikanhakijoilla yleisiä sairauden oireita ovat erilaiset 

vatsavaivat, joiden aiheuttajien kirjo voi olla moninainen. Pitkittyneiden oireiden 

taustalta kannattaa etsiä suolistoloisia. Ihotaudeista tavallisimpia ovat bakteeri- 

ja sieni-infektiot, mutta joskus on syytä epäillä myös harvinaisempia tauteja, ku-

ten leishmaniaasia tai lepraa. (Kantele ym. 2018, 197.) 

Potilasvaihtuvuuden yhä edelleen nopeutuessa potilasohjausosaaminen on tär-

keä osa hoitajan omaa ammatillista tehtävänkuvaa ja vastuuta työstään (Tervo-

Heikkinen, Saaranen, Huurre & Turunen 2018,187). Sosiaali- ja terveydenhuol-

lossa vuorovaikutuksen näkökulmasta erityisenä haasteena on nähtävä moniam-

matillisuus. Miten voidaan hallita eri ammattiryhmien välinen vuorovaikutus sekä 

yhteistyö? Yhteistyön vaikeuksista huolimatta tavoite on hoitotyössä yhteinen, eli 

se on potilaan ja asiakkaan terveyden edistäminen, sairauksien tutkiminen ja 

hoito ja kärsimyksen lievittäminen. Hyvillä vuorovaikutus- ja kohtaamisentaidoilla 

parannetaan mahdollisuuksia aina haasteellisemmaksi muuttuvissa hoitotyön 

tehtävissä. (Silvennoinen 2004, 17.) 
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3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITE JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT 

Opinnäytetyön tarkoitus oli kuvailla pakolaisten kokemia haasteita terveyden-

huollon palveluissa ja kuvailla niitä haasteita, mitä hoitotyöntekijät kohtaavat hoi-

taessaan pakolaisia. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa hoitotyössä il-

menevistä haasteista monikulttuurisen hoitotyön kehittämiseksi. 

Tutkimustehtävänä oli saada vastaukset kysymyksiin: 

1. Mitkä asiat pakolaiset kokevat haasteellisiksi ollessaan hoidettavana tai 

asiakkaana eri terveydenhuollon yksiköissä? 

2. Mitä haasteita hoitotyöntekijät kohtaavat hoitaessaan pakolaisia? 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄ 

Tämä opinnäytetyö kuuluu laadulliseen, kvalitatiiviseen tutkimusperinteeseen. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen avulla on mahdollista lisätä ymmärtämystä tutkimuk-

sen kohteena olevasta ilmiöstä. Monia hoitamisen ilmiöitä ei voida mitata ainoas-

taan määrällisesti tai tutkia tietoa havainnoimalla. Ilmiön ymmärtämiseksi tarvi-

taan myös ihmisten omia kuvauksia. Hoitotyössä ja terveydenhuollossa tarvitaan 

tietoa terveyden ja sairauden kokemuksista, hoitokokemuksista ja ihmisten niille 

antamista merkityksistä. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 57.)  

Tutkimusmenetelmäksi valittiin kuvaileva kirjallisuuskatsaus, joka soveltuu käy-

tettäväksi menetelmällisenä ratkaisuna laadullisessa opinnäytetyössä. Se on tut-

kimusmenetelmä, jonka avulla voidaan selvittää, mitä tutkittavasta aiheesta jo 

tiedetään (Fitzgerald & Rumrill 2005; Polit & Beck 2012). Kirjallisuuskatsaukset 

voivat kuulua sekä kvantitatiiviseen että kvalitatiiviseen tutkimusperinteeseen 

(Ikonen, Isojärvi & Malmivaara 2009, 3209–3214.) Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

on yksi yleisimmin käytetyistä kirjallisuuskatsauksen perustyypeistä. Kuvaileva 

kirjallisuuskatsaus on luonteeltaan yleiskatsaus, jota tarkat säännöt eivät rajoita. 

Aineistot voivat olla laajoja ja aineiston valintaa eivät rajoita menetelmälliset 

säännöt. Tutkittava ilmiö pystytään kuitenkin kuvaamaan laajasti ja tarvittaessa 

aineistosta pystytään luokittelemaan tutkittavan ilmiön ominaisuuksia. (Salminen 

2011, 6–15.) Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa tuotettu ilmiölähtöinen kuvai-

leva tieto mahdollistaa tutkittavan ilmiön kriittisen tarkastelun eri näkökulmista 

(Rumrill & Fitzgerald 2001). 

4.1 Kuvaileva kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä 

Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa kuvailun muodostamisen ja rakentamisen 

tavoitteena on jäsentyneen kokonaisuuden ja synteesin luominen aineiston ana-

lyysin pohjalta (Fitzgerald & Rumrill 2005) ja kuvailun esittäminen on luonteeltaan 

aineistolähtöistä (Baumeister & Leary 1997).  

Kuvailevat kirjallisuuskatsaukset kertovat tai kuvaavat aiheeseen liittyvää aiem-

paa tutkimusta, sen laajuutta, syvyyttä ja määrää. Kirjallisuuskatsauksia tehdään 
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erilaisiin tarkoituksiin, siksi niiden tekotavat ja nimitykset eroavat hieman toisis-

taan. Kirjallisuuskatsauksella kartoitetaan sitä, millaista tietoa joltakin rajatulta 

alueelta on olemassa. Yleensä haetaan vastausta johonkin kysymykseen, kuten 

tutkimusongelmaan. Kirjallisuuskatsaus voi olla artikkeli, esitelmä tai opinnäyte-

työn osa, jossa käydään analyyttisesti lävitse mitä tarkasteltavasta ilmiöstä tiede-

tään. (Ikonen ym. 2009, 3209.)  

Kirjallisuuskatsauksen avulla hahmotetaan opinnäytetyön aihepiirin kokonai-

suutta. Sen avulla saadaan tietoa siitä, miten paljon tutkimustietoa on olemassa 

sekä millaisesta näkökulmasta ja millaisin menetelmin aihetta on tutkittu. Kirjalli-

suuskatsaus pitää sisällään tyypilliset osat, jotka ovat kirjallisuuden haku, (kriitti-

nen) arviointi ja aineiston perusteella tehty analyysi. Aikaisempien tutkimusten 

keskeisistä löydöksistä ja tuloksista muodostetaan synteesi ja tehdään johtopää-

tökset. Jokaisella katsaustyypillä on omanlaisensa hienojakoiset erot katsauksen 

tarkoituksen, aineistonhankinnan, määrittelyn ja analyysimenetelmän osalta. 

(Stolt, Axelin & Suhonen 2016, 8–17.) 

4.2 Tiedonkeruu 

Kirjallisuuskatsauksen tiedonhaku tehtiin Lapin ammattikorkeakoulun Finna-jär-

jestelmän sähköisistä tietokannoista. Tiedonhakuja tehtiin tammi- ja helmikuussa 

2019 Cinahl, PubMed- Medic- ja Melinda -tietokannoista MeSH-hakusanoilla re-

fugee, asylum seeker, nursing, care, multi-culture, health care, patient ja challen-

ges. Kansallisten tutkimusten tiedonhaussa käytettiin hakusanoina pakolainen, 

turvapaikanhakija, hoitotyö, hoito, monikulttuurisuus, terveydenhoito, potilas ja 

haasteet.  

Kirjallisuushaut tehtiin kotoa etäyhteydellä niihin koulun tietokantoihin, joista ole-

tettiin saatavan oleellista tietoa tutkimuskysymysten kannalta. Haut toteutettiin 

sekä suomen- että englanninkielellä. Tiedonhakua täydennettiin käyttämällä in-

ternetin hakukoneita ja hyödynnettiin kirjaston palveluita. Aineisto kerättiin säh-

köisistä maksuttomista julkaisuista. 

Aineiston valintakriteereinä olivat vuosina 2009–2018 opinnäytetyön aihepiiristä 

julkaistut kotimaiset ja kansainväliset artikkelit ja tutkimukset. Tutkimuksista ja 
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artikkeleista piti olla saatavissa koko teksti (Full text) ja tutkimuksen tuli koskea 

pakolaisen terveyden- ja sairaanhoitoa ja niihin liittyviä haasteita. Aineisto rajattiin 

koskemaan Euroopassa julkaistuja tutkimuksia ja artikkeleita. Ilmiötä haluttiin ku-

vata juuri Euroopan alueella, missä vallitsee suuri pakolaiskriisi. Amerikkalaisissa 

julkaisuissa huomio kiinnittyi siihen, että niissä oli yleensä tarkat tekijänoikeuskri-

teerit ja osa julkaisuista oli maksullisia.  

Poissulkukriteereinä olivat ennen vuotta 2009 julkaistut tutkimukset ja sekä tutki-

mukset, joista ei ollut saatavilla koko tekstiä. Tutkimukset, jotka eivät koskeneet 

pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden terveyden- ja sairaanhoitoa ja niihin liittyviä 

haasteita ja jotka oli julkaistu muualla kuin Euroopassa rajattiin pois. Lisäksi ai-

neistosta rajattiin pois opinnäytetyöt. Taulukossa 1 on kuvattu aineiston sisään-

otto- ja poissulkukriteerit. 

Taulukko 1. Aineiston sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

 

  

Sisäänottokriteerit Poissulkukriteerit 

Vastaa tutkimuskysymykseen Ei vastaa tutkimuskysymykseen 

Tieteellinen artikkeli/julkaisu/väitöskirja 
Opinnäytetyöt  

Julkaistu vuosina 2009–2018 Julkaistu ennen vuotta 2009 

Julkaistu suomen tai englannin kielellä 
Julkaistu muulla kuin suomen tai 

englannin kielellä 

Julkaisu koskee tai siitä löytyy yhteys 
pakolaisen ja turvapaikan hakijan ter-
veyden ja sairaanhoitoon ja niihin liitty-
viin haasteisiin 

Julkaisu ei koske tai siitä ei löydy 
yhteyttä pakolaisen ja turvapaikan-
hakijan terveyden- ja sairaanhoi-
toon ja niihin liittyviin haasteisiin 

Koko teksti saatavilla Osa tekstistä saatavilla 

Eurooppalainen tutkimus/julkaisu Julkaistu muualla kuin Euroopassa 

Maksuton julkaisu Maksullinen julkaisu 
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Tiedonhaussa Lapin ammattikorkeakoulun tietokannoista käytettiin useita haku-

kenttiä ja ryhmiä samalla kerralla AND tai OR -sanojen avulla. Taulukossa 2 on 

kuvattu kirjallisuuskatsauksen aineiston tiedonhaku ja käytetyt hakusanat. 

Taulukko 2. Tiedonhaku eri tietokannoista 

 

TIETOKANTA ja hakusanat Hakusa-

noilla  

löydetyt tu-

lokset 

Otsikon ja tiivis-

telmän  

perusteella vali-

tut tutkimukset 

Koko tekstin 

perusteella 

hyväksytyt 

tutkimukset 

Cinahl EBSCO e-journals 

refugee, asylum seeker, nursing, care, 

multi-culture, health care, patient, chal-

lenges 

185 39 1 

 

 

PubMed 

refugee, asylum seeker, nursing, care, 

multi-culture, health care, patient, chal-

lenges 

1 142, ra-

jauksen jäl-

keen 143 

20 2 

 

 

journal.fi 

pakolainen, turvapaikanhakija, hoitotyö, 

hoito, monikulttuurisuus, terveydenhoito, 

potilas, haasteet 

5 5 4 

 

Manuaalinen haku 

pakolainen, turvapaikanhakija, hoitotyö, 

hoito, monikulttuurisuus, terveyden-

hoito, potilas, haasteet 

6 6 2 

 

 

emagz 

pakolainen, turvapaikanhakija, hoitotyö, 

hoito, monikulttuurisuus, terveydenhoito, 

potilas, haasteet 

1 

 

1 

 

1 

 

Medic 

pakolainen, turvapaikanhakija, hoitotyö, 

hoito, monikulttuurisuus, terveydenhoito, 

potilas, haasteet 

0 0 0 

Melinda 

pakolainen, turvapaikanhakija, hoitotyö, 

hoito, monikulttuurisuus, terveyden-

hoito, potilas, haasteet 

0 0 0 
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Hakutoiminnoilla saatiin esille paljon materiaalia, mutta suuri osa rajautui jo ot-

sikkotasolla pois. Cinahl EBSCO e-journals -tietokannasta löytyi hakutermeillä 

185 viitettä. Hakutuloksista katsottiin otsikot ja mikäli julkaisu näytti alustavasti 

täyttävän sisäänottokriteerit, luettiin tiivistelmä ja koko teksti, mikäli se oli saata-

villa. Alustavan tarkastelun jälkeen hakutuloksiksi jäi 39 artikkelia ja julkaisua. 

Lopullisessa tarkastelussa näistä valittiin kirjallisuuskatsaukseen yksi artikkeli. 

PubMedista tehtiin haut jokaisella hakusanalla erikseen ja hakuryhmänä. Kirjalli-

suusviitteitä tuli aluksi 1 142. Hakua ryhmiteltiin ja rajattiin tietokannan suodatti-

milla niin, että päästiin 143 kirjallisuusviitteeseen. Julkaisuista luettiin otsikko, tii-

vistelmä ja myös koko teksti, mikäli tutkimuksessa näytti olevan oleellista tietoa 

opinnäytetyön kannalta. Lähempään tarkasteluun otettiin 20 artikkelijulkaisua. 

Näistä kaksi täytti sisäänottokriteerit. 

Aineistoa haettiin lisäksi manuaalisesti aihetta käsittelevien julkaisujen lähdeluet-

teloista, eli niistä lähdeviitteistä, jotka liittyivät tämän opinnäytetyön aihepiiriin. 

Näistä kuuteen tutkimukseen perehdyttiin tarkemmin ja niistä valittiin mukaan 

kaksi väitöskirjaa, jotka olivat saatavana myös sähköisistä tietokannoista.  

Kotimaisten julkaisujen löytäminen osoittautui haasteelliseksi, sillä aihetta suo-

raan käsitteleviä julkaisuja oli saatavilla vähän. Useiden hakutoimintojen jälkeen 

verkkohakuna journal.fi- tietokannasta saatiin viisi kotimaista artikkelia, joista 

neljä otettiin mukaan kirjallisuuskatsaukseen. Finnan eMagz -tietokannasta Tut-

kiva hoitotyö saatiin yksi sisäänottokriteerit täyttävä artikkeli. Medicistä ja Melinda 

-tietokannoista ei saatu esille tutkimuskysymyksiin soveltuvaa tutkimusta.  

Hakutulosten perusteella voidaan sanoa, että pakolaisuuden haasteita hoito-

työssä on tutkittu ainakin Euroopassa vähän. Kaikki kirjallisuuskatsaukseen vali-

tut eurooppalaiset artikkelit ja julkaisut eivät käsitelleet suoranaisesti tutkittavaa 

aihetta, mutta antoivat silti vastauksia tutkimuskysymyksiin. Sinivuo ja Paavilai-

nen (2011, 36) ovat todenneet Jonesiin (2004) viitaten, että kattavan aineiston 

saamiseksi suositellaan myös aihetta sivuavien julkaisujen ottamista mukaan sil-

loin, kun aiheesta on tehty vähän tutkimusta. Kirjallisuuskatsaukseen valikoituivat 

ne 10 julkaisua, jotka parhaiten vastasivat tutkimuskysymyksiin ja jotka täyttivät 

sisäänottokriteerit. Mukaan valikoitui kahdeksan artikkelia ja kaksi väitöskirjaa. 
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Liitteessä 1 on esitetty taulukko, johon on koottu laajemmin kirjallisuuskatsauk-

sen aineisto, niiden keskeinen sisältö ja tulokset. Taulukossa 3 on esitetty kirjal-

lisuuskatsauksen tutkimukset. 

Taulukko 3. Kirjallisuuskatsaukseen valitut tutkimukset 

 

Tekijä/tekijät Vuosi Tutkimuksen nimi ja tietokanta 

Sainola-Rodriguez, K  2009 Transnationaalinen osaaminen Uusi terveyden-

huoltohenkilöstön osaamisvaatimus  

Suurmond J, Seeleman C, 

Rupp I, Goosen S & Stronks 

K  

2010 Cultural competence among nurse practitioners 

working with asylumseekers  

Mulder R, Koivula M & Kau-

nonen M 

2015 Hoitohenkilökunnan monikulttuurinen osaaminen 

–pilottitutkimus 

Klemetti R, Seppänen J, Ma-

tikka, A & Surcel, H-M  

2017 Ulkomaalaistaustaisten nuorten seksuaali- ja li-

sääntymisterveystietämys Kouluterveysky-

selyssä 2015  

Weiste-Paakkanen A, Jokela 

S, Kytö S, Koponen P, Casta-

neda A, Larja L & Nieminen T  

2017 Ulkomaalaistaustaisen väestön terveys- ja hyvin-

vointitutkimukset – Ulkomaalaistaustaisen kent-

tähenkilöstön kokemuksia  

Kuusio H, Nykänen E, & Kes-

kimäki I 

2017 Paperittomien oikeudet terveyspalveluihin Suo-

messa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa  

Mangrio E & Sjögren-Forss K 2017 Refugees' experiences of healthcare in the host 

country: a scoping review  

Mangrio E & Persson K 2017 Immigrant parents' experience with the Swedish 

child health care system: A qualitative study  

Snellman O, Seikkula J, 

Wahlström J & Kurri K  

2017 Aikuisten turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten 

mielenterveyden ja psyykkisten ongelmien eri-

tyispiirteet  

Eklöf, N 2018 Somali asylum seekers and refugees in Finnish 

heath care - focus on privacy and the use of in-

terpreters  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691710000626?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691710000626?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691710000626?via%3Dihub#!
http://web.b.ebscohost.com.ez.lapinamk.fi/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJPta6wTq%2bk63nn5Kx95uXxjL6orVGtqK5Jt5a2UrKruEuxlr9lpOrweezp33vy3%2b2G59q7UbersE%2burLFIpOLfhuWz44ak2uBV4d%2fsSq6c8nnls79mpNfsVa%2bmslGxpq9KtZzkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&vid=2&sid=7d048bbf-6e5c-4852-8c7c-7eed6e89745a@pdc-v-sessmgr03
http://web.b.ebscohost.com.ez.lapinamk.fi/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJPta6wTq%2bk63nn5Kx95uXxjL6orVGtqK5Jt5a2UrKruEuxlr9lpOrweezp33vy3%2b2G59q7UbersE%2burLFIpOLfhuWz44ak2uBV4d%2fsSq6c8nnls79mpNfsVa%2bmslGxpq9KtZzkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&vid=2&sid=7d048bbf-6e5c-4852-8c7c-7eed6e89745a@pdc-v-sessmgr03
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mangrio%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29216876
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sj%C3%B6gren%20Forss%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29216876
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mangrio%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28249606
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Persson%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28249606
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4.3 Aineiston analyysi 

Aineisto analysoitiin induktiivisella, aineistolähtöisellä sisällön analyysillä. Sisäl-

lön analyysi eli dokumenttien analyysi on menetelmä, jolla voidaan analysoida 

laadullisia aineistoja systemaattisesti järjestämällä, kuvailemalla ja kvantifioimalla 

tutkittavia ilmiöitä. Analyysin tekemiseksi ei ole olemassa yksityiskohtaisia sään-

töjä, mutta on olemassa tietynlaisia ohjeita prosessin etenemiseen. (Kyngäs & 

Vanhanen 1999, 5.) Sisällönanalyysillä pyritään saamaan kuvaus tutkittavasta il-

miöstä tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. Sisällönanalyysiä on perusteltua käyt-

tää analyysimenetelmänä, koska se soveltuu kielellisiä ilmauksia sisältävien do-

kumenttien analysointiin. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 3–12; Polit & Hunger 1999.) 

Aineistolähtöinen analyysiprosessi kuvataan aineiston pelkistämisenä, ryhmitte-

lynä ja abstrahointina, mikä on aineiston käsitteellistämistä. Induktiivisessa, ai-

neistolähtöisessä sisällönanalyysissä aineisto ohjaa analyysin rakentumista. Ai-

neistoa pelkistetään kysymällä aineistolta tutkimustehtävän mukaisia kysymyk-

siä. Aineistoa luetaan läpi useampaan otteeseen, jonka jälkeen alkuperäisistä il-

mauksista muodostetaan pelkistettyjä ilmauksia tutkittavasta ilmiöstä. (Kyngäs & 

Vanhanen 1999, 5.) 

Pelkistämisellä tarkoitetaan sitä, että aineistosta koodataan ilmaisuja, jotka liitty-

vät tutkimustehtävään. Ryhmittelyvaiheessa pelkistetyistä ilmaisuista yhdiste-

tään ne asiat, jotka näyttävät kuuluvan yhteen ja luokitellaan alakategorioihin, 

jotka yhdistetään yläkategorioiksi. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 3–12; Elo & Kyn-

gäs 2008, 107–115.) Abstrahoinnissa muodostetaan yleiskäsitteiden avulla tutki-

muskohteen kuvaus. Lopputuloksena tuotetaan tutkittavaa ilmiötä kuvaavia kate-

gorioita, käsitteitä, käsitekartta tai malli, joilla tässä yhteydessä tarkoitetaan tut-

kittavaa ilmiötä kuvailevaa kokonaisuutta. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 4–5.)  

Analyysin aluksi kirjallisuuskatsaukseen valitut tutkimukset luettiin huolellisesti 

läpi. Analyysiin valittiin tutkimusten tuloksista, tulkintaosioista ja sisällöistä haas-

teita kuvaavia lausumia. Haasteita ei rajattu koskemaan mitään terveydenhuollon 

erikoisalaa, koska haluttiin saada mahdollisimman laajasti esille erilaisia haas-
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teita tutkittavasta ilmiöstä. Ilmaisut ja lausumat tiivistettiin pelkistetyiksi ilmai-

suiksi. Saman sisältöiset pelkistetyt ilmaisut ryhmiteltiin ja niistä muodostettiin 

alakategoriat. Analyysin seuraavassa vaiheessa alakategorioista muodostettiin 

yläkategoriat. Tässä opinnäytetyössä ei analysoitu kirjallisuuskatsauksen aineis-

ton tutkimusmetodeja, koska metodien analysoinnilla ei olisi saatu esille tutkimuk-

sen kannalta oleellista tietoa. 

Tutkimuskysymys ”Mitkä asiat pakolaiset kokevat haasteellisiksi ollessaan hoi-

dettavana tai asiakkaana eri terveydenhuollon yksiköissä” ohjasi sisällön analyy-

siä pakolaisen näkökulmasta. Liitetaulukossa 2 on kuvattu koko analyysiprosessi 

pakolaisten näkökulmasta. Esimerkki sisällönanalyysistä esitetään taulukossa 4.  

Taulukko 4. Esimerkki sisällönanalyysistä. Pakolaisen näkökulma. 

  

Alkuperäinen 

lause/ilmaisu 

Pelkistetty  

ilmaisu 

Alakategoria Yläkategoria Yhdistävä 

kategoria 

The nurse ex-
plained, when she 
told them she 
didn't understand. 

Potilas ei ym-
märtänyt 

Kielivaikeudet- 
ja vuorovaiku-
tuksen ongel-
mat 

Viestinnän on-
gelmat 

Pakolaisen koke-
mat haasteet 

Kielivaikeudet ja 
tiedon saamisen 
vaikeudet voivat 
estää tai vaikeut-

taa oikean palve-

lun valitsemista. 

Kieli- ja tiedon 
saamisen vai-
keudet  

   

They were having 
problems commu-
nicating with he-
alth professionals. 

Kommunikaatio-
ongelmat ter-
veydenhuollon 
ammattilaisten 
kanssa 

   

They experienced 
difficulties finding 
interpreters.  

Kokemus tulk-
kien löytämisen 
vaikeudesta 

   

Language barriers 
often force child-
ren to act as 
translators for the 
parents. 

Lapset vanhem-
piensa tulkkeina 
kieliesteistä joh-
tuen 

   

Vuorovaikutuksen 
ongelmat voivat 
vaikeuttaa oikean 
palvelun valitse-
mista 

Vuorovaikutuk-
sen ongelmat 
vaikeutena ter-
veyspalvelun 
valitsemisessa 
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Tutkimuskysymys ”Mitä haasteita hoitotyöntekijät kohtaavat hoitaessaan pakolai-

sia” ohjasi sisällön analyysiä hoitotyöntekijän näkökulmasta. Liitetaulukossa 3 on 

kuvattu analyysiprosessi kokonaisuudessaan hoitotyöntekijöiden näkökulmasta. 

Esimerkki sisällönanalyysistä esitetään taulukossa 5.  

Taulukko 5. Esimerkki sisällönanalyysistä. Hoitotyöntekijöiden näkökulma  

 

Sisällön analyysillä kirjallisuuskatsauksen aineistosta muodostettuja tuloksia tar-

kastellaan seuraavaksi erikseen sekä pakolaisen että hoitotyöntekijän näkökul-

mista. Yhdistäviksi kategorioiksi nimettiin tutkimuskysymysten mukaan pakolai-

sen kokemat haasteet ja hoitotyöntekijän kohtaamat haasteet. 

Alkuperäinen 

lause/ilmaisu 

Pelkistetty  

ilmaisu 

Alakate-

goria 

Yläkate-

goria 

Yhdistävä 

kategoria 
Pakolaiset kärsivät mie-

lenterveyden häiriöistä. 

Mielenterveyden 

häiriöt,  

Psyykkiset sai-

raudet 

Terveyteen liit-

tyvät haasteet 
Hoitotyöntekijän 

kohtaamat 

haasteet 

Children face an increa-

sed risk sleep problems  
Lisääntyneet 

unihäiriöt 
   

Pakolaiset kärsivät ylei-

sestä huonovointisuu-

desta. 

Yleinen huonovointi-

suus 
   

Nurses encountered fa-

mily members from de-

pression. 

Haasteena masen-

nus 
   

Children face an increa-

sed risk of infections,  
Lasten lisääntynyt 
infektioriski  

Fyysiset sai-

raudet 
  

Children face an increa-

sed risk intentional and 

unintentional injuries. 

Lasten tahallisten ja 

tahattomien vammo-

jen riski 

   

Nurses encountered fa-

mily members physical 

conditions such as 

eczema, gastritis and ge-

neralized body pain. 

Haasteena eksee-

man, gastriitin ja ke-

hon kipujen havait-

seminen 

   

Sairaanhoitajat mainitsi-

vat, että oli hyödyllistä 

saada tietoa sairauksien, 

kuten malarian, matojen, 

tartuntatautien, kuten 

HIV:n ja muiden seksuaa-

lisesti levitettävien sai-

rauksien, hammasongel-

mien, kroonisten sairauk-

sien, rokotusten ja hemo-

patologioiden, kuten sirp-

pisolun tai talassemian, 

esiintyvyydestä.  

Tiedon tarve poti-

laan alkuperämaan 

harvinaisista sai-

rauksista  
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5 TULOKSET 

Pakolaisen kokemat haasteet terveyspalveluissa liittyivät viestinnän ongelmiin, 

johon liittyi kielivaikeudet- ja vuorovaikutuksen ongelmat ja puutteet tulkkipalve-

luissa. Ennakkoluulot, syrjintä ja rasismi, yksityisyyden loukkaaminen ja leimau-

tumisen pelko rasittivat pakolaisen elämää. Monenlaiset terveysongelmat, psyyk-

kiset ja fyysiset sairaudet ja vaikeus ymmärtää hoitotoimenpiteitä koettiin haas-

teina. Paperittomat henkilöt olivat eriarvoisessa asemassa terveyspalvelujen 

saatavuuden suhteen. Pakolaiset ilmaisivat tarvitsevansa kriittisissä elämäntilan-

teissa tukea ja huomiointia terveydenhuollon ammattilaisilta. Kuviossa 1 on esi-

tetty pakolaisen kokemat haasteet. 

 
 
Alakategoria  Yläkategoria Yhdistävä 
     kategoria  
      
Kielivaikeudet  Viestinnän  Pakolaisen 

Vuorovaikutuksen ongelmat ongelmat  kokemat 

Tulkkipalveluiden ongelmat   haasteet 

       

Ennakkoluulot  Rasismi 
Syrjintä 
Yksityisyyden loukkaukset 
Leimautumisen pelko 
 
Terveysongelmat 
Hoitamisen haasteet  Terveysongelmat ja hoito 
 
Paperittomien eriarvoinen Eriarvoisuus 
asema terveyspalveluissa  

Tuen ja huomion tarve      
terveydenhuollon ammattilaisilta Tuen ja huomioinnin tarve 

 

Kuvio 1. Pakolaisen kokemat haasteet   
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Hoitotyöntekijöiden kohtaamat haasteet liittyivät viestinnän haasteisiin, joita olivat 

kielivaikeudet sekä vuorovaikutuksen ja tulkkipalveluiden ongelmat. Työyhtei-

söissä esiintyi jonkin verran ennakkoluuloja, syrjintää ja rasismia pakolaisia koh-

taan. Ammatillisessa osaamisessa koettiin olevan haasteita. Erilaiset pakolaisten 

terveyteen liittyvät ongelmat mukaan lukien fyysiset ja psyykkiset sairaudet olivat 

haasteellisia. Kulttuurierot ja monikulttuurinen osaaminen näyttäytyivät aineis-

tossa haasteena. Erilaistuneen hoitotyön ja lisääntyneen työmäärän vuoksi hoi-

tajat ilmaisivat emotionaalisen ja konkreettisen tuen ja avun tarpeen. Kuviossa 2 

esitetään hoitotyöntekijän kohtaamat haasteet. 

 

 
Alakategoria  Yläkategoria Yhdistävä 
     kategoria 
   
Kielivaikeudet  Viestinnän  Hoitotyöntekijän 

Vuorovaikutuksen ongelmat haasteet  kohtaamat  

Tulkkipalveluiden ongelmat   haasteet 

     

    

Ennakkoluulot  Rasismi    
Syrjintä  
   
Ammatillisen osaamisen  Ammatillinen 
haasteet    osaaminen 
 

Psyykkiset sairaudet  Terveyteen liittyvä 
Fyysiset sairaudet  haasteet 
 

Kulttuurisen osaamisen tarpeet Monikulttuurinen 
   osaaminen  

 
Tuen ja ohjauksen tarve  Tuen tarve hoitotyöhön 
 

Kuvio 2. Hoitotyöntekijän kohtaamat haasteet 
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6 TULOSTEN TARKASTELUA 

6.1 Viestinnän ongelmat haasteena 

Viestinnän ongelmat muodostuivat kielivaikeuksista ja vuorovaikuuksen ongel-

mista. Sekä pakolaiset että hoitotyöntekijät kokivat ja kohtasivat haasteita vies-

tinnässä ja tulkkipalveluiden saatavuudessa. Kielivaikeudet, tiedon saamisen vai-

keudet, vuorovaikutuksen ongelmat sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden asi-

oiden (SELI) tabuna pitäminen voivat estää tai vaikeuttaa nuorten SELIterveys-

palveluihin hakeutumista tai oikean palvelun löytämistä. (Klemetti, Seppänen, 

Matikka & Surcel 2015, 219.) 

Mangrio & Sjögren Forss (2017) tutkimuksessa nähtiin tärkeänä tiedon antami-

nen pakolaisia vastaanottavan maan terveydenhuoltojärjestelmästä, toimintata-

voista, hoitokäytänteistä ja palveluista sekä suullisesti että kirjallisesti. Tulokset 

osoittivat, että terveydenhuollon ammattilaisten ja pakolaisten välinen viestintä 

on tärkeää, mutta riittämättömät kielitaidot toimivat tehokkaana viestintäesteenä. 

Pakolaisten on todettu kärsivän huonosta mielenterveydestä ja fyysisestä tervey-

destä, joten on pikaisesti tarpeen parantaa viestintää ja tulkkausta. (Mangrio & 

Sjögren Forss 2017, 3, 14–16.) Yhteisen kielen puuttuminen teki hoitotyön vaike-

aksi. (Mulder, Koivula & Kaunonen 2015, 30–31.) Tulkki oli välttämätön apu vies-

tinnän ja tiedon välittämisen kannalta silloin, kun yhteistä kieltä ei ole. (Klemetti 

ym. 2015, 219; Mangrio & Sjögren Forss 2017, 3, 14–16.)  

Kielelliset esteet pakottivat lapset usein toimimaan vanhempiensa tulkkeina. Val-

taosa hoitotyöntekijöistä piti eettisesti vääränä käyttää lapsia tulkkeina. (Mulder 

ym. 2015, 30–31; (Mangrio & Sjögren Forss 2017, 3, 14–16.) Myös muita per-

heenjäseniä käytettiin yleisesti tulkkeina. Hoitohenkilöstöstä puolet koki epävar-

muutta ystävien tai perheenjäsenten tulkkauksen tarkkuudesta ja luotettavuu-

desta. Lähes kaikkien mielestä oli tärkeää käyttää virallisia tulkkeja ja yli neljä 

viidesosaa hoitohenkilökunnasta tiesi, mistä saavat tulkin hoitotilanteisiin ja lähes 

sama määrä raportoi osaavansa käyttää tulkkia. Pakolaiset ja sairaanhoitajat ky-

seenalaistivat tulkkien luottamuksellisuuden ja pelkäsivät, että tulkin läsnäolo 
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saattaisi vaimentaa potilaan. Sekä pakolaiset että sairaanhoitajat toivoivat saa-

vansa saman tulkin tulkkaustilanteisiin, jotta voitiin luoda luotettava suhde poti-

laan, terveydenhuollon ammattilaisen ja tulkin välillä. (Eklöf 2018, 61–62.)  

6.2 Haasteena rasismi 

Rasismiin liittyi pakolaisten kokemuksena ennakkoluulot, kokemus syrjinnästä ja 

yksityisyyden loukkaamisesta. Monella pakolaisena maahan tulleella henkilöllä 

oli terveydenhuollon palvelujen ja sairaanhoidon tarve. Erilaiseksi koettu asema 

pakolaisena suhteessa valtaväestöön aiheutti tunteen ja uskomuksen, että heitä 

ei ehkä haluttu hoitaa. (Weiste-Paakkanen ym. 2017, 231.) Paperittomana 

maassa oleskelevat pakolaiset ja turvapaikanhakijat olivat eriarvoisessa ase-

massa terveyspalvelujen saatavuuden suhteen. (Kuusio ym. 2017, 238–247.)  

Hoitohenkilökunnasta kolmannes tunsi ennakkoluuloja ulkomaalaistaustaisia po-

tilaita kohtaan. Runsas kymmenesosa tunnisti rasismia ja vältteli ulkomaalais-

taustaisia potilaita. Kolmannes vastaajista koki, että ulkomaalaisten potilaiden 

kanssa oli vaikea tehdä yhteistyötä. (Mulder 2015, 27.) Erityisen haavoittuvina 

ryhminä on nähtävä pakolaiset ja turvapaikanhakijat sekä mielenterveysongel-

mista kärsivät maahanmuuttajat. Pakolainen ja turvapaikanhakija havaitsivat ja 

aistivat hoitohenkilökunnan negatiiviset asenteet ja ennakkoluuloisen suhtautu-

misen, vaikka yhteinen kieli puuttui. Potilaalle vieras maa ja sen kulttuuri ja toi-

mintatavat saivat aikaan varautumista varsinkin silloin, kun havaintoja tulkittiin 

visuaalisesti. (Sainola-Rodrieqes 2009, 70; Weiste-Paakkanen ym. 2017, 231.) 

Kielteiset asenteet pakolaisia ja maahanmuuttajia kohtaan estivät perheitä so-

peutumasta yhteiskuntaan. Työttömyys ja passiivisuus tehostivat tilannetta ja hei-

kensivät itsetuntoa. (Mangrio & Persson 2017, 2.) Pakolaiset ja turvapaikanhaki-

jat toisaalta halusivat kertoa syrjintäkokemuksistaan ja päästä purkamaan niitä. 

Osa ihmisistä kuitenkin ajatteli kertomisen lisäävän omaan väestöryhmäänsä 

kohdistuvaa syrjintää leimaamalla yhteisön jäseniä negatiivisesti. (Weiste-Paak-

kanen ym. 2017, 231.) Pakolaiset kokivat mielestään syrjintää, koska he osasivat 

vastaanottavan maan kieltä heikosti tai syrjintää heidän rotujensa tai aksenttinsa 
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vuoksi. Tämä osoittaa, että heille tarvitaan kulttuurisesti sopivaa terveydenhuol-

toa. (Mangrio & Sögren Forss 2017,13–15.)  

Ennakkoluuloilla ja rasismilla oli selvä negatiivinen yhteys tulkinkäyttöön, yhteis-

työhön ja monikulttuuriseen osaamiseen. Rasismi ja piilorasismi voivat tehok-

kaasti estää hoitotyöntekijän monikulttuurisen osaamisen kehittymistä. (Mulder 

2015, 33.) On mahdollista, että turvapaikanhakijoiden kohdalla kotimaan trau-

maattiset tapahtumat olivat terveydenhuoltohenkilöstön tiedossa, mutta Suo-

messa koettu ulkopuolisuus, syrjintä tai rasismi ei ollut niinkään tiedostettua. On-

gelmien tunnistaminen ja huomioiminen oli johdonmukaisempaa terveydenhuol-

tohenkilöstöllä, joilla oli hoitotyön kokemusta muista kulttuureista tulevien asiak-

kaiden ja potilaiden kanssa. (Sainola-Rodriquez 2009, 112.) Terveydenhuollon 

ammattilaisten tuki oli tärkeää, jotta pakolaisilla olisi myönteinen kokemus tervey-

denhuollosta (Mangrio & Sjögren Forss 2017, 14–16).  

6.3 Ammatillisen osaamisen ja hoitotyön haasteet 

Sairaanhoitajien ammatillisen osaamisen haasteita oli kyky kysyä aihepiiriltään 

herkkiä kysymyksiä traumaattisista tapahtumista tai henkilökohtaisista ongel-

mista. Naisten ympärileikkauksesta aiheutuvien mahdollisten lääketieteellisten 

komplikaatioiden tunnistamista pidettiin merkityksellisenä. Hoitotyössä tarvittiin 

tietoa pakolaisen alkuperämaan harvinaisista sairauksista. Hyviä vuorovaikutus-

taitoja ja kuuntelemista pidettiin tärkeinä taitoina hoitotilanteissa. (Suurmond, 

Seeleman, Rupp, Goosen & Stronks 2010, 824–826.) Suurin osa sairaanhoita-

jista koki vaikeuksia vuorovaikutustilanteissa ulkomaalaisten lasten ja vanhem-

pien kanssa. Lasten terveysongelmien käsittelemistä pidetiin vaikeana, mikäli ei 

ollut yhteistä kieltä ja tulkkia ei ollut käytettävissä. Hoitajat ilmaisivat, että heillä ei 

ollut riittävää kulttuurisisen hoitotyön osaamista. (Mangrio & Persson 2017, 2.) 

Pakolainen pystyi jakamaan visuaalisen ja fyysisen yksityisyyden terveydenhuol-

lon ammattilaisten kanssa, mutta sitä ei jaettu tulkin kanssa. Yksityisyyden toteu-

tumisen haaste terveydenhuollossa edellyttää hoitohenkilökunnan ja potilaan yh-
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teistä ymmärrystä kulttuurista. Lisäksi on tiedostettava kulttuurin vaikutukset hoi-

don ja hoitotyön käytänteisiin ja erilaisten kulttuurinäkökohtien havaitseminen 

hoitotyössä. (Eklöf 2018, 61–62.) 

Paperittomat ovat alttiita monenlaiselle hyväksikäytölle, kuten esimerkiksi ihmis-

kaupan uhriksi joutumiselle. Tästä syystä yksi keskeisistä ammatillisista haas-

teista terveydenhuollon ja hoitotyön henkilöstölle on ihmiskaupan uhrien tunnis-

taminen ja ohjaaminen auttamisjärjestelmän piiriin. (Kuusio ym. 2017, 238–247.)  

Sekä pakolaiset että hoitotyöntekijät tunnistivat monet terveysongelmat, fyysiset 

ja pyykkiset sairaudet ja hoitotoimenpiteet haastavina. Joissakin kulttuureissa ko-

rostuvat fyysisen kontaktin ja kosketuksen ominaispiirteet ja rajoitteet. Eklöfin 

(2018) tutkimuksessa tarkasteltiin somalialaisten pakolaisten ja turvapaikanhaki-

joiden yksityisyyden toteutumista terveydenhuollossa. Koskettaminen sallittiin 

terveydenhuollon ammattilaisille, kun se oli perusteltua ja sen ymmärrettiin liitty-

vän terveyteen, tutkimuksiin ja hoitotoimenpiteisiin. (Eklöf 2018, 61–62.) 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että maahan tulleilla lapsilla oli lisääntynyt infekti-

oiden sairastamisen, käyttäytymishäiriöiden, unihäiriöiden ja tahallisten ja tahat-

tomien vammojen riski. On havaittu, että 40–50 prosenttia maahan tulleista nuo-

rista kärsi psykiatrisista ja psykosomaattisista häiriöistä. Tämän katsotaan johtu-

van siirtymisestä pois kotiseudultaan. (Mangrio & Persson 2017, 2).  

Sainola-Rodriquezin (2009) tutkimuksessa turvapaikanhakijat kokivat enemmän 

mielenterveysongelmia kuin muut maahanmuuttajat. Hoitohenkilöstöllä ei ollut 

tietoa ulkomaalaistaustaisen henkilön käyttämistä oman kulttuurinsa hoitota-

voista suomalaisten hoitotapojen ohella. Turvapaikanhakijoilla oli oireidensa 

taustalla enemmän kotimaassa kuin Suomessa koettuja asioita. Turvapaikanha-

kijoiden posttraumaattinen stressireaktio (PTSD) ei aina ollut hoitavien lääkärei-

den tiedossa. (Sainola-Rodriquez 2009, 82–88.) 

Pakolaisilla on suurempi riski sairastua ja kärsiä huonosta henkisestä ja fyysi-

sestä terveydestä. Sen vuoksi heillä voi olla suurempi sairastuvuus- ja kuollei-

suusaste verrattuna muuhun vastaanottavan maan väestöön. Näistä seikoista 
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johtuen tarvitaan pikaisesti parannuksia kulttuurisesti asianmukaisen hoidon jär-

jestämisessä. Terveydenhuollon ammattilaisten antama tuki oli erittäin tärkeää 

positiivisen kohtaamisen kannalta. (Mangrio & Sögren Forss 2017, 15.)  

Sairaanhoitajat kohtasivat masennuksesta kärsiviä perheenjäseniä. He havaitsi-

vat sairauksia kuten ekseemaa, gastriittia ja yleistynyttä kehon kipua. Todettiin 

myös, että maahantuloprosessin aiheuttama stressi pahensi sellaisten ihmisten 

vointia, joilla on kroonisia sairauksia kuten diabetesta ja astmaa. Perheissä kär-

sivät väsymyksestä ja somaattisista oireista. (Mangrio & Persson 2017, 2-3.)  

Yleisesti turvapaikanhakijat ja pakolaiset nähtiin olevan erityinen haaste mielen-

terveyspalveluille, mikä liittyy niin palvelujen käyttöön kuin toimivan auttamistyön 

sisältöihin. Turvapaikanhakijoilla ja pakolaisilla on kuitenkin olemassa omia voi-

mavaroja toimia erilaisissa ongelmissa ja vaikeissakin tilanteissa. Kulttuurin vai-

kutus on aina mukana psyykkisessä toiminnassa. (Snellman ym. 2017, 203, 213.) 

Paperittomilla henkilöillä todettiin olevan huomattavan paljon psyykkisiä ongel-

mia. Pako kotimaasta sodan tai vainon takia, asunnottomuus, taloudellinen ah-

dinko, nälkä ja koettu seksuaalinen hyväksikäyttö selittivät tutkimusten mukaan 

psyykkisten ongelmien yleisyyttä. Paperittomat henkilöt olivat eriarvoisessa ase-

massa terveyspalvelujen saatavuuden suhteen. Terveyspalvelujen rajoittaminen 

paperittomilta voi pahimmillaan johtaa vakaviin kansanterveyttä haittaaviin seu-

rauksiin. Kansanterveyttä voivat uhata tarttuvat taudit, jos niitä ei saada seulottua 

ja tarvittaessa hoidettua. (Kuusio ym. 2017, 238–247.) 

6.4 Monikulttuurisen osaamisen haasteet 

Hoitohenkilöstön kulttuurisen osaamisen vahvistaminen nähtiin tulosten mukaan 

tärkeänä. Sairaanhoitajien kulttuurista osaamista käsittelevässä tutkimuksessa 

keskeisiä osaamisalueita olivat muun muassa pakolaisen ja turvapaikanhakijan 

alkuperämaan poliittisen tilanteen tunteminen. Tarvittiin tietoa ja ymmärrystä 

siitä, miten lähtömaassa tapahtuneet asiat vaikuttavat terveyteen. Tulomaan ter-

veydenhuoltojärjestelmän selittäminen katsottiin kuuluvan kulttuuritaitoihin. Sai-

raanhoitajien mielestä kulttuurisessa osaamisessa oli puutteita ja kulttuurisen 

osaamisen kehittäminen oli jatkuva prosessi.(Suurmond ym. 2010, 824–826.) 
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Mulderin (2015) tutkimuksessa yli 70 prosenttia hoitohenkilökunnasta koki tie-

tonsa eri uskonnoista ja kulttuurisidonnaisista tavoista riittämättömäksi. Lisäksi 

yli 80 prosenttia vastaajista koki tarvitsevansa lisäkoulutusta ulkomaalaistaustais-

ten potilaiden kohtaamiseen. Yli 90 prosenttia piti monikulttuurisuusopintoja tär-

keinä ja halusi laajentaa tietämystään monikulttuurisuudesta. (Mulder 2015, 31.) 

Terveydenhuollon palveluiden tarjoajan puolelta ulkomaalaistaustaisten nuorten 

SELIterveydentilaan vaikuttaa terveydenhoitojärjestelmän valmius vastata erilai-

sista taustoista tulevien ihmisten tarpeisiin. Huomiota tulisi kiinnittää siihen, 

osaako terveydenhuollon henkilöstö huomioida ulkomaalaistaustaisen nuoren 

henkilön mahdolliset erityistarpeet maahanmuutto ja kulttuuritaustaan liittyen 

kielikysymyksen lisäksi. Saatavilla tulisi olla nuoren omalle kielelle käännettyä 

materiaalia ja tietopaketteja. (Klemetti ym. 2015, 219–220.) Hoidolliset kulttuu-

rierot lähtömaan ja tulomaan välillä saattavat olla hyvinkin erilaiset ja aiheuttaa 

potilaassa hämmennystä. (Mangrio & Sjögren Forss 2017, 3, 14–16.) 

Mulderin (2015) mukaan ulkomaalaistaustaiset työtoverit ja ulkomailla asuminen 

sekä ulkomaalaistaustaisten potilaiden kohtaamistiheys vaikuttivat positiivisesti-

hoitotyöntekijöiden monikulttuuriseen tietoon ja monikulttuuriseen osaamiseen.  

Mitä vähemmän hoitohenkilökunnalla oli ennakkoluuloja ja rasismia, sitä parem-

paa oli heidän tulkinkäyttötaitonsa, yhteistyönsä ja monikulttuurinen osaami-

sensa. (Mulder 2015, 27–33.) Terveydenhuollon ammattilaisten tulisi ottaa huo-

mioon hoitotyössä ja pakolaisten kohtaamisessa se tosiasia, että pakolaiset läh-

tevät eri kulttuurista. Lähtömaassaan heillä on eri kieli, ympäristö, ilmasto, perhe, 

ystävät, sosiaalinen järjestelmä ja käyttäytymissäännöt. (Mangrio & Sjögren 

Forss 2017, 7.)  

Monikulttuurisen hoitotyön osaamisen kannalta haasteeksi muodostuu tulevai-

suudessa se, että Suomessa tulee olemaan yhä enemmän monikulttuurisia ja 

keskenään hyvin erilaisista kulttuureista lähtöisin olevia, perheitä perustavia nuo-

ria. Nuorista joko he itse tai joiden toinen vanhempi tai molemmat vanhemmat 

ovat muuttaneet ulkomailta Suomeen. (Klemetti ym. 2015, 219–220.)  

Sairaanhoitajat toivat esille sen, että heiltä puuttui kirjallista ohjausta sekä emo-

tionaalista tukea ja apua työmäärässä. Enemmistö oli sitä mieltä, että heillä ei 
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ollut muodollista kulttuurista osaamista koskevaa koulutusta. (Mangrio & Persson 

2017, 2.) Kulttuurisella lisäkoulutuksella oli tutkitusti positiivinen vaikutus hoitoon 

liittyvissä asioissa. Sairaanhoitajien lisäkoulutuksella oli vaikutusta yhtenevän 

hoitonäkemyksen muodostumisessa liittyen potilaan hoitotyytyväisyyteen ja 

oman kulttuurin hoitokäytäntöjen arvostamiseen. Positiivinen vaikutus näkyi län-

simaisen lääketieteen ja potilaan oman kulttuurin hoitomuotojen yhdistelemi-

sessä, potilaan itsehoitokyvyssä, lääkehoidon noudattamisessa ja luottamuk-

sena eri hoitomuotoihin tulevaisuudessa. (Sainola-Rodrieqes 2009, 111.) 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että pakolaisen kokemuksena haasteet liittyivät 

kielivaikeuksista aiheutuviin viestinnän ja vuorovaikutuksen ongelmiin sekä 

puutteisiin tulkkipalveluissa. Tulkkaustilanteet koettiin haasteina salassapidon ja 

yksityisyyden näkökulmasta. Pakolaisiin kohdistui jossain määrin rasismia, 

ennakkoluuloja ja syrjintää hoitohenkilökunnan taholta. Muita haasteita olivat 

terveysongelmat ja hoitotoimenpiteiden ymmärtäminen. Paperittomat 

ulkomaalaistaustaiset ihmiset olivat eriarvoisessa asemassa terveyspalveluiden 

saatavuuden suhteen. Terveydenhuollon ammattilaisilta kaivattiin tukea ja 

huomiointia, kun pakolaisilla oli psyykkisiä ja fyysisiä haasteita elämässään. 

 

Hoitotyöntekijät kokivat haasteina viestintään liittyvät kieli- ja kommunikaatio-

ongelmat ja tulkkipalveluiden saatavuuden. Haasteena koettiin ennakkoluulojen 

ja rasismin esiintymisen työyhteisöissä ja ne voivat olla esteenä monikulttuurisen 

hoitotyön kehittymiselle. Ennakkoluuloiset asenteet saattavat haitata 

hoitotyöntekijöiden keskinäistä yhteistyötä potilaan ja asiakkaan hoidossa ja 

kohtaamisessa. Ammatillisessa osaamisessa koettiin olevan puutteita ja 

vuorovaikutustilanteissa todettiin olevan vaikeuksia. Paperittomat henkilöt olivat 

alttiita monenlaiselle hyväksikäytölle. Hyväksikäytön ja ihmiskaupan uhrien 

tunnistamisessa on terveydenhuollon ammattilaisilla tärkeä rooli. Pakolaisten 

sairaudet ja niiden hoito edellyttävät monikulttuurisen hoitotyön osaamisen 

vahvistamista. Lisäkoulutustarve koski tulkkipalveluiden käyttöä ja 

monikulttuurista hoitotyötä. Hoitajat kokivat, että he eivät saaneet riittävää 

ohjeistusta pakolaisten hoitotyöhön eivätkä tukea ja apua erilaistuneeseen ja 

lisääntyneeseen työmäärään. 
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8 POHDINTA 

Kirjallisuuskatsauksen aineistoon perustuvat tulokset vahvistavat käsitystä, että 

pakolaiset ja turvapaikanhakijat kokivat monenlaisia haasteita liittyen kieli- ja 

kommunikaatio-ongelmiin ja puutteisiin tulkkipalveluissa. Lisäksi syrjintä ja ra-

sismi olivat kuormittamassa pakolaisen elämää. Sairauksien hoidossa ja hoito-

toimenpiteiden ymmärtämisessä koettiin haasteita. Kieli- ja kommunikaatiovai-

keudet todennäköisesti heikentävät hoito-ohjeiden ymmärtämistä. Sairauksista 

paraneminen ei etene odotetulla tavalla, jos annettujen ohjeiden ymmärtäminen 

jää puutteelliseksi. 

Leimautumisen pelko ja paperittomien henkilöiden eriarvoisuus terveyspalvelui-

den saamisessa näyttäytyi haasteena. Eriarvoisuus palveluiden saamisessa on 

myös eettinen ongelma, koska terveyden- ja sairauden hoidon pitäisi kuulua kai-

kille. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden asemaa palvelujärjestelmässä määrit-

tää kuitenkin heitä koskevan lainsäädännön erityispiirteet. Lainsäädännöstä joh-

tuen turvapaikan hakuprosessin aikana pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden hoi-

dossa eivät toteudu samat oikeudet kuin kantaväestöllä. Erityisesti paperiton 

henkilö on eriarvoisessa asemassa, koska henkilö oleskelee maassa ilman lail-

lista oleskelulupaa ja jää sen vuoksi monien terveyspalveluiden ulkopuolelle. 

Yksityisyyden kunnioittamisen tärkeys hoitotilanteissa on kulttuurin, uskonnon 

sekä perheen ja yhteisön molemminpuolista kunnioitusta. Yksityisyyden menet-

tämisestä saatetaan kokea häpeää perheessä ja pakolaisen omassa yhteisössä. 

Yksityisyyden voidaan ajatella toteutuvan silloin, kun potilas saa itse päättää asi-

oistaan ja pystyy toimimaan oman kulttuurinsa mukaisesti. Omasta kotimaasta 

lähtemisen voi olettaa aiheuttavan vakavan kriisin ja vaikuttavan kokonaisvaltai-

sesti uuteen kohdemaahan pakolaisena saapuneen elämään. Psyykkisesti ja fyy-

sisesti haastavissa elämäntilanteissa on luonnollista toivoa saavansa ymmärtä-

mystä, tukea ja huomiointia terveydenhuollon ammattilaisilta. 

Myös hoitotyöntekijöiden näkökulmasta osa koetuista haasteista liittyi vuorovai-

kutuksen ja viestinnän ongelmiin, tulkkipalveluiden saatavuuteen ja työyhtei-
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söissä esiintyviin ennakkoluuloihin ja rasismiin. Kyseiset haasteet olivat yhte-

neväiset pakolaisten kokemien haasteiden kanssa. Sairauksien hoidossa ja hoi-

totoimenpiteissä oli yhteisiä rajapintoja hoitohenkilöstön ja pakolaisten kokemien 

haasteiden kanssa.  

Pakolaisiin liittyviä ennakkoluuloja ja rasistiseksi ymmärrettäviä mielipiteitä voi-

daan mahdollisesti pitää työyhteisöissä arkaluonteisina ja paheksuttavina. Siksi 

ne eivät aina tule esille selkeästi. Rasistisen ajattelun ja ennakkoluulojen kitke-

minen pois potilastyöstä on siten haastavaa. Hoitohenkilökunnan toimintaan am-

mattihenkilönä sisältyy vastuu omasta käyttäytymisestä ja mielipiteiden esittämi-

sestä. Terveydenhuollon eettisiä periaatteita tulee noudattaa myös pakolaisten 

parissa tehtävässä hoitotyössä.  

Eri maanosista ja maista ja mahdollisesti pakolaisleirien kautta tulleilla pakolai-

silla on monenlaisia sairauksia. Harvinaisista sairauksista tarvitaan tietoa, jotta 

potilaan terveys ja hyvinvointi voisivat kohentua oikeanlaisen hoidon avulla. Pa-

perittomien henkilöiden hoito ja ihmiskaupan uhrien tunnistaminen on haasteel-

lista. Vapaaehtoisvoimin ylläpidetyt auttamisklinikat ovat omalta osaltaan autta-

massa maassa olevia paperittomia. Moniammatillista verkostoitumista tarvitaan, 

jotta paperittomat ja ihmiskaupan uhrit saisivat tarvitsemaansa apua, ohjausta ja 

neuvontaa pääsystä heille mahdollisten palveluiden piiriin.  

Kulttuurierot vaikuttavat monin tavoin hoitohenkilöstön työssä. Hoitoalan ammat-

tilaiset kokivat tarvitsevansa lisä- ja täydennyskoulutusta oman osaamisensa ke-

hittämiseen. Koulutus, myös omaehtoinen koulutus ja tiedonhankinta vahvistavat 

hoitotyöntekijän ammatillista pätevyyttä. Koulutuksella voidaan vaikuttaa positii-

visesti hoitajien monikulttuurisiin tietoihin, taitoihin ja asenteisiin. Lisäkoulutus tuo 

osaltaan myös laajempaa näkemystä pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden hoito-

työhön. Hoitotyön asiantuntijuutta voitaisiin vahvistaa rekrytoimalla hoitotyöhön 

monikulttuurisen hoitotyön osaajia. Avoin keskustelu työpaikoilla eri kulttuureista 

tulevien ihmisten kohtaamisesta ja hoitamisesta voisi vähentää henkilökunnan 

negatiivisia asenteita ja ennakkoluuloja. Hoitotyön esimiestyöllä ja johtamisella 

on osaltaan vastuu siitä, että pakolaisten hyvä ja asianmukainen hoitotyö toteu-

tuvat ja sen toteutumista estävät tekijät vähenevät.  
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Pakolaisten kotouttamista voisi kehittää siihen suuntaan, että heille annettaisiin 

enemmän perustietoa suomalaisen sosiaali- ja terveysjärjestelmän toiminnasta 

ja siihen liittyvistä tavoista. Tärkeää on antaa tietoa hoitotyön ammattilaisten ja 

tulkin vaitiolovelvollisuudesta. Kotouttamista järjestävä taho voisi tässä tehdä yh-

teistyötä sosiaali- ja terveystoimen kanssa esimerkiksi räätälöimällä pakolaisille 

edellä mainittuun liittyviä tietopaketteja. 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että kirjallisuuskatsaukseen valituista tutkimuk-

sista saatiin esille tavoiteltu tieto ja tuotettiin kuvaus tutkimuksen kohteena ol-

leesta ilmiöstä. Aineiston käsittelyssä ja analysoinnissa haasteiden osalta satu-

raatio saavutettiin hyvin ja aineiston lisätarkastelussa se ei haasteiden osalta 

enää täydentynyt. Tällä opinnäytetyöllä saavutettu hyöty hoitohenkilökunnalle on, 

että tulokset on koottu useammasta luotettavasta tutkimuksesta yhdeksi kokonai-

suudeksi. Kokonaisuuden tarkastelu tuo esille, miten monitahoisia pakolaisten 

hoitotyöhön liittyvät haasteet ovat. 

8.1 Eettisyys 

Tutkimuksen eettisyys merkitsee Erikssonin ym. (2012) mukaan sitä, että tieteel-

linen tieto on vapaata tieteen ulkopuolisten tahojen, esimerkiksi kirkon, poliittisten 

puolueiden ja taloudellisten intressiryhmien määräysvallasta. Ulkopuoliset tahot 

eivät saa määrätä millaisia tuloksia tieteenalan pitäisi tuottaa. Opinnäytetyön te-

kemiseen liittyviä eettisiä liittyviä tärkeitä näkökohtia olivat tutkimusaiheen valinta 

ja tutkimuskysymysten asettelu.  

Eettisyys tarkoittaa lisäksi sitä, että tutkija noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä. 

Eettisyyden tulee kattaa koko tutkimusprosessi alkaen ongelmanasettelusta jat-

kuen aina tulosten raportointiin. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota tutkimusai-

neiston keruuseen, jolloin on taattava ja varmistettava tutkittavien kunnioitus. Eet-

tisyys on tärkeää huomioida julkaisutoiminnassa ja myös silloin, kun tuloksia so-

velletaan hoitotyön käytäntöön. (Eriksson ym. 2012, 25–26.) 

Tässä opinnäytetyössä tarkka ja seikkaperäinen opinnäytetyön prosessin kuvaus 

ja raportointi on nähtävissä aineiston valinnasta analyysivaiheiden kautta tulok-
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siin ja johtopäätöksiin. Tutkimuskysymykset ovat ohjanneet opinnäytetyön pro-

sessia. Analyysi ja tulosten raportointi on pyritty tekemään objektiivisesti aineis-

toon perustuen. Tuloksia ei ole ylitulkittu eikä negatiivisia näkökohtia liioiteltu. Ai-

neistosta tuloksina esiin nousseet eettiset ongelmat ja ristiriidat on tuotu esille ja 

raportoitu totuudenmukaisesti. Opinnäytetyön tulokset eivät saa haitata pakolais-

ten parissa tehtävää hoitotyötä. Terveydenhuollon yksiköiden välinen yhteistyö ei 

tule vaikeutua tulosten ja johtopäätösten takia. Eettisestä näkökulmasta arvioiden 

tämän opinnäytetyön avulla saadut tulokset ja johtopäätökset antavat työvälineitä 

sovellettavaksi monikulttuuriseen hoitotyöhön. 

8.2 Luotettavuuden arviointi 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi kohdistuu koko tutkimusproses-

siin. Keskeistä on tutkimuksen eri vaiheiden ja raportoinnin kriittinen tarkastelu. 

Luotettavuutta arvioidaan sen perusteella, miten työssä on onnistunut tavoitta-

maan tutkittava ilmiö. Luotettavuuskysymykset liittyvät tutkijaan itseensä, aineis-

ton laatuun, aineiston analyysiin, tulosten esittämiseen ja johtopäätöksiin. (Lin-

coln & Cuba 1985, 39–43.)  

Tässä opinnäytetyössä luotettavuutta arvioitiin Lincoln & Cuba (1985) luotetta-

vuuskriteereiden avulla. Heidän kehittämiään kvalitatiivisen tutkimuksen luotetta-

vuuden arvioinnin kriteereitä käytetään edelleen laadullisten tutkimusten luotet-

tavuuden arvioinnissa (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 160). Lincoln 

ja Cuban (1985) mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden osatekijät 

ovat uskottavuus, yleistettävyys, yhtäpitävyys ja neutraalisuus. Luotettavuuden 

osatekijät ovat samat kuin ne ovat perinteisessäkin tutkimuksessa, mutta niiden 

arviointikriteerit määritellään toisella tavalla. Luotettavuuden arviointikriteereinä 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa ovat vastaavuus, siirrettävyys, tutkimustilanteen 

arviointi ja tulosten vahvistettavuus. (Lincoln & Cuba 1985, 39–43.) 

Vastaavuuden kriteeri toteutuu, kun tutkija osoittaa, että havainnot, tutkimuksen 

tulokset ja johtopäätökset on saatu aineiston sisällöstä. (Lincoln & Cuba 1985, 

39–43.) Tässä opinnäytetyössä vastaavuuden kriteeri toteutui, kun kirjallisuus-
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katsaukseen valittiin tutkimuksia, joista saatiin oleellista tietoa tutkittavasta ilmi-

östä. Kirjallisuuskatsauksen tutkimukset on valittu luotettavista lähteistä Lapin 

ammattikorkeakoulun sähköisistä tietokannoista. Aineiston valinta tehtiin huolel-

lisesti ja kriittisesti sillä perusteella, että valituista tutkimuksista tulee saada vas-

taukset tutkimuskysymyksiin ja tutkimus täyttää sisäänottokriteerit. Kirjallisuus-

katsauksen julkaisut ovat jo julkaisuvaiheessaan käyneet läpi hyväksytysti eetti-

sen ja luotettavuuden tarkastelun, joten aineistoa voidaan pitää eettisesti ja tutki-

muksellisesti luotettavana. 

Sisällön analyysin haasteellisuutena pidetään sitä, miten tutkija onnistuu pelkis-

tämään aineiston ja muodostamaan siitä kategoriat niin, että ne kuvaavat mah-

dollisimman tarkasti tutkittavaa ilmiötä. Olennaista on se, että tutkija on pystynyt 

osoittamaan yhteyden aineiston ja tulosten välillä. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 

10). Tässä opinnäytetyössä tulosten tulkinta perustuu kirjallisuuskatsaukseen va-

littuun aineistoon. Mukaan on otettu autenttisia lainauksia osoittamaan yhteys ai-

neiston, tulosten ja johtopäätösten välillä vastaavuuden ja uskottavuuden varmis-

tamiseksi. 

Siirrettävyyden kriteerin avulla osoitetaan, että havainnot ovat sovellettavissa 

myös muissa yhteyksissä. Siirrettävyys liittyy alkuperäisen tutkimusympäristön ja 

sovellusympäristön samankaltaisuuteen. Tutkijan tulee arvioida, missä määrin tu-

lokset on siirrettävissä toiseen samanlaiseen kontekstiin. (Lincoln & Cuba 1985, 

39–43.) Tutkimusympäristö on pyritty kuvaamaan huolellisesti. Aineiston keruu ja 

analyysi on kuvattu totuudenmukaisesti, jotta toinen tutkija voi halutessaan seu-

rata tutkimuksen toteutusta. Opinnäytetyön tekijän käsitys on, että tulokset on 

siirrettävissä ja sovellettavissa toiseen samankaltaiseen tutkimusympäristöön. 

Johtopäätöksiä siirrettävyydestä ei voi tehdä ainoastaan tutkimuksen tekijä, vaan 

tutkijan tulee antaa lukijalle riittävästi informaatiota, jotta lukija voi pohtia tulosten 

soveltamista myös muihin kuin tutkittuun ympäristöön. Sovellettavuuden ja siir-

rettävyyden arvioimisen vastuu tulee näin myös tutkimuksen hyödyntäjälle. (Lin-

coln & Cuba 1985, 39–43.) 

Tutkimustilanteen arvioinnin kriteerillä luotettavuutta osoitetaan siten, että ha-

vainnot ovat johdonmukaisia ja että tutkimus voidaan toistaa. Tutkimustilanteen 
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arvioinnilla tarkoitetaan aineiston keruuseen liittyviä yksityiskohtaisia ratkaisuja 

sekä sitä, miten hyvin tutkimuksessa on pystytty tavoittamaan ilmiön olennaiset 

piirteet. Tutkimusprosessin ja sen kuluessa tehdyt ratkaisut tulee olla seuratta-

vissa ja toistettavissa. (Lincoln & Cuba 1985, 39–43.) 

Kvalitatiivisen aineiston keruussa käytetään aineiston riittävyyden, kylläisyyden 

käsitettä. Tällä tarkoitetaan sitä, että tutkija kerää aineistoa etukäteen päättä-

mättä, miten monta tapausta hän tutkii, tai miten monta tutkimusta kirjallisuuskat-

saukseen otetaan. Aineisto on riittävä, kun samat asiat alkavat toistua. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 1997, 181.) Kirjallisuuskatsauksen aineiston määrää (10 tut-

kimusta) on pidettävä riittävänä, koska useiden tiedonhakujen jälkeen aineiston 

kylläisyys alkoi erottua. Nähtävissä oli, että samankaltaiset tutkimustulokset al-

koivat toistumaan. Tällöin tiedonkeruun voi lopettaa (Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara 1997, 181). Tiedonkeruu on pyritty raportoimaan yksityiskohtaisesti ja se 

on toistettavissa. 

Opinnäytetyön validiteettia arvioitaessa on todettava, että ilmiönä pakolaisuuden 

haasteita hoitotyössä on tutkittu Euroopassa vähän. Kirjallisuuskatsauksen tutki-

mukset valittiin huolellisesti, jotta tutkittavasta ilmiöstä saataisiin monipuolista tie-

toa. Kaikki valitut tutkimukset eivät otsikkotasolla käsitelleet sanatarkasti hoito-

työn haasteita pakolaisten parissa tehtävässä hoitotyössä. Kuitenkin kaikista kir-

jallisuuskatsauksen tutkimuksista saatiin esille haasteiksi todennettavia lausumia 

ja tutkimustuloksia. Hoitotyön haasteita kuvailtiin terveydenhuollon ammattilais-

ten ja hoitotyön näkökulmasta. Tietoa saatiin pakolaisten ja turvapaikanhakijoi-

den kokemuksina hoidosta, hoitotyöstä ja terveydenhuollon palvelujärjestel-

mästä, jossa hoitotyötä tehdään. Haasteita pyrittiin kuvailemaan kattavasti eri-

ikäisten henkilöiden kuten nuorten ja koululaisten, lasten vanhempien ja aikuisten 

kokemuksina. Esille tuotiin psykiatrisen potilaan ja pakolaisten mielenterveyson-

gelmien, paperittomien potilaiden ja kulttuurisen osaamisen haasteita. (Liite 1.) 

Opinnäytetyön tekijän arvion mukaan kirjallisuuskatsauksen aineistosta saatiin 

vastaukset tutkimuskysymyksiin.  
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Vahvistettavuuden kriteerin mukaan tutkimusten tulosten todeksi vahvistettavuus 

on saavutettu, kun tutkimuksen uskottavuus ja siirrettävyys on varmistettu. Vah-

vistettavuus ja tietynasteinen neutraalisuus on osoitettava niin, että tutkimustu-

lokset eivät muodostu tutkijan mielenkiinnosta tai motivaatiosta. Tutkijan tulee 

osoittaa johdonmukaisesti, miten tutkimushavainnot ja tulkinnat muodostavat us-

kottavan kokonaisuuden. (Lincoln & Cuba 1985, 39–43.) Tässä opinnäytetyössä 

vahvistettavuuteen pyrittiin opinnäytetyön prosessin johdonmukaisella toteutta-

misella, lähtien teoreettisista lähtökohdista ja niiden liittymisestä tutkimustehtä-

vässä määriteltyihin tutkimuskysymyksiin ja aineiston analysointiin. Sisällön ana-

lyysiin perustuen tulokset on esitetty yksityiskohtaisesti ja osoitettu yhteys aineis-

ton ja tulosten välillä. Käsitteelliset ja teoreettiset johtopäätökset on tehty aineis-

tolähtöisesti perustuen kirjallisuuskatsauksen aineistoon. Tuloksia ei ole ylitul-

kittu, vaan on pyritty neutraaliin ja objektiiviseen tulosten ja johtopäätösten muo-

dostamiseen. vaiheiden seuraamiseksi ja luotettavuuden lisäämiseksi raportoin-

tiin lisättiin havainnollistavia taulukoita ja kuvio tuloksista ja liitetaulukko kirjalli-

suuskatsaukseen valituista tutkimuksista, niiden sisällöistä ja keskeisistä tulok-

sista. 

8.3 Opinnäytetyön prosessi 

Opinnäytetyön prosessi on ollut mielenkiintoinen mutta myös haastava koko-

naisuus. Ideapaperin hyväksymisen jälkeen tutkimussuunnitelman kirjoittaminen 

aloitettiin lokakuussa 2018. Suunnitelmavaiheessa hyödynnettiin useita kertoja 

ohjaajien resurssia. Opintojen ja harjoittelun ohella työn kirjoittamisen aikataulu 

on ollut välillä tiukka. Teoriatietoa tarkennettiin ja alustavia tiedonhakuja tehtiin 

tammikuussa 2019. Opinnäytetyön tutkimuslupa myönnettiin 26.2.2019. 

Tiedonhaku tuotti tutkimuksia, joista voitiin valita kymmenen julkaisua kirjallisuus-

katsaukseen. Kaksi julkaisuista oli väitöskirjoja ja kahdeksan oli tieteellisiä artik-

keleita. Ne yhdessä muodostivat kirjallisuuskatsauksen aineiston. Aineistosta 

muodostettiin sisällön analyysillä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Tulokset raportoi-

tiin aineistoon perustuen ja opinnäytetyössä noudatettiin Lapin ammattikorkea-

koulun opinnäytetyön ohjeita. 
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Oma henkilökohtainen tavoite on ollut oppia hakemaan tietoa eri tietokannoista 

ja tuottaa opinnäytetyö, joka täyttää tutkimukselliset kriteerit. Tutkittavaan aihee-

seen perehtyminen on laajentanut omaa teoriatietoutta ja avannut näkemyksiä 

pakolaisuudesta ja siihen liittyvistä haasteista hoitotyössä. On tärkeää osata koh-

data ja hoitaa eettisesti oikein myös muista kulttuureista tulevia potilaita ja asiak-

kaita. Opinnäytetyölle asetetut tavoitteet on tekijän mielestä saavutettu. Valitusta 

aineistosta saatiin vastaukset tutkimuskysymyksiin ja tutkimustehtävään. Opin-

näytetyö tuotti kirjallisuuskatsauksen avulla aikaisempaan tutkittuun tietoon pe-

rustuvaa tietoa pakolaisuuden haasteista hoitotyössä. Opinnäytetyön toivotaan 

hyödyttävän työelämän toimeksiantajaa ja hoitotyön ammattilaisia. 

8.4 Jatkotutkimusaiheet 

Tulosten perusteella jatkotutkimusaiheita voisivat olla hoitotyöntekijöiden kulttuu-

risen kompetenssin kehittäminen ja miten koulutus tukee henkilöstön asenne-

muutosta suvaitsevampaan suuntaan pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden koh-

taamisessa hoitotyössä. Muita mielenkiintoisia tutkimusaiheita voisivat olla, miten 

toimii yhteistyö maahanmuuttajataustaisen hoitotyöntekijän kanssa ja miten mo-

nikulttuurinen työyhteisö toimii potilaan parhaaksi. Pakolaiset, turvapaikanhakijat 

ja maahanmuuttajat ovat keskellämme. He kaipaavat tietoa terveydestä ja palve-

luiden toimintakäytännöistä. On positiivista, että tietoa voidaan jakaa ja tukea hei-

kommassa asemassa olevia ihmisiä parempaan ja turvalliseen elämään. 

  



46 

 

 

LÄHTEET 

Abdelhamid, P., Juntunen, A. & Koskinen, L. 2010. Monikulttuurinen hoitotyö. 
Helsinki: WSOYpro Oy. 

Airola, E. 2013. Kun kulttuurit kohtaavat - Terveyspalvelujen monikulttuurisuus 
ja laatu terveydenhuoltohenkilöstön ja maahanmuuttajien kokemana. Tampe-
reen yliopisto. Kansanterveystiede. Pro gradu -tutkielma. Viitattu 13.2.2019 
https://tampub.uta.fi/bistream/handle/10024/84623/gradu06756.pdf?se-
quence=1. 

Baumeister, RF. & Leary, M. 1997. Writing Narrative Literature Reviews. Re-
view of General Psychology 1(3):311–320. 

Castaneda, AE., Rask, S., Koponen, P., Mölsä, M.  & Koskinen, S. 2012. Maa-
hanmuuttajien terveys ja hyvinvointi - Tutkimus venäläissomalialais- ja kurdi-
taustaisista Suomessa. Teoksessa AE. Castaneda., S. Rask., P. Koponen., M. 
Mölsä.  & S. Koskinen (toim.) Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi -Tutki-
mus venäläissomalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. Tampere: Juvenes 
Print – Suomen Yliopistopaino Oy. 11–12,149–182. Viitattu 30.10.2018 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-739-4. 

Elo, S. & Kyngäs, H. 2008. The qualitative content analysis process. Journal of 
Advanced Nursing 62(1):107–115.  

Eriksson, K., Isola, A., Kyngäs, H., Leino-Kilpi, H., Lindström, Unni Å., Paavilai-
nen, E., Pietilä, A-M., Salanterä, S., Vehviläinen-Julkunen, K. & Åstedt-Kurki, P. 
2012. Hoitotiede. Helsinki: Sanoma Pro Oy. 

ETENE- julkaisut. 2001. Viitattu 20.2.2019 https://etene.fi/julkaisut/2001. 

Fitzgerald, SM. & Rumrill, PD Jr. 2005. Quantitative alternatives to narrative re-
views for understanding existing research literature. Work 24(3): 317-323. 

Goosen, S., Kunst, A.E., Stronks, K., van Oostrum, I.E.A., Uitenbroek, D.G. & 
Kerkhof, A.J.F.M. 2011. Suicide death and hospital-treated suicidal behavior in 
asylum seekers in the Netherlands: A national registry-based study. BMC Public 
Health, 11, 1–877. 

Hartikainen, J. 2016. Maahanmuuttajahoitajien perehdyttäminen vanhustenhoi-
totyössä – toimintatutkimus vanhustenkeskuksessa pääkaupunkiseudulla. Itä-
Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, Publications of the University of 
Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences No.372. 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 1997. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kirjayh-
tymä Oy. 

Ikonen, T., Isojärvi, J. & Malmivaara, A. 2009. Esikartoitus hyödyttää terveyden-
huollon menetelmien arviointia. Suomen Lääkärilehti Vol. 64. No 39, 3209–
3214. 

https://tampub.uta.fi/bistream/handle/10024/84623/gradu06756.pdf?sequence=1
https://tampub.uta.fi/bistream/handle/10024/84623/gradu06756.pdf?sequence=1
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-739-4
https://etene.fi/julkaisut/2001


47 

 

 

Kamppila, H. 2018. Maahanmuuttajavanhempien ja henkilökunnan kokemuksia 
oikeudenmukaisista terveyspalveluista lasten ja nuorten vuodeosastolla. Itä-
Suomen yliopisto. Hoitotiede. Pro gradu -tutkielma. Viitattu 9.5.2019 
file:///E:/Opn%20lähteitä/Kamppila%20Hanna%202018%20%20gradu%20maa-
hanmuutajien%20ja%20%20hoitajien%20kokemuksia%20oi-
keud%20muk%20hoidossa.pdf. 

Kankkunen, P. & Vehviläinen-Julkunen, K. 2009. Tutkimus Hoitotieteessä. Hel-
sinki: WSOYpro Oy. 

Kantele, A., Siikamäki, H., Virolainen-Julkunen, A. & Keistinen, T. 2016. Turva-
paikanhakijoiden infektiotuliaiset - ei uhka vaan diagnostinen haaste. Duodecim. 
Vol. 132. Nro 3,197–198. 

Karila-Hietala, R., Wahlbeck, K., Heiskanen, T., Stengård, E. & Hannukkala, M. 
2014. Mielenterveys elämäntaitona – Mielenterveyden ensiapu 1, 2. korjattu 
painos. Helsinki: Suomen Mielenterveysseura. 

Karttunen, H. 2014. Äitinä ja pakolaisena Suomessa. Tutkimus pakolaisäitien 
Suomeen kotoutumisesta. Lapin yliopisto. Sosiaalityö. Pro gradu -tutkielma. Vii-
tattu 14.11.2018 https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/62147. 

Kokkinen, A. & Maltari-Ventilä, L. 2009. Hoito- ja huolenpitotyön sanasto. Hel-
sinki: Kirjapaja. 

Kokkonen, L. 2010. Pakolaisten vuorovaikutussuhteet. Keski-Suomeen muutta-
neiden pakolaisten kokemuksia vuorovaikutussuhteistaan ja kiinnittymisestään 
uuteen sosiaaliseen ympäristöön. Jyväskylä: University Printing House. 

Kyngäs, H. & Vanhanen, L. 1999. Sisällönanalyysi. Hoitotiede 11 (1):3-12. 

Laaksonen, H. & Ollila, S. 2017. Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa. 
Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy. 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992). Viitattu 10.1. 2019 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785. 

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994). Viitattu 10.1.2019 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559. 

Maahanmuuton ja kotouttamisen suunta 2011–2014. Sisäministeriön julkaisu 
2/2015. Viitattu 3.5.2019  http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/han-
dle/10024/78916/Maahanmuuton%20ja%20kotouttami-
sen%20suunta%202011%E2%80%932014.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

Paananen, J. 2018. Päätöksentekokeskustelu monikulttuurisilla lääkärin vas-
taanotoilla. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, Vol 55, No 4, Viitattu 
13.2.2019 https://doi.org/10.23990/sa.66980. 

Pakaslahti, A. & Huttunen, M. 2010. Kulttuurit ja lääketiede. Porvoo: WS Book-
well Oy. 

file:///E:/Opn%20lähteitä/Kamppila%20Hanna%202018%20%20gradu%20maahanmuutajien%20ja%20%20hoitajien%20kokemuksia%20oikeud%20muk%20hoidossa.pdf
file:///E:/Opn%20lähteitä/Kamppila%20Hanna%202018%20%20gradu%20maahanmuutajien%20ja%20%20hoitajien%20kokemuksia%20oikeud%20muk%20hoidossa.pdf
file:///E:/Opn%20lähteitä/Kamppila%20Hanna%202018%20%20gradu%20maahanmuutajien%20ja%20%20hoitajien%20kokemuksia%20oikeud%20muk%20hoidossa.pdf
https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/62147
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78916/Maahanmuuton%20ja%20kotouttamisen%20suunta%202011%E2%80%932014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78916/Maahanmuuton%20ja%20kotouttamisen%20suunta%202011%E2%80%932014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78916/Maahanmuuton%20ja%20kotouttamisen%20suunta%202011%E2%80%932014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://doi.org/10.23990/sa.66980


48 

 

 

Polit, DF. & Hunger, BP. 1999. Nursing Research. Principles and Methods. J.B. 
Philadelphia: Lippincott Company. 

Polit, DF. & Beck, CT. 2012. Nursing research. Generating and assessing evi-
dence for nursing practice, 9th edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wil-
kins. 

Rumrill, PD. & Fitzgerald, SM. 2001. Using narrative literature review to build a 
scientific knowledge base. Work 16(2): 165–170. 

Sainola-Rodriguez, K. 2007. Maahanmuuttajien ja hoitohenkilökunnan kohtaa-
minen mielenterveyspalveluissa – transnationaalinen taitoko? Sosiaalilääketie-
teellinen aikakauslehti. Vol. 44. No 4, 217. Viitattu 20.2.2019 https://jour-
nal.fi/sla/article/view/579. 

Salminen, A. 2011. Mikä kirjallisuuskatsaus? Johdatus kirjallisuuskatsauksen 
tyyppeihin ja hallintotieteellisiin sovelluksiin. Vaasan yliopiston julkaisuja 2011. 

Silvennoinen, M. 2004. Vuorovaikutuksen avaimet. Jyväskylä: Gummerus Kirja-
paino Oy. 

Sinivuo, R. & Paavilainen, E. 2011. Perheen ja kulttuuritaustan rooli päiväkirur-
gisessa hoidossa: systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Hoitotiede, Vol. 23, No 1, 
36. 

Sisäministeriö 2015.  Pakolainen pakenee vainoa kotimaassaan. Sisäministeriön 
tiedote 2015. Viitattu 2.11.2018 https://intermin.fi/maahanmuutto/turvapaikanha-
kijat-ja-pakolaiset. 

Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta. 2011. ETENE-julkaisuja 32. Viitattu 
17.4.2019 https://docplayer.fi/416898-Sosiaali-ja-terveysalan-eettinen-perusta-
etene-julkaisuja-32.html. 

Sosiaali- ja terveysministeriö 2016. Kuntien on annettava turvapaikanhakijoille 
kiireelliset ja välttämättömät terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveysministeriön kun-
tainfo. 1/2016. Viitattu 5.2.2019 https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kun-
tainfo-kuntien-on-annettava-turvapaikanhakijoille-kiireelliset-ja-valttamattomat-
terveyspalvelut. 

Stolt, M., Axelin, A. & Suhonen R. (toim.) 2016. Kirjallisuuskatsaus hoitotie-
teessä. Turku: Turun yliopisto Hoitotieteen laitoksen julkaisuja. Tutkimuksia ja 
raportteja. Sarja A. 

Terveydenhuollon yhteinen arvopohja, yhteiset tavoitteet ja periaatteet. 2001. 
ETENE-julkaisuja 1. Viitattu 13.11.2018 https://etene.fi/docu-
ments/1429646/1559098/ETENE-julkaisuja+1+Terveydenhuollon+yhteinen+ar-
vopohja,+yhteiset+tavoitteet+ja+periaatteet.pdf/4de20e99-c65a-4002-9e98-
79a4941b4468. 

https://journal.fi/sla/article/view/579
https://journal.fi/sla/article/view/579
https://intermin.fi/maahanmuutto/turvapaikanhakijat-ja-pakolaiset
https://intermin.fi/maahanmuutto/turvapaikanhakijat-ja-pakolaiset
https://docplayer.fi/416898-Sosiaali-ja-terveysalan-eettinen-perusta-etene-julkaisuja-32.html
https://docplayer.fi/416898-Sosiaali-ja-terveysalan-eettinen-perusta-etene-julkaisuja-32.html
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kuntainfo-kuntien-on-annettava-turvapaikanhakijoille-kiireelliset-ja-valttamattomat-terveyspalvelut
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kuntainfo-kuntien-on-annettava-turvapaikanhakijoille-kiireelliset-ja-valttamattomat-terveyspalvelut
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kuntainfo-kuntien-on-annettava-turvapaikanhakijoille-kiireelliset-ja-valttamattomat-terveyspalvelut
https://etene.fi/documents/1429646/1559098/ETENE-julkaisuja+1+Terveydenhuollon+yhteinen+arvopohja,+yhteiset+tavoitteet+ja+periaatteet.pdf/4de20e99-c65a-4002-9e98-79a4941b4468
https://etene.fi/documents/1429646/1559098/ETENE-julkaisuja+1+Terveydenhuollon+yhteinen+arvopohja,+yhteiset+tavoitteet+ja+periaatteet.pdf/4de20e99-c65a-4002-9e98-79a4941b4468
https://etene.fi/documents/1429646/1559098/ETENE-julkaisuja+1+Terveydenhuollon+yhteinen+arvopohja,+yhteiset+tavoitteet+ja+periaatteet.pdf/4de20e99-c65a-4002-9e98-79a4941b4468
https://etene.fi/documents/1429646/1559098/ETENE-julkaisuja+1+Terveydenhuollon+yhteinen+arvopohja,+yhteiset+tavoitteet+ja+periaatteet.pdf/4de20e99-c65a-4002-9e98-79a4941b4468


49 

 

 

Tervo-Heikkinen, T., Saaranen, T., Huurre, T & Turunen, H. 2018. Hoitohenkilö-
kunnan arviot potilasohjausosaamisestaan – kyselytutkimus yliopistollisessa 
sairaalassa. Hoitotiede. Vol. 30. No 3, 170–190. 

Turkia, L. 2017. Ihmiskaupan uhrin asema turvapaikkaprosessissa kansainvälis-
ten ihmisoikeussopimusten näkökulmasta: erityisesti Dublin III -asetuksen so-
veltamistilanteissa. Tampereen yliopisto. Hallintotiede. Pro gradu -tutkielma. Vii-
tattu 10.5.2019 https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/101617/GRADU-
1498122149.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

Ulkomaalaislaki 301/2004. Viitattu 13.11.2018 https://www.finlex.fi/fi/laki/al-
kup/2004/20040301. 

Ulkoasiainministeriö 2014. Ulkoasiainministeriön kehitysviestintä 2014. Viitattu 
20.1.2019 http://global.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=185105. 

YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus. 1948. 14. artikla. Viitattu 
5.2.2019. 

  
KIRJALLISUUSKATSAUKSEEN VALITUT TUTKIMUKSET 

Eklöf, N. 2018. Somali asylum seekers and refugees in Finnish heath care  - fo-
cus on privacy and the use of interpreters. University of Turku, Faculty of Medi-
cine, Nursing Science, Finland Annales Universitatis Turkuensis, Turku: Pai-
nosalama Oy. 

Klemetti, R., Seppänen, J., Matikka, A. & Surcel, H.-M. 2017. Ulkomaalaistaus-
taisten nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveystietämys Kouluterveyskyselyssä 
2015. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. Vol. 54. No 3, 209–225. Viitattu 
13.2.2019 https://doi.org/10.23990/sa.65565. 

Kuusio, H., Nykänen, E. & Keskimäki, I. 2017. Paperittomien oikeudet terveys-
palveluihin Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Sosiaalilääketieteelli-
nen Aikakauslehti, Vol. 54. No 3, 238–247. Viitattu 13.2.2019 
https://doi.org/10.23990/sa.65567. 

Mangrio, E. & Sjögren Forss, K. 2017. Refugees' experiences of healthcare in 
the host country: a scoping review. Vol. 17. No, 814. Viitattu 15.2.2019 
https://doi.org/10.1186/s12913-017-2731-0. 

Mangrio, E. & Persson, K. 2017. Immigrant parents' experience with the Swe-
dish child health care system: A qualitative study. BMC Family PracticeBMC se-
ries. Vol. 18. No, 32. Viitattu 15.2.2019 https://doi.org/10.1186/s12875-017-
0604-6. 

Mulder, R., Koivula, M. & Kaunonen, M. 2015. Hoitohenkilökunnan monikulttuu-
rinen osaaminen -pilottitutkimus. Tutkiva Hoitotyö Vol. 13. No 1, 24–34. Viitattu 
18.2.2019 https://www-emagz-fi.ez.lapinamk.fi/reader/issue/10228/177284/1. 

https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/101617/GRADU-1498122149.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/101617/GRADU-1498122149.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040301
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040301
http://global.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=185105
https://doi.org/10.1186/s12913-017-2731-0
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mangrio%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28249606
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Persson%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28249606
https://doi.org/10.1186/s12875-017-0604-6
https://doi.org/10.1186/s12875-017-0604-6
https://www-emagz-fi.ez.lapinamk.fi/reader/issue/10228/177284/1


50 

 

 

Sainola-Rodriguez, K. 2009. Transnationaalinen osaaminen; uusi terveyden-
huoltohenkilöstön osaamisvaatimus. Väitöskirja. Kuopion yliopisto. Viitattu 
17.2.2019 http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-951-27-1302-
8/urn_isbn_978-951-271302-8.pdf. 

Snellman, O., Seikkula, J., Wahlström, J. & Kurri, K. 2014. Aikuisten turvapai-
kanhakijoiden ja pakolaisten mielenterveyden ja psyykkisten ongelmien erityis-
piirteet. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. Vol. 51. 

Suurmond, J., Seeleman, C., Rupp, I., Goosen, S. & Stronks, K. 2010. 
Nurse Education Today. 2010. 6p. Journal Article – research. Vol. 30. No 8, 
821-826. Viitattu 20.2.2019 http://dx.doi.org.ez.la-
pinamk.fi/10.1016/j.nedt.2010.03.006. 

Weiste-Paakkanen, A., Jokela, S., Kytö, S., Koponen, P., Castaneda, A., Larja, 
L. & Nieminen, T. 2017. Ulkomaalaistaustaisen väestön terveys- ja hyvinvointi-
tutkimukset – Ulkomaalaistaustaisen kenttähenkilöstön kokemuksia. Sosiaali-
lääketieteellinen Aikakauslehti, Vol 54. No 3, 226–237. Viitattu 15.2.2019 
https://doi.org/10.23990/sa.65566. 



51 

 

 

LIITTEET 

Liite 1.  Kirjallisuuskatsauksen tutkimukset. 

Liite 2.  Sisällönanalyysi. Haasteet pakolaisen näkökulmasta  

Liite 3.  Sisällönanalyysi. Haasteet hoitotyöntekijöiden näkökulmasta 

Liite 4. Toimeksiantosopimus 

Liite 5. Tutkimuslupa 

  



52 

 

 

Liite1 1(4)  

 

 

Kirjallisuuskatsauk-

sen tutkimukset 

   

Tekijä(t) tutkimus-

paikka ja -vuosi 

Tarkoitus tai ta-

voite 

Aineisto, aineis-

ton keruu 

Keskeiset tulokset 

Eklöf, N. Suomi 2018.  Somali 

asylum seekers and refugees 

in Finnish heath care - focus 

on privacy and the use of 

inkterpreters. Väitöskirja. 

Kuvata somalialaisten 

turvapaikanhakijoiden 

ja pakolaisten yksityi-

syyden sisältö, tär-

keys ja toteutuminen 

suomalaisessa ter-

veydenhuollossa sekä 

tulkin käyttöön liittyviä 

tekijöitä terveyden-

huollossa ja tervey-

teen liittyvässä tutki-

muksessa. 

Neljä osatutkimusta: Ai-

neistot kerättiin 1. soma-

lialaisilta turvapaikanhaki-

joilta (n=18) focus group –

haastatteluilla, 2. soma-

lialaisilta pakolaisilta 

(n=29) laadullisella kyse-

lylomakkeella ja 3. haas-

tattelemalla terveydenhoi-

tajia (n=8). Neljäs osatut-

kimus toteutettiin kirjalli-

suuskatsauksena. 

Somalian kulttuurissa kulttuurin kollektiivi-

set elementit korostavat yksityisyyttä.  

Terveydenhuollossa kaikki voidaan jakaa 

terveydenhuollon ammattilaisten kanssa; 

mutta ei tulkkien kanssa.  Seksuaalisen ja 

fyysisen yksityisyyden kannalta sukupuoli 

nähtiin erittäin tärkeänä sekä somalinai-

sille että miehille. Vastakkaisen sukupuo-

len koskettamista pidettiin sekavana, kiu-

sallista, epäkunnioittavana ja häpeälli-

senä. Terveydenhuollossa visuaalisen ja 

fyysisen yksityisyyden loukkaaminen hy-

väksyttiin, kun se oli perusteltua ja ymmär-

retään liittyvän terveyteen. Terveyden-

huollon ammattilaisten tuntemus ja ym-

märrys Somalian kulttuurista nähtiin autta-

van keskinäistä ymmärrystä yksityisyy-

destä. 

Klemetti, R., Seppänen, J., Ma-

tikka, A & Surcel, H-M. Suomi. 

2017. Ulkomaalaistaustaisten 

nuorten seksuaali- ja lisäänty-

misterveystietämys Kouluter-

veyskyselyssä 2015.   

Tutkimuksen tarkoi-

tuksena oli selvittää 

ulkomaalaistaustais-

ten nuorten SELI-ter-

veystietämyksen ta-

soa ja verrata sitä 

suomalaistaustaisten 

nuorten tietämykseen 

sekä tarkastella vas-

taajien taustatekijöi-

den yhteyttä SELI-ter-

veystietämykseen. 

Tutkimusaineistona on 

valtakunnallinen vuonna 

2015 toteutettu peruskou-

lun (12–19-vuotiaat), lu-

kion (14–20-vuotiaat) ja 

ammatillisten oppilaitos-

ten opiskelijoille (14–20-

vuotiaat) suunnattu Kou-

luterveyskysely (n=120 

400 ). Kyselytutkimus. 

Kielivaikeudet, vuorovaikutuksen ongel-

mat, tiedon saamisen vaikeudet, leimautu-

misen pelko ja SELIasioiden tabuna pitä-

minen voivat estää tai vaikeuttaa SELIter-

veyspalveluihin hakeutumista tai oikean 

palvelun valitsemista. Palvelun tarjoajan 

puolelta taas ulkomaalaistaustaisten 

SELIterveydentilaan vaikuttaa terveyden-

hoitojärjestelmän valmius vastata erilai-

sista taustoista tulevien ihmisten tarpei-

siin. Huomiota tulisi kiinnittää siihen, 

osaako terveydenhuollon henkilöstö huo-

mioida ulkomaalaistaustaisen nuoren 

mahdolliset erityistarpeet maahanmuutto 

ja kulttuuritaustaan liittyen kielikysymyk-

sen lisäksi. 
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Kuusio, H., Nykänen, E & Kes-

kimäki, I. Suomi 2017. Paperit-

tomien oikeudet terveyspalve-

luihin Suomessa, Norjassa, 

Ruotsissa ja Tanskassa.  

Tarkastella paperitto-

mien henkilöiden / pa-

kolaisten terveyspal-

veluja terveydenhuol-

toa käsittelevän lain-

säädännön näkökul-

masta neljässä Poh-

joismaassa. 

Näkökulmana Suomen 

perustuslaki ja kansainvä-

liset ihmisoikeussopimuk-

set, terveyspalvelujen jär-

jestäjät, ammattilaiset ja 

paperittomat henkilöt. 

Katsausartikkeli. 

 

Paperittomien ulkomaalaistaustaisten ih-

misten määrän kasvu tuo lisää paineita 

myös terveydenhuollolle. Lisäksi on huo-

mattava, että koska paperittomat ovat alt-

tiita monenlaiselle hyväksikäytölle, kuten 

esimerkiksi ihmiskaupan uhriksi joutumi-

selle, voi paperittomien määrän kasvu 

kuormittaa myös ihmiskaupan uhrien aut-

tamisjärjestelmää. Keskeinen haaste on 

ihmiskaupan uhrien tunnistaminen, jossa 

myös terveysalan toimijoilla on merkittävä 

rooli.  

Mangrio, E  & Sjögren-Forss, 

K.  Ruotsi. 2017.  Refugees' ex-

periences of healthcare in the 

host country: a scoping review. 

Kartoittaa alan kirjalli-

suus. Tarkastelun ta-

voitteena oli koota tut-

kimus pakolaisten ko-

kemuksista vastaan-

ottavan maan tervey-

denhuoltojärjestel-

mään. 

26 artikkelia, Kirjallisuus-

katsaus/kattavuuden tar-

kistuksena ja menetelmä 

on johdettu Levac et al. ja 

innoittamana Arksey & 

O'Malleyn puitteista. 

Kirjallisuuskatsaus. 

Tulokset osoittavat, että terveydenhuollon 

ammattilaisten ja pakolaisten välinen vies-

tintä on tärkeää, mutta riittämättömät kieli-

taidot toimivat tehokkaana viestintäes-

teenä. Pakolaisille on annettava enem-

män tietoa vastaanottavan maan tervey-

denhuoltojärjestelmästä sekä suullisesti 

että kirjallisesti sekä oikeus terveyden-

huoltoon. Terveydenhuollon ammattilais-

ten tuki on myös tärkeää, jotta pakolaisilla 

olisi myönteinen kokemus terveydenhuol-

losta.  

Joissakin tutkimuksissa pakolaiset kokivat 

syrjintää vastaanottavan maan kielen vä-

häisen pätevyyden vuoksi ja / tai heidän 

rotujensa tai aksenttinsa vuoksi, mikä 

osoittaa, että heille tarvitaan kulttuurisesti 

sopivaa terveydenhuoltoa. 

Mangrio, E & Persson, K. 

Ruotsi. 2017.  Immigrant 

parents' experience with the 

Swedish child health care sy-

stem: A qualitative study. 

 

Tavoitteena oli selvit-

tää muiden kuin eu-

rooppalaisten maa-

hanmuuttajien koke-

musta Ruotsin lasten-

hoitojärjestelmästä 

19 vanhempaa (14 

naista, viisi miestä). Puo-

listrukturoitu haastattelu 

”Tunne siitä, että hoidetaan toisella ta-

valla", joka jaettiin seuraaviin neljään ala-

luokkaan: vertaaminen kotimaahan, 

saada kotikäynti, sitoutuminen ja tyytyväi-

syys ja tuntematon kieli.  

”Tunne saada kaikki käytännön tarpeet 

lasten terveydenhuoltojärjestelmän 

kautta” neuvonnan ja ohjauksen merkitys, 

suullisen ja kirjallisen tiedon sekä tarvitta-

essa avun ja tuen saaminen. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mangrio%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29216876
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sj%C3%B6gren%20Forss%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29216876
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sj%C3%B6gren%20Forss%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29216876
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mangrio%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28249606
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Persson%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28249606
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Mulder, R., Koivula, M & Kau-

nonen, M. Suomi 2015.  Hoito-

henkilökunnan monikulttuuri-

nen osaaminen –pilottitutkimus 

Tarkoitus kuvata hoi-

tohenkilökunnan mo-

nikulttuurista osaa-

mista ja siihen yhtey-

dessä olevia tekijöitä. 

Yliopistollisen sairaalan 

hoitohenkilökunta (n=86). 

sähköinen kyselylomake 

Noin 42 % vastaajista piti maahanmuutta-

jataustaisia potilaita vaativina. Myös rasis-

tista suhtautumista ja piilorasismia esiintyi 

työpaikoilla. Osa hoitohenkikökunnasta ei 

halunnut, että potilaan omaiset osallistui-

sivat hoitoon ja pitivät ulkomaalaisia rasit-

teena terveydenhuollolle. Lähes 80% piti 

maahanmuuttajataustaisen potilaan kult-

tuuristen tarpeiden huomiointia hoito-

työssä vaikeana. Lisä- ja täydennyskoulu-

tus ulkomaalaistaustaisten hoidosta oli 

positiivisesti yhteydessä monikulttuurisiin 

tietoihin, taitoihin ja asenteisiin potilaan 

hoidossa.  

Sainola-Rodriguez, K. Suomi. 

2009. Transnationaalinen 

osaaminen Uusi terveyden-

huoltohenkilöstön osaamisvaa-

timus. Väitöskirja. 

Tutkia maahanmuut-

tajien ja terveyden-

huoltohenkilöstön 

kohtaamisia kulttuuri-

sen kompetenssin ja 

transnationaalisen 

osaamisen (transnati-

onal competence) nä-

kökulmista. 

Turvapaikanhakijoiden 

psykiatrisen sairaalan po-

tilasasiakirjat vv. 1995-

1999 (n=21) 

 

Haastattelu1. Turvapai-

kanhakijat (n=41) ja heitä 

hoitaneet lääkärit (n=35) 

ja hoitohenkilökunta 

(n=41) 

 

Haastattelu 1 a. 

Turvapaikanhakijat vas-

taanottokeskuksissa 

(n=41) ja pysyvästi Suo-

messa asuvat maahan-

muuttajat (n=71) 

 

Haastattelu 2.  

Psykiatrisessa hoidossa 

olleet maahanmuuttajat 

(n=20) ja heidän omahoi-

tajansa/terapeuttinsa 

(n=20) 

 

Srukturoitu haastattelutut-

kimus 

 

Potilasasiakirjojen mukaan kulttuurisia te-

kijöitä huomioitiin käytännön hoitotilan-

teissa vähän. Suomalaisia hoitokäytäntöjä 

oli selitetty. Potilaan omia odotuksia, ter-

veys- ja sairauskäsityksiä tai hoitokäytän-

töjä ei ollut selvitetty. 

Turvapaikanhakijat ilmaisivat enemmän 

mielenterveysongelmia kuin muut maa-

hanmuuttajat. Perusterveydenhuollon lää-

kärit eivät aina tunnistaneet potilaidensa 

masennusta tai havainneet masennuksen 

taustalla Suomessa koettujen asioiden 

merkitystä. Terveydenhuoltohenkilöstö yli-

arvioi potilaidensa hoitotyytyväisyyttä ja 

tulevaisuuden hoitoluottamusta ja aliarvioi 

maahanmuuttajien sitoutumista lääkehoi-

toon. Henkilöstö ei tiennyt maahanmuutta-

jien käyttämistä oman kulttuurin hoitota-

voista suomalaisten hoitotapojen rinnalla. 

Henkilöstön saama lisäkoulutus kulttuuri-

sista asioista ei aina taannut yhtenevää 

näkemystä. Transnationaalinen osaami-

nen lisäsi yhtenevää näkemystä tiettyjen 

hoitoon liittyvien dimensioiden kohdalla. 

Transnationaalinen näkökulma todennä-

köisesti täsmentää näkemystä maahan-

muuttaja-asiakkaan kokonaistilanteesta 

nykyistä paremmin. 
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Snellman, O., Seikkula, J., 

Wahlström, J & Kurri,K. 

Suomi. 2017. Aikuisten turva-

paikanhakijoiden ja pakolais-

ten mielenterveyden ja psyyk-

kisten ongelmien erityispiirteet. 

Tarkastella millaisia 

erityispiirteitä liittyy ai-

kuisten turvapaikan-

hakijoiden ja pakolais-

ten mielenterveyteen, 

psyykkisiin ongelmiin 

sekä tekijöihin ja pro-

sesseihin niiden taus-

talla 

Artikkeli on osa väitöskir-

jatutkimusta, jossa tar-

kastellaan Suomessa 

asuville aikuisille turva-

paikanhakijoille ja pako-

laisille psyykkisiin ongel-

miin tarjottavaa ammatil-

lista keskusteluapua. 

Katsausartikkeli. 

Yleisellä tasolla voidaan arvioida, että kai-

kista aikuisista turvapaikanhakijoista ja 

pakolaisista noin 15–25 % kärsii diagno-

soitavasta mielenterveyden häiriöstä. 

Tätä useamman kohdalla voivat tulla ky-

seeseen häiriöihin kuuluvat yksittäiset oi-

reet, ongelmat toimintakyvyssä sekä ylei-

nen huonovointisuus. Yleisesti turvapai-

kanhakijat ja pakolaiset ovat erityinen 

haaste mielenterveyspalveluille, mikä liit-

tyy niin palvelujen käyttöön kuin 

toimivan auttamistyön sisältöihin. Turva-

paikanhakijoilla ja pakolaisilla on yleisinhi-

millisiä perustarpeita, joiden tukemiseen 

eri tavoilla tuotetussa auttamistoimin-

nassa kannattaa pyrkiä.  

Suurmond J, Seeleman C, 

Rupp I, Goosen S & 

Stronks K. Alankomaat. 

2010.Cultural competence 

among nurse practitioners 

working with asylumseekers. 

Tutkia hoitohenkilö-

kunnan kulttuuriosaa-

mista. 

Sairaanhoitajat (n=86) 

Lomakekysely ja puo-

listrukturoidut haastattelut 

Tarvitaan erityisosaamisalueita yhteyden-

pitoon turvapaikanhakijoiden kanssa: al-

kuperämaan poliittisen tilanteen tunte-

mus; tiedot alkuperämaassa yleisesti 

esiintyvistä sairauksista; tietoa turvapai-

kan vaikutuksista terveyteen; tietoisuus 

vastaanottavan maan oikeudellisista asia-

yhteyksistä; kyky käsitellä turvapaikanha-

kijoiden traumaattisia kokemuksia; ja tai-

dot selittää isäntämaan terveydenhuolto-

järjestelmää. Näiden turvapaikanhakijoi-

den tilanteeseen liittyvien kulttuuritaitojen 

lisäksi yleisiä kulttuuritaitoja pidettiin myös 

tärkeinä, kuten kyky käyttää tulkkauspal-

veluja. 

Weiste-Paakkanen, A., Jo-

kela,S., Kytö, S., Koponen, P., 

Castaneda, A., Larja, L & Nie-

minen, T. Suomi. 2017. Ulko-

maalaistaustaisen väestön ter-

veys- ja hyvinvointitutkimukset 

– Ulkomaalaistaustaisen kent-

tähenkilöstön kokemuksia.  

Kerätä henkilöstön ko-

kemuksia työstään 

Kenttätutkimus, Maamu 

(n= 20), UTH (n = 8), puo-

listrukturoituja teema-

haastatteluita. 

 

(Maamu=maahanmuut-

taja, UTH = ulkomailta tul-

lut henkilö) 

Koetut syrjintäkokemukset olivat toisaalta 

haastatteluun osallistumista edistävä te-

kijä: haastatellut kertoivat halunneen 

päästä kertomaan kokemuksistaan ja pur-

kamaan niitä. Osa ihmisistä kuitenkin ajat-

teli tutkimustulosten lisäävän omaan vä-

estöryhmäänsä kohdistuvaa syrjintää lei-

maalla yhteisön jäseniä negatiivisesti. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691710000626?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691710000626?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691710000626?via%3Dihub#!
http://web.b.ebscohost.com.ez.lapinamk.fi/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJPta6wTq%2bk63nn5Kx95uXxjL6orVGtqK5Jt5a2UrKruEuxlr9lpOrweezp33vy3%2b2G59q7UbersE%2burLFIpOLfhuWz44ak2uBV4d%2fsSq6c8nnls79mpNfsVa%2bmslGxpq9KtZzkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&vid=2&sid=7d048bbf-6e5c-4852-8c7c-7eed6e89745a@pdc-v-sessmgr03
http://web.b.ebscohost.com.ez.lapinamk.fi/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJPta6wTq%2bk63nn5Kx95uXxjL6orVGtqK5Jt5a2UrKruEuxlr9lpOrweezp33vy3%2b2G59q7UbersE%2burLFIpOLfhuWz44ak2uBV4d%2fsSq6c8nnls79mpNfsVa%2bmslGxpq9KtZzkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&vid=2&sid=7d048bbf-6e5c-4852-8c7c-7eed6e89745a@pdc-v-sessmgr03
http://web.b.ebscohost.com.ez.lapinamk.fi/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJPta6wTq%2bk63nn5Kx95uXxjL6orVGtqK5Jt5a2UrKruEuxlr9lpOrweezp33vy3%2b2G59q7UbersE%2burLFIpOLfhuWz44ak2uBV4d%2fsSq6c8nnls79mpNfsVa%2bmslGxpq9KtZzkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&vid=2&sid=7d048bbf-6e5c-4852-8c7c-7eed6e89745a@pdc-v-sessmgr03
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Sisällönanalyysi. Haasteet pako-

laisen näkökulmasta 

   

Alkuperäinen lause/ilmaisu Pelkistetty ilmaisu Alakategoria Yläkategoria 

The nurse explained, when she told 
them she didn't understand. 

Potilas ei ymmärtänyt Kielivaikeudet, tulkki-
palvelun ja vuorovaiku-
tuksen ongelmat 

Viestinnän haasteet 

Kielivaikeudet ja tiedon saamisen vai-
keudet voivat estää tai vaikeuttaa oi-

kean palvelun valitsemista. 

Kieli- ja tiedon saamisen 
vaikeudet  

  

They were having problems communi-
cating with health professionals. 

Kommunikaatio-ongel-
mat terveydenhuollon 
ammattilaisten kanssa 

  

They experienced difficulties finding in-
terpreters.  

Kokemus tulkkien löytä-
misen vaikeudesta 

  

Language barriers often force children 
to act as translators for the parents. 

Lapset vanhempiensa 
tulkkeina kieliesteistä 
johtuen 

  

Vuorovaikutuksen ongelmat voivat vai-
keuttaa oikean palvelun valitsemista 

Vuorovaikutuksen ongel-
mat vaikeutena terveys-
palvelun valitsemisessa 

  

Refugees experienced discrimination 

due to low proficiency in the language of 

the host country or of their accent, 

Vähäisestä kielitaidosta 

tai aksentista johtuvat 

syrjintäkokemukset 

Ennakkoluulot ja syr-

jintä  

Rasismi 

Refugees experienced discrimination 

because of their race. 

Rodusta johtuvat syrjin-

täkokemukset 

  

Both men and women had experienced 

violation of privacy.  

Sekä miehet että naiset 

olivat kokeneet yksityi-

syyden loukkaamista. 

  

Leimautumisen pelko voi estää SELI-

terveyspalveluihin hakeutumista 

Leimautumisen pelko es-
teenä terveyspalveluihin 
hakeutumiselle 

  

Pakolaisten joukossa esiintyi paljon fyy-

sisiä ja psyykkisiä terveysongelmia.  

Pakolaisilla paljon fyysi-
siät ja psyykkisiä terveys-
ongelmia  

Terveysongelmat ja 
hoitamisen haasteet 

Terveysongelmat ja hoito 

Both parents and children may have ex-

perienced mental challenges, 

Psyykkiset sairaudet   

Both parents and children may have ex-

perienced physical challenges, 

Fyysiset sairaudet   

”However, some participants described 

that health care professionals were 

considered “just doing their job. It is not 

related to sexuality. They are there to 

help you” 

Auttamistoimenpiteet ei-
vät liity seksuaalisuuteen  

  

Hänellä oli diabetes ja hän ajatteli, ettei 

kukaan halua hoitaa häntä. 

Tunne ettei kukaan halua 
hoitaa  

 . 
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SELI-asioiden tabuna pitäminen voivat 

estää terveyspalveluihin hakeutumista 

SELI-asioiden tabuna pi-
täminen hoidon esteenä  

  

Paperittomat henkilöt ovat terveyspalve-

lujen saatavuuden suhteen lähtökohtai-

sesti eriarvoisessa asemassa 

Paperittomat eriarvoisia 
terveyspalveluiden saa-
misessa 

Paperittomien eriarvoi-
nen asema terveyspal-
veluissa 

Eriarvoisuus 

Both parents and children need extra at-

tention from health professionals. 

Vanhemmat ja lapset  
tarvitsivat tukea ja huo-
miota ammattilaisilta 

Tuen ja huomion tarve 
terveydenhuollon am-
mattilaisilta 

Tuen ja huomioinnin tarve 

Ulkomaalaistaustainen nuori ei välttä-

mättä saa palvelujärjestelmästä tarpeen-

mukaista tukea tai palvelua. 

Ulkomaalaistaustainen 
nuori ei saa tarpeenmu-
kaista tukea tai palvelua 
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Sisällönanalyysi. Haasteet hoitotyön-

tekijöiden näkökulmasta 

   

Alkuperäinen lause/ilmaisu Pelkistetty 

ilmaisu 

Alakategoria Yläkategoria 

Communication between healthcare profess-

ionals and refugees is important, however, in-

sufficient language knowledge acts as an ef-

fective communication barrier. 

Kielivaikeudet viestin-

nän ja kommunikaation 

esteenä 

Kielivaikeudet Viestinnän ongelmat 

Suurin osa sairaanhoitajista koki vaikeuksia 

vuorovaikutustilanteissa ulkomaalaistaustais-

ten lasten ja vanhempien kanssa. 

Vaikeudet vuorovaiku-

tuksessa lasten ja van-

hempien kanssa 

Vuorovaikutuksen on-

gelmat 

 

Epävirallisten tulkkien käyttö oli yleistä Epävirallisten tulkkien 

käyttäminen 

Tulkkipalveluiden on-

gelmat 

 

Perheenjäsenien käyttäminen tulkkina on 

kiellettyä. 

Perheenjäsenten käyt-

täminen tulkkina kiellet-

tyä 

  

Rasistista suhtautumista ja piilorasismia esiin-

tyi hoitotyöntekijöiden taholta potilaisiin. 

Rasistinen suhtautumi-

nen potilaisiin 

Ennakkoluulot  Rasismi 

Potilaiden hoitamista voitiin vältellä. Potilaiden välttely Syrjintä  

”Aion esittää joitakin kysymyksiä traumaatti-

sista tapahtumista ja henkilökohtaisista on-

gelmista ja kysymykset saattavat olla tuskalli-

sia.” 

Arkaluonteisten kysy-

mysten esittäminen 

traumaattista tapahtu-

mista ja henkilökohtai-

sista ongelmista 

Ammatillisen osaami-

sen haasteet  

Ammatillinen osaaminen 

Respect and protection of privacy is 
considered to be important in the relat-
ionship between the health care profess-
ional and patient. 

Haasteena yksityisyy-

den kunnioittaminen ja 

suojelu vuorovaikutus- 

ja hoitosuhteessa  

  

Ihmiskaupan uhrien tunnistamisessa ter-

veysalan toimijoilla on keskeinen rooli. 

Ihmiskaupan uhrien 

tunnistaminen 

  

Pakolaiset kärsivät mielenterveyden häiri-

öistä. 

Mielenterveyden häiriöt,  Psyykkiset sairaudet Terveyteen liittyvät haas-

teet 

Pakolaiset kärsivät ongelmista toimintaky-

vyssä 

Ongelmat toimintaky-

vyssä 

  

Pakolaiset kärsivät yleisestä huonovointisuu-

desta. 

Yleinen huonovointi-

suus 

  

Nurses encountered family members from de-

pression. 

Haasteena masennus   

Children face an increased risk of infections,  Lasten lisääntynyt infek-

tioriski  

Fyysiset sairaudet  

Children face an increased risk sleep pro-

blems and intentional and unintentional inju-

ries. 

Lisääntyneet unihäiriöt   

Children face an increased risk intentional 

and unintentional injuries. 

Lasten tahallisten ja ta-

hattomien vammojen 

riski 
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Sairaanhoitajat mainitsivat, että oli hyödyllistä 

saada tietoa sairauksien, kuten malarian, ma-

tojen, tartuntatautien, kuten HIV:n ja muiden 

seksuaalisesti levitettävien sairauksien, ham-

masongelmien, kroonisten sairauksien, roko-

tusten ja hemopatologioiden, kuten sirppiso-

lun tai talassemian, esiintyvyydestä.  

Tiedon tarve potilaan 

alkuperämaan harvinai-

sista sairauksista  

 

  

Nurses encountered family members physical 

conditions such as eczema, gastritis and ge-

neralized body pain. 

Haasteena ekseeman, 

gastriitin ja kehon kipu-

jen havaitseminen 

  

The nurses also noticed that the stress 

caused by the process of immigrating wor-

sened the conditions of immigrants with chro-

nic diseases such as diabetes and asthma 

Stressin havaitseminen 

kroonisia sairauksia pa-

hentavana tekijänä 

  

Kulttuuristen tarpeiden huomiointia pidettiin 

hoitotyössä vaikeana. 

Kulttuuristen tarpeiden 

huomioinnin vaikeus 

Kulttuurisen osaami-

sen tarpeet 

Monikulttuurisen osaami-

sen vahvistaminen 

A majority of nurses said they lacked formal 

training in cultural competence 

Puute kulttuurisen 

osaamisen koulutuk-

sesta 

  

Hoitohenkilökunta raportoi tarvitsevansa 

lisäkoulutusta ulkomaalaistaustaisten po-

tilaiden kohtaamiseen.  

Lisäkoulutuksen 

tarve ulkomaalais-

taustaisten hoidosta 

  

Nurses said they lack written guidance. Puute kirjallisesta oh-

jeista  

Tuen ja ohjauksen 

tarve 

Tuen tarve hoitotyöhön 

Nurses need emotional support and help 

with the workload. 

Emotionaalisen tuen 

ja avun tarve työmää-

rässä 
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