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Maahanmuuttajien määrä on lisääntymässä Suomessa, joten heitä kohdataan 
enenevissä määrin myös terveydenhuollossa. Tämän opinnäytetyön tavoite oli 
selvittää, mitkä valmiudet terveydenhuollon ammattilaisilla on kohdata maahan-
muuttajia ja mitkä ovat toisaalta maahanmuuttajien erityispiirteet ja –tarpeet asia-
kaspalveluohjauksen näkökulmasta. Tarkoitus on nostaa ne kohdat esille, joiden 
kehittämisellä voisi tulevaisuudessa parantaa maahanmuuttajien asiakaspalve-
luohjausta.  
  
  
Opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä on käytetty kuvailevaa kirjallisuuskat-
sausta. Ensiksi etsittiin tietoa sekä suomalaisesta että saksankielisestä kirjalli-
suudesta hyvästä asiakaspalveluohjauksesta. Toiseksi kartoitettiin tietoa maa-
hanmuuttajien erityispiirteistä ja tarpeista asiakaspalveluohjauksen näkökul-
masta. Lisäksi kuvailtiin ammattilaisten valmiuksia kohdata maahanmuuttajia ter-
veydenhuollossa. Vastauksia tutkimuskysymyksiin on haettu erilaisista tietokan-
noista, tieteellisistä julkaisuista ja muista luotettavista lähteistä. 
  
  
Suomessa on korkealaatuisia terveyspalveluita ja ammattitaitoisia työntekijöitä. 
Kuitenkin tämän opinnäytetyön tuloksista ilmeni, että terveydenhuollon laatu ja 
tehokkuus voivat heikentyä, jos potilaalta puuttuu tietoa terveydenhuollon palve-
luista, tai hänen omasta kulttuuristansa ja suhtautumisesta palveluihin nousee 
esteitä palveluihin pääsyyn. Lisäksi tässä työssä todettiin, että monilta terveyden-
huollon ammattilaisilta puuttuu tietoa ja taitoa kohdata maahanmuuttajia tervey-
denhuollossa ja kertoa heille erilaisista palveluista.  
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The number of immigrants is increasing in Finland, so they are also increasingly 
exposed to using the health care services. The aim of this thesis was to find out 
which skills professionals already have got to encounter immigrants and also 
what the specific characteristics and needs of immigrants from the point of view 
of the customer service management are. 
 
The descriptive literature review has been used as the research method of the 
thesis. The content of good customer service management was studied in both 
Finnish and German literature. Secondly, literature on the specific characteristics 
and needs of immigrants was surveyed from the perspective of customer service 
management. In addition, the professional’s ability to meet immigrants in health 
care was described. Materials for researching the research question has been 
sought from different databases, scientific publications, workshops, books, 
statistics, original research, legal texts, reports and articles. 
 
However, the results of this thesis show that quality and efficiency can be 
impaired if the patient lacks information about the services or his own culture, and 
the attitude towards the services becomes a barrier to access to the services. In 
addition, it was found in this thesis that professionals lack the knowledge and 
skills to meet immigrants in health care and to tell them for example, about 
different services. 
 

Keywords: migrants, health care professionals, health services 
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JOHDANTO 

 

 

Ulkomailta Suomeen muuttavien ihmisten määrä on kasvanut viimeisten vuosien 

ajan tasaisesti niin, että vuoden 2017 lopussa vieraskielisten määrä oli 6,8 % 

koko Suomen väestöstä (Tilastokeskus 2018). Näin ollen yhä enemmän sosiaali- 

ja terveyspalvelupaikan oven avaa maahanmuuttaja. Tästä syystä monikulttuuri-

nen osaaminen on tulevaisuudessa yksi terveydenhuollon ammattilaisten tär-

keimmistä taidoista. Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä on rakennettu 

täällä asuvien ihmisten tarpeiden ja toiveiden mukaan, jotta se palvelisi potilaita 

mahdollisimman hyvin. Asia voi kuitenkin muuttua, jos palveltava onkin maahan-

muuttaja. Terveydenhuollon ammattilainen saattaa edellyttää maahanmuuttajalta 

sellaista tietoa suomalaisesta terveyspalvelujärjestelmästä, jota maahanmuutta-

jalla ei välttämättä ole. Jos maahanmuuttaja taas ei kysy neuvoa, voi olla, että 

hänen hoitonsa jää vajaaksi.   

  

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan mahdollisia kehittämiskohteita maahan-

muuttajien asiakaspalveluohjauksessa terveydenhuollossa. Aihetta tarkastellaan 

sekä terveydenhuollon ammattilaisten, että maahanmuuttajien näkökulmasta. 

Tutkittua tietoa on haettu saksan ja suomen kielellä.    

  

Työ käsittelee maahanmuuttajia itsenäisenä ja kokonaisena ryhmänä, vaikka 

maahanmuuttajat ovat erittäin heterogeeninen ryhmä. Kuitenkin terveydenhuol-

lon asiakkuuteen liittyvät seikat pätevät melkein kaikkiin maahanmuuttajiin. Maa-

hanmuuttajien kohtaaminen ja hyvä asiakaspalvelu vaatii terveydenhuollon am-

mattilaiselta osaamisen lisäämistä ja syventämistä. 
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2 OPINNÄYTETYÖN KESKEISET KÄSITTEET  

  

Tässä luvussa selvitään ja selitetään erilaisia käsitteitä tarkastelemalla, mitkä 

niistä kuvailevat tutkittavaa asiaa parhaiten. Etsitään lisäksi aineistoa, joissa kä-

sitellään aiheeseen liittyviä teemoja tai ilmiötä.   

  

  

2.1 Terveydenhuollon ammattilainen 

 

Hoitotyön osaaminen koostuu seuraavista osa-alueista: tutkimus- ja ke-

hittämisosaaminen, päätöksenteko-osaaminen, potilaslähtöisen hoitotyön osaa-

minen, kliininen osaaminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osaaminen, 

vuorovaikutus ja kumppanuusosaaminen, eettinen osaaminen, ohjausosaami-

nen, kulttuurinen osaaminen, tieto- ja viestintä teknologian osaaminen sekä joh-

tamis- ja yrittäjyys-osaaminen. Hoitotyön osaaminen edellyttää sairaanhoitajalta 

lisäksi monitieteistä tietoperustaa, kuten ajantasaista lääketieteen ja farmakolo-

gian sekä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden teoreettista osaamista. (Eriksson 

ym. 2015, 22.)  

  

Lisäksi laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (L 559/1994) takaa potilaille hy-

vän hoidon. Tämä laki turvaa potilaiden saamia palveluita ja tukee heidän turval-

lisuuttaan pitämällä huolta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksesta, päte-

vyydestä ja muista ammatin harjoittamisen edellytyksistä. Ammattihenkilöjä myös 

valvotaan. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä määrää tarkasti, kuka saa 

Suomessa käyttää terveydenhuollon erilaisia ammattinimikkeitä ja kuka saa toi-

mia terveydenhuollon ammattilaisena.     

  

Terveydenhuoltoalan ammattilaisella tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä laillis-

tettua sairaanhoitajaa. Sairaanhoitajan tehtävään kuuluu hoitotyön toteuttaminen 

ja kehittäminen, joten hän on hoitotyön asiantuntija. Sairaanhoitajan työympäristö 

voi olla hyvin monipuolista, sairaanhoitajia työskentelee perusterveydenhuol-

lossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa sekä yksityisten että kolmannen 

sektorin alueilla. Sairaanhoitajan työ on näyttöön perustuvaa ja sairaanhoitaja 
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hyödyntää hoitotyön suunnittelemisessa, toteuttamisessa, arvioimisessa ja kehit-

tämisessä hoitotieteellistä tietoa. (Eriksson, Korhonen, Merasto & Moisio 2015, 

11.)  

 

 
2.2 Maahanmuuttaja 
 

Avaan tässä luvussa maahanmuuttajia kuvaavia erilaisia käsitteitä, maahanmuu-

ton tilannetta Suomessa ja maahanmuuttajien taustoihin liittyviä tekijöitä.    

  

Yleinen määritelmän mukaan maahanmuuttajalla tarkoitettaan henkilöä, jotka 

ovat asettuneet asumaan vieraaseen maahan yli vuodeksi (Helminen 2016). Ul-

komaalaista syntyperää käsitteellä viitataan taas henkilöihin, joiden molemmat 

vanhemmat ovat syntyneet ulkomailla. Tämä ryhmä sisältää myös ihmisiä, jotka 

ovat syntyneet Suomessa ja joilla on mahdollisesti myös Suomen kansalaisuus. 

(Sutela & Larja 2015b.) Sanalla vieraskielinen tarkoitetaan henkilöitä, joiden oma 

kieli on joku muu kuin suomi, ruotsi tai saame (Tilastokeskus 2018).  

  

Maahanmuuttajien määrä on noussut Suomessa viime vuosina jatkuvasti. 1990 

luvulla eri maista Suomeen tulleiden vieraskielisten määrä oli vajaa 25 000 hen-

kilöä. Määrä kasvoi sen jälkeen noin 10 000 henkilöllä joka vuosi tasaiseen tah-

tiin. Kuitenkin 2006-luvulta lähtien vuosittaisten tulijoiden määrä on noussut niin, 

että tulijoita on nykyään keskimäärin 15 000–20 000 vuodessa. Uusin luku on 

vuodelta 2017, jolloin Suomessa asui 373 500 vieraskielistä (Kuvio 1), mikä tekee 

6,8 prosenttia koko väestöstä. Suurimmat vieraskieliset ryhmät ovat venäjän- ja 

vironkieliset. Seuraavat isommat kieliryhmät ovat arabia, somali ja englanti. (Ti-

lastokeskus 2018.)   

  



8 
 

 

  

Kuvio 1. Vieraskieliset Suomessa. Tilastokeskus  

  

  

On olemassa erilaisia syitä siihen, miksi ihmiset ovat muuttaneet Suomeen ja 

jokaisella henkilöllä on siihen liittyen oma tarinansa. Suomeen muutetaan usein 

työn vuoksi (18%) tai opiskelemaan (10%). Toinen syy voi olla pakolaisuus tai 

turvapaikan haku (11%). Kahdeksalla prosentilla Suomeen muutto liittyy johonkin 

muuhun syyhyn. Tähän ryhmään kuuluu inkeriläisiä paluumuuttajia, pohjoismai-

seen ilmastoon ihastuneita, vaihtelua elämäänsä kaivanneita keski-ikäisiä, turis-

teina tulleita ja suomalaisiin juuriinsa tutustumaan tulleita. Ylivoimaisesti suurin 

syy Suomeen muuttamiselle on kuitenkin perhesyyt (47%). (Sutela 

& Larja 2015a.) Suomessa asumisen kestokin vaihtelee maahanmuuttajien kes-

ken. On olemassa jo pitkään täällä asuneita ja vastikään muuttaneita. On ole-

massa hyvin suomea puhuvia ja kielitaidottomia. On niitä, joilla on iso määrä suo-

malaisia ystäviä ja niitä, jotka eivät ole ikinä suomalaisten kanssa tekemisissä, 

vaikka ovat asuneet jo pitkään täällä.   
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Edellä ilmi tulleiden seikkojen jälkeen voi todeta, että eri kulttuureista Suomeen 

tulleita ihmisiä yhdistää terveydenhuollon näkökulmasta vain yksi asia: kai-

kille suomalainen terveyspalvelujärjestelmä ja -kulttuuri ovat vieraita. Muuten hei-

dän lähtömaansa, taustat ja maahantulosyyt voivat poiketa toisistaan rajusti.   

  

Maahanmuuttajalla tarkoitetaan tässä työssä kaikki henkilöt, jotka ovat muutta-

neet toisesta maasta Suomeen ja joiden oma kieli on joku muu kuin suomi, ruotsi 

tai saame. 

 

  

2.3 Asiakaspalveluohjaus 

 

Kirjallisuudessa puhutaan terveydenhuollon asiakaspalveluohjauksesta, asia-

kasohjauksesta ja palveluohjauksesta. Etsittiin käsitteiden merkitys suomalaisen 

asiasanaston ja ontologiapalvelun (Finto) hakukoneesta. Sanoilla “asiakasoh-

jaus” ja “asiakaspalveluohjaus” ei tullut tuloksia. “Palveluohjaus” oli kuitenkin 

määritelty seuraavasti: “toimintaa, jonka tarkoituksena on tukea erityisen palvelun 

tarpeessa olevan asiakkaan selviytymistä, koota keskitetysti yhteen tiedot asiak-

kaalle kuuluvista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja muusta sosiaalitur-

vasta sekä neuvoa ja ohjata asiakasta palvelujen käytössä” (Finto). Saatu merki-

tys sijoittuu enemmän sosiaalityön piiriin. Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan 

kuitenkin enemmän nimenomaan terveydenhuollossa tapahtuvaa monimuotoista 

ohjausta.  

  

Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden ja julkaisujen Theseus.fi-si-

vussa hakusana “asiakasohjaus” tuotti 349 teosta, “palveluohjaus” 2184 teosta ja 

“asiakaspalveluohjaus” 3 teosta, joissa puhutaan kuitenkin asiakas- tai palve-

luohjauksesta.   

  

Maahanmuuttajien tietyn sairauden hoidon yhteydessä tapahtuvaan ohjaukseen 

törmätään esimerkiksi, kun puhutaan diabetes- ja tuberkuloosipotilaiden ohjauk-

sesta.  Myös tutkijat ovat havahtuneet, kuinka keskeinen ohjaus on maahanmuut-

tajapotilaiden hoidossa. Esimerkiksi artikkelissa “diabeteshoitajien kokemuksia 

aikuisten maahanmuuttajien hoidonohjauksesta” (Rajaniemi, Halkoaho & Pietilä 
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2016, 35–38) kirjoittajat painottavat, kuinka tärkeä on kehittää potilaan kulttuuri-

set piirteet huomioon ottavaa hoidonohjausta. Ohjauksen on paitsi ammattilaisten 

näkökulmasta myös maahanmuuttajien näkökulmasta merkittävää. Lahtinen 

ja Pekansaari taas tutkivat ja kuvailevat opinnäytetyössä “Maahanmuuttajien ko-

kemuksia ohjauksesta ennen ja jälkeen leikkauksen” maahanmuuttajien näke-

myksiä saamansa ohjauksen laadusta. Onnistuneen ohjauksen keskeisiksi teki-

jöiksi nousivat heidän työssään rauhalliset ohjaustilanteet ja ammattilaisten vuo-

rovaikutustaidot. (Lahtinen & Pekansaari 2013, 37–38.)  

  

Omassa opinnäytetyössäni haluan tutkia tätä aihetta laajemmin, ei vain tietyn 

sairauden tai tietyn palvelun ohjauksen näkökulmasta. Camilla Reinboth jakaa 

kirjassaan Johda ja kehitä asiakaspalvelua (Reinboth 2008, 72–73.) palveluta-

pahtuman eri vaiheisiin: kohtaaminen, palvelutapahtuma, eroaminen ja asiak-

kaan tyytymättömän tilan ratkaiseminen. Vaikka kirjassa puhutaan asiakaspalve-

lusta kaupallisesta näkökulmasta, mielestäni monet elementit voidaan hyvin käyt-

tää myös terveydenhuollossa. Esimerkiksi kohtaamiseen liittyvät vinkit asiakkai-

den tervehtimisestä, avun tarjoamisesta ja palvelutapahtumaan liittyen asiakkaan 

tarpeiden kartoittamisesta.   
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3 OPINNÄYTETTYÖN TARKOITUS, TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 
 

Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää maahanmuuttajien asiakaspalveluohjauk-

seen liittyviä tekijöitä sekä terveydenhuollon ammattilaisten, että maahanmuutta-

jien näkökulmasta. Opinnäytetyön tavoitteena on etsiä vastauksia tutkimuskysy-

myksiin, jotta voidaan kehittää maahanmuuttajien asiakaspalveluohjausta tervey-

denhuollossa. Menetelmänä käytetään kuvailevaa kirjallisuuskatsausta, jonka 

avulla pyritään löytämään ja kokoamaan kyseistä aihetta kuvailevaa tutkittua tie-

toa.   

  

Opinnäytetyön kysymykset ovat seuraavat:  

  

1.) Millaista on terveydenhuollon ammattilaisten monikulttuurinen osaaminen?  

  

2.) Mitkä ovat maahanmuuttaja-asiakkaiden erityispiirteet terveydenhuollossa?  

  

3.) Mitkä muut tekijät vaikuttavat maahanmuuttajien asiakaspalveluohjaukseen?  
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4 KUVAILEVAN KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TOTEUTTAMINEN  

  

Opinnäytetyön ideavaiheessa ajatus oli käyttää ryhmäkeskustelua tutkimusme-

netelmänä maahanmuuttajien ja ammattilaisten kanssa. Työn suunnitteluvai-

heessa kuitenkin ilmeni, kuinka paljon tutkittua tietoa aiheesta on jo olemassa 

sekä saksan- että suomenkielellä. Niiden avulla saisi lisäksi laajemman kuvan il-

miöstä kuin ryhmäkeskustelusta ja kyselystä. Parhaan ja kattavan tuloksen saa-

miseksi selvitettiin aihetta sen vuoksi kuvailevalla kirjallisuuskatsauksella tutki-

malla ensin terveydenhuollon ammattilaisten monikulttuurista osaamista. 

Toiseksi kartoitettiin sekä suomalaisessa että saksankielisessä kirjallisuudessa 

terveydenhuoltojärjestelmän näkökulmasta hyvän asiakaspalveluohjauksen si-

sältöä ja maahanmuuttajien mahdollisia erityspiirteitä ja -tarpeita asiakaspalve-

luohjauksessa. Kolmanneksi kuvailtiin kirjallisuuskatsauksen pohjalta esiin nou-

sevia muita asiakaspalveluohjaukseen vaikuttavia tekijöitä.  

  

  

4.1 Kuvaileva kirjallisuuskatsaus  
 

Tässä opinnäytetyössä käytetään tutkimusmenetelmänä kuvailevaa kirjallisuus-

katsausta. Paljon käytetty kuvaileva kirjallisuuskatsaus on yksi kolmesta kirjalli-

suuskatsauksen muodosta (Kuvio 2). Muut ovat meta-analyysi ja systemaattinen 

kirjallisuuskatsaus. (Salminen 2011, 6.)  
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Kuvio 2. Kirjallisuuskatsauksen tyypittely (Salminen 2011, 6).  

  

  

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus tunnetaan myös perinteisenä, laadullisena tai nar-

ratiivisena kirjallisuuskatsauksena. Se lähtee tutkimuskysymyksestä ja tuottaa 

valittujen aineistojen perusteella aihetta kuvailevan ja laadullisen vastauksen. Ku-

vaileva kirjallisuuskatsaus perustuu erilaisiin materiaaleihin ja sen tavoite on aut-

taa ymmärtämään jonkin ilmiön. Siihen päästään etsimällä vastaus tutkimusky-

symykseen. Tätä varten selvitetään esimerkiksi aiheen keskeiset käsitteet ja mitä 

aiheesta jo tiedetään. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tarkat vaiheet ovat tutki-

muskysymyksen muodostaminen, aineiston valitseminen, kuvailun rakentaminen 

ja tulosten tarkasteleminen. Menetelmä etenee toisaalta vaiheittain, mutta toi-

saalta erilaiset vaiheet voivat olla päällekkäinkin. (Kangasniemi, Utriainen, Aho-

nen, Pietilä, Jääskeläinen & Liikanen 2013, 293–294.)  

  

Tässä työssä kuvaileva kirjallisuuskatsaus on hyödyllinen, koska käytettävä tut-

kimusaineisto on laaja ja tutkimuskysymystä voi kuvata laaja-alaisesti ja luokitella 

tarvittaessa sen eri näkökulmat, kuten Salminen kuvailee tätä menetelmää kirjas-

saan (Salminen 2011, 6).   

  

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus sopii erinomaisesti tähän opinnäytetyöhön, koska 

menetelmällä etsitään tarkkaan rajattuun tutkimuskysymykseen syvällistä tietoa 

eri näkökulmista. Aineiston kautta pyritään lisäksi täsmentämään, jäsentämään, 

kritisoimaan tai avaamaan tutkimuskysymystä. Metodiin kuuluu myös kuvaus ai-

neiston valinnan prosessista. (Kangasniemi ym. 2013, 295.)  
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 4.2 Aineiston valintamenetelmä 
 

Aineiston valinnan voi tehdä implisiittisesti tai eksplisiittisesti. Päätin valita opin-

näytetyön aineiston implisiittisesti. Aineiston implisiittisessä valinnassa ensisi-

jaista ei ole raportoida valittuja tietokantoja, eivätkä valinta- ja arviointikriteerit ole 

ykkössijalla, vaan valitun aineiston luotettavuus ja osuvuus tuodaan esille teks-

tissä, argumentaation vakuuttavuudessa. Näin olleen aineiston käsittely tässä 

työssä sisältää valitun kirjallisuuden esittelyä, lähteiden valinnan perustelua suh-

teessa tutkimuskysymykseen ja lähdekritiikkiä. (Kangasniemi ym. 2013, 295.)  

  

Jotta tutkimuskysymystä oli mahdollista tarkastella laajasti ja eri näkökulmista, 

kuten tässä työssä ammattilaisten ja maahanmuuttajien näkökulmasta, aineistoa 

haettiin erilaisista aiheeseen liittyvistä tietokannoista, MATEAS-hankkeessa 

maahanmuuttajille ja terveydenhuollon ammattilaisille pidettyjen työpajojen tulok-

sista, ammattikirjoista, tilastoista, alkuperäistutkimuksista, lakiasetelmista, tie-

teellisistä julkaisuista, selvityksistä ja artikkeleista (Taulukko 1).   

  

Aineistoa on haettu sekä suomen että saksan kielellä. Tässä työssä on pyritty 

käyttämään viimeaikaista aineistoa, joten suurin osa lähteistä on julkaistu vuo-

sina 2015–2018, mutta myös aikaisemmin julkaistuja aineistoja on otettu tarkoi-

tuksella mukaan tähän työhön, koska johonkin tutkimuskysymyksen osiin on vain 

vähän julkaisuja ja tässä työssä käytetyt, ennen vuotta 2015 julkaistut, tarkasti 

valikoidut aineistot täsmentävät ja avaavat tutkimuskysymystä erinomaisesti.   
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4.3 Saadun aineiston teemoittelu 
 

Aineiston teemoittelu tarkoittaa, että etsitään ja kootaan aineistosta samankaltai-

sia, tiettyihin teemoihin liittyviä ilmaisuja ja selkeytetään siten aineistoa. (Tuomi 

& Sarajärvi 2011, 93). Tämän opinnäytetyön tutkimusaineistosta on hahmoteltu 

seuraavia keskeisiä aihepiiriä: Suomen ja Saksan kieli, terveydenhuollon ammat-

tilainen, maahanmuuttajat, terveydenhuolto, kokoteksti.   

 

Taulukko 1: Käytetyt tutkimukset ja artikkelit. 

  

Tutkija/Vuosi  Tutkimuksen aihe ja tar-

koitus  

Aineisto ja aineis-

ton keruu  

Tutkimuksen kes-

keiset tulokset  

Borde, T. 2018  

  

Gynäkologische En-

dokrinologie (1)  

Kommunika-

tion und Sprache.  

  

Tarkoituksena selvittää 

ajankohtaiset kielelliset 

haasteet terveydenhuol-

lossa ja miten niitä käsi-

tellään.  

Kirjallisuuskatsaus  

  

Saksa  

Kieliongelmat ovat 

yleisiä terveyden-

huollossa.   

Turvaudutaan im-

provisaatioon, joka 

ei vastaa laatunor-

meja.  

  

Maahanmuuttajat 

käyttävät tervey-

denhuollon palve-

luita kieliongelmista 

johtuen puuttuvasti, 

liian vähän tai liian 

paljon. Ammattilai-

sille kieliongelmat 

aiheuttavat tyyty-

mättömyyttä.  

Castaneda, A., ym. 

2012  

  

THL  

Maahanmuuttajien ter-

veys ja hyvinvointi.  

Tutkimus venäläis-, so-

malialais- ja kurditaustai-

sista Suomessa.   

  

Haastattelut ja ter-

veystarkastukset  

  

n= 1800  

  

Suomi   

Maahanmuuttaja-

taustaisen väestön 

terveydessä ja hy-

vinvoinnissa on 

eroja sekä ryhmien 
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Tavoite oli selvittää Suo-

messa asuvien venäläis-

, somalialais- ja kurdi-

taustaisten terveydentila, 

toiminta- ja työkyky, niihin 

vaikuttavat elinolot ja 

elintavat sekä palvelujen 

tarve ja sen tyydyttymi-

nen.   

  

välillä että koko vä-

estöön verrattuna.   

  

Tutkimus nostaa 

esiin huolenaiheita, 

kuten psyykkisen 

oireilun ja palvelu-

jen saamisen es-

teet.   

Hassinen-Ali-Az-

zani, T.   

2002  

  

Kuopion yliopisto.  

Väitöskirja  

Terveys ja lapset ovat Ju-

malan lahjoja.   

  

Etnografia somalialaisten 

terveyskäsityksistä ja 

perhe-elämän hoitokäy-

tännöistä suomalaiseen 

kulttuuriin siirtymävai-

heessa.   

  

Etnografinen tutki-

mus  

  

Suomi  

Terveys on soma-

lialaisille monitahoi-

nen käsite, jonka 

tärkein piirre on ter-

veys Jumalan lah-

jana.   

  

Uskonnolliset, puh-

tauteen ja fyysisen 

kunnon ylläpitämi-

seen liittyvät käy-

tännöt, itsestä huo-

lehtiminen, sosiaali-

nen elämä, ruoka-

valio sekä ennalta-

ehkäisevät käytän-

nöt olivat myös tär-

keitä.  

  

Hoitohenkilön haas-

tattelussa tuli ilmi 

somalialaisten run-

sas ja melko vähäi-

siin vaivoihin liittyvä 

terveyspalveluiden 

käyttö.  
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Koponen, P. ym.  

2016  

  

Suomen lääkäri-

lehti   

12–13  

Suomessa vakituisesti 

asuvat maahanmuuttajat 

käyttävät vaihtelevasti 

terveyspalveluja.   

  

Selvittää maahanmuutta-

jien terveyspalvelujen tar-

peeseen ja käyttöön vai-

kuttavat tekijät.  

Kirjallisuuskatsaus  

  

Suomi  

Maahanmuuttajat 

voivat käyttää tar-

peisiinsa nähden 

liian vähän tai liian 

paljon terveyspalve-

luja. Palveluja saa-

tetaan myös käyttää 

epätarkoituksenmu-

kaisesti.   

  

Terveysalan am-

mattilaisten kulttuu-

rinen osaaminen on 

yksi edellytys sille, 

että maahanmuut-

taja pystyy käyttä-

mään palveluja tar-

peiden mukaan ja 

oikeassa pai-

kassa.   

Mulder, R.  

2014  

  

Tutkiva hoitotyö   

(1)  

Hoitohenkilökunnan mo-

nikulttuurinen osaaminen 

– pilottitutkimus.   

  

Kuvata hoitohenkilökun-

nan monikulttuurista 

osaamista ja siihen yh-

teydessä olevia tekijöitä.  

Tieteellinen artik-

keli  

  

Suomi  

Ammattilaisten kult-

tuurinen tietoisuus 

oli hyvä, siihen vai-

kutti positiivisesti ul-

komaalaistaustaiset 

työkaverit ja ulko-

mailla asuminen.  

  

Vastaajien tulkin-

käyttötaidot olivat 

kohtalaiset ja per-

heenjäseniä käytet-

tiin yleisesti tulk-

keina.   

Tulkinkäyttötaitoihin 

vaikuttivat pitkä 
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työura ja maahan-

muuttajien kohtaa-

minen lyhyin ajoin.   

Paananen, J.  

2017  

  

Duodecim (133)  

Kuinka elehtiminen aut-

taa monikulttuurisilla vas-

taanotoilla? Vuorovaiku-

tus lähtee käsistä.  

  

Selvittää eleiden hyödyt 

vastaanottokeskuste-

luissa, joissa lääkärillä ja 

potilaalla on eri äidinkieli.  

Keskusteluanalyyt-

tinen tutkimus  

Eleillä on monikult-

tuurisilla vastaan-

otoilla suuri vaiku-

tus vuorovaikutuk-

sen onnistumiseen 

ja yhteisymmärryk-

sen löytymiseen.   

  

Elehtiminen voi 

paitsi ratkaista 

myös ehkäistä vuo-

rovaikutusongel-

mia. Lisäksi elehti-

mi-

nen on keino osoit-

taa empatiaa ja yh-

teistyöhalua.  

Pöyhönen, A.  

2012  

Jyväskylän yli-

opisto. Pro gradu 

tutkielma.  

Perspektiven zur interkul-

turellen adaptation: Eine 

qualitative Studie 

über Kommunikatioskom-

petenz und kulturelle 

Identität deutscher Mig-

ranten in Finnland.   

  

Tavoite kartoittaa saksa-

laisten siirtolaisten kult-

tuurien välistä sopeutu-

mista Suomeen pääpai-

nona viestintäkompe-

tenssi. 

  

Laadullinen tutki-

mus  

Saksalaiset ovat 

hyvin tietoisia Sak-

san ja Suomen väli-

sistä kulttuurieroista 

ja niiden aiheutta-

jista.  

  

Tutkimus osoitti, 

että kulttuurieroilla 

on suuri merkitys 

myös pitkäaikai-

sessa sopeutumi-

sessa. Ongelmal-

liseksi koettiin kult-

tuurierot argumen-

toinnissa ja 
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Työssä tarkasteltiin myös 

saksalaisten kulttuuri-

identiteettiä sekä muita 

sopeutumiseen vaikutta-

via tekijöitä.  

  

kritisoinnissa sekä 

mm. erilaiset käsi-

tykset ystävyy-

destä, naapuruu-

desta ja kohteliai-

suudesta.  

  

Lisäksi todettiin, 

että suomalaisten 

pidättyvyys vaikeut-

taa ystävyyssuhtei-

den solmimista.  

  

  

  

5 TUTKIMUSTULOKSET JA NIIDEN POHDINTA  

  

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuskysymyksiin löydetyt tulokset yksityiskohtai-

sesti. Lisäksi kerrotaan niihin liittyviä piirteitä käytännön työn näkökulmasta. Tut-

kimustuloksien otsikot muodostuivat aineistoissa esiin tulevista aiheista. Luvun 

5.3. otsikot ovat muotoutuneet kirjoittajan omista kokemuksista ja havainnoista ja 

saivat vahvistusta kirjallisuuskatsauksessa. 

  

Tietoa terveydenhuollon ammattilaisten monikulttuurisesta osaamisesta on ha-

ettu tähän työhön erittäin laajasti muun muassa sekä saksan- että suomenkieli-

sistä tietokannoista, tieteellisistä julkaisuista, sairaanhoitajan eettisestä ohjeesta 

ja Mateas-hankkeen työpajojen tuloksista. Niissä toistuvasti nousevien vastauk-

sien pohjalta syntyivät 5.1 ja 5.2 alalukujen otsikot. Suomenkielellä löytyi tähän 

aiheeseen kiitettävää määrä aineistoa. Laajasta etsinnästä huolimatta saksan-

kielistä aineistoa ei kuitenkaan löytynyt, mikä oli kirjoittajalle iso yllätys.  

 

Maahanmuuttajien erityispiirteet terveydenhuollossa -otsikon alaluvussa käsitel-

lyt (5.2) aiheet muodostuivat, kun haettiin erilaisista tietokannoista maahanmuut-

tajat ja terveydenhuolto -sanoilla aineistoa. Sitä on löydetty runsaasti sekä 
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saksan että suomen kielellä. Opinnäytetyön kirjoittamisen prosessissa tuli eteen 

muita aiheita, jotka liittyvät kirjoittajan mielestä myös vahvasti maahanmuuttajien 

hyvään asiakaspalveluohjaukseen terveydenhuollossa. Sen vuoksi päätettiin 

luoda niistä uusi alaluku nimeltä Maahanmuuttajien asiakaspalveluohjaukseen 

vaikuttavat muut tekijät. 

 

 

5.1 Terveydenhuollon ammattilaisten monikulttuurinen osaaminen  
 

 

5.1.1 Palvelutaidot 
 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on kehitetty hyvän hoidon strategia, jonka tar-

koitus on parantaa hoidon laatua ja edistää potilasturvallisuutta. Pirkanmaan sai-

raanhoidonpiirin strategian mukaan potilashuoneissa ja käytävillä oleva huone-

taulu muistuttaa potilaan oikeudesta saada hyvällä palvelukokemuksella hyvää, 

turvallista ja laadukasta hoitoa. Tarkoitus on rohkaista potilaita osallistumaan 

omaan hoitoonsa antamalla esimerkiksi palautetta. Huonetaulu sisältää kuusi eri 

aihetta: luottamus, turvallisuus, kunnioitus, yksilöllisyys, avoimuus ja kuuntelemi-

nen. Potilasturvallisuutta mietitään siltä kannalta, kokeeko potilas itse olonsa tur-

valliseksi ja kohtaamiseen liittyen kysytään, kokeeko potilas tulleensa kohda-

tuksi? Nämä vuorovaikutus - ja kohtaamistaidot kuuluvat hoitohenkilökunnan am-

mattitaitoihin. (Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2012.)  

  

Ammattilaisen vahva tietopohja ja konkreettiset hoitotaidot rakentavat pitkälti po-

tilaan hyvää hoitoa. Tietopohja on esimerkiksi tietoa anatomiasta ja fysiologiasta, 

sairauksista ja lääkkeiden vaikutuksista. Hoitotaidot tarkoittavat esimerkiksi haa-

vojen käsittelyä, kanyylien laittamista ja piikkien antamista. Näiden taitojen lisäksi 

ovat palvelutaidot. Ammattilaisen empaattinen ja ystävällinen työote helpottaa ih-

misten asiointia terveydenhuollossa. Empaattinen ja hymyilevä ammattilainen 

vastaanotossa voi herättää esimerkiksi turvallisuuden tunteen.   

  

Olen sitä mieltä, että juuri palvelutaito ja sen yhteydessä vuorovaikutus- ja koh-

taamistaidot korostuvat, kun työntekijä kohtaa henkilöitä eri maista. Voi pohtia 

sitä, ovatko nämä edellä mainitut strategian mukaiset hyvän hoidon elementit 
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myös maahanmuuttajapotilaille tärkeitä ja välittyvätkö nämä asiat samalla lailla 

maahanmuuttajille kuin kantaväestölle? Löytyykö kenties lisää elementtejä, jotka 

olisi hyvä ottaa huomioon, kun kohtaa maahanmuuttajia. Hyvän hoidon huone-

taulun teemojen käsitteiden avaaminen tulevaisuudessa olisi varmasti järkevää, 

koska käsitteet ovat muodostuneet suomalaisesta kielestä, kulttuurista ja histori-

asta.   

 

 

5.1.2 Maahanmuuttajien kohtaaminen 
 

Asiakaspalvelun tai -ohjauksen keskeinen toimija on ammattilainen. Hänen asen-

teensa kohtaamiinsa ihmisiin on tärkeä potilaan hoidon ja turvallisuuden koke-

muksen näkökulmasta. Eri kulttuureista tulevien henkilöiden kohtaaminen haas-

taa ammattilaisia. Tutkiva hoitotyö -lehden artikkelissa “Hoitohenkilökunnan mo-

nikulttuurinen osaaminen” tätä aihetta on tutkittu pilottina. Ammattilaisille teh-

dyssä kyselyssä 42 %:n mielestä maahanmuuttajapotilaat olivat vaativia, ja kol-

mannes vastaajista koki yhteistyön heidän kanssansa vaikeana. Kuitenkin suo-

ranaista ennakkoluuloa ja rasismia oli vain vähän. Lisää tietoa eri uskonnoista ja 

eri kulttuurien tavoista toivoi yli 70 %:a osallistujista ja yli 80 prosenttia haluaisi 

koulutusta maahanmuuttajien kohtaamiseen liittyen. (Mulder, Koivula & Kauno-

nen 2014, 24–34.) 

  

Hoitohenkilöstön kokemuksia monikulttuurisen hoitotyön haasteista tutkivassa 

opinnäytetyössä Lehtosen ja Välimaan (2017) opinnäytetyössä tulokset hoito-

henkilöstönkokemuksista monikulttuurisista hoitotyön haasteista ovat selkeät. 

Potilaiden erilainen käsitys ajasta, terveydestä ja sairaudesta, erilaiset näkemyk-

set sukupuolirooleista ja hoitohenkilöstön roolijaosta, erityiset toiveet ja asenteet 

ja ennen kaikkea kieliongelmat koettiin hoitotyötä vaikeuttavina tekijöinä. (Lehto-

nen & Välimaa 2017, 31–36.)  
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5.1.3 Potilasohjaus 
 

Sairaanhoitajien osaamisalueisiin kuuluvat palvelutoiminta ja palveluasiakkuus. 

Palvelutoiminnalla tarkoitetaan, että sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu ohjata asia-

kasta ja potilasta tämän tarvitsemien palvelujen piiriin. Ne voivat olla sosiaali- ja 

terveydenhuollon julkisia, yksityisiä tai kolmannen sektorin palveluita. Keskeistä 

on asiakaslähtöinen ja moniammatillinen toiminta. Sairaanhoitajan pitäisi tun-

tea sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjut ja ajankohtaiset linjaukset, jotta 

pystyy ohjaamaan asiakasta ja potilasta. Palveluasiakkuus taas tarkoittaa, että 

hän on itse ymmärtänyt eri toiminta- ja palveluyksikköjen merkityksen potilaan 

hoito- ja palveluketjussa, ja pystyy ohjaamaan potilasta.  (Eriksson ym. 2015, 45.) 

Tutkimuksista tiedetään, että maahanmuuttajapotilaiden hoidon saatavuuteen ja 

toteutumiseen vaikuttavat ammattilaisten asenteet, vuorovaikutustaidot ja kult-

tuurinen osaaminen (Koponen, Rask, Skogberg, Castaneda, Manderbacka, Su-

visaari, Kuusio, Laatikainen, Keskimäki, & Koskinen 2016, 907).   

  

Opinnäytetyön kirjoittaja on osallistunut Mateas-hankeen (Maahanmuuttajat ter-

veydenhuollon asiakkaina) vuonna 2017 järjestämään työpajaan terveydenhuol-

lon ammattilaisille ja kolmannen sektorin toimijoille. Tavoitteena oli kuvata maa-

hanmuuttajien polku terveyspalveluissa. Työpajassa todettiin, että vaikka palve-

lut tarjotaan koko yhteiskunnalle tasavertaisesti, ne eivät kohtaa välttämättä maa-

hanmuuttajia. (Mateas-hanke.)   

  

   

5.2 Maahanmuuttajien erityspiirteet terveydenhuollossa 
 

Muuttaessaan maahanmuuttaja tuo oman kulttuurinsa ja kielensä mukanaan 

tänne Suomeen ja terveyspalveluiden yksikköihin, kun heistä tulee asiakkaita tai 

potilaita. Jotkut kulttuuriset ominaisuudet ovat ulkoisia kuten pukeutuminen, 

ruoka, kieli ja käyttäytyminen, jotkut taas sisäisiä kuten sukupuolinormit, usko-

mukset, arvot ja uskonto. Nämä asiat määrittävät, mikä henkilön mielestä on oi-

kein tai väärin, mikä on sopivaa tai sopimatonta.   
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Maahanmuuttajien asiakkuuteen terveydenhuollossa löytyy monia erilaisia näkö-

kulmia. Tarkastelen opinnäytetyön aiheeseen liittyviä, keskeisinä pitämiäni käsit-

teitä.   

  

 

 5.2.1 Maahanmuuttajat terveydenhuollon asiakkaina 
 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksessa todettiin, että koko väestöön 

verrattuna maahanmuuttajat osallistuvat terveystarkastuksiin harvemmin, mutta 

käyvät päivystyksessä useammin.  Kuitenkin palvelujen käytössä on isoja eroja 

eri maahanmuuttajaryhmien välillä. Esimerkiksi venäläistaustaiset käyttivät eri-

koissairaanhoitoa vähemmän kuin somalialais- ja kurditaustaiset. Tuloksista käy 

lisäksi ilmi, että maahanmuuttajat voivat käyttää terveyspalveluita liian vähän tai 

liian paljon. Palvelujen käyttöön vaikuttavat monet asiat kuten kotimaan terveys-

palvelujärjestelmä ja terveysvakuutusten kattavuus, ikä muuttohetkellä, muuton 

syy ja maahanmuuttajan sosiaaliset suhteet. Myös traumakokemukset, erilaiset 

kulttuuriset käsitykset, koulutustausta ja terveystieto näyttäytyvät terveyspalvelu-

jen käytössä. Esimerkiksi mielenterveyspalveluihin voi liittyä ennakkoluuloja. 

Isoin ongelma on kieliongelmat, joka estää palveluihin hakeutumista, niiden saa-

mista ja niistä hyötymistä.  (Koponen ym. 2016, 907– 914.)  

  

Maahanmuuttajien koulutustaustoja selvitettäessä tutkijat havaitsivat, että ulko-

maalaista syntyperää olevien keskuudessa on paljon korkeasti ja paljon matalasti 

koulutettuja. Ilman perusasteen koulutusta olevien joukossa on myös täysin luku- 

ja kirjoitustaidottomia. Tämä asia on tärkeä ottaa huomioon, kun puhutaan maa-

hanmuuttajien ohjauksesta terveydenhuollossa, koska matala koulutustausta tai 

luku- ja kirjoitustaidottomuus asettavat aivan eri haasteita ihmisten ohjaukseen. 

Myös väestölle suunnatut terveystietokampanjat eivät välttämättä tavoita eri kult-

tuureista tulleita ihmisiä puutteellisen kielitaidon, vähäisen suomalaisen median 

seuraamisen tai vähäisen internetin käytön takia.  (Sutela & Larja 2015b.) 
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 5.2.2 Maahanmuuttajien odotukset terveydenhuollossa 
 

Useissa tutkimuksissa on todettu, että maahanmuuttajat ovat yliedustettuna ter-

veyskeskuksien lääkärivastaanotoilla päivystysaikana. Kuitenkin he ovat aliedus-

tettuna työterveydessä, kuntoutuksessa ja erilaisissa terveystarkastuksissa. Hoi-

don saamisen esteeksi kyselyssä mainitaan korkeat hinnat ja kielivaikeudet 

mutta myös se, ettei tiedetty, mistä hoitoa saa. Lisäksi hoidon saamisen esteeksi 

koettiin maahanmuuttajien kesken se, ettei päästy toivottuun hoitoon, tutkimuk-

seen tai erikoislääkärin vastaanotolle tai epäiltiin hoidon tehokkuutta. (Casta-

neda ym. 2012, 11, 246, 261, 267.)   

  

Opinnäytetyössä, jossa tutkittiin Hakunilan terveysaseman palveluiden toimi-

vuutta ja haasteita, maahanmuuttajista 42 % ilmoitti, etteivät ammattilaiset ole 

ottaneet heidän kulttuuritaustaansa huomioon. Haasteina ilmenee hoitotilan-

teissa puolin ja toisin yleiset asenteet, väärinkäsitykset, kulttuurierot sekä yhtei-

sen kielen puuttuminen. Tekstissä todetaan, että maahanmuuttajat haluavat mie-

luimmin lääkärin vastaanotolle, vaikka hoidon kannalta sille ei olisi tarvetta. Pidän 

sitä hyvänä lähteenä tässä työssä, koska tutkittavalla alueella asuu paljon maa-

hanmuuttajia. (Ek, Kautto, Mustafi & Suutarinen 2016, 30–33.)   

  

Castaneda ym. toteavat työssään, että maahanmuuttajat olivat vähiten tyytyväi-

siä seikkoihin, johon liittyy vuorovaikutus- ja kielitaidot. Lisäksi asioimista suoma-

laisessa terveysjärjestelmässä vaikeutti monille se, että jonkun sairauden hoito 

ei vastaa siihen, miten se hoidetaan entisessä kotimaassa (Castaneda ym. 2012, 

264). Tärkeä olisi selvittää tarkkaan, mistä maahanmuuttajien kokemat erilaiset 

haasteet ja odotukset koostuvat ja mistä ne johtuvat. Sen pohjalta on sitten mie-

tittävä, miten siihen olisi hyvä puuttua.   

  

THL julkaisi vuonna 2012 ”Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi” - raportin, 

jossa tarkasteltiin Suomessa asuvia venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisia 

henkilöitä. Tämä tutkimus on yksi laajemmista ja kattavimmista tutkimuksista, 

joita on tehty maahanmuuttajista Suomessa. Siinä tuli muun muassa ilmi, että 

monet maahanmuuttajat eivät ole saaneet sellaista jatkuvaa ja toistuvaa hoitoa 

lääkäriltä, mitä he itse olisivat halunneet (Castaneda, Koponen, Koskinen, Mölsö, 
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& Rask, 2012, 261.) Suomessa on korkealaatuista hoitoa ja ammattitaitoisia työn-

tekijöitä, ja on erittäin huolestuttavaa, jos jotkut maahanmuuttajaryhmät eivät ole 

tyytyväisiä hoitoon. Selvitettävä on, mistä tyytymättömyys johtuu. Yksi tätä asiaa 

selittävä syy voisi mahdollisesti olla juuri tämä vieras terveyspalvelujärjestelmä ja 

-kulttuuri.  

 

 

5.2.3 Kulttuuristen tekijöiden vaikutus terveydenhuollon palveluiden käytössä 
 

Potilaan omasta kulttuurista ja suhtautumisesta terveyspalveluihin voi nousta es-

teitä palveluiden pääsyyn tai käyttöön. Esimerkiksi jos maahanmuuttaja ei luota 

ammattilaisen vaitiolovelvollisuuteen, hän ei välttämättä uskalla kertoa kaikkia 

asioita, jotka olisivat hoidon kannalta tärkeitä. Tai oman kulttuurin sukupuoliroo-

leista johtuen potilas ei halua asioida naishoitajan tai -lääkärin kanssa, vaan ha-

luaa miespuolisen ammattilaisen paikalle. Mielenterveysongelmat ovat taas tabu 

monissa maissa, niitä ei mainita, oireita vähätellään.   

  

Ihmisen oma kulttuuri vaikuttaa moneen asiaan. Yksi niistä on sairaus- ja terveys-

käsitys, joka voi näyttäytyä erilaisena tapana hakea apua, ilmaista oireita, puhua 

oireista lääkärille ja siinä, miten henkilö suhtautuu tutkimuksiin ja hoitoihin, joita 

hänelle ehdotetaan. Esimerkiksi julkisen terveydenhuollon palvelut voivat olla vie-

raita ja apua haetaan perinnelääkkeistä tai uskonnollisesta parantajasta. Jotkut 

sairaudet koetaan häpeällisinä, eikä hoitoon sen takia hakeuduta.   Oman kult-

tuurin elämäntavat, kuten ruokatottumukset tai liikuntatottumukset, alkoholin 

käyttö, seksuaalikäyttäytyminen ja tupakan ja huumeiden käyttö vaikuttavat ih-

misten terveyteen. (Pakaslahti & Huttunen 2010, 6, 148, 155.) Nämä edeltä mai-

nitut tekijät voivat liittyä myös asiakaspalveluohjaukseen, mutta on syytä kysyä, 

missä niistä puhutaan? Ja jos niistä puhutaan, puhutaanko niin että maahan-

muuttaja ymmärtää ne asiat? Ja jos hän on ymmärtänyt, miten tuetaan häntä, 

esimerkiksi elämäntavan muutoksessa?   

  

Väitöskirjassaan “Terveys ja lapset ovat Jumalan lahjoja” Tuulikki Hassinen-Ali-

Azzani piirtää etnografian somalialaisten terveyskäsityksistä ja perhe-elämän 

hoitokäytännöistä. Siinä hän toteaa, että somaleilla on paljon laajempi 
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perhekäsitys kuin suomalaisilla. Perheeseen somalikulttuurissa kuuluu vanhem-

pien ja lasten lisäksi myös isovanhemmat, serkut ja jopa ystävät. Hierarkia on 

somalikulttuurissa tärkeä, joten iän mukaan tulee aina suurempi auktoriteetti, 

päätösvalta ja rankaisuoikeus. (Hassinen-Ali-Azzani 2002, 36.) Jos mietitään mo-

nien maahanmuuttajien erilaista perhekäsitystä asiakaspalveluohjauksen näkö-

kulmasta, esiin nousee kysymys, kuinka paljon ammattilaiset ovat niistä tietoisia, 

tietävät niiden vaikutuksesta hoitotilanteisiin tai ottavat niitä huomioon potilaita 

ohjatessaan?  Missä toisaalta maahanmuuttajalla on mahdollisuus tai jopa vel-

vollisuus oppia suomalaisen terveyspalveluiden käytäntöjä?   

  

  

5.2.4 Maahanmuuttajien kokemat subjektiiviset esteet terveyspalveluiden käy-
tössä 
 

Asiakkaan asioimiseen ja palvelukokemukseen terveydenhuollossa vaikuttavat 

suuresti hänen omat näkemyksensä ja odotuksensa. Maahanmuuttajien näkö-

kulma tarkastellaan Berlinin Neuköllnin kaupunginosassa tehdyssä heidän ter-

veydentilansa laajassa ja kattavassa selvityksessä. Neuköllnin asukkaista 44 

%:lla on maahanmuuttotausta, mikä tarkoittaa 143 621 ihmistä. Selvityksestä 

saadaan näin olleen tuoretta tietoa laajasta ryhmästä. (Bezirksamt Neukölln von 

Berlin 2018, 9.)   

  

Helposti ristiriitoja synnyttävä aihealue on islamin uskonto. Islamissa häpeällä on 

iso rooli ihmisten elämässä. Kehon peittäminen ja keho- ja katsekontaktin välttä-

minen ovat sen yleiset seuraukset, jotka vaikeuttavat myös asiointia terveyden-

huollossa ja asettavat monia haasteita ammattilaisille. Islamilaisessa etiikassa 

lääketieteellinen hoito nähdään poikkeuksena, johon yleiset käyttäytymisnormit 

eivät päde, koska elämän ja terveyden suojeleminen on ensisijaista. Siksi lääkä-

rintarkastus ja sairaanhoitajan hoitotoimenpiteet ovat mahdollisia. (Be-

zirksamt Neukölln von Berlin 2018, 62.)   

  

Käytännön työssä ammattilaiset ovat usein epävarmoja, miten kohdata ja ohjata 

muslimia, joka haluaa paastota tai noudattaa tiettyjä ruokasääntöjä. Tässäkin is-

lamin uskonto sallii poikkeuksia. Keskeisenä tekijänä nähdään myös, että poti-

laille kerrottaan hoidon tarpeesta ja sairaalan säännöistä, jotta potilas ja omaiset 
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pystyvät sopeutumaan niihin ajoissa. (Bezirksamt Neukölln von Berlin 2018, 

62.)   

  

Islamilaisessa kulttuurissa vierailu sairaiden luona on uskonnollinen velvollisuus. 

Yhteisöllisestä kulttuuritaustasta johtuen omaisiin lasketaan monesti perheen-

jäsenten lisäksi ystävät, sukulaiset ja tutut. Sairaalan sääntöjen avaamista näh-

dään tässäkin keskeisenä tekijänä, koska sairaalatoiminnan ylläpitäminen ja tois-

ten potilaiden tarpeiden huomioon ottaminen on varmistettava. Sairaalasääntöjä 

ovat esimerkiksi vierailuaikoikojen noudattaminen ja vierailijoiden määrän rajoit-

taminen. Edellä mainitut asiat ovat monille maahanmuuttajille vieraita. (Be-

zirksamt Neukölln von Berlin 2018, 62.)   

  

Esimerkkinä subjektiiviseksi esteeksi selvitys mainitsee osallistumisen ennalta-

ehkäisevään terveydenhuoltoon ja terveellisen ruokavalion. Esteeksi osallistua 

ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon voi nousta maahanmuuttajan erilainen 

käsitys sairaudesta, sairauden syystä ja ennaltaehkäisevän hoidon roolista. Ter-

veellisen ruokavalion määritelmä perheessä taas voi olla erilainen ja karkkia, pi-

karuokia ja makeita juomia käytetään paljon monissa perheissä. Helposti rinnas-

tetaan “terveellinen ruoka” ja “syödä paljon". (Bezirksamt Neukölln von Berlin 

2018, 16–17.)   

  

Esteeksi mielenterveyspalveluihin hakeutumiselle voi nousta pelko leimaan-

tua omassa yhteisössä. Sen vuoksi arvellaan, että mielenterveysongelmista kär-

siviä on todellisuudessa enemmän kuin ne, jotka hakeutuvat hoitoon. (Be-

zirksamt Neukölln von Berlin 2018, 34.)   

  

  

  
5.2.5 Maahanmuuttaja asiakaspalveluohjauksessa 
 

Jotta maahanmuuttajat löytävät tarvitsemansa palvelut sekä tietävät että ymmär-

tävät hoidon jatkua, he tarvitsevat siihen usein ammattilaisten ohjausta. “Palve-

luohjaus perustuu asiakkaan todelliseen kohtaamiseen ja hänen mahdollisimman 

itsenäisen elämänsä tukemiseen”. Näin kuvaillaan palveluohjausta samannimi-

sessä kirjassa. Kirjan kirjoittivat STM:n palveluohjausta kehittävä ja 
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palveluohjauksen kouluttajana toimiva Sauli Suominen ja Merja Tuominen, joka 

toimii palveluohjausprojektissa palveluohjaajana. Vaikka heidän kirjassaan pal-

veluohjaus painottuu jälleen kerran enemmän sosiaalityön piiriin, mielestäni ai-

nakin heidän määritelmästänsä päättäen sitä voi hyvin käyttää myös terveyden-

huollossa. Itse asiassa sen he itsekin myöntävät, kun kirjoittavat, että määritel-

män painotus voi muuttua asiakasryhmän mukana. Se ilmenee myös siinä, kun 

he kertovat, miten jotain tiettyä asiakasta voisi tukea parhaiten eri palveluilla. 

(Suominen & Tuominen 2007, 13.)   

  

Minna Hallikainen on kehittänyt edellä mainitun määritelmän pohjalta ylemmän 

ammattikorkeakoulututkintonsa yhteydessä Pointti – Maahanmuuttajat työvoi-

maksi Etelä-Savossa -hankkeessa kulttuuritietoisen palveluohjauksen, jossa to-

teutetaan moniasiantuntijuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että maahanmuuttaja, viran-

omainen ja palveluohjaaja ovat oman näkökulmansa asiantuntijoita. Kulttuuritie-

toinen palveluohjaus ottaa maahanmuuttajan kielen ja kulttuuritaustan ohjauk-

sessa huomioon ja kokoaa juuri hänelle sopivat palvelut kotoutumisen tueksi. 

Näin Hallikaisen mukaan tuetaan maahanmuuttajan omatoimisuutta ja vältetään 

ongelmien kasvua. (Hallikainen 2011, 30–31.) Tämä ajatus on erittäin kiehtova ja 

uskon, että kulttuuritietoista palveluohjausta voi ja pitää kehittää terveydenhuol-

lossakin. Terveydenhuollossa palveluohjaus eroaa kuitenkin sosiaalialalla anne-

tavasta palveluohjauksesta, sen vuoksi terveydenhuollossa on mielestäni hyvä 

käyttää termiä asiakaspalveluohjaus. Siihen löytyy runsaasti sisältöä myös työ- 

ja elinkeinoministeriön vuonna 2014 julkaisusta Oikeilla neuvoilla oikeaan paik-

kaan – suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämi-

seen. Julkaisu otettiin tähän työhön mukaan, koska se antaa koko Suomessa 

käytettäviä ja päteviä ohjeita. Lisäksi se ottaa huomioon neuvonnan muuttuvan 

toimintaympäristön. Maahanmuuttajien neuvontatyö nähdään siinä osana nor-

maalitoimintaa, joka on helposti tavoitettavissa. Itse ajattelisin tässä luontevana 

sijoituspaikkana sairaalat. Julkaisussa neuvontatyön pitäisi olla tunnettua ja ar-

vostettua toiminta asiakkaille, yhteistyötahoille ja viranomaisille. Neuvonta toteu-

tetaan suullisesti, kirjallisesti, internetin ja sosiaalisen median kautta ja se on hel-

posti tavoitettavissa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014, 43–44.)  

  

  



29 
 

 

 
5.3 Maahanmuuttajien asiakaspalveluohjaukseen vaikuttavat muut tekijät 
 

 

5.3.1 Vieras terveyspalvelujärjestelmä 
 

Suomalainen terveyspalvelujärjestelmä on tehokasta ja tasa-arvoista. Lääkärin 

ei tarvitse miettiä, riittääkö sairaalan budjetti johonkin hoitoon ja hänen palkkan-

sakaan ei ole riippuvainen hoitamistaan sairauksista. Tämä ei ole itsestään selvä 

asia monissa maissa. Suomessa potilaiden hoito jakautuu perusterveydenhuol-

toon ja erikoissairaanhoitoon. Lisäksi on olemassa yliopistosairaalat, keskussai-

raalat, aluesairaalat ja terveyskeskukset. Sen takana oleva ajatus on järkevä: 

säästetään rahaa keskittämällä kalliit laitteet ja erikoislääkärit isompaan kaupun-

kiin ja keskuksiin. Hoidon tueksi on olemassa erilaisia tutkimusmenetelmiä kuten 

kuvantamismenetelmät ja laboratoriot. Erilaisille ryhmille on olemassa heihin kes-

kittyvää hoitoa: äitiysneuvola, lastenneuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, 

työterveydenhuolto. Lisäksi on olemassa yksityiset terveyspalvelut. Toisesta 

maasta Suomeen muuttavalle tämän järjestelmän hahmottaminen on aika haas-

tava. Jos lisäksi mietitään vielä kieli- ja kulttuurimuuria, maahanmuuttaja voi 

jäädä helposti hyvien palvelujen ulkopuolelle.   

  

Vuonna 2018 saksalaisen “Prävention und Gesundheitsförderung” lehdessä il-

mestyneessä tieteellisessä artikkelissa haastateltiin turvapaikanhakijoita työs-

sään kohtaavia lääkäreitä ja terveydenhuollon muita ammattilaisia. Heiltä kysyt-

tiin, minkälaiset tiedot terveyteen liittyen heidän kokemuksensa pohjalta puuttuu 

turvapaikanhakijoilta eniten. Vastaukset jakautuvat kahteen yläkategoriaan. En-

simmäinen on tiedon ja valistuksen tarve terveyspalvelujärjestelmästä. Tähän 

kuuluvat terveyspalvelujärjestelmän rakenteen, rahoitukseen, siihen pääsyyn ja 

lääkäri - potilas suhteeseen liittyvät tiedot. Toinen on tiedon ja valistuksen tarve 

tietyistä terveysaiheista kuten terveyskäytännöistä ja ennaltaehkäisystä, lääkkei-

den hallinnosta ja psykosomatiikasta. Haastateltujen mukaan monilla turvapai-

kanhakijoilla ei ole tietoa siitä, miten terveydenhuollon palveluihin pääsee. Myös 

vuodeosastohoidon ja avohoidon välinen ero voi olla vieras. Erikoislääkäritoi-

minta, ajanvarausjärjestelmä ja odotusajat voivat olla uutta. Käteismaksuton asi-

oiminen terveydenhuollossa antaa virheellisesti ymmärtää terveydenhuollon 



30 
 

 

olevan täysin ilmaista. Mahdollisesta omavastuusta on epätietoisuutta. Lääkärien 

ja turvapaikanhakijoiden yhteistyö osoittautui myös vaikeaksi. Monet ovat omasta 

kotimaasta tottuneita siihen, että lääkäri päättää potilaan hoidosta. Länsimaalai-

nen, potilasta hoitoonsa osallistava toimintatapa voidaan pahimmassa tapauk-

sessa tulkita ammattilaisen epäpätevyytenä. (Philippi, Melchert & Renauld 2018, 

204–207.)   

  

 

5.3.2 Suomalaisten terveyspalveluiden kulttuuri  
 

2008 vuonna Joensuussa pidetyssä koulutuspäivässä Ljuba Rantanen kertoi ve-

näläisen ja suomalaisen terveydenhuollonjärjestelmän eroista kuten siitä, että 

Venäjällä erikoislääkärin vastaanotolle on mahdollista mennä ilman lähetettä pe-

rusterveydenhuollosta. Mielestäni on iso haaste terveydenhuollon ammattilaisille 

ohjata ihmisiä, jotka noudattavat heidän antamia hoito- ja lääkeohjeita puutteelli-

sesti tai ostavat jotain lääkkeitä kotimaasta, kuten Rantanen selittää. (Sainola-

Rodriguez & Riikonen 2008, 32–33.) Ajattelen lisäksi, että ammattilaisilla harvoin 

on tietämystä toisten kulttuurien toiminta- ja suhtautumistavoista, jotta he pystyi-

sivät ottamaan nämä seikat huomioon ohjaustilanteissa.   

  

Suomalaisten terveyspalveluiden kulttuurista puhuttiin myös vuonna 2017 Ma-

teas – hankkeen (maahanmuuttajat terveyspalveluiden asiakkaina) järjestä-

mässä työpajassa. Kolmivuotisen (2017–2020) Mateas-hankeen koordinaatto-

rina toimii Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja hankekumppaneita ovat 

Tampereen yliopistollinen sairaala, Tampereen evankelisluterilainen seurakunta-

yhtymä ja Tampereen kaupunki. Hankkeen tavoite on tehdä suomalaiset terveys-

palvelut selkeiksi ja saavutettaviksi kolmansista maista tulleille maahanmuutta-

jille. Hankkeen vetämään työpajaan osallistui sekä maahanmuuttajia, että tervey-

denhuollon ammattilaisia ja kolmannen sektorin toimijoita. Työpajan tuloksien 

mukaan maahanmuuttajalta puuttuu usein tietoa työntekijän vaitiolovelvollisuu-

desta, ajanvarausjärjestelmästä, henkilökunnan työnjaosta, hoitoketjusta, lääkä-

rikäynnin tarpeen arvioinnista ja ylipäätänsä suomalaisen kulttuurin piirteistä, ku-

ten kättelystä ja fyysisestä etäisyydestä. (Mateas työpaja.)  
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5.3.3 Eettisyys ja yhdenvertaisuus 
 

Asiakkuuteen terveydenhuollossa liittyy mielestäni myös eettinen näkökulma. 

Valtakunnallinen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan (ETENE 2001) jul-

kaisussa puhutaan terveydenhuollon eettisistä periaatteista: oikeus hyvään hoi-

toon, itsemääräämisoikeus ja oikeudenmukaisuus. Hyvän hoidon oikeuteen liittyy 

tiedonsaantioikeus, joka tarkoittaa, että potilaalle annetaan riittävästi tietoa ta-

valla, jonka hän ymmärtää. Tässä voi nousta ongelmaksi kielimuuri. Itsemäärää-

misoikeuteen (L 785/1992) liittyy esimerkiksi suostumuksen / kieltäytymisen an-

taminen erilaisiin toimenpiteisiin. Miten maahanmuuttaja voi käyttää tätä oikeutta, 

jos hän ei ymmärrä mitä paperissa lukee ja häntä pyydetään vain allekirjoitta-

maan?   

  

Venäläis-, somalialais- ja kurditaustaiset ovat aliedustettuna erilaisissa terveys-

tarkastuksissa. Syöpäseulontoihin liittyen tutkijat arvelevat erilaisia syitä kuten, 

ettei naiset välttämättä ymmärrä, kuinka tärkeää on osallistua seulontaan.  (Cas-

taneda 2012, 246, 249.) Lisäksi maahanmuuttajat eivät välttämättä tiedä oikeuk-

siaan, eivätkä tunne hoitopaikkoja. Oikeudenmukaisuus taas toteutuu mielestäni 

vasta sitten, jos maahanmuuttaja tuntee erilaiset palvelut, koska vain silloin hän 

voi hakeutua tarvitsemiinsa palveluihin. Tämän asian vahvistaa myös yhdenver-

taisuuslaki, jonka tarkoitus on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää (L 

1325/2014).   

  

  

5.3.4 Potilaan asema ja oikeudet 
 

Suomessa painotetaan potilaan hyvää, laadullista ja turvallista hoitoa ja se on 

turvattu erilaisilla laeilla. Jo opinnoissa terveydenhuollon ammattilainen käy sii-

hen liittyvät erilaiset lait läpi ja näin ollen oma ammatti-identiteetti kehittyy niiden 

tiedostamana ja muodostamana. Terveydenhuoltoa koskevat keskeiset lait ovat 

laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä laki terveydenhuollon ammattihenki-

löistä. Potilaan asemaa ja oikeuksia käsittelevässä laissa (L 785/1992) puhutaan 

siitä, että Suomessa potilaalla on oikeus saada hyvälaatuista hoitoa, jossa ote-

taan hänen vakaumuksensa ja yksityisyytensä huomioon ja kunnioitetaan hänen 
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ihmisarvoansa. Potilaalla on lain mukaan tiedonsaantioikeus ja hoitosuunnitel-

massa pitää olla hänen suostumuksensa. Potilaan asemaa ja oikeuksia käsitte-

levän lain sisältämä itsemääräämisoikeus taas asettaa jälleen potilaan päättä-

jäksi määräämällä, että hän saa myös kieltäytyä tarjotusta hoidosta.     

  

Toinen tärkeä laki, joka takaa potilaille hyvän hoidon, on laki terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä (L 559/1994). Tämä laki turvaa potilaiden saamia palveluita ja 

tukee heidän turvallisuuttaan pitämällä huolta terveydenhuollon ammattilaisten 

koulutuksesta, pätevyydestä ja muista ammatin harjoittamisen edellytyksistä. 

Muita potilaiden kohtaamista ja hoitoa säätäviä lakeja ja asetuksia ovat muun 

muassa Euroopan ihmisoikeussopimus, terveydenhuoltolaki ja Suomen perus-

tuslaki.   

  

Nämä potilaalle annetut oikeudet palvelevat kaikkia terveydenhuollossa asioivia 

henkilöitä. Erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät kuten vammaiset, 

ikäihmiset ja maahanmuuttajat, hyötyvät niistä laeista, koska ne takaavat myös 

heille hyvän, turvallisen ja laadukkaan hoidon.    

  

  

5.3.5 Kommunikaatio ja vuorovaikutus 
 

Kun terveydenhuollon asiakkaana on maahanmuuttaja, kyky kohdata ja kommu-

nikoida korostuu. Kommunikaatiolla asiakkaan kanssa esimerkiksi alkukartoituk-

sessa, asioiden selvittämisessä, ohjauksessa ja jatko-ohjeiden antamisessa, on 

iso merkitys. Asiakkaan pitäisi ymmärtää kysymykset, jotta hoito tai palvelu on-

nistuu. Perustana niiden asioiden onnistumiseen oleellisena näen asiakkaan tie-

donsaannin ja sujuvan kommunikaation.   

 

Suomessa kaikilla asiakkailla on laissa määritelty tiedonsaantioikeus. Potilaan 

asemaa ja oikeuksia käsittelevässä laissa (L 785/1992) puhutaan siitä, että hä-

nelle pitää kertoa mitä tutkimuksia ja toimenpiteitä aiotaan tehdä ja selittää, miksi 

ne ovat tarpeellisia. Potilaan asemaa ja oikeuksia koskevassa laissa painotetaan, 

että potilaalle tulee antaa riittävästi tietoa hänen ymmärtämällään tavalla. Jotkut 

potilaat puhuvat oikein hyvin Suomea, jotkut vähän ja jotkut eivät ollenkaan. On 
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olemassa ulkomaalaisia, jotka eivät osaa lukea eivätkä kirjoittaa omalla äidinkie-

lelläkään. (Sutela & Larja 2015b.)  

  

Helovuon (2012) mukaan potilasturvallisuus edellyttää avointa viestintää, jolla 

vältetään tiedonkulun ongelmat. Vaikka tiedonkulun haasteisiin kuuluu kirjallinen 

tiedonkulku, myös kasvokkain tapahtuvassa viestinnässä tapahtuu tiedonkulun 

katkoksia ja väärinkäsityksiä, jotka pahimmassa tilanteessa aiheuttavat vakavia 

vaaratilanteita potilaille. Helovuo näkee viestintärutiinit ratkaisuksi tähän ongel-

maan. (Helovuo 2012, 25–26.)   

  

Kommunikaatiota maahanmuuttajien kanssa ja tulkkipalveluita pitkään tutkinut 

saksalainen professori T. Borde kuvailee artikkelissaan, miten laajasti kieliongel-

mat vaikuttavat maahanmuuttaja potilaiden saamansa hoitoon. Kieliongelmat voi-

vat vaikuttaa hoitomyöntyvyyteen ja johtaa vääriin diagnooseihin, vajaa- tai yli-

hoitoisuuteen ja jopa täysin väärään hoitoon. Kieliongelmien takia potilas ei vält-

tämättä saa tarvitsemaansa tietoa, mikä vaikuttaa hänen saamansa hoidon laa-

tuun. (Borde 2018, 5.)   

 

Mitä vähemmän maahanmuuttaja osaa suomen kieltä ja kulttuuria, sitä enemmän 

hän tarkkailee ammattilaista. Monissa kulttuureissa vain osa informaatiosta il-

maistaan kielellisesti, joten ei-kielellinen viesti on tärkeä. Lisäksi selvisi monissa 

keskusteluissa omassa ystävä- ja tuttavapiirissäni, että maahanmuuttaja, joka tu-

lee hoitoon, on kovan stressin alla: paikka on vieras, henkilö on vieras, häntä voi 

jännittää ja hän voi pelätä. Monet maahanmuuttajat eivät myöskään ole ikinä suo-

malaisten kanssa tekemisissä ja heitä jännittää kohdata suomalaisia ja heille vie-

rasta kieltä. Nämä edellä mainitut tekijät vaikuttavat vahvasti asiakaspalveluoh-

jaukseen.  

  

Erilaiset kulttuuriset kielelliset tavat eriävät usein käytännön tilanteissa, kuten 

Pöyhönen kirjoittaa pro gradututkielmassaan, jossa hän tutkii Suomessa asuvien 

saksalaisten viestintäkompetenssia. Esimerkkinä hän mainitsee tavan esitellä it-

sensä, hiljaisuuden, kehonkielen ja tervehtimisen. Lisäksi kommunikaatioon kuu-

luu hänen mukaansa myös eleet, ilmeet, kosketus, henkilökohtainen tila, ajantaju 

ja katsekontakti. Nämä nonverbaaliset käyttäytymistavat ihminen oppii 
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epäsuorasti, eli tiedostamattomana. Siksi toisen kulttuurin nonverbaalinen käyt-

täytyminen ei ole helppoa ymmärtää, tulkita tai ottaa haltuunsa.  (Pöyhönen 

2012, 21.)   

  

Väitöskirjatutkija J. Paanasen ainutlaatuisessa artikkelissa “vuorovaikutus lähtee 

käsistä” hän käsittelee eleiden roolia monikulttuurisessa kommunikaatiossa. Hän 

toteaa, että käsillä tehtävät eleet havainnollistavat usein puheen sisältöä ja nos-

tavat esiin sen sisällön. Eleiden kanssa voi selittää sanastoa, joka toiselle ei ole 

tuttua. Lääkärin vastaanotolle eleet sopivat Paanasen mukaan erittäin hyvin, 

koska siinä käsiteltävät aiheet liittyvät monesti ihmisen kehoon ja tuntemuksiin, 

joita on taas helppoa esittää kehollisesti esittämällä, osoittamalla ja eläytymällä. 

Eleiden kanssa voi lisäksi osoittaa toiselle henkilölle ymmärtämistä ja empatiaa. 

(Paananen 2017, 653.)  

  

Vuonna 2008 Joensuussa pidetyssä maahanmuuttaja-asiakkaiden neuvonta- ja 

ohjaustilanteisiin keskittyvässä koulutuspäivässä todettiin, että tavalliset vuoro-

vaikutustaidot kuten ystävällisyys, rauhallisuus ja kiireetön käytös ovat niitä asi-

oita, joita maahanmuuttaja-asiakkaat odottavat ammattilaisilta.  Myös paneutunut 

ja palveleva työntekijä, joka puhuu selkeästi ja ymmärrettävästi ja ohjaa eteen-

päin auttaa maahanmuuttaja-asiakkaita asioimisessa. (Sainola-Rodriguez ym. 

2008, 32–33.)   

  

Yksi tehokas keino välttää väärinkäsityksiä on tulkin käyttö. “Tulkki yhteistyö-

kumppanina” artikkelissa todetaan, kuinka tärkeää tulkin käyttö on myös potilaan 

ja lääkärin oikeusturvan kannalta. Kirjoittajien mukaan kieliongelmien vaikutus on 

nykyään huomattu, mikä näkyy tulkkipalveluiden kasvussa. Vaikka tulkin kanssa 

työskentely koetaan monesti hankalaksi, hoitovastuun ottamisen ja tarkan anam-

neesin tekemisen kannalta tulkin käytöstä on iso apu. (Pakaslahti & Huttunen 

2010, 297.)   

  

Saksan tulkkien ja kääntäjien liittovaltion yhdistys julkaisi vuonna 2017 oppaan, 

jossa löytyy suosituksia tulkkien käyttöön terveydenhuollossa. Siinä kuvaillaan 

ytimekkäästi, miksi maallikkotulkin käyttö on vältettävää ja virallisen tulkin käyttö 

taas suositeltavaa. Virallisten tulkkien käytön puolesta puhuu muun muassa, 



35 
 

 

ammattisanaston tunteminen ja lääketieteellinen taustatieto, he toistavat kuule-

mansa kokonaan ja tarkasti, osaavat sekä terveydenhuollon ammattilaisen että 

asiakkaan kieltä erittäin hyvin, eivät lisää eivätkä poistaa mitään keskustelusta, 

ovat puolueettomia ja tuntevat sairaalan kulttuurin ja järjestelmän. (Bundesver-

band der Dolmetscher und Übersetzer 2017.)  

  

Tulkkitoiminnan kehittäminen, sekä selkokielisten ja erikielisten ohjeiden tuotta-

minen vaikuttavat maahanmuuttajien ohjaukseen. Ne antavat terveydenhuollon 

ammattilaisille arvokkaita työvälineitä ja turvaavat, sekä mahdollistavat potilaiden 

hyvän hoidon.   

  

  

5.3.6 Kotoutumisen merkitys 
 

Kotoutuminen vaatii sekä maahanmuuttajalta että viranomaisilta aktiivisuutta. 

Laissa puhutaan kaksisuuntaisesta kotoutumisesta. Siinä viranomainen huolehtii 

kotoutumista edistävien palvelujen järjestämisestä ja maahanmuuttaja hankkii 

aktiivisesti yhteiskunnassa tarvittavat tiedot ja taidot. Tässä prosessissa kes-

keistä on maahanmuuttajan oma motivaatio, sitoutuminen ja omatoimisuus. (Työ- 

ja elinkeinoministeriö. Kotouttaminen. Kotouttamisen kaksisuuntaisuus.)   

  

Maahanmuuttajien perehdyttäminen suomalaiseen terveyspalvelujärjestelmään 

ja –kulttuuriin edistää yhtä tärkeimmistä tavoitteista kotoutumisen kannalta: tasa-

arvoa ja yhdenvertaisuutta muiden väestöryhmien kanssa, koska silloin eri kult-

tuurista muuttanut henkilö tietää minkälaisia palveluita on olemassa ja miten nii-

hin haetaan. Silloin hänestä tulee oikeasti osa tätä suomalaista yhteiskuntaa.   
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA  

  

Tämän työn tutkimuskysymyksien laajan tarkastelun mahdollistamiseksi ammat-

tilaisten ja maahanmuuttajien näkökulmasta on käytetty erilaisia tietokantoja, tie-

teellisiä julkaisuja ja muita luotettavia lähteitä. Niiden löytäminen sekä saksan- 

että suomenkielellä oli yllättävän vaihtelevaa. Kummallakin kielellä on löytynyt 

paljon tutkittua tietoa liittyen maahanmuuttajien asiakkuuteen terveydenhuol-

lossa. Terveydenhuollon ammattilaisten monikulttuurisesta osaamisesta oli help-

poa löytää tietoa suomeksi. Saksan kielellä löytyy paljon tietoa terveydenhuollon 

ammattilaisten monikulttuurisen osaamisen sisällöstä ja maahanmuuttajien tar-

peista. Suoraa tietoa tai tutkimuksia terveydenhuollon ammattilaisten kokemuk-

sista maahanmuuttajien hoidosta ja ammattilaisten asenteista ei löytynyt yhtään. 

Tämä oli kirjoittajalle erittäin iso yllätys ja pohdittavaksi jäi, mistä tällainen tiedon-

puute mahtaa johtua.  

 

Käytännön hoitotyössä ammattilaisilla yhdistyvät hienolla tavalla hoitotyön tieto 

ja taito eettiseen osaamiseen. Se johtaa siihen, että potilaat kokevat aitoa välit-

tämistä ja saavat parasta mahdollista hoitoa. Syystäkin sairaanhoitajaopinnoissa 

puhutaan erilaisilla kursseilla eettisistä ohjeista ja niitä käydään tarkasti läpi. 

Osaamisen ja kohtaamisen taidot ovat sairaanhoitajan eettisten ohjeiden keski-

pisteessä. (Sairaanhoitajaliitto 1996.)  

 

Maahanmuuttajien määrä on lisääntymässä Suomessa ja heitä kohdataan ene-

nevissä määrin myös terveydenhuollossa. Jokainen maahanmuuttajapotilas, 

joka ei hahmota suomalaista terveyspalveluiden järjestelmää ja tulee sen vuoksi 

aina uudestaan ja uudestaan hoitoon, turhauttaa terveydenhuollon ammattilaisia. 

Ja jokainen maahanmuuttaja, joka turhautuu etsiessään oikeaa tietoa hänen hoi-

toonsa liittyen ja syyttää kantaväestöä rasismista vain siksi, että hän ei ole ym-

märtänyt tämän maan terveyspalveluiden järjestelmää ja –kulttuuria, on yksi 

maahanmuuttajapotilas liikaa. Nämä seikat nostavat lisäksi terveyspalveluiden 

kustannuksia ja vaarantavat kantaväestön ja tänne muuttajien yhteiselämää ra-

kentamalla muuria heidän välillensä. Se lisää myös ammattilaisten ja kantaväes-

tön turhautuneisuutta maahanmuuttajien kohtaamisessa. Hoitotyön kannalta on 
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tosiasia, että sujuvampi asiakas- ja potilastyö tuo paremmat hoitotulokset. Lisäksi 

hyvä asiakaspalveluohjaus mahdollistaa oikean tasa-arvoisuuden maahanmuut-

tajan hoitopolulla.  Tässä työssä käyttämäni terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

artikkelia pidän erittäin arvokkaana lähteenä, koska tutkimus käsitteli kaikkia Suo-

messa vakituisesti asuvia maahanmuuttajia, eikä pelkästään tiettyyn ryhmään 

kuuluvia maahanmuuttajia kuten pakolaisia.  (Koponen ym. 2016, 907– 914.)  

 

Maahanmuuttajan odotukset terveydenhuollossa ja hyvän hoidon kokemus voi-

vat poiketa kantaväestön odotuksista, kuten tässä työssä on todettu.  On mietit-

tävä, mitä maahanmuuttajien hyvä asiakaspalveluohjaus pitäisi sisältää. Asiakas-

palveluohjauksella on iso rooli, koska monien maahanmuuttajien median käyttö 

on vähäistä ja tietoa haetaan naapurilta, ystäviltä ja perheeltä. Runsas ja laadu-

kas tieto, joka meillä löytyy Internetistä, usein ikävä kyllä, ei saavuta sitä tarvitse-

vaa.  

  

Asiakaspalveluohjaukseen panostamiselle on myös muita hyviä syitä: jos asiakas 

tietää, minkälainen hoitojärjestelmä ja –kulttuuri täällä Suomessa vallitsee, hä-

nellä on mahdollisuus vaikuttaa omaan hoitoonsa tehokkaammin. Lisäksi välte-

tään lisäkustannukset, jotka syntyvät, jos toisesta maasta kotoisin oleva potilas 

ottaa moneen tahoon yhteyttä saadakseen palvelua ja ohjausta.  

  

Tulevaisuudessa voitaisiin palveluohjauksesta löytyvää tieteellistä materiaalia 

käyttäen kehittää toimintatapoja terveydenhuollon ammattilaisille maahanmuut-

tajien asiakaspalveluohjaukseen. Lisäksi ammattilaiset kehittävät jatkuvasti 

osaamistaan, joten heitä voisi hyvin kouluttaa tähän aiheeseen. Opinnäytetyön 

heikkoutena näen sen, että monet tämän työn keskeiset sisällöt voivat muuttua, 

mikä taas heijastuisi koko työhön. Esimerkiksi esimiesten suhtautuminen asia-

kaspalveluohjaukseen, maahanmuuttajien tausta sekä heidän ja ammattilaisten 

suhtautuminen kotoutumiseen ja kotouttamiseen voivat muuttua.  

 

Tämän työn aihe selkeytyi minulle jo heti opiskelujen alussa. Muutettuamme Suo-

meen tutustuin kielitaidottomana maahanmuuttajana ja neljän pienen lapsen äi-

tinä suomalaiseen terveysjärjestelmään. Sain aivan eri näkökulman asiaan, kun 

aloitin suomen kielen kurssin jälkeen työskennellä sairaanhoitajana Tampereen 
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yliopistollisessa sairaalassa. Huomasin maahanmuuttajien kohtaamiseen ja oh-

jaamiseen liittyvän paljon haasteita. Halusin opinnäytetyön kautta tutkia ja nostaa 

esiin niitä asioita, jotka vaikuttavat maahanmuuttajien asiakaspalveluohjaukseen 

terveydenhuollossa. Erittäin tärkeää minulle oli alusta lähtien ottaa huomioon 

sekä maahanmuuttajien että terveydenhuollon ammattilaisten näkökulmat. 

Vaikka puhun hyvin Suomea, koin haasteiseksi lukea suomenkielisiä tekstejä ja 

pukea sanoiksi ajatuksiani vieraalla kielellä.  

 

Aineiston kerääminen oli vaihtelevaa. Jostain aiheista löytyi paljon tietoa, kuten 

kommunikaatiosta ja maahanmuuttajien tarpeista, jostain taas vähemmän, kuten 

ammattilaisten kokemuksista maahanmuuttajapotilaiden kanssa työskentelystä. 

Työn edetessä yllätyin, että on olemassa niin palon lakeja, jotka tukevat potilai-

den hyvää hoitoa. Tähän työhön on käytetty runsaasti luotettavaa tukittua tietoa 

sekä suomen- että saksankielisitä lähteistä. Käytin myös täysin uutta tietoa suo-

raan valtion sivuilta ja pidän tämän työn sen takia luotettavana. Mielelläni jatkaisin 

maahanmuuttajien asiakaspalveluohjauksen kehittämistä tämän työn tuloksien 

pohjalta.  
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