
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN KARJASILLAN 

SEURAKUNNASSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Miika Klinga 

       Antti Härkönen 

       Opinnäytetyö, kevät 2012 

       Diakonia-ammattikorkeakoulu 

       Oulun toimipaikka 

       Hoitotyön koulutusohjelma 

       Diakonisen hoitotyön 

       suuntautumisvaihtoehto 

       Sairaanhoitaja (AMK) + 

       diakonissa 

 



 
 

TIIVISTELMÄ 
 

 

Härkönen, Antti & Klinga, Miika. Pitkäaikaistyöttömien terveyden edistäminen 
Karjasillan seurakunnassa. Diak Pohjoinen, Oulu, kevät 2012, (59 s., 2 liitettä) 
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, Diakonisen hoitotyön 
suuntautumisvaihtoehto, sairaanhoitaja (AMK) + diakonissa. 
 
Opinnäytetyön tarkoitus oli kuvailla laadullista lähestymistapaa hyödyntäen 
pitkäaikaistyöttömien kokemuksia terveydestä ja terveyden edistämisen ryhmän 
toiminnasta. Tavoitteena oli tuottaa tietoa erityisesti Karjasillan seurakunnan 
diakoniatyölle pitkäaikaistyöttömille suunnatun ryhmätoiminnan merkityksestä 
terveyden edistämisessä sekä löytää tekijöitä, jotka uhkaavat 
pitkäaikaistyöttömien terveyttä. 
 
Opinnäytetyön aineisto kerättiin haastattelemalla neljää terveyden edistämisen 
ryhmään osallistunutta pitkäaikaistyötöntä. Aineisto analysoitiin 
aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. 
 
Opinnäytetyön tulosten mukaan terveyden edistämisen ryhmään osallistuneet 
pitkäaikaistyöttömät kokivat terveyden kokonaisvaltaiseksi tunteeksi 
hyvinvoinnista. Terveyteen kuuluviksi kuvailtiin tunne mielen ja kehon 
hyvinvoinnista sekä sairauden puuttuminen. Terveyden edistämisen ryhmään 
osallistumisen merkitys oli sidoksissa pitkäaikaistyöttömän elämäntilanteeseen. 
Ryhmäläiset kokivat saaneensa ryhmän aikana tietoa terveydestä, joka motivoi 
terveystottumusten muutokseen. Myönteiseksi koettiin kokemus yhteydestä, 
joka syntyi säännöllisten kokoontumisten myötä ryhmäläisten ja vetäjien välillä. 
Yhteyden kokemukseen vaikutti osallistujan sitoutumisaste. Haastatelluista 
enemmistö koki seurakuntayhteyden voimavarana. Seurakuntayhteyden eduiksi 
koettiin mahdollisuus osallistua aktiviteetteihin sekä sosiaalinen ja henkinen 
tuki. Myös hengellisyys koettiin henkisenä tukena. Osa haastatelluista ei 
osannut sanoa, onko seurakunnalla tai hengellisyydellä merkitystä heille 
voimavarojen antajana. 
 
Jatkotutkimushaasteena on selvittää, mitkä tekijät vaikuttivat siihen, että vain 
pieni osa kutsutuista pitkäaikaistyöttömistä osallistui terveyden edistämisen 
ryhmään. Lisäksi samankaltaisen tutkimuksen voisi tehdä suuremmalle 
ryhmälle. Mielenkiintoista olisi myös tietää, minkä verran diakoniatyöntekijät 
tuovat esille hengellisiä aspekteja työttömille suunnatuissa ryhmissä tai 
hengellisyyttä osana terveyden edistämistä. 
 
 Asiasanat: diakoniatyö, pitkäaikaistyöttömyys, terveyden edistäminen, 
laadullinen tutkimus 
  



 
 

ABSTRACT  
 

 

Härkönen, Antti and Klinga, Miika  
Health promotion of long term unemployed people in the Parish of Karjasilta.  
50p., 2 appendices. Language: Finnish. Oulu, Spring 2012.  
Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Nursing, Option 
in Diaconal Nursing. Degree: Nurse. 
 
The purpose of this thesis was to study experiences of long-term unemployed 
about health and health promotion in the parish of Karjasilta in the city of Oulu, 
Finland, by the means of qualitative research. The aim of this thesis was to 
produce information especially for the diaconal work of the parish of Karjasilta 
about what is the significance of the group activity in the health promotion of the 
long-term unemployed and to find out what threatens the health of the long-term 
unemployed. 
  
The material was collected by interviewing four long-term unemployed people 
who participated in the health promoting group. The material was analysed with 
a material-oriented content analysis.   
  
According to the results the participants of the health promoting group 
experienced health as a comprehensive sensation of well-being. Feeling of 
mind and body well-being and the absence of disease were described as 
factors of health. The significance of participating in the health promoting team 
was related to the life situation of the long term unemployed. The participants 
experienced that they got health information which motivated them to change 
their ways of life to healthier habits. Feeling of community between group 
participants and team leaders which rose from regular meetings was 
experienced positively. The commitment rate to the team affected the 
participants’ feeling of community. The majority of the participants experienced 
parish community as a resource. The benefits of parish community were 
experienced to be social and mental support and the possibility to participate in 
activities. Spirituality was experienced as a mental resource as well. A part of 
the interviewed were not able to say whether or not parish or spirituality was a 
resource for them.  
  
A challenge for further studies is to investigate which factors affected that only a 
small portion of long-term unemployed who were invited to the health promoting 
group participated after all. There could also be a similar study on a larger 
group done. It would be interesting to know, how much the diaconia workers 
bring forth spiritual aspects or spirituality as part of the health promotion in the 
groups for unemployed people.  
  
Key words: health promotion, long-term unemployment, diaconia work, 
qualitative research 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tutkimusten mukaan sosioekonomiset terveyserot ovat kasvaneet Suomessa 

viimeisen 25 vuoden aikana (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007, 3). Tuoreen 

suomalaistutkimuksen mukaan erityisesti tuloryhmien välinen elinajanodotteen 

ero on nopeasti kasvanut (Tarkiainen, Martikainen, Laaksonen & Valkonen 

2011). 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2001 alulle panema Terveys 2015 -

kansanterveysohjelma toimii laajana kehyksenä yhteiskunnan eri osa-alueilla 

kehitettävälle terveyden edistämiselle. Yhteistyöohjelma ulottuu yli 

hallintosektoreiden, koska kansanterveys määräytyy suurelta osin 

terveydenhuollon ulkopuolisista asioista, kuten elämäntavoista, 

elinympäristöstä, tuotteiden laadusta, yhteisön terveyttä tukevista ja 

vaarantavista tekijöistä käsin. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001, 3.) Sosiaali- 

ja terveyspolitiikan strategiset linjaukset vuoteen 2015 ovat terveyden ja 

toimintakyvyn edistäminen, työelämän vetovoiman lisääminen, köyhyyden ja 

syrjäytymisen vähentäminen sekä toimivien palveluiden ja kohtuullisen 

toimeentuloturvan varmistaminen (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 7). 

Toimet pitkäaikaistyöttömien terveystarkastusten ja -palvelujen kehittämiseksi 

voidaan nähdä kuuluvan kaikkiin edellä mainittuihin linjauksiin.  

 

Terveyserojen kaventaminen vaatii parempaa yhteistyötä kolmannen sektorin ja 

terveydenhoitojärjestelmän välillä. Suomen evankelisluterilaisen kirkon 

diakoniatyöllä on merkittävä rooli heikommassa asemassa olevien terveyden 

edistämisessä. Roolin merkitys korostuu, jos seurakunnat panostavat riittävästi 

diakoniatyöhön ja mikäli sosiaali- ja terveysviranomaiset sekä muut kolmannen 

sektorin toimijat ryhtyvät aikaisempaa läheisempään yhteistyöhön diakonian 

kanssa. (Kinnunen 2009, 259.) 

 

Vaikka työttömien terveyttä onkin aiemmin tutkittu niin Suomessa kuin 

ulkomailla runsaasti, on diakoniatyön pitkäaikaistyöttömien asiakkaiden 

näkökulmat terveydestä sekä terveyden edistämisestä jääneet vaille laajempaa
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tutkimusta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on myöntänyt 

hankerahoitusta Diakonia-ammattikorkeakoululle Terve sielu terveessä 

ruumiissa – diakonissat terveyden edistämisen toimijoina – tutkimus- ja 

kehittämishankkeelle (2011–2013). Tämä opinnäytetyö liittyy tähän 

hankkeeseen, jolla pyritään diakonian asiakkaiden terveyden edistämisen 

tarpeiden selvittämiseen sekä kokonaisvaltaisen terveyden edistämiseen.  

 

Tämän opinnäytetyön aiheena on pitkäaikaistyöttömien terveyden edistäminen 

Karjasillan seurakunnassa. Karjasillan seurakunnassa toteutettiin syksyllä 2011 

kahdeksan kokoontumiskerran mittainen ryhmä pitkäaikaistyöttömille. Ryhmän 

tavoitteena oli selvittää pitkäaikaistyöttömyyden aiheuttamia terveysongelmia, 

edistää ryhmään osallistujien terveyttä ja kehittää terveyttä edistävää toimintaa 

Karjasillan seurakunnassa. 
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2 TERVEYDEN EDISTÄMINEN DIAKONIATYÖSSÄ 

 

 

2.1 Terveyden, terveyden edistämisen ja diakonisen hoitotyön määritelmät 

 

Maailman terveysjärjestö WHO määritteli vuonna 1948 terveyden olevan 

täydellinen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila, jolloin 

sairauden tai raihnaisuuden poissaolon ei nähdä vielä merkitsevän terveyttä. 

Määritelmä on edelleen muuttumaton. (WHO 2011.) 

 

Terveys on yksi hyvinvoinnin keskeisimmistä ulottuvuuksista ja osatekijöistä 

koulutuksen, työllisyyden, asumisolojen, asuinympäristön, perhesuhteiden, 

sosiaalisten suhteiden sekä taloudellisten ja poliittisten voimavarojen lisäksi. 

Hyvinvoinnin vajeet, kuten heikentynyt terveys, voivat kasautua tiettyihin 

väestöryhmiin. Huono-osaisuuden kasautuminen johtaa yhteiskunnallisen 

jakautumisen syvenemiseen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008, 22.) 

 

Terveyden edistäminen on tullut suomalaiseen terveyspoliittiseen keskusteluun 

1980-luvulla kansainvälisen kirjallisuuden ja Maailman terveysjärjestön (WHO) 

terveyspoliittisen keskustelun myötä (Perttilä i.a). Vertio katsoo terveyden 

edistämisen olevan toimintaa, jonka tarkoituksena on parantaa ihmisten 

mahdollisuuksia terveydestä huolehtimisessa. Tämä sisältää sekä omasta 

terveydestä että ympäristön ja sosiaalisen ympäristön terveydestä 

huolehtimisen. Terveyden edistäminen on myös terveyden edellytysten 

parantamista yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan kannalta. (Vertio 2003, 29.)  

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan terveyden edistäminen on prosessi, 

joka mahdollistaa yksilön ja yhteisön terveyden hallinnan ja parantamisen 

(WHO 1986). 

  

Terveydenhuoltolain määritelmissä terveyden edistämisellä tarkoitetaan 

yksilöön, väestöön, yhteisöihin ja elinympäristöön kohdistuvaa toimintaa, jonka 

tavoitteena on terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen 

sekä terveyden taustatekijöihin vaikuttaminen, sairauksien, tapaturmien ja 
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muiden terveysongelmien ehkäiseminen ja mielenterveyden vahvistaminen 

sekä väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen. Terveyden 

edistäminen on suunnitelmallista voimavarojen kohdentamista terveyttä 

edistävällä tavalla. (Laki Terveydenhuollosta 2011.) 

 

Vuosi 2006 oli merkittävä terveyden edistämisen kannalta Suomessa. 

Kansanterveyslakiin tehtiin lisäys, jonka mukaan terveyden edistämisen tuli 

sisältyä kaikkien kuntien toimintaan ja terveysnäkökohdat tuli ottaa 

päätöksenteossa huomioon. Myöhemmin julkaistiin terveyden edistämisen 

laatusuositukset. Nykyään jokaisessa kunnassa tulee tehdä neljän vuoden 

välein terveyden edistämisen suunnitelma, joka sisältää toimenpiteet, palvelut 

ja niihin käytettävät voimavarat. Kunnallisten päättäjien on poliittisia päätöksiä 

tehdessään pohdittava, miten päätökset vaikuttavat väestön terveyteen. 

Keskeisiä perusterveydenhuollon palveluja terveyden edistämisessä ovat muun 

muassa neuvolapalvelut, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, terveysneuvonta, 

terveystarkastukset, työterveyshuolto, erilaiset seulontatutkimukset ja suun 

terveyshuolto. (Aggre, Muurinen, Nenonen & Wilskman 2010, 22–23.) 

 

Diakonisen hoitotyön teoreettinen perusta muodostuu hoitotieteellisestä ja 

teologisesta tiedosta. Diakoninen hoitotyö on koulutettujen sairaanhoitajien 

tekemää kristilliseen ihmiskäsitykseen perustuvaa ammatillista palvelua 

seurakunnissa ja hoitotyön toimintaympäristöissä. Työssä käytetään hoitotyön, 

karitatiivisen ja liturgisen auttamisen menetelmiä. Karitatiivinen auttaminen 

pohjautuu käsitykseen, jonka mukaan ihmistä autetaan yksilöllisesti hänen 

ihmisyytensä ja arvonsa vuoksi, riippumatta siitä, mikä on hänen 

elämäntilanteensa, sosiaalinen asemansa, uskontokuntansa tai rotunsa. 

Lähimmäisenrakkaus yhdistää hoitotyön ja diakoniatyön toisiinsa. Käytännössä 

lähimmäisenrakkaus todentuu hoitotyössä potilaan ja hoitajan välisessä 

yhteistyösuhteessa välittämisenä, lämpönä, läheisyytenä ja luottamuksena. 

(Myllylä 2004, 66–67.) 

 

Gothoni ja Jantunen avaavat diakoniatyön käsitteitä diakonityötä ja diakonista 

työtä käsittelevässä tutkimuksessaan. Diakoninen hoitotyö tarkoittaa 

diakonissan asiantuntemukseen ja kristilliseen ihmiskäsitykseen perustuvaa 
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hoitotyötä, jossa otetaan huomioon henkisyys, hengellisyys ja usko 

voimavaroina, tuen tarpeina, toivoa vahvistavana ja yhteisöllisyyteen kutsuvina 

asioina. Hoidollinen diakoniatyö on karitatiivista hädässä olevan ihmisen 

välitöntä ja yksilöllistä auttamista, joka perustuu lähimmäisen rakkauteen, ja 

jossa ihminen otetaan huomioon fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena ja 

hengellisenä kokonaisuutena. (Gothoni & Jantunen 2010, 60.) Diakonisen 

hoitotyön osaaminen on ensisijassa kohtaamisosaamista. Se ilmenee toivon 

mahdollistamisena, tuen antamisena, voimavarojen vahvistamisena, 

sielunhoidollisena auttamisena, terveyteen liittyvänä ohjauksena sekä 

yhteistyövalmiutena. (Rättyä 2009, 45–46.) 

 

Diakoninen auttamistyö merkitsee kristillisen uskon perustalta tapahtuvia hyviä 

tekoja lähimmäisen auttamiseksi. Raamatun kertomukset luovat esimerkin 

avuntarvitsijalähtöisestä diakoniasta. Keskeisimmät näistä ovat kertomus 

Laupiaasta samarialaisesta (Luuk. 10:25–37), kultainen sääntö (Matt. 7:12) ja 

kuvaus viimeisestä tuomiosta (Matt. 25:3–46), joka muistuttaa ihmistä 

lähimmäisen rakastamisen merkityksestä elämän ja pelastumisen kannalta. 

(Rättyä 2009, 45.)  

 

Kirkkohallituksen yleiskirjeessä mainitaan, että ”Diakonissa tekee sairaanhoito- 

ja terveydenhuoltotehtäviä koulutuksensa ja ammattitaitonsa perusteella ja 

vastaa siitä, että toimenpiteet tehdään oikein” (Suomen evankelisluterilainen 

kirkko 2001). Tilanteissa, joissa diakoniatyöntekijät kohtaavat terveyteen tai 

sairauteen liittyviä kysymyksiä tai hätää, nousee työntekijän sairaanhoidollinen 

ja terveyden edistämiseen liittyvä osaaminen tarpeelliseksi. Terveydenhoitoon 

liittyviä avustustoimenpiteitä tehdään huomattavasti taloudellista tukemista 

vähemmän, vaikka tutkimusten mukaan diakoniatoimistojen asiakkailla on 

terveyteen ja sairauteen liittyvää avuntarvetta lähes yhtä usein. Kotisalon 

tutkimuksen mukaan Kuopion hiippakunnan diakonissoista 82 prosenttia toteutti 

terveyteen liittyvää ohjaamista ja neuvontaa asiakastyössään usein. Sen sijaan 

hoitamista terveys- ja sairaustilanteissa toteutti vain 26 prosenttia diakonissoista 

usein. (Rättyä 2009, 47; Kotisalo 2002, 41–42.)  

 

Diakonissat vastaavat yleisesti seurakuntien ensiavusta. Seurakunnan leireillä 
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heillä voi olla paljon vastuuta hoitotoimenpiteistä leiriläisten sairastuessa. 

Diakonissojen toteuttamien hoitotoimenpiteiden tarve on suurempi 

maaseutukunnissa kuin kaupungeissa. Terveyteen liittyvässä neuvontatyössä, 

jota diakoniatyössä tehdään paljon, painottuvat lääkeneuvonta, 

lääkärinlausuntojen ja etuuspäätöksien tulkkaus, auttaminen etuuksien 

hakemisessa ja palveluohjaus. Autettavia ohjataan viranomaistahojen luo, 

kolmannen sektorin auttajatahojen piirin ja seurakunnan vertaisryhmiin. 

(Kinnunen 2009, 130.) 

 

Metzgerin (2000) ja Brudenellin (2003) mukaan terveyden- ja sairaanhoidollinen 

osaaminen sisältää asiakkaiden ja potilaiden terveyden edistämistä ja koko 

yhteisön jäsenten elämänlaadun parantamista. Se on paljon enemmän kuin 

pelkkien hoitotoimenpiteiden tekemisen hallintaa. (Metzger 2000, 64–66; 

Brudenell 2003, 85–94.)  

 

 

2.2 Työttömien terveyden edistäminen 

 
Työttömyys vaikuttaa haitallisesti terveyteen ja hyvinvointiin. Huonon terveyden 

on todettu vaikeuttavan työllistymistä. Terveytensä ja työkykynsä puolesta 

heikoimmat ovat muita useammin työttöminä. Lisäksi etenkin pitkäaikainen 

työttömyys itsessään lisää sairastavuutta ja heikentää hyvinvointia. Pitkittynyt 

työttömyys altistaa sosiaalisille ja terveydellisille ongelmille, joiden hoitaminen 

vaatii voimakkaampaa panostusta terveyspalveluilta. Työttömyyden ja 

terveyden välistä yhteyttä pahentavat toistuvat työttömyysjaksot ja pitkittynyt 

työttömyys, korkea ikä, taloudelliset vaikeudet, mielenterveysongelmat ja 

runsas alkoholin käyttö. Suojaavina tekijöinä pidetään sosiaalista verkostoa, 

hyvää itsetuntoa, hyviä selviytymiskeinoja, palveluiden käyttöä ja kuntoutusta. 

Työttömyyden ja terveydentilan sekä henkisen hyvinvoinnin vaikutusyhteydet 

kulkevat molempiin suuntiin ja voivat johtua monenlaisista välittävistä tekijöistä. 

Keskimääräisen jäljellä olevan eliniän ero työikäisten työttömien ja työllisten 

välillä on miehillä noin kuusi vuotta ja naisilla noin kaksi vuotta. (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 2009, 6, 14–15; Ajalahti & Kallioniemi 2010, 4.) 
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Työttömänä työnhakijana oli Suomessa vuonna 2010 keskimäärin 266 500 

henkilöä. Heitä oli 600 enemmän kuin vuonna 2009. Alle 25-vuotiaita työttömiä 

työnhakijoita oli vuoden 2010 joulukuussa 31 800 ja pitkäaikaistyöttömiä 58 200 

henkilöä. Yli 50-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi yli 

kahdellatuhannella edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2011.) Vuoden 2012 helmikuussa työttömiä oli 

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 204000, mikä oli 17000 

vähemmän kuin vuoden 2011 helmikuussa. Työttöminä miehiä oli 119000 ja 

naisia 85000 henkilöä. (Tilastokeskus 2012.) Pitkäaikaistyötön on henkilö, joka 

tutkimusajankohtana on ollut yhtäjaksoisesti työttömänä vuoden tai pidemmän 

ajan (Tilastokeskus i.a). 

 

Alatalon ja Paanasen tutkimuksessa nousi esille pitkäaikaistyöttömyyden 

tyyppejä, joita ovat avoimille markkinoille työllistynyt, passiivinen, aktiivinen, 

ammattitaidoton, velkainen ja etääntynyt. Avoimille markkinoille työllistyneelle 

on ominaista, että elämänhallinta sujuu ja paluu työelämään onnistuu. 

Passiivinen pitkäaikaistyötön ei osallistu työvoimapoliittisiin 

aktivointitoimenpiteisiin, eikä ole kiinnostunut uudelleen koulutuksesta ja pitää 

työllistymistä omalla kohdallaan epätodennäköisenä. Passiivisluonteiset 

pitkäaikaistyöttömät ovat sopeutuneet työttömyyteen, eivätkä aina kaipaakaan 

työelämään, jos vain toimeentulo on turvattu. (Alatalo & Paananen 2007, 75–

80.) 

 

Aktiivisen tyypin pitkäaikaistyöttömät osallistuvat aktiivitoimiin. Työttömäksi 

jäämisen jälkeen he pyrkivät aktiivisesti takaisin työhön ja he käyttävät tarjolla 

olevia palveluita ja tukikeinoja työllistymiseen. Ammattitaidottomiin kuuluvat 

pitkäaikaistyöttömät, joilla koulutus on päättynyt peruskouluun. Useimmiten he 

ovat mukana työvoimapoliittisessa koulutuksessa. Työkykyä rajoittavat 

mielenterveys- ja päihdeongelmat. Velkaisiin kuuluvat pitkäaikaistyöttömät, joilla 

on laskuja ulosotossa ja elämän hallinta on usein heikolla tasolla. Etääntynyttä 

tyyppiä kuvaa kokemattomuus avoimilla työmarkkinoilla ja yli kymmenen vuotta 

jatkunut työttömyys. Heillä työkokemusta on kertynyt lähinnä palkkatukityöstä. 

(Alatalo & Paananen 2007, 75–80.) 
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Suomessa astui 1.5.2011 voimaan uusi terveydenhuoltolaki (Laki 

Terveydenhuollosta 2010), jonka mukaan kuntien järjestämisvastuulla olevaan 

terveydenhuoltoon tulee perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon lisäksi 

sisältyä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Terveydenhuoltolain 13. 

pykälässä määritellään, että terveysneuvonta ja -tarkastukset on järjestettävä 

kaikille niillekin nuorille ja työikäisille kuntalaisille, jotka ovat opiskelu- ja 

työterveyshuollon ulkopuolella. (Laki Terveydenhuollosta 2010.) Uudessa 

terveydenhuoltolaissa mainitaan ensimmäistä kertaa terveyserojen 

vähentäminen lain tasoisen säädöksen tavoitteena (Hiilamo & Hänninen 2009, 

26).  

 

Työttömien mahdollisuus terveystarkastuksiin demokratisoi työttömien ja 

työssäkäyvien terveydenhuoltopalveluja. Lääketieteellisen teknologian 

kehittymisen nähdään kasvattavan suoraan terveyseroja, mikäli uusi teknologia 

ei ole kaikkien potilaiden käytettävissä. Suomessa ongelmana on lisäksi 

työterveyshuollon ja yksityisten lääkäripalveluiden palvelunohjauksen logistiikka 

ja kannustimet. Kun julkisessa terveydenhuollossa terveyskeskuslääkärien 

odotetaan pitävän korkeaa kynnystä erikoissairaanhoidon lähetteiden 

kirjoittamisessa, yksityisten lääkäripalveluiden tavoitteena on päinvastaisesti 

palvella maksavaa asiakasta mahdollisimman hyvin tarjoamalla joustavan 

pääsyn erikoissairaanhoitoon. (Hiilamo & Hänninen 2009, 30.) 

 

Pelkkien terveystarkastusten toteuttaminen ei kuitenkaan merkittävästi edistä 

työttömien terveyttä. Kokonaisvaltainen auttaminen edellyttää sitä, että 

perusterveydenhuollossa työttömien koko palvelu- ja hoitopolku on valmiiksi 

mietittynä. Erityisesti huomiota täytyy kohdentaa sektorirajat ylittävään 

yhteistyöhön. (Saikku 2009, 36.) 

 

Suomen terveyspalvelujärjestelmä pohjautuu universalismiin, jolloin kaikkien 

ihmisten oletetaan olevan samalla lähtöviivalla hakiessaan palveluja. 

Todellisuudessa monet eriarvoisuuden lähteet, kuten esimerkiksi taloudelliset 

olosuhteet, motivaatio terveydestä huolehtimiseen ja asuinkunta, vaikuttavat 

siihen, saako asiakas tarvitsemaansa apua. Sairas Köyhyys -tutkimuksen 
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mukaan (Kinnunen 2009, 259) palvelujärjestelmään kaivattiin enemmän 

kasvokkain asioimista, matalan kynnyksen palveluja ja saman oven takaa 

löytyviä palveluja. Pitäisi ottaa huomioon, että vaikka palveluiden siirtäminen 

fyysisesti kauas asiakkaista voi olla kustannustehokasta, luo se samaan aikaan 

paljon turvattomuutta. (Kinnunen 2009, 259.) 

 

 

2.3 Evankelisluterilaisen kirkon diakoniatyö 

 

Suomalainen diakoniaperinne perustuu Saksassa 1800-luvulla alkunsa 

saaneeseen diakonialiikkeeseen. Ensimmäinen diakonissalaitos perustettiin 

Helsinkiin vuonna 1867. Suomessa diakonia organisoitui seurakunnille ja 

kirkolle, kun taas Saksassa diakoniatyötä toteutetaan järjestöissä, kuten 

diakonissalaitoksissa ja vapaaehtoisissa diakoniajärjestöissä. (Pyykkö 2011, 

14.) 

 

Nykymuotoinen diakonia lähti liikkeelle diakonissalaitoksista 1800-luvulla. 1900-

luvun alussa diakonityö laajeni seurakuntiin ja jokaiseen seurakuntaan tuli 

vuonna 1943 lakisääteisesti diakoniatyöntekijän virka. Diakonissalaitoksia on 

Suomessa neljä. Suomen diakoniatyöntekijöiden koulutus on Diakonia-

ammattikorkeakoulun vastuulla. Lisäksi ruotsinkielisillä on mahdollisuus 

opiskella diakoniatyöhön ruotsinkielisessä Yrkeshögskolan Sydväst Lärkullassa. 

Diakonia-ammattikorkeakoulussa voi diakonin virkaan opiskella joko diakonisen 

hoitotyön suuntautumisvaihtoehdon tai diakonisen sosiaalityön 

suuntautumisvaihtoehdon kautta. Sosionomit vihitään diakoneiksi ja 

sairaanhoitajat diakonissoiksi. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2011.) 

 

Diakoniatyöntekijöiden koulutus perustuu kaksoiskelpoisuudelle, joka tarkoittaa 

sekä valtion että kirkon hyväksymää diakoniatyöntekijän 

ammattikorkeakoulututkintoa. Valmistuneiden tutkintonimikkeet ovat 

sairaanhoitaja (AMK) ja sosionomi (AMK). Kaksoiskelpoisuus pätevöittää 

diakonian virkaan ja joko diakoniksi sosiaalialan tehtäviin tai diakonissaksi 

terveydenhuollon työtehtäviin. Sairaanhoitaja (AMK) -diakonissan tutkinto antaa 
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mahdollisuuden toimia joko sairaanhoitajana hoitotyössä tai diakonissana 

kirkon diakoniatyössä. (Pyykkö 2011, 14.) Diakonissa on diakonisen hoitotyön 

ja kirkon diakoniatyön asiantuntija, osaaja ja kehittäjä, jolla on valmiuksia 

monenlaiseen ihmisten kohtaamiseen ja heidän terveytensä edistämiseen ja 

toivon mahdollistamiseen (Pyykkö 2011, 37–38). 

 

Diakonia on kristilliseen uskoon ja rakkauteen perustuvaa palvelua 
kirkon elämässä. Jeesus sanoi, ettei Ihmisen Poika tullut 
palveltavaksi vaan palvelemaan. Samoin diakonia (palvelu) on 
erottamaton osa kirkon elämää, yksi kirkon perustuntomerkeistä. 
(Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2011.) 

 

Diakonia on kirkon palvelustehtävä. Se etsii, lievittää ja poistaa ihmisen hätää ja 

kärsimystä. Diakonia pyrkii myös herättämään yhteiskunnallista ja 

kansainvälistä vastuuta. Kirkollisen diakonityön tärkein tehtävä on auttaa 

huonoimmassa asemassa olevia ja niitä, jotka jäävät kaiken muun avun 

ulottumattomiin, esimerkiksi tilanteessa, jossa sosiaalitoimen avustukset eivät 

takaa riittävää elantoa köyhille. Joskus ihminen voi joutua muutoinkin 

kestämättömään tilanteeseen, jolloin ei itse jaksa. Silloin diakonia pyrkii 

auttamaan. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2011.)  

 

Diakonia kuuluu koko kirkon työhön. Sitä toteuttavat vapaaehtoiset 

seurakuntalaiset, diakonian viranhaltijat, diakoniakeskukset, rovastikunnat, 

hiippakunnat, diakoniaopistot ja -laitokset, eri kristilliset yhdistykset, 

jokavuotinen Yhteisvastuukeräys, Kirkon diakoniarahasto, Kirkon Ulkomaanapu 

(KUA) sekä Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston diakonian ja 

yhteiskuntatyön toimiala (KDY). Erityisdiakonian tehtävät on suurimmissa 

kaupungeissa alistettu diakoniakeskuksille. (Suomen evankelis-luterilainen 

kirkko 2011.) Esimerkiksi Oulun diakoniakeskuksessa toimivat 

kehitysvammaistyön, näkö- ja kuulovammaistyön sekä kriminaali- ja päihdetyön 

diakonit (Oulun ev.-lut. Seurakunnat 2011).  

 

Juntusen mukaan työttömät ovat eräs keskeisin diakonian taloudellista apua 

saava ryhmä (Grönlund, Hiilamo & Juntunen 2006, 173). Taloudellisen avun 

lisäksi työttömien käytössä on myös kaikki muut diakonian palvelut, kuten 
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esimerkiksi vastaanotot, kotikäynnit, diakoniatyön organisoima 

vapaaehtoistoiminta ja erilaiset tapahtumat (Suomen evankelis-luterilainen 

kirkko i.a.). Diakoniatyössä toimivaksi ja käytännölliseksi todettua 

ryhmätoimintaa järjestetään myös työttömille (Grönlund, Hiilamo & Juntunen 

2006, 36.) 

 

Evankelisluterilaisen kirkon vuonna 2011 työntekijöilleen teettämän 

diakoniabarometrin mukaan köyhyys näyttäytyy diakoniatyössä aiempaa 

monimutkaisempina elämäntilanteina. Yhteiskunnan tarjoama perusturva ei 

riitä. Tutkimuksen mukaan, johon vastasi 444 diakoniatyöntekijää eri puolelta 

Suomea, köyhyys näyttäytyy diakoniatyössä erityisesti asiakkaiden 

elämäntilanteiden monimutkaistumisen (82 % vastanneista), perusturvan 

riittämättömyydestä johtuvan avustamisen tarpeen (72,2 %), ylisukupolvisen 

köyhyyden (62,4 %), etuuksien viivästymisestä johtuvan avustamisen tarpeen 

(60,7 %), nuorten ihmisten taloudellisen avustamisen tarpeen (57,8 %) sekä 

asiakasmäärien lisääntymisen kautta (44,7 %). (Oravasaari 2011.) 

 

Diakoniatyön on uskallettava puolustaa työtä niiden parissa, joiden kohdalla työ 

ei tuota tulosta. Diakoniatyön tulisi kirkkojärjestyksessä julkilausutun 

sitoumuksensa mukaan pitää erityisesti heikoimpien puolta. Arjen työssä 

diakoniatyö kuitenkin helposti laajenee myös muiden avuntarvitsijoitten piiriin, 

joita saattaa olla helpompi tai palkitsevampi kohdata. Onkin aiheellista kysyä, 

ketä diakoniatyö haluaa palvella. Sosiaalinen turvattomuus on läsnä monen 

diakonian asiakkaan arjessa ilmeten lannistumisena, psyykkisinä ongelmina tai 

sosiaalisten suhteiden katkeamisena. Kun ihmisten elämä on päivittäistä 

taistelua ja selviytymisessä sinnittelyä, on diakoniatyöntekijöiden perusteltua 

keskittyä erityisesti tällaisessa elämäntilanteessa olevien tukemiseen. 

Diakoniatyöntekijöillä on erityisasiantuntemus heikompiosaisten kohtaamiseen. 

(Jokela 2011, 191.) 

 

Asiakkaan kuunteleminen, tasa-arvoinen kohtelu, hyvä vuorovaikutus ja 

riittävän hoidon saaminen edistävät terveyserojen kaventamista ja parantavat 

hoitotuloksia (Kinnunen 2009, 259). On kuitenkin huolestuttavaa, että 

keskusteluasiakkaiksi näyttäisi pääsevän paremmin ne, jotka ovat paremmassa 
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sosiaalisessa asemassa ja kyvykkäämpiä keskustelijoita. Eniten tukea 

tarvitsevat ovat vaarassa jäädä pelkästään käytännön tuen varaan. Kuka 

diakoniatyön asiakas saa ja voi jatkaa pidemmässä suhteessa, jossa on 

mahdollista käydä läpi myös muita elämää askarruttavia asioita konkreettisen 

avun lisäksi. Jokela kysyykin, jäävätkö heikoimmat jalkoihin myös 

diakoniatyössä? (Jokela 2011, 187.) 

 

Jokelan (2011, 187) tutkimusaineiston tulosten mukaan henkilöt, jotka käyvät 

hakemassa vain taloudellista apua, eivät välttämättä pääse vastavuoroisuuden 

piiriin. Tämä näkyi aineistossa esimerkiksi asiakkaan haluna hoitaa tilanne 

nopeasti, jotta kiusallisesta avunhakemistilanteesta pääsee nopeasti pois. 

(Jokela 2011, 187.)  

 

Diakoniatyön on välittömän ja konkreettisen auttamisen ohella kiinnitettävä 

enemmän huomiota myös koulutuksen, diakoniakasvatuksen ja julkisen 

arvokeskustelun mahdollisuuksiin yhteiskunnassa. Rättyän Oulun hiippakunnan 

diakoniatyöntekijöille teettämän tutkimuksen mukaan diakoniatyöntekijät 

tunnistavat yksittäisille ihmisille ja perheille pahoinvointia aiheuttavat 

yhteiskunnan rakenteet ja haluavat puuttua niihin. (Rättyä 2009, 161.) 

 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian ja yhteiskuntatyön linjauksen 

mukaan diakoniatyön missio on toteuttaa lähimmäisen rakkautta, 

oikeudenmukaisuutta ja ympäristövastuuta kristillisen uskon mukaisesti. 

Seurakuntien toimintaan ovat tervetulleita muutkin kuin kirkon jäsenet. Ihmisiä 

autetaan löytämään omat voimavaransa. Diakonia toimii yhdessä ihmisten 

kanssa elinolosuhteiden parantamiseksi vahvistamalla etsivää työtä ja tutkivaa 

työotetta. Siten myös tunnistetaan ja ennakoidaan avuntarpeita. (Suomen 

evankelis-luterilaisen kirkon Keskushallinto 2010.) 

 

Kirkko ja diakonia pyrkivät edistämään yhdenvertaisuutta ja torjumaan syrjintää. 

Yhteistyössä kuntien, järjestöjen ja liike-elämän kanssa etsitään uusia 

työtapoja. Yhteiskuntaa pyritään kehittämään vaikuttamalla poliittiseen 

päätöksentekoon, etsimällä ja nostamalla esiin yhteiskunnan kipupisteitä ja 

ihmisten hätää julkisessa keskustelussa ja päätöksenteossa sekä tukemalla 
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vastuunkantajia tekemään ihmisarvoa edistäviä päätöksiä. Seurakunnissa ja 

lähiyhteisöissä vahvistetaan verkostoja jotka edistävät osallisuutta, rakkautta ja 

luottamusta. Hengellistä näkyä toteutetaan rukoilemalla yhteydessä ja etsimällä 

tapoja harjoittaa hengellisyyttä arjessa ja pyhässä, vahvistamalla 

jumalanpalveluksen yhteisöllisyyttä ja rohkaisemalla hengelliseen pohdintaan, 

etsintään ja uudistumiseen. (Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

Keskushallinto 2010.) 

 

 

2.4 Terve sielu terveessä ruumiissa -hanke 
 

Seurakuntien diakoniatyötä ei ole tarkasteltu terveyden edistämisen 

näkökulmasta, vaikka suurin osa diakoniatyöntekijöistä on koulutukseltaan 

sairaanhoitaja-diakonissoja. Terveyden edistämisestä osana diakoniatyötä on 

vain vähän tutkimustietoa. Diakonia-ammattikorkeakoulun kirkko-

tutkimusohjelman Terve sielu terveessä ruumiissa – diakonissat terveyden 

edistämisen toimijoina -tutkimus- ja kehittämishankkeen (2011–2013) 

tarkoituksena on tutkia, minkälaisia terveyteen liittyviä tarpeita diakoniatyön 

asiakkailla on. Toinen tärkeä tutkimuskohde on selvittää diakonissojen roolia ja 

toimijuutta kokonaisvaltaisen terveyden edistäjinä seurakunnissa, 

laitosympäristöissä ja niiden yhteistyöverkostoissa. Keskeistä on asiakkaiden 

terveyden edistämisen jatkuvuuden vahvistaminen. (Diakonia-

ammattikorkeakoulu 2011.) 

 

Hankkeen myötä diakoniatyön toiminnan kehittämistä ohjataan asiakkaiden 

tarpeisiin perustuvaksi. Hankkeen myötä diakonissojen hoitotyön ja terveyden 

edistämisen osaaminen tulee näkyvämmäksi. Paikallisen toiminnan 

kehittämiseen osallistuvat seurakunnan lisäksi järjestöjen ja julkisen sektorin 

toimijat. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rahoittaman hankkeen 

toimijayhteistyötahoina ovat Karjasillan seurakunnan lisäksi Perhon, Iisalmen, 

Keski-Porin ja Espoonlahden seurakunnat sekä Helsingin ja Oulun 

Diakonissalaitokset. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2011.) 
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Hankkeessa mukana olevien seurakuntien diakoniatyössä kehitetään 

lapsiperheiden, työikäisten ja ikääntyneiden terveyttä edistäviä toiminta- ja 

työmuotoja yhteistyössä alueen sosiaali- ja terveystoimen sekä järjestöjen 

kanssa. Karjasillan seurakunnassa keskitytään työikäisten terveyden 

edistämiseen. Diakonissalaitosten osalta tavoitteena on luoda diakonisen 

hoitotyön ja kokonaisvaltaisen terveyden edistämisen malleja lasten ja 

perheiden terveyden edistämiseen Helsingin Diakonissalaitoksella ja 

ikääntyneiden terveyden edistämiseen Oulun Diakonissalaitoksella. Laitokset 

täydentävät seurakuntien ja niiden yhteistyökumppaneiden kokonaisvaltaisen 

terveyden edistämisen verkostoja. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2011.) 

 

Kriisityön merkitys seurakunnassa kasvaa yhteiskunnan muutosten myötä. 

Irtisanomiset, työttömyys, taloudellinen ja henkinen ahdinko lisääntyvät. 

Nuorten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvussa. Työssäkäyvien 

ongelmaksi muodostuvat kovat paineet työelämässä ja he ovat 

uupumisvaarassa. Diakoniatyössä kohdataan asiakkaita keskustelun keinoin 

vastaanotoilla ja kodeissa. Asiakkaita ovat usein taloudellisen avustamisen, 

keskustelun, sielunhoidon ja elämän perusasioiden selvittämisen tarpeissa 

olevia ihmisiä. (Karjasillan seurakunta 2010.) 

 

Terveyden edistämisen voidaan katsoa olevan myös ennaltaehkäisevää työtä. 

Diakoniassa ennaltaehkäisevyys tarkoittaa toiminnan toteuttamista yksilö-, 

ryhmä-, ja aluetyönä, joiden tavoitteena on kohdata syrjäytyneitä ihmisiä. Työ 

on myös etsivää, eli ihmiset eivät itse tule avun luo vaan diakonian kautta apu 

pyritään tuomaan ihmisen luo. Etsivää työtä on myös yhteistyö kotihoidon ja 

sosiaalitoimen kanssa. (Karjasillan seurakunta 2010.) 

 

Terveyden edistäminen Karjasillan seurakunnan diakoniatyössä näkyy 

asiakastapaamisissa terveyden ja toimintakyvyn huomioimisena 

jokapäiväisessä työssä. Se ei ole hoitotoimenpiteiden toteuttamista vaan 

keskustelua, kuuntelua, tukemista ja vierellä kulkemista. Terveyden 

edistäminen on toimintaa joka perustuu arvoihin, kuten kristillinen ihmiskäsitys 

ja lähimmäisenrakkaus. Esimerkiksi vastaanotolla ei pyritä ainoastaan 

vaikuttamaan siihen ongelmaan johon asiakas tulee hakemaan apua, vaan 
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otetaan asiakas huomioon kokonaisena. Tunnin mittaisella vastaanotolla 

keskustellaan asiakkaan kanssa taloudellisesta toimeentulosta, 

sairastumisesta, jaksamisesta ja voimavaroista sekä sosiaalisista suhteista, 

kuten perheestä ja ystävistä. Terveyden edistäminen on diakoniatyöntekijöille 

Karjasillan seurakunnassa osa jokapäiväistä työtä. (Mervi Keskinen 2011.) 
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3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITE JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT 

 

 

Opinnäytetyön tarkoitus oli kuvailla pitkäaikaistyöttömien kokemuksia 

terveydestä ja terveyden edistämisen ryhmän toiminnasta. Tavoitteena oli 

tuottaa tietoa erityisesti Karjasillan seurakunnan diakoniatyölle 

pitkäaikaistyöttömille suunnatun ryhmätoiminnan merkityksestä terveyden 

edistämisessä sekä löytää tekijöitä, jotka uhkaavat pitkäaikaistyöttömien 

terveyttä. Lisäksi pohdimme millaisilla välineillä ja tiedoilla terveyden 

edistämisen ryhmä voi palvella pitkäaikaistyöttömien hyvinvointia.  

 

Opinnäytetyön tutkimustehtävät ovat:  

1. Mitä terveys työttömien kokemusten mukaan oli? 

2. Millainen merkitys terveyden edistämisen ryhmään osallistumisella oli 

työttömien kokemusten mukaan heidän terveydelleen? 

3. Miten pitkäaikaistyöttömät kokivat voivansa vaikuttaa omaan terveyteensä? 

4. Millaiseksi terveyden edistämisen ryhmään osallistuneet kokivat seurakunnan 

ja hengellisyyden merkityksen työttömien terveyden edistämisessä? 
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4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 

 

 

4.1 Laadullinen lähestymistapa 

 

Tämän opinnäytetyön tutkimusmenetelmäksi valittiin laadullinen eli 

kvalitatiivinen tutkimus, joka on eräs tieteellisen tutkimuksen 

menetelmäsuuntauksista. Laadullinen tutkimus pyrkii ymmärtämään kohteen 

laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006). Laadullisessa tutkimuksessa kysytään mitä-, miksi-, ja miten- 

kysymyksiä. Mitä tämä tutkittava asia tai ilmiö on tai mitä tässä ilmiössä 

tapahtuu tutkimuksen osallistujien näkökulmasta. (Draper 2004, 641–646.) 

Tässä opinnäytetyössä haluttiin saada tietoa pitkäaikaistyöttömien 

kokemuksista terveydestä ja terveyden edistämisen ryhmän toiminnasta. 

Diakoniatyön asiakkaiden kokemukset ja kuvaukset terveydestä ja terveyden 

edistämisen ryhmän toiminnasta saatiin parhaiten esille laadullisen tutkimuksen 

menetelmiä käyttäen. 

 

Haastateltavien määrä tässä tutkimuksessa oli pieni. Laadullisissa 

tutkimuksissa tutkimukseen osallistujia on yleensä vähän, sillä keskeistä on 

tutkittavan ilmiön laatu, ei määrä. Tässä opinnäytetyössä tärkeää oli saada 

mahdollisimman kuvailevaa tietoa diakoniatyön pitkäaikaistyöttömien 

asiakkaiden kokemuksista terveyteen ja terveyden edistämisen ryhmään 

liittyen, jolloin keskeistä oli aineiston laatu, ei määrä. (Kylmä & Juvakka 2007, 

27.) Opinnäytetyöprosessin aikana tutkimustehtävät muokkautuivat ja 

tarkentuivat, koska alussa ne olivat laajoja. Tämä onkin tyypillistä laadulliselle 

tutkimukselle. Joskus tutkimusprosessin myötä syntyy myös uusia 

tutkimustehtäviä. (Kylmä & Juvakka 2007, 26.) 

 

Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on tutkia ihmistä, hänen elämäänsä, 

elämänpiiriänsä ja niihin liittyviä merkityksiä. Aineistoa saadaan ihmisten 

kokemusperäisestä tiedosta, kuten kertomukset, kokemukset, tarinat ja tunteet.  

Tässä opinnäytetyössä keskeistä oli saada aineistoa tutkimukseen osallistujien 
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kokemusmaailmasta. Tästä johtuen tilastollisesti yleistettävää tietoa ei ole 

mahdollista saada määrällisen tutkimuksen tapaan. Tämä ei kuitenkaan 

tarkoita, että laadullinen tutkimus olisi tieteellisesti vähäpätöisempää kuin 

määrällinen tutkimus. Tieteen piirissä ollaan suuntauksesta riippumatta 

kiinnostuneita siitä, että tutkimusta tehdään huolellisesti ja eettisiä periaatteita 

sekä menetelmällistä tarkkuutta noudattaen. (Kylmä & Juvakka 2007, 16.) 

 

 

4.2 Opinnäytetyön etiikka 
 

Tutkimustoiminnan kuten opinnäytetöiden eettisiä tavoitteita ovat ihmisen 

kunnioittaminen, tasa-arvoinen vuorovaikutus ja oikeudenmukaisuuden 

edistäminen. Eettisyyttä lisää myös rakentava kriittisyys vallitsevia tietoja, tapoja 

ja asenteita kohtaan. Eettisiä ratkaisuja korostetaan Diakissa 

ammattikorkeakoulun arvopohjan kristillisen luonteen vuoksi. 

Tutkimusprosessin eettisyys tarkoittaa tapaa, jolla tutkija ja ohjaaja suhtautuvat 

työhönsä, ongelmiin ja henkilöihin joiden kanssa tutkimusta tehdään. Eettinen 

asenne näkyy aiheen valinnassa, tiedonhankinnassa ja tietojenkäsittelyssä, 

puheessa prosessista ja tutkimuksen kohteesta ja siinä, miten tutkimustuloksia 

sovelletaan. Opinnäytetyön yleinen tavoite on olla eettisesti oikein, tieteellisesti 

totta ja yhteiskunnalle hyödyllistä. (Eerola-Ockenström, Kalmari, Kiviranta 2010, 

12–13.) 

 

Eettistä otetta mietittiin tutkimuksen aineistonkeruussa. Tutkimuksen 

tiedonhankintakeinojen ollessa vapaamuotoisia ne muistuttavat arjen 

vuorovaikutustilanteita ja siten vaikeuttavat tutkimusasetelman eettisten 

ongelmien pohdintaa. Koska tiedonkeruumenetelmänä käytettiin 

teemahaastattelua, oli eettisiä ongelmia mietittävä koko tutkimusprosessin ajan. 

Vapaaehtoisuus oli lähtökohtana haastattelujen pitämiselle, sillä ketään ei voi 

pakottaa haastatteluun. (Sarajärvi & Tuomi 2009, 125, 131.) Kuitenkin voi 

käydä niin, että haastateltavat peruvat osallistumisensa. Tällöin pahimmassa 

tapauksessa tutkijat voivat jäädä vaille aineistoa. Varasuunnitelmana oli tehdä 

tutkimus terveydenedistämisen ryhmän toteuttamisesta ja siihen liittyvistä 
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haasteista ja diakonissojen valmiuksista. Tähän ei kuitenkaan jouduttu, sillä 

aineisto saatiin kerättyä onnistuneesti.  

 

Lisäksi eettisyyden toteutumiseen vaikuttaa informaation antaminen 

tutkimukseen osallistuville. Informaation eli tiedon on mentävä puolin ja toisin, 

tutkijoille, ohjaajille ja tutkimuskumppaneille. Informaatiota ovat esimerkiksi 

aikataulut, työn tarkoitus ja tavoitteet ja tutkimusaineiston käsittely, julkaisu ja 

säilyttäminen. Aineiston säilyttämisen on toteuduttava salassapitovelvollisuutta 

noudattaen, siten ettei kenenkään henkilöllisyys paljastu vastoin tahtoa missään 

vaiheessa tutkimusprosessia. (Sarajärvi & Tuomi 2009, 131; Eskola & Suoranta 

1998, 56–57; Kylmä & Juvakka 2007, 149.) 

 

Tutkimusetiikan kannalta olennaisinta on aineistonkeruun ja analysoinnin 

luotettavuus. Haastatteluaineisto pidettiin salassa ja sitä käsittelivät vain tutkijat 

itse. Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden anonymiteetti turvattiin 

analysoinnin aikana poistamalla litteroidusta aineistosta nimet ja tunnistetiedot 

ja käyttämällä nimien sijasta koodeja. (Kylmä & Juvakka 2007, 111). Näin ollen 

tutkimukseen osallistuneiden haastateltujen henkilöllisyys pysyi salassa.  

 

Tutkimusta varten hankittiin kirjallinen tutkimuslupa Karjasillan seurakunnasta. 

Haastateltavia informoitiin tutkimuksen luonteesta ja siitä, miten tuotettua 

aineistoa hyödynnetään tutkimuksessa. Kaikilta haastateltavilta pyydettiin 

suullinen lupa haastatteluun osallistumista sekä tutkimustulosten julkistamista 

varten. Samalla sovittiin aineiston käsittelystä ja säilyttämisestä 

tutkimusprosessin aikana ja aineiston hävittämisestä tutkimuksen 

valmistumisen jälkeen. Aineistoa oli varmuuskopioitu usealle kiintolevylle 

aineiston säilymisen varmistamiseksi (Kylmä & Juvakka 2007,111). Nauhoitettu 

aineisto poistettiin nauhurista ja kiintolevyltä ja kirjoitetut ja printatut litteroinnit 

poltettiin. 
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4.3 Opinnäytetyön luotettavuus 
 

Tutkimuksen luotettavuuden arviointi on välttämätöntä, sillä tieteellinen tutkimus 

pyrkii tuottamaan mahdollisimman luotettavaa tietoa tutkittavasta ilmiöstä. 

Arvioinnissa selvitetään, kuinka totuudenmukaista tietoa tutkimuksella on kyetty 

tuottamaan. Useiden eri tutkijoiden näkemysten mukaan hyviä laadullisen 

tutkimuksen luotettavuuden arviointikriteereitä ovat muun muassa uskottavuus, 

vahvistettavuus, refleksiivisyys ja siirrettävyys. (Kylmä & Juvakka 2007, 127.) 

Tässä opinnäytetyössä luotettavuutta on arvioitu edellä mainittujen kriteerien 

perusteella. 

 

Uskottavuus on pystyttävä osoittamaan, jotta voidaan varmistaa, että 

tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden käsitykset tutkimuskohteesta 

vastaavat tutkimustuloksia. Uskottavuus on tutkimusten ja sen tulosten 

uskottavuutta sekä sen osoittamista tutkimuksessa. Tutkimuksen uskottavuutta 

voidaan vahvistaa esimerkiksi sillä, että tutkijat ovat riittävän pitkän ajan 

tekemisissä tutkittavan ilmiön kanssa. Laadullisessa tutkimuksessa ollaan 

kiinnostuneita tutkittavan näkökulmasta. Tämän ymmärtäminen vaatii aikaa. 

(Kylmä & Juvakka 2007, 128.) Tämän opinnäytetyön uskottavuuteen vaikuttaa 

se, että haastateltavina oli vain neljä ihmistä, eli tutkimusaineisto on pieni. 

Kaikilla haastatelluilla oli kokemusta terveyden edistämisen ryhmään 

osallistumisesta, mikä lisää vastauksien uskottavuutta.  

 

Reflektiivisyydellä tarkoitetaan sitä, että tutkijan on oltava tietoinen omista 

lähtökohdistaan ja esimerkiksi persoonallisista tekijöistään, jotka saattavat 

vaikuttaa tutkimusprosessiin. Tässä opinnäytetyössä tutkijoiden persoonallisuus 

vaikutti haastattelutilanteessa ilmapiiriin. Haastattelussa oli tärkeää kysyä 

tutkimuksen mukaisia kysymyksiä haastateltavilta. Tutkimusetiikan kannalta oli 

tärkeää, että haastateltavia ei johdateltu vastamaan, vaan vastaukset olivat 

haastateltujen omia. (Kylmä & Juvakka 2007, 129.) 

 

Reflektointia tehtiin koko opinnäytetyöprosessin ajan. Tutkijat reflektoivat omia 

kokemuksiaan, tuntemuksiaan ja käyttäytymistään, itsensä, toistensa ja 

vertaistutkijoiden kokemuksien kautta. Opinnäytetyöprosessiin kuului myös 
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pakollista seminaarityöskentelyä, jossa reflektioon osallistuivat tutkijoiden lisäksi 

myös ohjaajat ja opponentit. 

 

Siirrettävyydellä tarkoitetaan, että tutkimustuloksia voidaan myöhemmin 

hyödyntää vastaavanlaisissa tilanteissa. Kuvailevaa tietoa tutkittavista ja 

ympäristöstä tulisi olla tarpeeksi, jotta tulosten siirrettävyyttä voidaan arvioida. 

Ihmistieteellisissä tutkimuksissa ongelmana on se tosi asia, ettei ole olemassa 

yhtä kaikille yhteistä todellisuutta. Jokaisella ihmisyksilöllä on omat 

käsityksensä ja tulkintansa todellisuudesta. (Kylmä & Juvakka 2007, 129; 

Hirsjärvi & Hurme 2000, 17.) Tämän tutkimuksen siirrettävyyttä vahvistaa se, 

että aiheesta on tehty hyvin vähän tutkimusta, joten tutkimustulokset ovat hyvin 

ainutlaatuisia. 

 

 

4.4 Aineiston keruu  

 

Yksi laadullisen tutkimusmenetelmän keskeisiä ominaispiirteitä on 

aineistolähtöisyys eli induktiivisuus. Induktiivisessa päättelyssä tehdään 

havaintoja eri yksittäisistä tapahtumista, joita yhdistetään laajempaan 

kokonaisuuteen. Päättely perustuu eri menetelmin kerättyyn aineistoon. (Kylmä 

& Juvakka 2007, 26.) Laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmiä ovat 

haastattelu, kysely, havainnointi ja erilaisiin dokumentteihin perustuva tieto. 

Niitä voidaan käyttää rinnakkain tai eri tavoin yhdisteltynä tutkimusresurssien 

mukaan. (Sarajärvi & Tuomi, 2009, 71.) 

 

Haastattelumenetelmäksi valittiin teemahaastattelu. Teemahaastattelussa eli 

puolistrukturoidussa haastattelussa kysymyksillä on sama merkitys kaikille, 

mutta vastausvaihtoehtoja ei ole annettu valmiiksi. Tällöin haastateltavan on 

vastattava kysymyksiin omin sanoin. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 77; Eskola & 

Suoranta 2003, 86.) Koska tutkimuksessa haluttiin saada selville ryhmäläisten 

omakohtaisia kokemuksia terveydestä ja terveyden edistämisen ryhmän 

toiminnasta, on parasta kysyä niistä haastateltavilta itseltään. Ihminen itse 

tietää parhaiten miksi hän ajattelee niin kuin ajattelee tai toimii niin kuin toimii. 
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(Sarajärvi & Tuomi 2009, 72; Eskola & Suoraranta 2003, 85.) 

 

Haastattelu tehtiin osallistujille ryhmän päättymisen jälkeen helmikuussa 2012. 

Haastattelussa kysyttiin ryhmän vaikutuksia osallistujien omaan terveyteen, 

terveyskäyttäytymiseen ja ajatuksiin terveydestä (LIITE 1). Lisäksi käytimme 

havainnointia tukevana menetelmänä aineistonkeruussa. Havainnointi tapahtui 

haastateltavia havainnoimalla haastattelutilanteissa. Tutkijat osallistuivat myös 

tammikuussa 2012 terveyden edistämisen ryhmän kokoontumiseen, jolloin 

ryhmä kokoontui arvioimaan terveyden edistämisen ryhmän vaikutuksia 

osallistujien terveyteen.  

 

Pitkäaikaistyöttömien haastattelut toteutettiin rauhallisessa ja kiireettömässä 

tilanteessa. Haastateltaville painotettiin, että jokaista kysymystä voi miettiä 

rauhassa; mihinkään ei ole kiire. Haastateltavia kannustettiin rehellisiin ja 

mahdollisimman kuvaaviin vastauksiin, jotka vastaisivat mahdollisimman 

tarkasti kysyttyyn kysymykseen. Ilmapiiri jokaisen haastattelun aikana oli välitön 

ja rento. Tutkimustuloksissa ja johtopäätöksissä pitäydyttiin haastatteluaineiston 

antamissa tiedoissa. Havainnointi haastattelutilanteissa usein vahvisti 

haastattelujen pohjalta nousseita käsityksiä. 

 

 

4.5 Aineiston analysointi 
 

Tutkimusaineiston analysointimenetelmäksi valittiin induktiivinen eli 

aineistolähtöinen sisällönanalyysimenetelmä, koska se sopii laadulliselle 

tutkimukselle hyvin. Laadullinen sisällönanalyysi painottuu tutkimuksissa, joissa 

aineisto on kerätty haastattelulla. (Kylmä & Juvakka 2007, 111–112.) 

 

Analysointiprosessi alkoi nauhoitetun aineiston kuuntelemisella ja äänitetyn 

aineiston aukikirjoitettamisella. Aineisto litteroitiin eli kirjoitettiin puhtaaksi 

sanatarkasti ja litterointeihin lisättiin myös kehonkieltä ja sanattomia viestejä 

kuvaavia ilmauksia. Sen jälkeen litteroitu aineisto luettiin huolellisesti läpi 

useaan otteeseen, jotta aineisto tuli tutuksi. (Kylmä & Juvakka 2007, 110–111.) 
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Seuraava vaihe oli redusointi eli aineiston pelkistäminen. Pelkistämisellä 

pyritään tuomaan sanottu asia selkeästi esille. Pelkistäminen ei tarkoita asian 

supistamista tai lyhentämistä. Tarkoituksena oli pitää tieto aineistolähtöisenä, 

jotta se on mahdollisimman totuuden mukaista ja asiallista. Aineiston 

pelkistämistä ohjasivat tutkimustehtävät, jolloin koodattiin kulloisellekin 

tutkimustehtävälle olennaiset ilmaukset. Aineiston redusoinnin jälkeen aineisto 

klusteroitiin eli yhdistettiin pelkistettyjä ilmauksia. Pelkistetyt ilmaukset 

ryhmiteltiin alaluokkiin. Alaluokkia yhdistelemällä muodostettiin yläluokkia. 

Viimeinen vaihe oli abstrahointi eli muodostettiin yläluokkia yhdistävä luokka, 

pääluokka. Pääluokka on aina suora vastaus tutkimuskysymykseen. Oleellista 

aineiston analysoinnissa on aineiston tiivistyminen eli abstrahoituminen, jonka 

avulla kuvataan tutkittavaa asiaa tiiviissä muodossa. (Kylmä & Juvakka 2007, 

111–120.) 

 

Analyysi esimerkkinä lauseesta ”Säännöllinen rytmi sillä lailla että vaikka että 

niin lähtee ulos kävelemään olkoon selkä kovin kippee hyvänsä mutta aina 

jonkun verran yrittää tehä.” Lauseesta otettiin esille lausumat säännöllinen 

rytmi, joka tarkoittaa säännöllistä elämänrytmiä, sekä käveleminen ja 

yrittäminen vaikeuksista huolimatta. Säännöllinen rytmi yhdistyi alaluokkaan 

”elämän säännöllisyys” ja lausuma käveleminen ”alaluokkaan liikunta”. 

Yrittäminen vaikeuksista huolimatta yhdistyi alaluokkaan ”periksi 

antamattomuus”. Alaluokka elämän säännöllisyys yhdistyi yläluokkaan 

”liikkeelle lähteminen” ja alaluokat liikunta ja periksi antamattomuus yhdistyivät 

yläluokkaan ”arjen valinnat”. Yläluokat liikkeelle lähteminen ja arjen valinnat 

muodostivat pääluokan ”ajankäytön ja valintojen hallinta arjessa”. Pääluokka 

vastaa tutkimuskysymykseen numero 3. Miten pitkäaikaistyöttömät kokevat 

voivansa vaikuttaa omaan terveyteensä? 
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KUVIO 1. Esimerkki analyysin etenemisestä 
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5 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET 
 

 

5.1 Terveys on kokonaisvaltainen tunne hyvinvoinnista 

 

Karjasillan seurakunnan pitkäaikaistyöttömien terveyden edistämisen ryhmään 

osallistuneet kokivat, että terveys on kokonaisvaltainen tunne hyvinvoinnista. 

Terveyteen kuuluviksi koettiin kärsimyksen puuttuminen, ruumiillinen hyvinvointi 

psyykkinen hyvinvointi. Kipua ja kärsimystä aiheuttavat sairaudet nousivat 

haastateltavien mieliin keskusteltaessa terveyteen liittyvistä asioista. (KUVIO 2.) 

 

 

5.1.1 Sairauden puuttuminen 

 

Haastateltavat ottivat useamman kerran esille sairauden, kun haastattelun 

aiheena oli terveys. Jokainen vastaaja toi tavalla tai toisella esille, että terveys 

on sairauden poissaoloa. Haastateltavat kokivat haastatteluhetkellä terveytensä 

muuten hyväksi, mutta toivat esille erilaiset kivut, rajoitteet, sairaudet ja 

vammat, jotka haastateltavasta ja sairauden laadusta riippuen vähensivät 

terveyden tunnetta enemmän tai vähemmän.  

 

”Terveys nelikymppisenä, no hyvä fyysinen kunto ensimmäisenä… no jaa kai 

sitä jotakin sairauksiakin voisi olla…” 

 

”...aika hyvää. mutta tuota niin joitakin rasitteita kyllä löytyy… nivelrikko vähä 

joka puolella, nilkat, polvet, lonkat, sormet, olkapäät. Se on niinko aika laaja.” 
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Terveys koettiin sairaudettomuuden ja kivuttomuuden ohella myös 

lääkkeettömyydeksi. Lääkkeiden syöminen nähtiin sairastamiseen kuuluvaksi ja 

sen myötä terveyteen kuulumattomaksi asiaksi. Toisaalta eräs haastateltavista 

näki oikeanlaisen lääkityksen terveyttä edistävänä tekijänä.  

 

 

5.1.2 Tunne ruumiin hyvinvoinnista 

 

Ruumiillinen hyvinvointi katsottiin tärkeäksi terveyteen kuuluvaksi asiaksi. 

Hyvän fyysisen kunnon tavoitteleminen liikunnan avulla oli vahvimpana esille 

noussut tekijä kysyttäessä työttömien terveyden edistämisen keinoista. 

Hyvävointisuus sekä kyky toiminnallisuuteen ja liikunnan harrastamiseen nähtiin 

hyvää terveyttä määrittelevinä ominaisuuksina.  

 

 

5.1.3 Tunne mielen hyvinvoinnista 

 

Ruumiillisen hyvinvoinnin rinnalla mielen hyvinvointi nähtiin terveyteen 

kuuluvaksi. Ruumiillisen ja henkisen tasapainon saavuttaminen kuvailtiin hyvän 

terveyden edellytykseksi. 

 

”Hyvinvointia…nii henkisesti ku… ruumiillinen hyvinvointi on mun mielestä se 

että ku se… ku ne on tasapainossa niin sillo voi sanoa että on aika hyvä 

terveys.” 
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KUVIO 2. Työttömien kokemuksia terveydestä 
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5.2 Ryhmään osallistumisen merkitys sidoksissa elämätilanteeseen 

 

Terveyden edistämisen ryhmään osallistuneet kokivat ryhmään osallistumisen 

merkityksen terveydelle olevan sidoksissa elämäntilanteeseen. Haastateltavat 

kokivat saaneensa ryhmästä tietoa terveydestä, joka motivoi terveystottumusten 

muutokseen. Ryhmästä saatu tieto johti ensiksi oman terveyden tilan 

tiedostamiseen sekä omien elintapojen uudelleen arviointiin. Lisääntynyt 

terveystietämys johti lopulta terveyspalveluiden käyttöön ja jatkotoimenpiteisiin 

sekä muutoksiin elintavoissa. Haastateltujen lisääntyneestä 

terveystietämyksestä noussut motivaatio elintapamuutoksiin oli sidoksissa 

elämäntilanteeseen. (KUVIO 3.) 

 

Haastatellut kokivat terveyden edistämisen ryhmään osallistumisen lisäävän 

kokemusta yhteydestä. Ryhmä oli pitkäaikaistyöttömille säännöllistä toimintaa, 

joka vaikutti jaksamiseen. Ryhmäläisten sitoutumisaste vaikutti yhteyden 

kokemuksen syvyyteen. Sitoutuneisuus riippui haastateltavien 

elämäntilanteesta.  

 

 

5.2.1 Tieto terveydestä motivoi muutokseen 

 

Ryhmäläiset kokivat saaneensa lisää terveystietämystä ryhmän aikana. 

Lisääntyneestä terveystietämyksestä noussut motivaatio muutokseen ilmeni 

haastateltujen vastauksissa siinä, että osa haastatelluista lisäsi 

terveyspalveluiden käyttöä terveyden edistämisen ryhmään osallistumisen 

jälkeen. Haastateltavat kokivat, että ryhmään osallistumisen seurauksena nousi 

ajatus avun hakemisesta. Apua oli lähdetty hakemaan lääkäristä, 

terveyskeskuksesta ja mielenterveystoimistosta. Jatkotoimenpiteenä oli 

suunniteltu myös fysikaaliseen hoitoon hakeutumista. Terveyden edistämisen 

ryhmään osallistumisella oli vaikutusta oman terveydentilan tiedostamiselle 

sekä omien elintapojen uudelleen arvioinnille. Osa haastateltavista oli 

muuttanut elintapojaan ryhmään osallistumisen jälkeen. Syömistä oli 

vähennetty ja tupakoinnin lopettamista harkittiin. Haastateltavien kertomuksista 
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tuli myös esiin, että kaikki haastateltavat eivät kokeneet terveyden edistämisen 

ryhmällä olleen terveystottumusten muutokseen motivoivia tekijöitä. 

 

”No sieltäkai se varmaa lähti se että mä rupesin hakemaan sitä… systeemiä 

että mä sitte menin lääkäriin ja… että mä niinku rupesin huomaamaan että 

jotakin on niinku pielessä sillai konkreettisesti että… sieltä se ehkä kumpusi 

tämä kaikki mikä on niinku lähteny sen jälkeen.” 

 

”Kyllähän se vähän pyssäytti ku siinä kunto-ohjaajien siellä ku niitte kanssa oltii 

tekemisissä nii, kyllähän se pani miettimään siinä että… kannattas hyvin 

huolehtia omasta terveydestä…” 

 

”Tietenkin siinä ehkä rupes pohtimmaa sitä että jotakin täytyy tehä:” 

 

 

5.2.2 Kokemus yhteydestä 
 

Kahdeksan kertaa säännöllisesti kokoontunut terveyden edistämisen ryhmä 

sekä ryhmäläisten keskinäinen osallisuus ja vertaistuki vaikuttivat ryhmäläisten 

kokemukseen yhteydestä. Lisäksi kunkin ryhmäläisen sitoutuneisuus ryhmässä 

käyntiin joko heikensi tai lisäsi yhteyden tunnetta. Jonkun osallistujan heikko 

sitoutuminen heikensi asianomaisen itsensä lisäksi myös muiden ryhmäläisten 

kokemusta yhteydestä: 

 

”Kiva lähtiä… tiesi aina että.. se on niinku määrättynä päivänä… ja ootti että 

määrätyt ihmiset tullee sinne ja hirvee pettymys sitte ku ne ei tullukkaa. Sitä 

vireyttähän se lissää ku on jottain mitä oottaa.” 

 

Terveyden edistämisen ryhmä koettiin mielekkäästi paljolti juuri sen luoman 

yhteyden myötä. Toisten ihmisten näkeminen ja säännölliset kokoontumiskerrat 

lisäsivät haastateltavien mukaan heidän vireyttään ja henkistä voimavaraa. 
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Tässä mielessä ryhmään osallistuminen oli suuri tuki niiden terveydelle, joiden 

elämäntilanne salli lujan sitoutumisen ryhmässä käyntiin. Eräs haastatelluista 

joutui jättämään kuusi kokoontumiskertaa väliin, koska työvoimapalvelukeskus 

määräsi hänet aktivointikurssille. Haastateltujen kertomuksista selvisi, että 

ryhmäläisiä harmitti osallistujien pieni määrä. Lisää vieraita sekä oman 

ikäluokan ihmisiä toivottiin osallistujiksi. Osallistumiskutsu lähettiin noin 

kolmellekymmenelle, joista vain neljä osallistui ryhmään.  

”Se vaa harmitti ku nii vähä oli ihmisiä kiinnostunu loppujen lopuksi.” 

”Mä olisin vaa oottanu että siellä ois ollu enempi porukkaa sillai että ois 

tuota…sillai että ois ollu niinku sellasta vertaisjuttua… minkälainen olo muilla on 

ollu… sillai että onko ne miten hyötyneet mistäkin että…” 

”…Meikäläisen ikäluokan ihmisiä pikkusen enämpi pitäis saaha kassaan sinne, 

kokkeilla nuita ryhmiä uudestaan.” 
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ALALUOKKA   YLÄLUOKKA  PÄÄLUOKKA 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 3. Työttömien kokemukset ryhmään osallistumisen merkityksestä 

terveydelle 
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5.3 Vaikutuskeinot omaan terveyteen  

 

Terveyden edistämisen ryhmään osallistuneet kokivat vaikutuskeinojen omaan 

terveyteen olevan arjen ajankäyttöön ja valintojen hallintaan sidoksissa. 

Haastateltavat kokivat arjen valintojen olevan keinoja oman terveyden 

edistämisessä. Tärkeäksi tekijäksi oman terveyden edistämisessä koettiin myös 

liikkeelle lähteminen. Työttömän arki saattaa olla yksipuolista ja yksinäistä. 

Osallistava toiminta, elämän säännöllisyys ja lähimmäisten kohtaaminen nähtiin 

vireyttä ja jaksamista edistäviksi tekijöiksi. (KUVIO 4.) 

 

”…entistä enemmän osallistua kun nyt on aikaa kun ei ole työelämässä enää 

niin.” 

 

 

5.3.1 Arjen valinnat 
 

Haastateltavat kokivat voivansa edistää omaa terveyttään erilaisin 

liikuntamuodoin. Haastateltavat toivat esille harrastamiaan liikuntamuotoja sekä 

kertoivat aikovansa tulevaisuudessa lisätä liikunnan määrää. Pyöräily, 

vesijumppa, kuntosali ja kävely olivat käytettyjä liikuntamuotoja. Periksi 

antamattomuus tavoitteiden suhteen nostettiin myös esille: 

 

”…sanotaan vaikka että nii lähtee ulos kävelemään olkoo selkä kovin kippee 

hyvänsä mutta aina jonkun verran yrittää…” 

 

”…minä siellä vesijumpassa ainakin rupian käymään tihiään… sen verran oon 

päättänyt itelleni ottaa niskoista kiinni.” 

 

Saatavilla olevien terveyspalveluiden käyttäminen koettiin mahdollisuudeksi 

edistää omaa terveyttä. Tiheä lääkärissä käynti ja hoitoon hakeutuminen 

koettiin keinoiksi itsestä huolehtimiseen. 

 

”Että kyllä sitä kuuskymppiä kun mittariin tullee niin kyllä sitä pittää jo ruveta 



38 
 

vähän huolehtiin itsestäänki ja sittekö ei oo työelämässä enää ollu ollenkaa niin 

väkisinhän siinä ihmisellä lihakset surkastuu ja alkaa näitä vaivoja 

ilmestyyn…entistä huolellisempi pittää vaa olla tuota oman terveyden suhteen 

että. Käyä tihiämpään vaan lääkärissä.” 

 

Terveellinen ruokavalio nähtiin olevan yksi keino oman terveyden hallintaan. 

Terveyden edistämisen ryhmää kiiteltiin siinä, että ryhmässä läpikäytiin 

terveelliseen ruokavalioon liittyviä asioita.  

 

”Että tämmönen olis niinku sillai hyvä juttu sinänsä että tuota… siellä niinku 

pysys nämä asiat niinku sillai… miten sen ny sanos… niinku vireillä! Ettei 

unohda sitä että tuota… vaikka on hankalasti nii eihä oo pakko korvata 

ruoalla… varsinkaa sillä huonolla ruoalla, roskaruoalla.” 

 

 

5.3.2 Liikkeelle lähteminen 
 

Osallistava toiminta koettiin tärkeäksi pitkäaikaistyöttömän terveyttä edistäväksi 

tekijäksi. Osallistavan toiminnan kautta on mahdollisuus lähimmäisyyteen ja 

toisten ihmisten kohtaamiseen, jotka myös nostettiin esille terveyttä edistävinä 

tekijöinä. Seurakunnan toimintaan osallistumisen nähtiin tarjoavan 

lähimmäisyyttä ja kohtaamista vertaistuen, diakoniatyöntekijöiden tarjoaman 

tuen sekä toisten ihmisten näkemisen kautta.  

 

Haastateltavat kokivat elämän säännöllisyyden mahdollisuudeksi oman 

terveyden edistämiseen. Säännöllisillä kokoontumiskerroilla oli suuri merkitys 

terveyden edistämisen ryhmän vaikuttavuuteen. Terveyden edistämisen 

ryhmään osallistuminen koettiin elämän säännöllisyyttä edistävänä asiana. 

Kaiken osallistumisen, elämän säännöllisyyden ja toisten ihmisten kohtaamisen 

edellytyksenä haastateltavat kokivat liikkeelle lähtemisen.  

 

”…onhan se niinku… et tullee lähettyä niistä kuvioista poisa, näkkee toisia 

ihmisiä, jutteleepi niitte kanssa..nii onhan se niinku henkistä voimavaraa seki 
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sitte lissää…” 

 

”…tuli lähettyä… on jotakin… ku on työtön ei oo mittää säännöllistä tää oli 

säännöllisesti joka torstai sen tiesi että mä lähen huomen aamulla tai tänä 

aamuna että jotta nii..se oli ihan kiva.” 

 

 

Alaluokka    Yläluokka    Pääluokka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 4. Työttömien kokemukset oman terveyden edistämisestä 
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5.4 Seurakuntayhteys ja hengellisyys voimavarana 
 

Enemmistö haastateltavista koki seurakuntayhteyden olevan voimavara. 

Seurakunnan koettiin tarjoavan aktiviteettejä, sosiaalista tukea sekä henkistä 

tukea. Keskeiseksi asiaksi haastateltujen kokemuksissa muodostui 

seurakunnan toimintaan osallistumisen tuoma tuki. Erityisesti seurakunnan 

vapaaehtoistyö sekä myös terveyden edistämisen ryhmä nousivat esille 

osallisuutta, ajanvietettä ja yhteisön tukea tarjoavana toimintana. Kuitenkin 

seurakunnan nähtiin tarjoavan osallisuutta, tukea ja tekemistä kaikissa 

toimintamuodoissaan. Sosiaalinen tuki ilmeni taloudellisena tukena sekä 

yksilöllisenä ja yhteisöllisenä tukena diakoniatyöntekijöiden ja 

seurakuntayhteyden taholta. Haastateltavat kokivat, että diakoniatyöntekijät 

ovat luotettavia ja välittäviä kumppaneita, joille on helppo kertoa vaikeistakin 

asioista, kun vain rohkeasti uskaltaa lähestyä heitä. Seurakunnalta saadulla 

sosiaalisella tuella oli haastateltavien mielestä rauhoittava ja rauhaa tuova 

vaikutus. Myös välittämisen tunne välittyi. Nämä asiat koettiin henkisenä 

tukena. (KUVIO 5.) 

 

”Mä oon tykänny käydä täällä näissä kaikissa juttuissa… ja sit mä haluaisin 

tehdä vapaaehtoistyötäkin…” 

 

”Helekutin kova. Mä oon, mä pyörin joka, joka paikassa melkei… Iso merkitys 

meikäläiselle että tullee pyörittyä näissä porukoissa.” 

 

”… On semmoinen tunne että tietää kuitenkin että tuota seurakunnan puitteista 

niin tukia saa. Aina löytyy tukia on, no justiinsa kaikki nämä diakonit ja on 

diakonissat niin sieltä sitten kyllä apua saa ja jos on huolia ja murheita niin niille 

voi kertoakin ja ku ne on luottamuksellisia tietoja niin sitä tietää että.. sillai 

uskaltaa turvautua jos tullee semmoinen pahempi.” 
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”Se tuntuu että sieltä saa semmosta rauhaa. Ja sitte nämä ihmiset on 

semmosia… niistä saa semmose rauhallisen olon itellee vaikka on levoton ja 

sitte ku tulee tänne nii tuntee sen että välitetää ja sillai.” 

 

Osa haastatelluista ei osannut vastata onko seurakunnalla tai hengellisyydellä 

merkitystä voimavarojen antajana. Perusteluna käytettiin niukkaa osallistumista 

seurakunnan toimintaan. Eräs haastateltavista mainitsi terveyden edistämisen 

ryhmän ulkopuolella tapahtuvan seurakunnan kuvioissa käyntinsä rajoittuneen 

joulukirkossa käyntiin. Erityisen haastava oli kysymys Jumalan roolista 

elämässä ja millaisena näet Jumalan. Suurimmalla osalla haastateltavista 

kysymys aiheutti pitkän hiljaisuuden ja mietinnän. Jumala kuvattiin kaiken aluksi 

ja maailman Luojaksi. Eräällä haastatelluista tuli ensimmäisenä mieleen 

evoluutio. 

 

Eräs mielenkiintoinen seikka haastatteluaineistossa oli havainto perhesuhteiden 

esille noususta hengellisyyden ja Jumalan roolista kysyttäessä. Suurin osa 

haastatelluista johti keskustelun perhepiirin uskonnolliseen taustaan ja tapoihin. 

Erään haastateltavan kohdalla tytön tyttären kinkkiset kysymykset uskonasioista 

ja Raamatusta saivat hänet pohtimaan hengellisiä asioita. Vaikka hän ei 

osannut sanoa Jumalan tai hengellisyyden roolista elämässään mitään 

jäsenneltyä, oli hän jatkanut vanhemmiltaan oppimiansa iltarukousta ja 

hengellisten laulujen laulamista omien lapsiensa ja lapsenlapsiensa kanssa. 

Perhesuhteilla ja perhepiirin uskonnollisella taustalla sekä lapsuuden 

kokemuksilla oli merkitystä siihen, miten haastateltavat suhtautuivat hengellisiin 

asioihin ja Jumalaan. 

 

”Ei oo mitenkään ratkaiseva tekijä että… ei ennää kirjavampi voi olla suku olla 

ku tuota… isä ja äiti oli, mummo oli vanhansuunnan lestaatiolaine, kaks isän 

veljenpoikaa on jehovan todistajia, isä ei ollu kirkossa ja äiti on kirkossa. Että… 

aika kirjava… oon nähny monelta kantilta niitäki asioita nii…” 
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”…Mulla on se mitä mä oon lapsuudessa saanu uskon, en mä voi sitä muuttaa 

mikskää että kyllä se tuolla on sisällä ja se tuota, sieltä se kumpuaa esille aina. 

Ei se vaikka siihe tullee… mikä tahansa nii ei se, ei se siitä muutu.” 

 

Terveyden edistämisen ryhmässä ei haastateltujen mukaan ollut hengellisten 

asioiden käsittelyä. Toisaalta eräs ryhmäläisistä koki, että niistä keskusteltiin 

kovastikin. Osa koki, ettei kaivannut ryhmään hengellisyyttä. Eräs ryhmäläinen 

näki toisin:  

 

”No ehkä jottai ois saanu ollakki. Se on vaa ku mä tykkään laulaa hirveesti, mää 

laulaisin vaikka kuinka paljon aina sitte, musta ois ihanaa sellane… mutta ku 

kaikki ihmisethän ei tykkää siitä…” 
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Alaluokka    Yläluokka    Pääluokka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 5. Seurakunnan ja hengellisyyden merkitys terveyden edistämisen 

ryhmään osallistuneiden terveyden edistämisessä  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

 

Opinnäytetyön tulosten mukaan pitkäaikaistyöttömät kokivat terveyden olevan 

kokonaisvaltainen tunne hyvinvoinnista. Sairaudettomuuden, lääkkeettömyyden 

ja kivuttomuuden sisältänyt sairauden puuttuminen oli tämän tutkimuksen 

tulosten mukaan pitkäaikaistyöttömien yksi keskeisimmistä määrittelyistä 

terveydelle ja kokonaisvaltaiselle tunteelle hyvinvoinnista. Sairaudettomuuden 

kokemiseen terveyteen kuuluvaksi saattoi johtua tässä tutkimuksessa siitä, että 

enemmistö haastateltavista kertoi sairastavansa jotakin sairautta. 

Pitkäaikaistyöttömien ryhmässä myös osallistujien verrattain korkea ikä nousi 

huomioitavaksi asiaksi, sillä kaikki osallistujat olivat yli neljäkymmentävuotiaita. 

Ikääntymisen myötä terveyteen liittyvät kysymykset nousevat mieleen.  

 

Fyysinen terveys nostettiin etusijalle, hyvää kuntoa ja toimintakykyä korostettiin. 

Psyykkistä hyvinvointia ei unohdettu, toisaalta fyysisen ja psyykkisen terveyden 

nähtiin kulkevan käsi kädessä. Verrataan osallistujien kokemuksia terveydestä 

Maailman Terveysjärjestön (WHO) määritelmään: ”täydellinen fyysisen, 

psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila, jolloin sairauden tai raihnaisuuden 

poissaolo ei ole vielä terveyttä” (WHO 2011). Työttömien kokemus terveydestä 

käsitti fyysisen ja psyykkisen terveyden. Sosiaalinen ulottuvuus ei tullut 

vastaajien mieleen kysyttäessä suoraan mitä terveys tarkoittaa, mutta sen 

sijaan kun katsoo tuloksia kokonaisuutena, sosiaalisen ulottuvuuden tärkeys 

korostuu. 

 

Terveyden edistämisen ryhmään osallistuneet kokivat ryhmään osallistumisen 

vaikutuksen terveydelle olevan sidoksissa elämäntilanteeseen. Ryhmästä saatu 

tieto sai haastatelluilla aikaan oma terveydentilan tiedostamista sekä pani 

miettimään omia elintapoja. Tämä johti lisääntyneeseen terveyspalveluiden 

käyttöön. Elämäntilanne vaikutti motivaation muuttaa elintapoja 

terveellisemmiksi. Tulosten mukaan kaikki haastateltavat eivät kokeneet 

terveyden edistämisen ryhmällä olleen terveystottumusten muutokseen 
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motivoivia tekijöitä. Tulosten pohjalta tärkeimmäksi ryhmään osallistumisen 

terveyttä edistäväksi tekijäksi ilmeni ryhmäytymisen vaikutuksesta syntynyt 

yhteyden tunteen kokemus. Tutkijat näkevät ryhmän sisäisen yhteyden tunteen 

syntymisen merkittävimpänä terveyden edistämisen ryhmän vaikutuksesta 

syntyneenä tuloksena pitkäaikaistyöttömien osallistujien terveydelle. 

 

Pitkäaikaistyöttömät kokivat voivansa edistää omaa terveyttään arjen 

valinnoilla, kuten liikunnalla, ruokavaliolla, terveyspalvelujen käytöllä ja periksi 

antamattomuudella. Vireyttä lisääviä tekijöitä olivat osallistava toiminta, elämän 

säännöllisyys ja lähimmäisen kohtaaminen. Vaikuttaminen omaan terveyteen 

koettiin olevan sidoksissa arjen ajankäytön ja valintojen hallintaan.  

 

Suurin osa haastateltavista koki seurakuntayhteyden voimavaraksi. 

Seurakunnan toimintaan osallistumisen koettiin tuovan aktiviteettejä, sosiaalista 

tukea sekä henkistä tukea. Keskeisimmäksi asiaksi haastateltujen 

kokemuksissa muodostui seurakunnan toimintaan osallistumisen tuoma tuki. 

Kaikki haastateltavat eivät osanneet sanoa, kokivatko he seurakuntayhteyttä tai 

hengellisyyttä voimavarana. Heidän kohdallaan tämä selittyi pitkälti 

seurakunnan toimintaan osallistumisen vähyytenä.  
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7 POHDINTA JA JATKOTUTKIMUSHAASTEET 
 

 

Huono taloudellinen tilanne omalta osaltaan vaikeuttaa elintapojen muutoksiin 

tai jatkotoimenpiteisiin tähtääviä toimia. Diakoniatyöntekijöiden kokemusten 

mukaan taloudellista avustusta hakevissa talouksissa raha ei ole aina riittänyt 

ruokaan, ruokavalio on ollut pitkään yksipuolinen, lääkärikäyntejä on jouduttu 

välttelemään, lääkkeitä on jätetty ostamatta ja apuvälineiden kustantaminen on 

muodostunut ongelmaksi. Terapiakäynnit on jouduttu lopettamaan, kun 

omavastuuosuuteen ei ole ollut varaa. Lisäksi harrastuksista, joilla tiedetään 

olevan vahvistava merkitys stressin siedossa ja elämän hallinnassa, 

luopuminen on diakoniatyöntekijöiden mukaan tavallista, vaikka harrastukset ja 

kotoa lähteminen nähdään tuovan tarvittavaa vaihtelua ja rytmiä kaikenikäisten 

elämään. (Kinnunen 2009, 199–201.) Tämän tutkimuksen tulosten mukaan 

osallistujan elämäntilanteella oli vaikutusta kokemukseen terveyden 

edistämisen ryhmän merkityksestä terveydelle sekä siihen, millaisilla keinoilla 

ryhmäläiset kokivat voivansa edistää omaa terveyttään. Nanni Tanhua tutki 

opinnäytetyössään terveyskyselyn vaikutusta työttömien terveyteen. Myös 

hänen tutkimustulosten mukaan terveystottumusten muuttaminen oli 

sidonnainen elämäntilanteeseen. (Tanhua 2011, 36.) 

 

Seurakunnan koettiin tarjoavan sosiaalista ja henkistä tukea sekä 

monipuolisesti aktiviteettejä. Tutkimukseen osallistuneiden pitkäaikaistyöttömien 

kertomusten ja kuvausten pohjalta on tehtävissä havainto, jonka mukaan moni 

diakoniatyön ja seurakuntatyön perustyömuoto, kuten esimerkiksi 

vapaaehtoistyön tarjoaminen tai mikä tahansa osallistava toiminta, tukee 

pitkäaikaistyöttömien terveyden edistämistä. Usein näitä työmuotoja ei mielletä 

terveyden edistämistä tukeviksi tai terveysongelmia ehkäiseviksi. Tulos on 

yhtäläinen Jaana Alasentien syksyllä 2011 valmistuneen opinnäytetyön kanssa, 

jossa tutkittiin Hervannan diakoniatyön asiakkaiden ajatuksia ja kokemuksia 

terveydestä ja työttömyydestä. (Alasentie 2011, 52.)  
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Aivan kuten Kaisa Kinnunen tuo esille Sairas Köyhyys -tutkimuksen 

johtopäätöksissä, diakoniatyön asiakkaiden avuntarve terveydellisissä asioissa 

voisi tulla paremmin esille, jos terveyden edistämiseen kiinnitettäisiin enemmän 

huomiota ja etsivää työtä lisättäisiin ensinäkin seurakunnan omien työmuotojen 

sisällä ja lisäksi yhdessä järjestöjen ja julkisen sektorin viranomaisten kanssa. 

(Kinnunen 2009, 251.) Voisi kuvitella, että usein moniongelmaisten 

pitkäaikaistyöttömien auttamistyössä sorrutaan helposti ajattelemaan, että 

suurista ongelmista ulospääsyyn vaaditaan suuria ponnistuksia. 

Todellisuudessa kuitenkin tämänkaltainen ajattelumalli saattaa viedä ajatukset 

pois perusasioista, kuten sosiaalisen ja henkisen tuen tärkeydestä, joka on 

tärkeimpiä terveyteen liittyvistä avun muodoista diakoniatyössä. Sosiaalista 

tukea diakonian asiakas voi saada seurakunnalta laajemmaltikin, kuten tässä 

tutkimuksessa tuli ilmi. Haastateltavat kokivat yhteyden muihin ihmisiin ja 

yhteisöön olevan tärkeimpiä terveyttä tukevia tekijöitä. Sosiaalisilla suhteilla ja 

sosiaalisella tuella tiedetään olevan keskeinen merkitys sekä terveenä 

pysymisessä että sairauden kanssa selviämisessä.  

 

Diakoniatyöntekijän tarjoama sosiaalinen tuki sairastumiseen liittyvissä 

kriiseissä, huolissa ja tyytymättömyydessä sekä rohkaisu ja apu 

yhteydenotoissa viranomaisiin ovat tarpeellisia tukimuotoja myös siksi, ettei 

julkinen palvelujärjestelmä tarjoa tämänkaltaista tukea tarpeeksi. 

Pitkäaikaistyöttömien palvelujen saamiseen ei vaikuta ainoastaan palvelujen 

tarjonta, vaan myös se osaako asiakas varata aikaa, etsiä palvelua tai tehdä 

hakemusta sekä ennen kaikkea uskaltaako hän lähteä etsimään apua. 

(Kinnunen 2009, 251–252.) 

 

Yhteyden tunteen välittäminen nousi tutkijoiden mielissä merkittävimmäksi 

tulokseksi pitkäaikaistyöttömän terveyttä edistävänä tekijänä tässä 

opinnäytetyössä. Samaa tulosta tukevat useat aikaisemmat tutkimustulokset, 

joiden mukaan henkilökohtainen kohtaaminen ja hädän ja kärsimyksen 

jakaminen ovat diakoniatyön vahvuus (Rättyä 2009, 135; Elenius 2007, 158–

176; Henttonen 2007, 121–140; Huotari 2008, 7-9; Pessi 2008, 97–112.) 
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Yhteyden tunne välitetään, kun jokainen asiakas kohdataan arvokkaana 

yksilönä ja hänen tarpeilleen annetaan tilaa: häntä kuunnellaan ja hänelle 

tarjotaan mahdollisuuksia muutokseen. Lisäksi Sairas Köyhyys – tutkimuksessa 

selvisi, että diakoniatyöntekijöiden mielestä jo se, että ihmisellä oli yhteisö, 

johon kuulua, ja että hänellä oli mahdollisuus jakaa panoksensa yhteisiin 

ponnistuksiin, kokea itsensä arvokkaaksi ja olla tärkeä jollekin toiselle, edisti ja 

ylläpiti terveyttä (Kinnunen 2009, 121.) Seurakunnalla on monia 

mahdollisuuksia tarjota pitkäaikaistyöttömille kokemusta yhteydestä myös 

yhteisöllisessä mielessä. Haastateltavat kokivat muun muassa seurakunnan 

leireihin, ryhmiin, tilaisuuksiin ja vapaaehtoistyöhön osallistumisen suureksi 

voimavaraksi.  

 

Tässä tutkimuksessa kaikki haastateltavat olivat diakoniatyön asiakkaita. 

Tämän opinnäytetyön tuloksia voidaan käyttää diakoniatyössä tapahtuvan 

terveyden edistämisen kehittämiseen. Opinnäytetyön tulokset antavat tietoa 

siitä, millä tavoin Karjasillan seurakunnan diakoniatyön asiakkaat kokivat 

Terveyden edistämisen hankkeeseen liittyneen pitkäaikaistyöttömien terveyden 

edistämisen ryhmän. Opinnäytetyön pohjalta syntyneet johtopäätökset voivat 

olla osaltaan pohjana päätökselle, tulisiko samankaltaista ryhmätoimintaa 

tulevaisuudessa jatkaa. Lisäksi opinnäytetyön kautta voi nousta ajatuksia siitä, 

miten pitkäaikaistyöttömien terveyden edistämistä voitaisiin kehittää Karjasillan 

seurakunnan työmuodoissa. 

 

Muissa seurakunnissa tämän opinnäytetyön tuloksia voidaan käyttää omien 

pohdintojen mukaan. Hienoa olisi, jos opinnäytetyön pohjalta syntyisi 

keskustelua ja uusia ideoita siitä, millä tavoin pitkäaikaistyöttömien tärkeimpiin 

tarpeisiin voitaisiin vastata. Loppujen lopuksi asioista ei pidä tehdä liian 

monimutkaisia, jokaisen asiakkaan kohdalla on hyvä lähteä tämän omista 

tarpeista käsin liikkeelle. Seurakunnan työntekijöiden olisi hyvä tiedostaa, että 

diakoniatyön asiakkaat saattavat kokea työttömyyden häpeänä ja 

pärjäämättömyytenä. Häpeä vie voimia, estää puhumasta ongelmista ja pitkittää 

avun hakemista (Kinnunen 2009, 202.) Siksi pitempi aikainen asiakkaan rinnalla 
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kulkeminen ja havainnointi ovat ensisijaisen tärkeitä, jotta asiakkaan omat 

tarpeet tulisivat kuulluiksi.  

 

Terve sielu terveessä ruumissa -hankkeen myötä diakoniatyön toiminnan 

kehittämistä pyritään ohjaamaan asiakkaiden tarpeisiin perustuvaksi (Diakonia-

ammattikorkeakoulu 2011). Terveyden edistämisen ryhmään osallistuneet 

toivoivat, että vastaavanlainen ryhmä voisi saada jatkoa. Lisäksi toivottiin, että 

ryhmään saataisiin enemmän osallistujia. Haastateltavat toivoivat ryhmään 

osallistujilta sitoutumista ja aktiivisuutta. Myös henkilökohtaisille kysymyksille 

toivottiin tilaa ja aikaa ryhmän sisällä. Neljälle ryhmään osallistuneelle ryhmään 

osallistumisen jälkeen tehty teemahaastattelu koettiin positiivisena.  

 

Jatkotutkimushaasteena on selvittää, mitkä tekijät vaikuttivat siihen, että vain 

pieni osa kutsutuista pitkäaikaistyöttömistä osallistui terveyden edistämisen 

ryhmään. Tämä olisi tärkeää selvittää myös siksi, että haastatellut ryhmäläiset 

kokivat pienen osanottajamäärän osaksi pettymyksenä. Suuremman 

osallistujamäärän ajateltiin lisäävän vertaistukea ja yhteyden kokemusta. 

Vastaavanlaisen tutkimuksen voisi myös toteuttaa laajempana tutkimuksena, 

kun koolle saataisiin suurempi osallistujamäärä.  

 

Mielenkiintoista olisi myös tietää, minkä verran diakoniatyöntekijät tuovat esille 

hengellisiä aspekteja työttömille suunnatuissa ryhmissä tai hengellisyyttä osana 

terveyden edistämistä. Tämä kysymys nousi esille, kun havaittiin, että suurin 

osa haastatelluista kertoi hengellisten asioiden jääneen kokonaan pois ryhmän 

sisällöstä. Lisää hengellisyyttä myös toivottiin. Tutkimusten mukaan monet 

diakoniatyön asiakkaat hakevat apua hengellisiin kysymyksiin ja odottavat 

diakoniatyön niitä käsittelevän (Jokela 2011, 133). Hengellinen kohtaaminen 

tukee ihmisen psyykkistä ja henkistä terveyttä sekä auttaa sosiaalisen 

elämäntilanteen helpottumista (Räsänen 2005, 83). Tuoko mikään niin paljon 

toivoa ihmiselle kuin Jeesuksen pelastustyön julistaminen! Hän kantoi 

sairautemme ja on luvannut pitää omistaan huolta. Se jos mikä edistää 
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terveyttä! Tutkijoina allekirjoitamme tämän oman elämämme kokemusten 

perusteella. Jeesus on antanut meille esimerkin lähimmäisten auttamisesta ja 

avannut meille mahdollisuuden uuteen minuuteen: ”Enää en elä minä vaan 

Kristus elää minussa” (Gal. 2:20). Lopulta diakoniatyöntekijä on vastuussa 

tekemisistään ylimmälle työnantajalleen, Kaikkivaltiaalle Jumalalle. 
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LIITE 1: Haastattelulomake Karjasillan seurakunnan diakoniatyön terveyden edistämisen 

ryhmään osallistuneille 

 

haastattelulomake Karjasillan seurakunnan diakoniat yön terveyden 

edistämisen ryhmään osallistuneille 

 

Opinnäytetyön tutkimustehtävät ovat:  

1. Mitä terveys työttömien kokemusten mukaan on? 

2. Miten terveyden edistämisen ryhmään osallistuminen tukee työttömien 

kokemusten ja kuvausten mukaan heidän terveyttään? 

3. Millä tavoin terveyden edistämisen ryhmään osallistuneet ovat muuttaneet 

terveyskäyttäytymistään ryhmään osallistumisen jälkeen? 

-pitäisikö tutkimustehtäviin lisätä neljänneksi esim. ”millaiseksi terv. edist. 

ryhmään osallistuneet kokevat seurakunnan roolin työttömien terveyden 

edistämisessä?” Tällöin kysymyksen nro 6 voisi lisätä uuden teema-alueen alle 

ja kysyä enemmänkin seurakunnasta ja hengellisyydestä.  

 

Taustatiedot: 

Ikä, sukupuoli, osallistumiskerrat terveyden edistämiseen ryhmään 

 

Teema-alue: Työttömien kokemuksia terveydestä 

1. Kuvaile, mitä terveys mielestäsi tarkoittaa? 

2. Kuvaile, millaiseksi koet oman terveytesi tällä hetkellä? 

3. Millaisilla keinoilla koet voivasi vaikuttaa omaan terveyteesi? 

 

Teema-alue: Terveyden edistämisen ryhmään osallistu neiden kokemuksia 

ja kuvauksia ryhmään osallistumisen tuesta heidän t erveyteensä 

4. Kuvaile, millä tavalla ryhmään osallistuminen sai pohtimaan omaa 

terveydentilaasi? 

5. Kuvaile, mikä merkitys ryhmään osallistumisella on ollut sinulle ja 

terveydentilallesi? Mitkä ryhmässä esille nousseet tekijät motivoivat 

terveystottumusten muutokseen? 

6. kuvaile, mikä merkitys seurakunnan toiminnalla ja hengellisyydellä on sinulle 



58 
 

voimavarojen antajana? 

 

Teema-alue: Terveyden edistämisen ryhmään osallistu neiden 

terveyskäyttäytymisen muutokset ryhmään osallistumi sen jälkeen 

Terveys ja toimintakyky: 

7. Miten koet terveyskäyttäytymisesi muuttuneen ryhmään osallistumisen 

jälkeen (onko esimerkiksi pysynyt ennallaan, parantunut, heikentynyt)?  

8. Millä tavoin koet toimintakykysi muuttuneen ryhmään osallistumisen jälkeen 

(pysynyt ennallaan, parantunut, heikentynyt) 

 

Liikunta, uni ja elämäntapamuutokset 

9. Millä tavoin koet ryhmään osallistumisen muuttaneen liikunnan ja ruumiillisen 

rasituksen määrää? Koetko, että vapaa-aikana harrastamasi liikunnan määrä 

on pysynyt samana, lisääntynyt vai vähentynyt ryhmään osallistumisen jälkeen? 

10. Kuvaile, millaisia muutoksia untasi ja nukkumistasi koskevissa asioissa on 

tapahtunut ryhmään osallistumisen jälkeen?  

11. Jos tupakoit, oletko muuttanut tupakointitottumuksiasi ryhmään 

osallistumisen jälkeen?  

12. Jos käytät alkoholia, millä tavoin koet alkoholinkäyttösi muuttuneen 

ryhmään osallistumisen jälkeen? Koetko, että käyttämiesi alkoholiannosten 

määrä on pysynyt ennallaan, vähentynyt vai lisääntynyt ryhmään osallistumisen 

jälkeen?  

13. Kuvaile, millä tavoin olet muuttanut ruokailutottumuksiasi ryhmään 

osallistumisen jälkeen?  

 

Terveyspalvelujen käyttö   

14. Kuvaile, millaisia muutoksia terveyspalvelujen käytössäsi on ollut ryhmään 

osallistumisen jälkeen (esim. lääkärissäkäynnit, hammaslääkärissäkäynnit) 

 

Voimavarat 

15. Kuvaile, millä tavoin elämäsi voimavarat ovat muuttuneet ryhmään 

osallistumisen jälkeen?  

 

Jatkotoimenpiteet 
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16. Jos ryhmään osallistumisesi aikana kävi ilmi, että joku asia vaatii 

jatkotoimenpiteitä (esim. lääkärissäkäynti), noudatitko päätettyä asiaa ja 

hakeuduit jatkotoimenpiteisiin?  


