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1 Johdanto  
 

Suomessa väestön ikääntymisen ja kaupungistumisen aiheuttaman muutoksen 

myötä sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota on yritetty toteuttaa useiden 

vuosien ajan. Kasvavien sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeen takia palveluita 

pyritään integroimaan paremmin siirtämällä palvelujen järjestämisvastuuta 

isommille toimijoille. (Rissanen, 2019) Työn kirjoittamisen aikaan 2021 sote-

uudistusta edistetään hyvinvointialueiden kautta, jotka tulisivat olemaan 

kunnista ja valtiosta erillään oleva julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan 

itsehallinto. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2021) 

 

Palvelujen pirstaleisuus on sosiaali- ja terveydenhuollossa tunnustettu ongelma, 

joka hankaloittaa palvelujen saantia niitä tarvitseville (Rijken ym., 2017). Tämä 

palvelujärjestelmän monimutkaisuus aiheuttaa haasteita palveluja tarvitseville. 

Tästä syystä on erityisen tärkeää tuottaa tietoa haavoittuvassa asemassa 

olevien ryhmien palvelujen käytöstä, joiden sote-palvelujen tarve ja käyttö voi 

poiketa merkittävästi väestön keskimääräisestä käytöstä. Sote-

palvelujärjestelmän kannalta tieto erilaisten käyttäjäryhmien tarpeista on 

olennaisessa osassa. Vaikka paljon sote-palveluita käyttävät henkilöt ovat 

tunnistettu ryhmä, niin silti tietoa heidän palvelujen käytöstä ja niihin liittyvistä 

pullonkauloista on vielä vähäisesti tarjolla (Hujala ym., 2019). 

 

Tämä tutkimus tarkastelee, kuinka pakolaiset ja turvapaikanhakijat käyttävät 

sosiaali- ja terveyspalveluja varhaisen kotoutumisen vaiheessa ja mitkä tekijät 

selittävät palvelujen käyttöä. Tutkielman aineistona on PROMEQ-hankkeen 

2017 keräämä kyselyaineisto. Tämä aineisto edustaa muutaman eri vuoden 

joukkoa pakolaisina tai turvanpaikanhakijoita saapuneesta väestöstä, joten 

tutkimuksen tulosten yleistämisessä täytyy huomioida aineiston ainutlaatuisuus. 

Aineistossa korostuu vuoden 2015 Syyrian pakolaiskriisi, jonka seurauksena iso 

osa varhaisen kotoutumisen vaiheessa olevista henkilöistä on Syyrian 

kansalaisia. Tästä poikkeuksellisesta vuodesta kertovat luvut: vuonna 2015 

Suomeen saapui 32 476 turvapaikanhakijaa, kun 2000-luvulla 
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turvapaikanhakijoiden määrä on yleensä vaihdellut 1 500 ja 6 000 hakijan välillä 

(Sisäministeriö, 2021) 

 

Maahanmuuttajiin liittyvää tutkimusta on tehty aiemmin esimerkiksi 

mielenterveyspalvelujen osalta, jossa Suomessa on tutkittu maahanmuuttajien 

palvelujenkäyttöä verrattuna koko väestöön. Tässä tutkimuksessa selvisi, että 

mielenterveyspalvelujen käyttö on huomattavasti vähäisempää 

maahanmuuttajaväestön keskuudessa kuin koko väestössä keskimäärin. 

Mielenterveyspalvelujen käyttö muuttui lähemmäksi koko väestön 

palvelujenkäyttöä, mitä enemmän Suomessa asuttuja vuosia oli takana. 

(Kieseppä ym., 2020) Mielenterveyspalvelujen saatavuudessa on myös isoja 

alueellisia eroja Suomessa (Skogberg ym., 2019). Hollannissa 

maahanmuuttajien palvelujen käyttöä tutkittaessa todettiin, että maahanmuuton 

status ei selitä sosiaali– ja terveyspalvelujen käyttöä. Vasta kun 

maahanmuuttajuuteen yhdistettiin etnisyys ja ikä, löydettiin tilastollisesti 

merkitseviä eroja palvelujen käytössä. (Gerritsen ym., 2006)  

 

Tutkielmassa käyttämäni PROMEQ-hankkeen keräämä tutkimusaineisto on 

ainutlaatuinen ja sitä ei ole aiemmin esitetty sosiaali- ja terveyspalvelujen 

käytön näkökulmasta. Aiemman tutkimuksen perusteella on syytä olettaa, että 

erityisesti mielenterveyspalvelujen käyttö turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten 

kohdalla on vähäisempää kuin väestössä yleisesti (Kerkkänen & Säävälä, 

2015). 

 

Tutkimus on luonteeltaan tapaustutkimus, jossa sosiaali- ja terveyspalvelujen 

käyttöä esitellään sekä analysoidaan tilastollisin menetelmin. Käytän jatkossa 

tutkimuksessa lyhennettä sote-palvelu, kun kirjoitan sosiaali- ja 

terveyspalveluista. On huomioitava, että pakolaisten ja -turvapaikanhakijoiden 

palvelut organisoidaan vastaanottokeskusten kautta ja rekisteripohjaista tietoa 

näiden ryhmien palvelujenkäytöstä on vähänlaisesti. Siinä vaiheessa, kun 

oleskelulupa myönnetään henkilölle, sote-palvelut ovat samat kuin kenelle 

tahansa kuntalaiselle. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2021) 
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Seuraavassa kappaleessa kaksi esitellään aiheeseen liittyvää aikaisempaa 

tutkimusta. Kappaleessa kaksi avataan tutkimuksen keskeiset käsitteet ja 

rakennetaan tämän tutkielman teoreettinen viitekehys. Kappaleessa kolme 

esitellään tutkimuskysymykset, jotka ohjaavat tämän tutkielman suuntaa ja 

kiinnostuksen kohdetta. 

 

Tutkimusaineisto ja käytetyt menetelmät esitellään kappaleessa neljä. 

Tutkimusaineistosta esitellään läpi, minkälaista joukkoa tämä aineisto edustaa 

ja millaiseen kontekstiin tämä aineisto sijoittuu. Kappaleessa neljä esitellään 

myös käytetyt muuttujat ja miten ne ovat muodostettu. Kappaleen päättää 

tutkimuksessa käytettyjen analyysimenetelmien esittely. 

 

Kappaleessa viisi kuvataan tämän tutkimuksen keskeiset tutkimustulokset. 

Tämän jälkeen kappaleessa kuusi kootaan tutkimuksen tulokset ja 

analysoidaan tutkimuksen luotettavuuteen liittyviä seikkoja. Viimeisessä 

kappaleessa seitsemän käydään läpi vastaukset tutkimuskysymyksiin ja 

esitetään ehdotuksia jatkotutkimukselle. 
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2 Kirjallisuuskatsaus  
 
 
2.1 Turvapaikanhakijan ja pakolaisen käsitteellinen määrittely 
 
Ihmiset ovat kautta aikain muuttaneet maasta toiseen kohdatessaan erilaisia 

uhkia tai turvattomuutta. Siirtolaisuudesta puhutaan silloin, kun ihmiset joutuvat 

muuttamaan pakosta toiseen maahan. Turvapaikanhakeminen sekä 

pakolaisuus liittyvät siirtolaisuuteen ja ovat oikeudellisia asemia henkilöille 

hakea lupaa olla maassa. Siirtolaisuuden historia on pitkä, mutta YK:n 

pakolaisen oikeusasemaa koskevassa yleissopimuksessa 1951 ja sen 

lisäpöytäkirjassa 1967 viitataan henkilöön, ”jolla on perusteltua aihetta pelätä 

joutuvansa vainotuksi rodun, uskonnon, kansalaisuuden, tiettyyn 

yhteiskuntaluokkaan kuulumisen tai poliittisen mielipiteen johdosta ja joka 

oleskelee kotimaansa ulkopuolella ja on kykenemätön tai pelon takia haluton 

turvautumaan sanotun maan suojaan” (L77/1968) 

 

Turvapaikanhakija taas saapuu vastaanottavaan maahan hakemaan 

pakolaisasemaa ja hänelle voidaan myöntää oleskelulupa kansainvälisen 

suojelun perusteella. Kiintiöpakolaiset ovat taas henkilöitä, jotka Yhdistyneiden 

kansakuntien pakolaisjärjestö (UNHCR) on määritellyt pakolaiseksi jo 

ensimmäisessä turvapaikkamaassa. (Lyytinen, 2019) Maahanmuuttovirasto 

määrittelee taas kiintiöpakolaisen seuraavasti: ”YK:n pakolaisjärjestön 

UNHCR:n pakolaiseksi katsoma henkilö, jolle on myönnetty oleskelulupa valtion 

talousarviossa vahvistetussa pakolaiskiintiössä. Suomen pakolaiskiintiö on 

viime vuosina ollut 750–1050 henkilöä.” (Maahanmuuttovirasto, 2021) 

 

Turvapaikanhakijan tai pakolaisen kategoria on luonteeltaan muuttuva. 

Olennaista luokittelussa on, kuka luokittelun tekee ja mitä varten se tehdään. 

Tässä tutkimuksessa vastaaja kertoo oleskeluluvan perusteen, jolla on hakenut 

lupaa pysyä maassa. Tämä luokittelu on tehty alun perin sitä varten, jotta 

voidaan arvioida, onko ihmisellä oikeutta oleskella maassa vai ei. Tämä 

tutkielma pyrkii vastaamaan siihen, onko tämä luokittelu olennainen, kun 

analysoidaan sote-palvelujen käyttöä vai selittävätkö sitä jotkin muut tekijät. 
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Harva henkilö on koko elämänsä turvapaikanhakija tai pakolainen. 

Myöhemmässä vaiheessa henkilö saatetaan liittää maahanmuuttajien 

kategoriaan eli henkilöihin, joiden synnyinmaa ei ole sama kuin hänen nykyinen 

asuinmaansa. Maahanmuuttajuuden käsite on osaltaan vahvasti politisoitunut ja 

on syytä pohtia, mitä tällä määrittelyllä pyritään milloinkin kuvaamaan. Tämä 

tutkielma pyrkii vastaamaan tuohon keskusteluun selvittämällä, ovatko 

turvapaikan tai pakolaisen kategoriat mielekkäitä käyttää, kun arvioidaan 

ihmisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä. 

 

Pakolaisuus ja turvapaikanhakijuus ovat lähtökohtaisesti aina muuttuvia 

käsitteitä ja joukkoja ihmisiä (Seagle ym., 2020). Tämän tutkielman aineistossa 

nousee esiin Syyrian kriisi ja siitä seurannut pakolaisten sekä 

turvapaikanhakijoiden määrän suuri nousu Suomessa 2015. Tutkielman 

kirjoitushetkellä vuonna 2021 pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden joukko taas 

näyttää hyvin erilaiselta, vaikka kriisit olisivat jatkuneet samoissa kohteissa kuin 

vuonna 2015. Pakolaiset ja turvapaikanhakijat sisältävät laajan joukon ihmisiä, 

joilla on eri kansalaisuuksia, kyvykkyyksiä, kokemuksia ja koulutusta.  

 

Kun puhutaan laajemmin maahanmuuttajaväestöstä, sukupuoli on Suomessa 

vahvasti sidoksissa kansalaisuuteen. Esimerkiksi britannialaisista 

maahanmuuttajista yli 80 % on miehiä. (Tilastokeskus, 2014) Syyrian kriisi 

vuonna 2015 vaikutti pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden sukupuoleen siten, 

että 81 % heistä oli miehiä ja oleskeluluvan saaneista 73 % oli miehiä. 

(Maahanmuuttovirasto, 2016.) Kansalaisuudella on useasti myös vahva sidos 

maahantulon perusteeseen, kuten tämänkin tutkimuksen aineistossa, jossa 

Syyriasta saapuvien henkilöiden maahantulon peruste oli yleisimmin YK:n 

tunnustama turvapaikanhakijuus ja pienempi osa haki oleskelulupaa 

pakolaisuuden perusteella.  
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2.2 Sosiaali- ja terveyspalvelujen saavutettavuus 
 
 

Käyn kappaleessa läpi ensin niitä näkökulmia, miten sote-palvelujen 

saavutettavuutta voidaan arvioida ja käsitellä. Aloitan yleisesti siitä, millä eri 

tasoilla palvelujen saavutettavuutta voidaan käsitellä. Aloitan rakenteellisen 

integraation näkökulmasta ja jatkan konkreettisiin mittaustapoihin eri määreitä 

hyödyntäen. Lopuksi rajaan sen, mistä näkökulmasta lähestyn saavutettavuutta 

tässä tutkimuksessa.  

 

Pohjoismaalaisessa hyvinvointivaltiossa julkiset palvelut ja niiden saatavuus 

ovat keskeisessä osassa sosiaalipolitiikkaa. Keskeisenä periaatteena on, että 

palvelut ovat universaaleja ja kaikille avoimia. Luottamus näiden palvelujen 

saatavuuteen on laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Suomen 

sosiaali– ja terveyspalvelujärjestelmä on monimutkainen ja pirstaloitunut. 

Palvelujen pirstaleisuus on sote-palveluissa tunnustettu ongelma, joka 

hankaloittaa palvelujen saantia niitä tarvitseville (Ilmarinen ym., 2019; Rijken 

ym., 2017).  

 

Palvelujen pirstaleisuuden ongelmaa taas on pyritty ratkomaan integraation 

avulla. Integraation käsite pitää sisällään useita erilaisia käsitteitä ja kontekstista 

riippuen, sillä tarkoitetaan välillä hyvinkin erilaisia kokonaisuuksia. Marinin 

hallitusohjelmassa integraatiosta mainitaan seuraavaa: ”Sosiaalipalveluiden ja 

terveydenhuollon sekä perus- ja erityistason palveluiden yhteensovittaminen eli 

integraatio ja eri ammattiryhmien välinen yhteistyö on saumatonta, jotta palvelut 

eivät pirstoudu ja alueilla on edellytykset ja kannuste suunnitella palveluja 

kokonaisuutena.” (Valtioneuvosto, 2019) 

 

Hallitusohjelmassa puhutaan siis vertikaalisesta integraatiosta: perus- ja 

erikoisterveydenhuollon yhteensovittaminen sekä horisontaalisesta 

integraatiosta eli ammattiryhmät ylittävästä yhteistyöstä. Aiemman sote-

valmistelun tavoitteena oli mahdollisimman laaja integraatio ja (Koivisto ym., 
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2016) määrittääkin vuoden 2016 hallituksen asettamat tavoitteet seuraavilla 

integraatiotasoilla: 

 

1. järjestämisen integraatiota, jossa yksi taho vastaa maakunnan tai 

yhteistoiminta-alueen palveluiden järjestämisestä 

 

2. rahoituksen integraatiota, jossa kaikki sote-rahoitus kulkee palveluiden 

järjestäjän kautta 

 

3. tiedon integraatiota, jossa tieto liikkuu eri palveluiden tuottajien välillä 

 

4. palveluketjujen integraatiota, jossa palvelusta toiseen siirtyminen 

tapahtuu sujuvasti 

 

5. tuotannollista integraatiota, jossa palveluita tarjotaan 

tarpeenmukaisina kokonaisuuksina. 

 

Suomen järjestelmä on suhteellisen integroitu, koska kunnalla on ainakin 

toistaiseksi järjestämisvastuu lähes kaikkeen palvelutuotantoon. Ongelma on, 

että toimijat ovat pieniä ja yksiköt siiloutuneita. Siiloutuneella tarkoitetaan sitä, 

että toimintaan omissa yksiköissä ja erikoistumisaloissa, eikä tieto formaalissa 

tai informaalissa muodossa liiku yksiköiden välillä. Jo perusterveydenhuollon 

välillä on eroavaisuuksia siitä, mitkä palvelut ylipäätään kuuluvat 

perusterveydenhuoltoon. 

 

Palveluita myös käytetään väestöryhmissä hyvin eri tavalla, esimerkiksi 

yksityinen työterveyshuolto kohdistuu isoon osaan työssäkäyvästä väestöstä, 

kun taas suuri joukko jää näiden palvelujen ulkopuolelle. Palvelujen 

kompleksisuus aiheuttaa osaltaan palvelujen alikäyttöä ja toisaalta taas pienellä 

osalla merkittävää ylikäyttöä. Palvelujen alikäyttöön liittyy kokemus siitä, että 

ihmisten on vaikea tietää, mitä palveluita heille on tarjolla ja kuinka niihin on 

mahdollista päästä. (Ilmarinen ym., 2019) 
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Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiselle on ollut kasvavaa painetta ja 

rakenteellista sote-uudistusta on yritetty toteuttaa yli 15 vuoden ajan. Painetta 

muutokseen perustellaan erityisesti väestön ikärakenteen muutoksella, joka 

tulevaisuudessa lisää hoivatarvetta. Väestörakenteen ikäluokkien osuuksien 

lisäksi myös asuinalueiden rakenteellinen muutos on huomattava. Väestön 

kasvu painottuu suurimpiin kaupunkeihin ja muihin isompiin kaupunkialueisiin. 

Painetta palvelujärjestelmässä kohdistuu myös siihen, että osaavaa työvoimaa 

on tulevaisuudessa riittävästi tarjolla tuottamaan sote-palveluita. (Rissanen, 

2019) 

 

Saavutettavuutta voidaan tarkastella väestön näkökulmasta monen eri 

ulottuvuuden kautta. Yksi niistä on palvelujen fyysinen saavutettavuus. Näitä 

alueellisia saavutettavuuden eroja voidaan tarkastella käytetyn ajan, 

liikkumiskustannusten tai etäisyyden kautta. Suomessa taajamissa asuvilla 

saavutettavuus terveyspalveluihin sekä ennaltaehkäiseviin palveluihin on 

kustannusten ja etäisyyksien suhteen merkittävästi parempi verrattuna 

maaseutualueilla asuvaan väestöön. (Kauronen ym., 2017) 

 

Kaurosen ym. (2017) tutkimuksessa saavutettavuuden kriteereinä oli käytetty 

fyysistä etäisyyttä terveyspalveluista tai terveyttä edistävien palveluiden, 

esimerkiksi ulkokentän tai kuntosalin sijainnista. Liikkumisen hinnaksi oli 

laskettu 2016 Veronmaksajien käyttämä kilometrikorvaus oman auton käytöstä 

(0,43 € / km). Palveluun siirtymiseen käytettyä aikaa ei ollut käytetty, mutta se 

voisi olla myös yksi alueellisen saavutettavuuden mittari. Taajama- tai 

kaupunkialueilla matkaan käytetty aika voi olla fyysistä etäisyyttä relevantimpi 

mittari, koska matkan kesto vaihtelee riippuen kulkuvälineestä ja julkisista 

yhteyksistä enemmän kuin kilometreistä palveluiden ja kodin välillä. 

Kohtuullisena pidetty palvelun fyysinen etäisyys ihmisen itse arvioimana 

vaihtelee myös riippuen siitä, missä ihminen asuu (Kytö ym., 2008). 

 

Yksikön tai palvelun sijainnin lisäksi palvelun saavutettavuutta voidaan 

tarkastella osana terveyspalvelujen laadun arviointia. 

Kuluttajatutkimuskeskuksen 2008 julkaistussa tutkimuksessa saavutettavuutta 
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oli mitattu osana laatua. Saavutettavuuden kriteereinä olivat palvelun etäisyys 

väestöstä, mutta sen lisäksi, kuinka hyvin saa yhteyden terveyskeskukseen, 

mikä on jonotusaika palveluun ja mitkä ovat toimipisteen palveluajat. 

Terveyskeskuksien tehokkuudella oli yhteys siihen, kuinka nopeasti asukkaat 

saavat palvelua. Sijainnin lisäksi myös sillä, kuinka hyvin yhteys saatiin 

terveyskeskukseen, oli merkitystä terveyskeskuksen palveluista annettuun 

yleisarvosanaan. (Kytö ym., 2008) 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen saavutettavuutta voidaan tarkastella yksilöön 

liittyvien fyysisten ominaisuuksien tai toimintarajoitteiden näkökulmasta. 

Suomessa on arvioitu olevan lähes puoli miljoonaa ihmistä, joilla on oman 

arvionsa mukaan jonkinlainen rajoite perustoiminnoissa, kuten näössä 

kuulossa, liikkumisessa tai tiedonkäsittelyssä. Kansallisen Terveys, hyvinvointi 

ja palvelut (FinSote) -tutkimuksesta analysoiduilla aineistolla on havaittu, että 

terveydenhuollossa toimintarajoitteisten ihmisten palveluntarpeet jäävät 

useammin tyydyttämättä ja hoitoon pääsyssä sekä hoidon sujuvuudessa on 

enemmän ongelmia kuin väestössä yleisesti. (Sainio ym., 2019) 

 

Sainio ym, (2019) tutkimuksessa FinSoten-aineistosta toimintarajoitteita 

selvitettiin kahden eri teeman avulla. Fyysisiä rajoitteita kartoitettiin kysymällä 

kyvystä kävellä puoli kilometriä levähtämättä, lukea tavallista sanomalehtitekstiä 

(silmälaseilla tai ilman) ja kuulemaan, mitä useamman välisen henkilön 

keskustelussa sanotaan (kuulokojeen kanssa tai ilman). Toinen teema taas 

liittyi muistiin, oppimiseen ja keskittymiseen, jossa vastaajien piti arvioida oma 

kykynsä näiden teemojen suhteen. 

 

Maahanmuuttajien palvelujen käyttöä voi aiemman tutkimuksen mukaan selittää 

myös vastaajan kielitaito tai luottamus instituutioihin. Aiemmissa tutkimuksissa 

on todettu, että heikko kielitaito voi vaikuttaa etenkin mielenterveyspalvelujen 

käyttöön. (Woloshin ym., 1997; Morris ym., 2009) Omien kokemusten 

kertominen vieraalla kielellä voi jäädä hyvin kapeaksi, jos mahdollisuus kuvata 

kokemuksiaan on rajallinen.  
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Palvelujen saavutettavuutta voidaan arvioida hyvin laaja-alaisesti. 

Saavutettavuus voidaan nähdä etäisyyksien, ajan, fyysisten tai muiden 

ihmiseen liittyvien ominaisuuksien kautta. Tässä tutkielmassa lähestyn 

palvelujen käyttöä erilaisten ihmisiin liittyvien ominaisuuksien tai kategorioiden 

kautta ja pyrin ymmärtämään, voivatko jotkin ominaisuudet, kuten koettu 

palvelujen fyysinen saavutettavuus, ikä tai tulotaso olla yhteydessä siihen, 

kuinka palveluja käytetään.  

 

Saavutettavuuden ulottuvuuksista en huomioi vastaajan fyysisiä 

mahdollisuuksia palvelujen käyttöön eli etäisyyksiä tai kustannuksia. 

Aineistossa ei myöskään kysytty fyysistä vammoista tai siitä, kuinka nopeasti 

ihminen sai tarvitsemaansa hoitoa. Tässä tutkielmassa saavutettavuus rajautuu 

koetun palvelujentarpeen sekä erilaisten ominaisuuksien vertailuun suhteessa 

palvelujenkäyttöön. 

 
 

2.3 Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten sote-palvelun käyttö Suomessa 
 
Suomessa sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä arvioidaan säännöllisesti 

rekisteriaineistojen sekä THL:n mittaristojen perusteella. Tietoa  

turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä 

kuitenkin on hyvin vähäisesti tarjolla. Keskeisin tähän joukkoon liittyvä tutkimus 

on vuonna 2018 julkaistu TERTTU-hankkeen tutkimus, jossa tarkasteltiin 

laajasti maahanmuuttajia ja yhtenä taustamuuttujista toimi maahantulon 

peruste. Tämän avulla on voitu tarkastella ja vertailla eri väestöryhmiä 

maahanmuuttajuuden kategorian sisällä. TERTTU-tutkimuksessa 

lopputulemana on määritelty hyvin konkreettisesti sitä, millaisia terveyteen 

liittyviä alkutarkastuksia olisi hyvä tehdä. (Skogberg ym., 2019) 

 

Tutkimus on toteutettu vuoden 2018 aikana turvapaikkaa hakeneiden 

henkilöiden joukosta. Sen lisäksi, että palvelujen käyttöä analysoitiin, 

tutkimuksessa kartoitettiin myös terveydentilaa, toisin kuin käyttämässäni 

PROMEQ-hankkeen aineistossa, jonka päätarkoitus on ollut kehittää vaikuttavia 



 
 

11 
 

menetelmiä kohderyhmän osallistamiseen tai integraatioon. Tutkimuksen 

keskeisinä palvelun käyttöön liittyvinä havaintoina oli, että luku- ja kirjoitustaidon 

kartoittaminen on olennaista, jotta on mahdollista arvioida, kuinka helposti 

henkilö pystyy itse etsimään tietoa palveluihin liittyen. (Skogberg ym., 2019) 

 

THL on tutkinut aiemmin pakolaisten palvelujenkäyttöä (MAAMU) hankkeessa. 

MAAMU-hankkeen keskeisinä tuloksina oli, että sosiaali- ja 

terveyspalvelujenkäyttö eroaa eri ryhmien välillä erityisesti terveyskeskuksen 

lääkärikäynneissä sekä päivystyskäynneissä. Somalialais- ja kurditaustaiset 

käyttivät näitä palveluita huomattavasti enemmän verrattuna 

venäläistaustaiseen tai koko väestöön. Kaikki nämä ryhmät käyttivät taas 

yksityisen lääkärin palveluja tai työterveyspalveluja sekä reseptilääkkeitä 

vähemmän kuin koko väestö. (Castaneda ym., 2012) 

 

Näille tutkimuksille on yhteistä, että ne kytkeytyvät vahvasti empiriaan. 

Palvelujen käytön tai interventioiden ymmärtämisessä olennaista on, että niistä 

muodostetaan käytäntöön liittyviä sovelluksia ja ehdotuksia. Voi ajatella, että 

pakolaisten tai turvapaikanhakijoiden tutkimuksessa tavoitteena on osaltaan 

tuoda näkyväksi ryhmiä ja erityiskysymyksiä, jotka eivät väestötason 

tutkimuksessa muuten erottaudu. Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen 

siirtyminen tietoperusteiseen (evidence-based) paradigmaan asettaa 

vaatimuksia myös siihen, että vähemmistöjen palvelujen tarvetta tulee arvioida 

tutkittuun tietoon perustuen (Seagle ym., 2020). 

 

Vähemmistön vähemmistöjen tutkimiseen liittyy myös monenlaisia haasteita ja 

epävarmuuksia, joita myös tämä tutkielma kohtaa. Eettiset haasteet liittyvät 

monesti kenttätutkimuksissa tehtyyn aineistonkeruuseen. Yksi suurimmista 

haasteista on, että mitä joukkoa kerätty aineisto edustaa, miten se on 

valikoitunut ja onko haastatteluun tai lomakkeeseen liittyvä tiedonkeruu 

luotettavaa. Luotettavan vertailujoukon määrittäminen on haastavaa, koska 

tietoa koko siirtolaisväestöstä ei ole yleensä valmiina olemassa. (Jacobsen & 

Landau, 2003) 
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Palvelujärjestelmän ja tuottajan näkökulmaa on selvitetty Suomessa vuonna 

2016. Aiempana vuonna maahan tulleiden pakolaisten sekä 

turvapaikanhakijoiden suuren määrän johdosta Sosiaali- ja terveysministeriö, 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä aluehallintoviranomaiset toteuttivat 

vuonna 2016 kyselyn kuntajohtajille, jossa pyrittiin arvioimaan tulevaisuuden 

sote-palvelujen kysyntää. Kunnanjohtajat kokivat, että he pystyvät 

pääasiallisesti vastaamaan turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden 

sote-palvelujen kysyntään. Tilanne ei kuitenkaan ollut tyydyttävä kaikissa 

kunnissa ja tutkijat pitivät huolestuttavana, että puutteita oli lasten, koululaisten 

ja raskaana olevien naisten kohdalla. (Tuomisto ym., 2016) 

 

Lähtökohtaisesti Maahanmuuttovirasto vastaa turvapaikanhakijoiden 

vastaanottopalveluiden järjestämisestä. Laki (746/2011) määrittää, että 

kansanvälistä suojelua hakevien aikuisten turvapaikanhakijoiden oikeutena on 

pääsy välttämättömiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Välttämättömyys 

käsitteenä ei ole yksiselitteinen ja siksi tähän määritelmään liittyy 

harkinnanvaraisuutta. Alaikäiset turvapaikanhakijat taas ovat oikeutettuja 

sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin samoin perustein kuin kuntien 

asukkaat. Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan kaikille kuuluu kiireellinen 

terveydenhuolto. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, 

vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen 

edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden 

pahenemista tai vamman vaikeutumista. 

 

Tuomisto ym. (2016) kuvaa turvapaikanhakijoille tarjottavia palveluita 

seuraavasti: Kaikille Suomesta turvapaikkaa hakeville annetaan tietoa heidän 

oikeuksistaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin Suomessa. Lisäksi heille 

tarjotaan mahdollisuutta osallistua alkuterveyshaastatteluun, jonka yhteydessä 

voidaan todeta välttämättömän sairaanhoidon tarve, arvioida tarvittavat 

tartuntatautien seulontatutkimukset sekä täydentää puutteellinen rokotussuoja. 

Aikuisten terveystarkastuksen tekee vastaanottokeskuksen terveyden- tai 

sairaanhoitaja, lääkärin vastaanotolle ohjataan puolestaan lapset, raskaana 

olevat ja vammaiset henkilöt. 
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Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita turvapaikanhakijoille tuottavat lukuisat 

julkisen, yksityisen sekä kolmannen sektorin toimijat mukaan lukien 

vastaanottokeskukset. Yksityiset terveyspalveluiden tuottajat ovat 

sopineet Maahanmuuttoviraston kanssa maahantulotarkastusten sekä virka-

ajan sairausvastaanoton tuottamisesta. Kuntien tulee puolestaan järjestää 

ympärivuorokautinen päivystys, välttämätön erikoissairaanhoito, äitiys- ja 

lastenneuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut ja rokotukset sekä 

vastata tartuntatautien torjunnasta alueellaan. Maahanmuuttovirasto maksaa 

palvelujen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset.  
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3 Tutkimuskysymykset 
 

 

Tämän tutkielman tarkoitus on kuvata sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä, 

vertailla eri ryhmien välistä palvelujen käyttöä keskenään sekä etsiä palvelujen 

käyttöön yhteydessä olevia tekijöitä. Vertailtavia ryhmiä ovat pakolaiset ja 

turvapaikanhakijat, mutta myös erilaiset henkilöiden ominaisuuksiin liittyvät 

luokat, kuten kielitaito, tulotaso ja koettu hyvinvointi. 

 

Kaksi ensimmäistä tutkimuskysymystä ovat luonteeltaan kuvailevia. Esittelen ja 

analysoin niissä palvelujen käyttöä yleisesti ja testaan eroja eri ryhmien välillä. 

Kolmatta tutkimuskysymystä varten rakensin kolme regressiomallia, joilla 

kuvaan palvelujenkäyttöön yhteydessä olevia tekijöitä. Tutkielmassa 

tarkastellaan palvelujen käyttöä viimeisen 6 kk aikana siitä hetkestä, kun 

henkilöt ovat vastanneet kyselyyn. Kyseessä ei siis ole seurantatutkimus, vaan 

kyselylomakkeella vastaajaa on pyydetty arvioimaan oma palvelujen käyttönsä 

takautuvasti. 

 

Tutkielman kysymykset ovat seuraavat: 

 
1. Mitä sosiaali- ja terveyspalveluita turvapaikanhakijat ja pakolaiset 

käyttävät ja kuinka paljon? 

 

2. Millaisia eroja turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten käyttämien sote-

palvelujen välillä on? 

 

3. Mitkä taustamuuttujat ovat yhteydessä turvapaikanhakijoiden ja 

pakolaisten terveyspalvelujen käyttöön? 
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4 Aineisto ja menetelmät  
 
 
4.1 Aineisto 

 

Aineisto kerättiin kyselylomakkeella 8.5.-6.11.2017 välisenä aikana, osana 

PROMEQ-hanketta. PROMEQ-hanke oli vuosina 2016–2019 toteutettu hanke, 

joka tutki hyvinvointia ja terveyttä edistäviä menetelmiä osallistamalla 

kohderyhmiä yhdessä ammattilaisten kanssa. Hankkeen kohderyhmänä olivat 

neljä haavoittuvassa asemassa olevaa väestöryhmää. Nämä neljä 

kohderyhmää olivat: 

 

1. koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret 

2. pitkäaikaistyöttömät 

3. juuri oleskeluluvan saaneet maahanmuuttajat 

4. paljon sekä sosiaali- että terveyspalveluita tarvitsevat kotona asuvat 

ikäihmiset. 

 

Tässä tutkielmassa käytetty aineisto on kerätty kohderyhmältä kolme eli juuri 

oleskeluvan saaneilta maahanmuuttajilta. Aineistosta kerättiin intervention 

alussa lähtötilannekysely sekä intervention jälkeen seuranta-aineisto. Tämän 

tutkielman analyysi tehdään lähtötilanteen aineistolle. (STN verkkosivusto) 

 

210 henkilöä vastasi lomakkeelle, joista pakolaisia tai turvapaikanhakijoita oli 

196. Muilla kuin pakolais- tai turvapaikanhakuperustein saapuneet vastaajat 

suljettiin pois kaikista analyyseista. Kysely sisälsi yhteensä 91 kysymystä. 

Aineisto kerättiin kolmessa eri kaupungissa: Kuopiossa, Joensuussa ja 

Mikkelissä. Vastaajat täyttivät lomakkeen itse, mutta heidän tukenaan oli tulkki, 

mikäli vastaajat tarvitsivat apua vastausten kanssa. Lomake oli tämän lisäksi 

käännetty neljälle kielelle, jotka olivat englanti, arabia, sorani ja dari.  
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4.2 Aineiston konteksti 
 

On huomioitava, että aineiston keruuajankohdan sijoittuessa vuoteen 2017, 

syyrialaisten suuri osuus vuoden 2015 aikana näkyy myös tässä aineistossa. 

Aineistosta voi sanoa, että se kuvastaa erityisesti keräämisvuoden maahantulon 

tilannetta. Syyrialaisten suuri osuus näkyy myös kotouttamisinterventioihin 

osallistumisessa ja nostaa pakolaisten osuuden suuremmaksi kuin 

turvapaikanhakijoiden.  

 

Tästä syystä aineistoa on tarkasteltava tapaustutkimuksena, eikä se ole 

suoraan yleistettävissä laajemmin. Tarkemmin lähestymiseni tutkielmaan on 

selittävän tapaustutkimuksen näkökulma. Selittävässä tapaustutkimuksessa 

pyritään selvittämään, miksi joku tapaus on sellainen kuin se on. (Eriksson & 

Koistinen, 2014) Tutkielma on luonteeltaan välineellinen, yritän ymmärtää ja 

testata aiemmasta tutkimuksesta löytyviä havaintoja sekä teoriaa tällä 

aineistolla. Tutkimuksen välineellisyys tarkoittaa Stakesin mukaan sitä, että 

tapaustutkimuksen tavoitteena on tuottaa yleisempiä havaintoja jostain ilmiöstä 

ja kiinnostus ei koske niinkään yksittäistä tutkimusta. (Stake, 1995)   
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Taulukko 1. Vastaajien määrä maahantulostatuksen mukaan sukupuolittain, 

ikäryhmittäin sekä kansalaisuuksittain. n=196 

 

 

Osallistujista yhteensä 85 oli naisia ja 106 miehiä, sukupuolitieto puuttui viideltä 

vastaajalta. Naisten suurempi osuus vastaajista selittyy tässä kyselyssä osin 

sillä, että yksi interventioista, jonka yhteydessä aineisto kerättiin, kohdistui 

ainoastaan naisiin. Aineisto koostuu täysi-ikäisistä henkilöistä, joiden ikä vaihteli 

18-61 ikävuoden välillä. Ikä laskettiin syntymävuoden perusteella, tämän 

 Turvapaikanhakija 
n (%) 

Pakolainen 
n (%) 

 
Sukupuoli 

  

Mies 46 (70,8 %) 60 (47,6 %) 

Nainen 19 (29,2 %) 66 (52,4 %) 

 
Ikä   

  

18–29 29 (45,3 %) 49 (35,5 %) 

30–39 18 (28,1 %) 55 (39,9 %) 

Yli 40 17 (26,6 %) 34 (24,6 %) 

 
Kansalaisuus 

  

Afganistan 4 (6,1 %) 22 (17,1 %) 

Irak 37 (56,1 %) 2 (1,6 %) 

Iran 9 (13,6 %) 2 (1,6 %) 

Syyria 16 (24,2 %) 97 (75,8 %) 

Muu 0 (0,0 %) 5 (3,9 %) 
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perusteella henkilöiden ikä on estimoitu kyselyn ajankohdasta. Henkilöiden iän 

keskiarvo on 33 vuotta ja keskihajonta 9,5 vuotta. 

 

Aineisto noudatti iän puolesta hyvin normaalijakaumaa. Jakauman 

normaaliuteen vaikutti toki se, että tutkimuksessa ei ollut mukana alaikäisiä 

henkilöitä. Vastaajista 146 oli mukana asuinkuntansa kotouttamisohjelmassa, 

36 vastaajaa ei ollut ja 14 ei tiennyt oliko kotouttamisohjelmassa tai ei ollut 

vastannut kysymykseen. 

 

 
Kuva 1. Vastaajien määrä sukupuolittain ja maahantulostatuksen mukaan. 

 

Turvapaikanhakijoista selkeästi suurempi osa oli miehiä, kun taas pakolaisten 

sukupuolijakauma oli suhteellisen tasainen (Kuva 1). Syyrian kansalaisten 

sukupuolijakauma oli varsin tasainen. Syyrian kansalaisista naisia oli 46 % ja 

miehiä 54 %. Afganistanin kansalaisuuden omaavista henkilöistä noin kolme 

neljännestä oli taas naisia. Irakilaisten ja iranilaisten kohdalla miesten osuus oli 

merkittävästi suurempi: miehiä oli noin kaksi kolmasosaa ja naisia yksi 

kolmasosa. 
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Aineistossa näkyy 2015 Syyrian kriisin myötä maahan tulleiden suuri joukko, 

joka on poikkeuksellisen suuri verrattuna keskimääräisiin vuosiin. Suurimmalla 

osalla tämän tutkimuksen vastaajista oli Syyrian kansalaisuus 58 %. Muita 

kansalaisuuksia aineistossa olivat irakilaiset, afganistanilaiset sekä iranilaiset. 

Nämä kolme muuta kansalaisuutta muodostivat yhteensä 39 % osuuden koko 

aineistosta. Muiden luokittelemattomien kansalaisuuksien osuus oli 3 %. 

Vuosien erilaisuutta kuvastaa esimerkiksi se, että vuonna 2019 

turvapaikanhakijoita saapui suhteessa Irakista 1649, Somaliasta 683, Turkista 

683, Afganistanista 620 ja Venäjältä 486. (Euroopan muuttoliikeverkosto, 2019) 

 

Aineistossa oli huomioitava (Kuva 2), että pakolais– tai turvapaikanhakijastatus 

on vahvasti yhteydessä kansalaisuuden kanssa (p<0,001). Kansalaisuudet oli 

luokiteltu viiteen ryhmään, jotka olivat: Afganistan, Irak, Iran, Syyria ja muu.  

 

 
Kuva 2. Kansalaisuus ja maahantulon status. 
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4.2 Muuttujat 
 

Selittävät muuttujat 
 

Oleskelulupaan liittyvää syytä kysyttiin seuraavasti: millä perusteella hait 

oleskelulupaa saapuessasi maahan? Vaihtoehtoina vastaajalle olivat: 

 

1. turvapaikanhakijana (saavuin itsenäisesti) 

2. pakolaisena (saavuin YK:n kautta) 

3. suomalaisen henkilön puolisona 

4. henkilön puolisona, joka on ulkomaalaistaustainen, mutta asuu pysyvästi 

Suomessa 

5. muu syy, tarkenna… 

 

Näistä selittäviksi muuttujiksi valittiin ensimmäiseen (turvapakanhakijana) tai 

toiseen (pakolaisena) vastausvaihtoehtoon vastanneet. Muilla perusteilla 

maahan saapuneet suljettiin ulos aineistosta. Ulossulkukriiteerin täytti yhteensä 

14 vastaajaa. Nämä vastaajat jätettiin huomiomatta tekemällä SPSS-

ohjelmistolla suodatus, jossa vain ensimmäiseen tai toiseen vaihtoehtoon 

vastanneet olivat mukana analyyseissa. 

 

Sosioekonomisen tilanteen kuvaamiseksi vastaajalta kysyttiin koulutusastetta 

sekä arvioita kotitalouden tuloista viimeiseltä vuodelta. Tässä tutkimuksessa 

sosioekonomista asemaa kuvaavana tekijänä käytettiin kotitalouden tuloja. 

Kotitalouden tulot oli luokiteltu seitsemään eri kategoriaan, jotka yhdistin 

neljäksi eri luokaksi siten, että luokkiin tuli suhteellisen tasainen määrä 

vastaajia. Tämän muuttujan luokat ovat alle 5 000 €, 5 000–10 000 €, 10 001–

15 000 € ja yli 15 000 €. 
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Lomakkeella kysyttiin neljä kysymystä kielitaitoon liittyen: 

 

a.) ymmärtääkö puhuttua suomea 

b.) osaako puhua suomea 

c.) osaako lukea suomea 

d.) kirjoittaako suomea 

 

Kielitaitoa kuvaava muuttuja muodostettiin kaikista kielitaitoon liittyvistä 

kysymyksistä. Tämä muuttuja muodostettiin summamuuttajana eli laskettiin 

kaikkien muuttujien arvot yhteen ja sen jälkeen laskettiin keskiarvo jakamalla 

summa osa-alueiden määrällä. Kielitaitoa kuvaavat muuttujat korreloivat 

keskenään hyvin ja niiden Cronbachin Alpha oli 0.881. 

 

Luottamusta instituutioihin mitattiin kyselyssä viiden eri kysymyksen avulla. 

Kysymykset olivat seuraavat: 

 

1. Hallitukseen ja julkiseen auktoriteettiin voi luottaa. 

2. Julkiseen terveydenhuoltoon voi luottaa. 

3. Julkiseen sosiaaliturvaan voi luottaa. 

4. Oikeuslaitokseen voi luottaa. 

5. Poliisiin voi luottaa. 

 

Näistä viidestä muuttujasta muodostettiin yksi luottamusta instituutioihin 

kuvaava muuttuja. Tämä muuttuja muodostettiin summamuuttajana eli laskettiin 

kaikkien muuttujien arvot yhteen ja sen jälkeen laskettiin keskiarvo jakamalla 

summa osa-alueiden määrällä. 

 

Palvelujen tarvetta kuvatakseni käytin kahta eri muuttujaa.  

 

1. Kysymys vastaajan elämänlaadusta: kuinka arvioisit elämänlaatusi? 

Vastausvaihtoehdot olivat asteikolla 1- 5, jossa 1 = erittäin huono ja 5 = 

erittäin hyvä. 
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2. Kysymys vastaajan tyytyväisyydestä omaan terveyteen: kuinka 

tyytyväinen olet omaan terveyteesi? Vastausvaihtoehdot olivat asteikolla 

1-5, jossa 1 = erittäin tyytymätön ja 5 = erittäin tyytyväinen. 

 
Palvelujen saavutettavuutta kuvatakseni taas käytin kysymystä 

terveyspalvelujen saavutettavuudesta: kuinka tyytyväinen olet terveyspalvelujen 

saavutettavuuteen? Vastausvaihtoehdot olivat asteikolla 1-5, jossa 1 = erittäin 

tyytymätön ja 5 = erittäin tyytyväinen. 

 

Selitettävä muuttuja 
 

Lomakkeella kysyttiin, ovatko vastaajat käyttäneet palveluita viimeisen kuuden 

kuukauden aikana. Jos vastaaja oli käyttänyt palveluita, häneltä kysyttiin 

tarkentavana tietoa, kuinka monta kertaa hän on käyttänyt palvelua viimeisen 6 

kk aikana? Lomakkeella kysytyt sosiaali- ja terveyspalvelut olivat seuraavat: 

käynti lääkärin luona a.) terveyskeskuksessa b.) sairaalan poliklinikalla c.) 

yksityisvastaanotolla, käynti sairaanhoitajan vastaanotolla, hammaslääkärin 

vastaanotolla, hammashoitajan vastaanotolla, fysioterapeutin, psykologin, 

sosiaalityöntekijän luona. Tämän lisäksi kysyttiin käynneistä Kelassa tai 

poliisiasemalla.  

 

Terveyspalvelujen käyttöä selittävien tekijöiden analysointia varten 

terveyspalvelut yhdistettiin yhdeksi luokaksi, jotta aineiston vastaajamäärä 

mahdollisti tilastollisen tarkastelun. Yhdistetyt luokat olivat: vierailu lääkärin 

luona terveyskeskuksessa tai sairaalan päiväosastolla, vierailu yksityislääkärillä 

tai vierailu sairaanhoitajan vastaanotolla, käynti hammaslääkärin tai -hoitajan 

vastaanotolla, käynti fysioterapeutilla tai psykologin luona. 
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Kuva 3. Terveyspalvelujen käytön jakauma luonnollisen logaritmimuunnoksen 

jälkeen. 

 

Uuden selitettävän summamuuttujan arvoja tarkasteltiin laatikko-janakuvion 

avulla. Koska muuttujassa oli erittäin korkeita arvoja, poistettiin tarkastelusta 

äärimmäiset havainnot. Koska lineaarisessa regressiomallissa selitettävältä 

muuttujalta edellytetään normaalijakautumaa, tehtiin uudelleenkoodatulle 

muuttujalle luonnollinen logaritmimuunnos. Näin oikealle vinoa jakaumaa saatiin 

korjattua lähemmäksi normaalijakaumaa (Kuva 3). 

 

Käännöksen jälkeen muuttujan vinous oli -.260 keskivirheellä 0.249 ja 

huipukkuus -0.879 keskivirheellä 0.493. Uuden muuttujan vastaajamäärä oli 94. 

Vastaajakatoa oli sen kohdalla, että kaikki eivät olleet vastanneet siihen, kuinka 

paljon olivat palveluita käyttäneet, vaikka olivat vastanneet aiemmassa 

lomakkeen kohdassa kertoneet käyttäneensä palvelua viimeisen 6 kk aikana. 

Tästä kadosta tein tiiviin analyysin, joka esitellään tulosten yhteydessä. 
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4.3 Analyysimenetelmät 
 

Selitettävien muuttujien kohdalla käytettiin outliers-analyysia. Analyysin jälkeen 

suuret poikkeamat palvelujen käyttömäärissä poistettiin. Poiston kriteerinä 

käytin summamuuttujan kolme kertaa kvartiilivälin arvoa summattuna ylimmän 

neljänneksen raja-arvoon. Tämä arvo oli 32, joten sen yläpuolella olleet arvot 

poistettiin tarkastelusta. Palvelujen käyttöä kuvailevissa taulukoissa esitetään 

prosenttiosuudet siitä, kuinka suuri osuus eri vastaajaryhmistä oli käyttänyt 

palveluita viimeisen 12 kk aikana vastaushetkestä. Vertailu eri kahden ryhmän 

välillä tehtiin ristiintaulukoiden sekä khiin neliö -testin avulla. Khiin neliötesti -

soveltuu muuttujien välisten yhteyksien tarkasteluun (Heikkilä, 2014). 

 

Palvelujen käyttöä eri ryhmien välillä esiteltiin kuvailevilla menetelmillä, kuten 

ristiintaulukoinnilla ja keskeisten tunnuslukujen esittelyllä. Palvelujen 

keskimääräistä käyttöä kuvaavana tunnuslukuna käytin mediaania, moodia ja 

palvelujenkäytön maksimiarvoa. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden välisiä 

eroja palvelujen käytössä tarkasteltiin kahdella eri menetelmällä: Jokaisen 

palvelun kohdalla turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kohdalla laskettiin 

riskivetosuhde ja testattiin tilastollinen merkitsevyys. 

 

Tarkastelin ryhmien välillä olevia eroja myös kaksisuuntaisen t-testin avulla. 

Kaksisuuntainen t-testi soveltuu kahden riippumattoman otoksen vertailuun, 

etenkin silloin, kun ei voi lähtökohtaisesti olettaa kumman ryhmän keskiarvo on 

toista suurempi (Holopainen, 2008). Tein tämän lisäksi jokaisen palvelun 

käytöstä logistisen regressiomallin, jossa käytin vakioivana muuttujana 

vastaajan ikää ja sukupuolta. Logistisessa regressiomallissa esitin pakolaisten 

ja turvapaikanhakijoiden välisen riskivetosuhteen (oddsratio) jokaisen palvelun 

kohdalla. 

 

Tein sukupuolesta, oleskeluluvan perusteesta sekä tuloluokista dummy-

muuttujia ja ne vertautuvat seuraaviin ryhmiin: naisia verrataan miehiin, 

tuloluokkia verrataan yli 15 000 € vuosituloja saaviin ja pakolaisia verrataan 

turvapaikanhakijoihin. Kielitaito, tyytyväisyys omaan terveyteen, tyytyväisyys 
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terveyspalvelujen saavutettavuuteen ja luottamus instituutioihin olivat välimatka-

asteikollisia muuttujia.  

 

Palvelujenkäyttöä selittäviä tekijöitä analysoin lineaarisen regressiomallin 

avulla. Selitettävänä muuttujana käytin terveyspalvelujen summamuuttujan 

luonnollista logaritmimuunnosta. Regressiomallin selittävät muuttujat olivat 

kielitaito, sukupuoli, tuloluokka, maahantulon status, tyytyväisyys omaan 

terveyteen, tyytyväisyys terveyspalvelujen saavutettavuuteen ja luottamus 

instituutioihin. 

 

Tein kolme erilaista lineaarista regressiomallia, joilla pyrin selittämään 

terveyspalvelujen käyttöä. Ensimmäinen malli sisältää vain haetun 

oleskeluluvan perusteen, joka on tutkimuksen keskeisin kiinnostuksen kohde. 

Seuraavaan malliin lisäsin henkilöön liittyviä ominaisuuksia, kuten iän 

sukupuolen, kielitaidon ja tulotason. Kolmanteen malliin lisäsin henkilön 

asenteeseen liittyviä muuttujia, kuten luottamuksen instituutioihin, 

tyytyväisyyden omaan terveyteen sekä tyytyväisyyden terveyspalvelujen 

saavutettavuuteen. 

 

Tein myös tutkimuksen luotettavuuteen liittyen lyhyen katoanalyysin. 

Ristiintaulukoin vastaajat, jotka olivat kertoneet käyttäneensä terveyspalveluja 

viimeisen 6 kk ja olivat vastanneet tarkentavaan palvelujen käytön määrää 

koskevaan kysymykseen sekä ne, jotka olivat jättäneet vastaamatta 

tarkentavaan kysymykseen. Taulukossa tarkasteltavia ryhmiä olivat sukupuoli, 

ikä, maahantulon peruste ja kansalaisuus. Ryhmien vertailun välille tehtiin khiin 

neliötesti. Aineisto käsiteltiin SPSS 27 ohjelmistolla. 
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5 Tulokset 
 

5.1 Havainnot selittävistä muuttujista  
 
Maahantulon peruste 
 

Aineistossa 63 % vastaajista oli saapunut maahan pakolaisstatuksella. 

Turvapaikanhakijoina oli saapunut maahan noin kolmannes. Afganistanin tai 

Syyrian kansalaiset saapuivat maahan pääasiallisesti pakolaisena. Irakin tai 

Iranin kansalaiset taas saapuvat maahan turvapaikanhakijoina. Tämä tulee 

huomioida, kun tässä tutkielmassa verrattiin eri ryhmien välisiä eroja. 

Oleskelulupien perusteet riippuvat vahvasti sen hetkisistä globaaleista kriiseistä 

ja niiden kansainvälisestä huomiosta. Otoksen koko rajoitti sitä, että 

tilastollisissa malleissa olisi voinut tarkastella kansalaisuuksia ja oleskeluluvan 

perustetta erillisinä ryhminä.  

 

Kielitaito 
 
Vastaajat arvioivat kielitaitonsa kohtuullisen hyväksi. Kielitaitoa arvioitiin 

aiemmin esitellyillä neljällä kysymyksellä. Näiden kysymysten asteikko oli 1–4 

välillä, joissa numeeriset arvot vastasivat seuraavia väittämiä: 1 = ei ollenkaan 

ja 4 = erittäin hyvin. Kielitaitoa kuvaavan muuttujan keskiarvo oli 2,3 eli 

keskimäärin vastaajat kokivat osaavansa jonkin verran suomea. Koetussa 

kielitaidossa ei ollut juuri eroa miesten ja naisten välillä. Kansalaisuuksien välillä 

ei ollut muuten eroa, mutta Iranin kansalaisten kielitaito oli hieman keskiarvoa 

alempi. Tosin iranilaisia vastaajia oli vain 11, joten sattumalla on kohtuullinen 

osuus tämän tuloksen tulkintaan. 

 

Luottamus instituutioihin 
 
Vastaajaa pyydettiin arvioimaan luottamusta eri instituutioihin 1–5 asteikolla. 

Asteikon numeeriset arvot vastasivat seuraavia väittämiä: 1 = täysin samaa 

mieltä ja 5 = täysin eri mieltä. Jokaisen viiden alkuperäisten muuttujien 

jakaumat olivat lähellä toisiaan ja Cronbachin alpha oli 0.844. Luottamus 
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instituutioihin oli korkea kaikissa vastaajaryhmissä. Iranin kansalaisilla 

luottamus oli hieman pienempi kuin muilla kansalaisuuksilla, mutta Iranin 

kansalaisten osuus tutkimuksessa oli pieni. 

 

Palvelujen tarve ja saavutettavuus 
 

Vastaajat kokivat elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi vastausten keskiarvon 

ollessa 3,41 ja vaihteluvälin ollessa 0,824. Vastausvaihtoehdot olivat asteikolla 

1–5, jossa 1 = erittäin huono ja 5 = erittäin hyvä. Turvapaikanhakijoiden ja 

pakolaisten välillä ei ollut tilastollista eroa vastauksissa. Myöskään sukupuolella 

ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa elämänlaadun suhteen. 

 

Kansalaisuuden mukaan tarkasteltuna Iranin kansalaiset kokivat 

elämänlaatunsa kaikista matalimmaksi keskiarvolla 2,50 ja 95 % 

luottamusvälillä 1,53–3,47. Muut kansalaisuuksien vastaukset olivat lähellä 

toisiaan: Afganistanin kansalaisilla keskiarvo oli 3,67 ja 95 % luottamusväli 

3,21–4,13. Irakin kansalaisilla keskiarvo oli 3,46 ja 95 % luottamusväli 3,27–

3,66. Syyrian kansalaisilla keskiarvo oli 3,38 ja 95 % luottamusväli 3,25–3,51. 

 

Vastaajat kokivat terveytensä keskimäärin hyväksi vastausten keskiarvon 

ollessa 3,74 ja vaihteluvälin ollessa 1,207. Vastausvaihtoehdot olivat asteikolla 

1–5, jossa 1 = erittäin tyytymätön ja 5 = erittäin tyytyväinen. 

Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten välillä ei ollut tilastollista eroa 

vastauksissa. Myöskään sukupuolella ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa 

koetun terveyden suhteen. Kansalaisuuksien välillä oli tilastollisesti melkein 

merkitseviä eroja (p<0,05), mutta on huomioitava, että tarkasteltavat ryhmäkoot 

olivat suhteellisen pieniä. 

 

Afganistanin kansalaiset kokivat terveytensä matalimmaksi keskiarvolla 3,32 ja 

95 % luottamusväli 2,78–3,86. Iranin kansalaisten koetun terveyden keskiarvo 

oli 3,60 ja 95 % luottamusväli 2,52–4,68. Syyrian kansalaisten koetun terveyden 

keskiarvo oli 3,72 ja 95 % luottamusväli 3,49–3,95. Irakin kansalaisten koetun 

terveyden keskiarvo oli korkein 3,97 ja 95 % luottamusväli 3,63–4,32. 
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Vastaajat kokivat myös terveyspalveluihin pääsyn hyväksi keskiarvon ollessa 

3,41 ja vaihteluvälin 0,824. Vastausvaihtoehdot olivat asteikolla 1–5, jossa 1 = 

erittäin tyytymätön ja 5 = erittäin tyytyväinen. Turvapaikanhakijoiden ja 

pakolaisten välillä ei ollut tilastollista eroa vastauksissa. Miesten ja naisten ero 

tyytyväisyydessä oli tilastollisesti merkitsevä (p<0,01). Naiset olivat keskimäärin 

tyytyväisempiä terveyspalvelujen saavutettavuuteen keskiarvolla 3,83 ja 95 % 

luottamusvälillä 3,60–4,06. Miesten vastausten keskiarvo oli 3,47 ja 95 % 

luottamusväli 3,22–3,73. Kansalaisuuksien välillä ei ollut tilastollisesti 

merkitseviä eroja terveyspalvelujen saavutettavuuden suhteen. 

 
 
5.2 Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö 
 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä tarkastellaan lomakkeen kysymysten 

mukaan. Ensiksi siten, kuinka suuri osuus vastaajista käytti kysyttyjä sote-

palveluita vähintään kerran kyselyajankohtaa edeltäneen 6 kuukauden aikana. 

Sote-palvelujen lisäksi taulukossa ovat myös käynnit Kelassa. Toinen vaihe 

keskittyy siihen, kuinka useasti niitä palveluita käytettiin, joita vastaajat ovat 

käyttäneet. Ensimmäisessä vaiheessa vertailen vähintään kerran palveluita 

käyttäneiden eroja turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kesken. Palvelujen 

käytön vertailussa taas tarkastelen palvelujen käyttöä kaikkien vastaajien 

kesken, enkä vertaile ryhmiä keskenään.  
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Taulukko 2. Sosiaali- ja terveyspalveluita käyttäneiden osuus viimeisen 6 kk 
aikana kaikista vastanneista. N=196 
 

 

 

Molemmilla ryhmillä käytetyin palvelu oli vierailu Kelassa. Hieman pienempi 

osuus turvapaikanhakijoista oli vieraillut Kelassa viimeisen vuoden aikana kuin 

pakolaisista. Terveyspalveluista eniten on käyty lääkärin vastaanotolla 

terveyskeskuksessa. Myös tässä palvelussa pakolaisten osuus oli hieman 

suurempi kuin turvapaikanhakijoissa. Yksityisiä lääkäripalveluja on käyttänyt 

noin neljännes vastaajista. Kaikista vähiten oli käyty psykologin tai 

fysioterapeutin vastaanotolla, etenkin pakolaisten kohdalla. Suhteellisesti suurin 

Käytetty palvelu Turvapaikanhakija 
N=66 

Pakolainen 
N=130 

Lääkärikäynti 
terveyskeskuksessa 

65 % 68 % 

Lääkärikäynti poliklinikalla 44 % 
 

52 % 
 

Yksityinen lääkäri 23 % 
 

24 % 
 

Sairaanhoitaja 52 % 
 

48 % 

Hammaslääkäri 56 % 
 

47 % 
 

Hammashoitaja 36 % 
 

48 % 
 

Fysioterapeutti 24 % 
 

20 % 
 

Psykologi 24 % 
 

15 % 
 

Sosiaalityöntekijä 36 % 
 

42 % 
 

Kela 68 % 
 

73 % 
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ero palvelujen käytössä oli hammashoitajakäynneissä, joiden erotus on 12 

prosenttiyksikköä. Kuitenkaan hammaslääkärissä käynnin suhteen eroa 

ryhmien välillä ei juuri ollut. Reilu kolmannes vastaajista kaikista vastaajista oli 

käynyt sosiaalityöntekijän luona viimeisen 6 kk aikana. (Taulukko 2) 

 

Edellä tarkasteltiin sitä, kuinka moni on käyttänyt palvelua vähintään kerran 

viimeisen 6 kk aikana. Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 3) on kuvattu sitä, 

kuinka paljon palveluita käytettiin viimeisen 6 kk aikana. On huomioitava, että 

lomakkeella oli vastaajakatoa palvelujen käyttömäärän osalta. Esimerkiksi 

lääkärikäynnillä terveyskeskuksessa vastasi käyneen 132 vastaajaa, mutta 

näistä vain 78 vastaajaa oli vastannut kysymykseen, kuinka useasti he olivat 

käyneet lääkärikäynnillä terveyskeskuksessa. 

 

Palvelujen käytön määrät eivät olleet normaalijakautuneita, vaan lähes kaikkien 

palvelujen käytön jakauma on oikealle vino. Palveluista lähimpänä 

normaalijakaumaa olivat käynti hammaslääkärissä sekä vierailu 

sosiaalityöntekijän luona. Palveluja käytettiin siis yleensä vain muutaman kerran 

vuodessa. Sosiaalityöntekijöiden tapaamisessa suurin yksittäinen vastaus oli 

359. Poistin arvon, koska se tarkoittaisi sosiaalityöntekijän tapaamista vuoden 

aikana lähes kaksi kertaa arkipäivässä. Tämä ei ole mahdotonta, mutta poikkesi 

muista vastauksista niin paljon, että sen raportoiminen korostaa tuloksia 

runsaasti. Luvun huomiotta jättäminen ei vaikuttanut mediaaniarvoon. 
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Taulukko 3. Keskimääräinen (mediaani ja moodi) palvelujenkäyttö ja 

maksimiarvo niiden osalta, jotka ovat käyttäneet palveluita viimeisen 6 kk 

aikana ja vastanneet tarkentavaan kysymykseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Keskimääräinen palvelujenkäyttö 
 

Palveluita vähintään kerran käyttäneistä selkeästi suurin mediaaniarvo oli 

sosiaalityöntekijän tapaamiskerroissa, jonka tapaamiskertojen maksimiarvo oli 

myös suurin 60. Seuraavaksi käytetyin palvelu mediaania käyttäen oli 

lääkärikäynti terveyskeskuksessa. Sairaanhoitajan vastaanotto, 

hammaslääkärillä käynti ja Kelassa vierailu olivat mediaanilla tarkasteltuna 

seuraavaksi yleisimmin käytetyt palvelut. Näistä suurimman maksimiarvon sai 

vierailut Kelassa 60, kun hammaslääkärikäynneissä suurin arvo oli 20 ja 

sairaanhoitajan luona vierailu 15 kertaa. 

 

Käytetty palvelu Mediaani Moodi Maksimiarvo N 

Lääkärikäynti 

terveyskeskuksessa 

3,5 1 30 78 

Lääkärikäynti 

poliklinikalla 

2,0 1 20 50 

Yksityinen lääkäri 2,0 1 15 16 

Sairaanhoitaja 3,0 1 15 46 

Hammaslääkäri 3,0 2 20 62 

Hammashoitaja 2,0 1 20 35 

Fysioterapeutti 2,0 2 20 13 

Psykologi 1,0 1 20 12 

Sosiaalityöntekijä 7,0 10 60 29 

Kela 3,0 2 60 57 
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Seuraavaan ryhmään kuuluivat: lääkärikäynti poliklinikalla, yksityisen lääkärin 

vastaanotto, hammashoitajalla vierailu ja fysioterapeuttikäynti. Näiden 

palvelujen mediaani oli 2. Maksimiarvot poikkeisivat huomattavasti toisistaan. 

Pienintä palvelujen käyttö oli psykologin vastaanotoilla vierailu, jossa sekä 

moodi että mediaani olivat 1. Psykologin vastaanotolla käyneiden osuus oli 

kohtuullinen, mutta vain harva käytti palvelua useammin kuin kerran. Tästä 

syystä tarkastelen seuraavaksi käyntimääriä yhteensä sekä niiden suhteellisia 

osuuksia. 

 

Käyntimäärät yhteensä 
 
Keskimääräisen tarkastelun lisäksi koostin palvelujen kokonaiskäytön (kuva 4). 

Tässä sarakkeessa käyntien määrä on summattu yhteen kaikilta vastanneilta. 

Tämän vastaajajoukon palvelujen käyttö on todellisuudessa suurempi. Tämä 

johtuu siitä, että tarkentavaan palvelun käyttömäärää koskevaan kysymykseen 

vastanneita oli vain keskimäärin vain 56 % niistä, jotka kertoivat käyttäneensä 

palveluita vuoden aikana. Summa auttaa kuitenkin suhteuttamaan palvelujen 

käyttöä keskenään. 
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Kuva 4. Palvelujen käyttömäärä yhteensä niiden osalta, jotka olivat käyttäneet 

palveluita vähintään kerran 6 kk aikana ja vastanneet vähintään yhteen 

käyttömääriä koskevaan tarkentavaan kysymykseen. 

 

Eniten käyntejä kertyi Kelassa, joissa myös käyntien maksimiarvo oli suurin. 

Terveyspalveluista yleisin oli lääkärikäynti terveyskeskuksessa. Käynti 

sosiaalityöntekijällä oli eniten käytetty sosiaalipalvelu. Erityisen vähän käytettiin 

yksityisen lääkärin palveluita, vierailtiin fysioterapeutilla tai käytettiin psykologin 

palveluita. 

 

Jos kaikki lääkärikäynnit sijainnista tai palvelun yksityisyydestä riippumatta 

summataan yhteen, muodostuu lääkärikäynneistä käytetyin palvelu. Vierailuja 

lääkärin luona eri ympäristöissä oli yhteensä 594 kappaletta. Jos lukua 

verrataan sairaanhoitajakäynteihin, joita oli 153, kohdistuu terveyteen liittyvät 

vierailut hyvin useasti lääkäriin.  

 

Suun terveyden palveluja käytettiin yhteensä 361 kertaa, kun otetaan huomioon 

sekä vierailut hammaslääkärissä että hammashoitajalla. Suun terveyden 

palvelut yhdessä nousevat siis samalla tasolle kuin vierailut sosiaalityöntekijän 
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luona. Psykologin palvelut jäivät selkeästi vähiten käytetyksi palveluksi. 

Vierailuja psykologin luonta kertyi vain 33 kappaletta.  

 
 
5.2 Erot sosiaali- ja terveyspalvelujen käytössä 
 
Eroja sosiaali- ja terveyspalvelujen käytössä vertasin tarkastelemalla, onko 

vastaaja käyttänyt kyseistä sosiaali- ja terveyspalvelua viimeisen 6 kuukauden 

aikana. Tarkastelin pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden välisiä eroja palvelujen 

käytössä laskemalla riskivetosuhteen. Taulukkoon on merkitty p-arvot jokaiselle 

riville. Riskivetosuhteessa verrattiin turvapaikanhakijoiden riskiä olla käyttämättä 

palvelua pakolaisten riskiin olla käyttämättä palvelua. 

 

Analyysissa vastemuuttujana oli: 1 = on käyttänyt palveluita ja 0 = ei ole 

käyttänyt palveluita. Ainoastaan hammashoitajan palvelujen käytön kohdalla 

turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero 

(p<0,05) sen suhteen, oliko palveluita käytetty viimeisen 6 kk aikana vai ei. 

Turvapaikanhakijoiden riski olla käyttämättä hammashoitajan palveluita oli 

suurempi kuin pakolaisen riski olla käyttämättä palveluita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

35 
 

Taulukko 4. Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vertailu palvelujenkäytön 
osalta. Riskivetosuhteessa verrataan turvapaikanhakijoiden riskiä pakolaisten 
riskiin olla käyttämättä palvelua. N=196 
 
 

 
 

Suurin riskivetosuhde on hammashoitokäyntien suhteen, myös sen p-arvo oli 

tilastollisesti melkein merkitsevä (p<0,05). Toisaalta kun verrataan 

hammaslääkärikäyntejä, niin nämä jakautuvat hyvin tasaisesti keskenään 

pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden välille. Hammaslääkärikäynnit 

kokonaisuudessaan eivät eroa ryhmien välillä toisistaan. Voi todeta, että 

ryhmien sote-palveluiden käyttö ei juurikaan eroa toisistaan sen osalta, onko 

palveluja käytetty viimeisen vuoden aikana vai ei. 

 

Tein jokaisen palvelun käytöstä logistisen regressiomallin, jossa käytin 

vakioivana muuttujana vastaajan ikää ja sukupuolta. Pakolaisuus pysyi 

tilastollisesti merkitsevänä tekijänä (p< 0,05) suurempaan riskiin käydä 

Käytetty palvelu Riskivetosuhde 
(Odds Ratio) 

95 % 
luottamusväli 

p-arvo 

Lääkärikäynti 
terveyskeskuksessa 

1,161 0,620 – 2,174 ,640 

Lääkärikäynti 
poliklinikalla 

1,563 0,829 – 2,948 ,166 

Yksityinen lääkäri 1,106 0,532 – 2,299 ,787 

Sairaanhoitaja 1,145 0,605 – 2,166 ,677 

Hammaslääkäri 1,077 0,556 – 2,086 ,826 

Hammashoitaja 2,122 1,124 – 4,007 ,019* 

Fysioterapeutti 0,992 0,482 – 2,039 ,982 

Psykologi 0,587 0,276 – 1,249 ,164 

Sosiaalityöntekijä 1,421 0,737 – 2,739 ,293 

Kela 1,739 0,788 – 3,836 ,168 

Poliisiasema 1,227 0,653 – 2,308 ,525 
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vähintään kerran hammashoitajan luona viimeisen vuoden aikana. Vakiovista 

muuttujista ikä oli merkitsevä (p<0,05) tekijä fysioterapian käyttöön, mutta iän 

riskivetosuhde jäi matalalle tasolla (1,049). On toki huomioitava, että iän 

suhteen yhden ikävuoden tuoma muutos riskivetosuhteeseen ei välttämättä ole 

kovin suuri, mutta voi olla merkittävä, kun ikävuosia on runsaasti enemmän. 

Muissa palveluissa erot vetosuhteessa eivät olleet vakioivien tekijöiden tai 

oleskeluluvan perusteella tilastollisesti merkitseviä. 

 

Tein toiseksi ryhmien välistä vertailua terveyspalvelujen kokonaiskäytössä. 

Ryhmien vertailukohtana käytin terveyspalvelujen käytön summamuuttujaa, 

joka sisälsi kaikkien kysyttyjen terveyspalvelujen käytön. Kaksisuuntaisen T-

testin merkitsevyystaso jäi alhaiseksi 0,656, joka antaa tukea sille, että näiden 

kahden maahantulostatuksen välillä ei ole eroa terveyspalvelujen käytössä. 

Tein lisäksi t-testin pelkkien lääkärikäyntien suhteen. Testin merkitsevyystaso 

oli 0,358, joten lääkärikäyntien keskiarvossa ei ollut tilastollista eroa ryhmien 

välillä.   

 

 
5.3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä selittävät tekijät 
 
 

Mallin muuttujat valittiin aiemman tutkimuksen perusteella sekä kokeilemalla 

malleihin erilaisia intuitiivisesti mielekkäitä selittäviä muuttujia. Aiemmassa 

tutkimuksessa ainakin seuraavilla ominaisuuksilla on todettu olevan vaikutusta 

palvelujen käyttöön: kielitaito, luottamus instituutioihin sekä vastaajan tulotaso. 

Tarkastelussa oli mukana myös elämänlaadun mittari, mutta sen lisääminen 

malliin vähensi selitysastetta eikä sillä ollut tilastollista merkitsevyyttä. Tästä 

syystä elämänlaadun mittaria ei käytetty selittävänä muuttujana.  
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Taulukko 5. Malli 1 terveyspalvelujen käyttöä selittävistä tekijöistä.  

Merkitsevyystasot *p<0,05 ja **p<0.01. 

 

 

Ensimmäisessä mallissa selittävänä muuttujana käytettiin oleskeluluvan 

perusteena olevaa kategoriaa eli tässä tapauksessa turvapaikan hakemista 

(taulukko 5). Turvapaikanhakijuus oli mallissa tarkasteltavana luokkana ja 

referenssiluokkana toimi pakolaisuus.  

 

Tutkimuksen keskeisenä kiinnostuksen kohteena oleva kahden eri 

oleskeluluvan hakuperusteen vaikutusten vertailun tulos näytti ensimmäisessä 

lineaarisessa regressiomallissa samalta kuin logistisissa vertailuissa. Näiden 

kahden ryhmän välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa ja ensimmäisen 

mallin selitysvoima oli olematon. F-testin merkitsevyystaso oli 0,879, joten 

tämän mallin selitysaste on erittäin huono. Seuraavaan malliin lisäsin henkilön 

ominaisuuksiin liittyviä luokkia.  

 

 Regressiokerroin t-arvo Merkitsevyys 

Vakio 1,744 14,151 <0,001*** 

Oleskeluluvan perusteena 

turvapaikan hakeminen 

(ref=pakolaisuus) 

- 0,032 - 0,152 0,879 

    

R2 0,016   

Korjattu R2 -0,011   

F-testi 0,023  0,879 

Estimaatin keskivirhe 0,966   
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Taulukko 6. Malli 2 terveyspalvelujen käyttöä selittävistä tekijöistä. 

Merkitsevyystasot *p<0,05 ja **p<0.01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Regressiokerroin t-arvo Merkitsevyys 

Vakio 0,803 1,411 0,163 

Oleskeluluvan perusteena 

turvapaikan hakeminen 

(ref=pakolaisuus) 

0,279 1,220 0,227 

Nainen (ref=mies) -0,311 -1,537 0,129 

Ikä 0,014 1,253 0,214 

Tulot vuodessa alle 5 000 

€ (ref = tulot yli 15 000 €) 

-0,745 -2,392 0,019* 

Tulot vuodessa 5 000 – 

10 000 € (ref = tulot yli 

15 000 €) 

-0,376 -1,507 0,136 

Tulot vuodessa 10 001 – 

15 000 € (ref = tulot yli 

15 000 €) 

0,216 0,648 0,519 

Kielitaito 0,344 2,769 0,007** 

    

R2 0,237   

Korjattu R2 0,164   

F-testi 3,248  0,005** 

Estimaatin keskivirhe 0,84371   
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Mallissa 2 regressiomalliin lisättiin henkilöön liittyviä ominaisuuksia, joita olivat 

sukupuoli, ikä, vastaajan arvio viimeisen vuoden aikana saaduista tuloista ja 

vastaajan oma arvio kielitaidosta (taulukko 6). Regressiomallin selitysaste nousi 

jonkin verran ja malli selitti 16,4 % terveyspalvelujen käytöstä. Oleskeluluvan 

perusteena olevan luokan regressiokerroin nousi 0,279 ja merkitsevyystaso 

kasvoi 0,227 tasolle. Tämä on kuitenkin kaukana yleisesti melkein merkitsevänä 

pidetystä tasosta (p<0,05), joten henkilöön liitetyt muut ominaisuudet eivät 

nostaneet turvapaikanhakijuutta tai pakolaisuutta tilastollisesti merkitseväksi 

tekijäksi. 

 

Ikään liittyvän vakioivan muuttujan regressiokerroin jäi pieneksi (0,014). 

Vastaajan iällä ei myöskään ollut tilastollista merkitsevyyttä. Tuloluokkien 

vertailussa alimpaan luokkaan viimeisen vuoden aikana tulonsa arvioineet (alle 

5 000 €) vaikutti palvelujen käyttöön negatiivisesti (-0,745). Tämä tulos oli 

tilastollisesti melkein merkitsevä (p<0,05). Myös toiseksi alin tuloluokka 5 000 – 

10 000 € vuodessa vaikutti palvelujen käyttöä vähentävästi, mutta tulos ei ollut 

tilastollisesti merkitsevä. 

 

Vastaajien oma arvio suomen kielitaidosta taas kasvatti palvelujen käyttöä 

0,344. Tämä tulos oli tilastollisesti merkitsevä (p<0,01). Mitä parempi käsitys oli 

omasta kielitaidosta, sitä enemmän terveyspalveluja käytettiin. Tämän mallin F-

testin on merkitsevä (p<0,01), mutta vakiotermin merkitsevyystaso jää alle 

yleisesti pidetyn merkitsevyystason. Seuraavaan malliin lisättiin henkilön 

kokemusta palveluiden saavutettavuudesta, omasta terveydestä sekä luottamus 

instituutioihin. Ikä jätettiin pois mallista, koska se vähensi selitysastetta ja sen 

käsittelyyn liittyy vastaajakatoon liittyvää epävarmuutta, jota käsitellään 

yhteenvetoluvuissa. 
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Taulukko 7. Lineaarinen regressiomalli terveyspalvelujen käytöstä. 

Merkitsevyystasot *p<0,05 ja **p<0.01. 

 

 Regressiokerroin t-arvo Merkitsevyys 

Vakio 1,505 2,094 0,040* 

Oleskeluluvan perusteena 

turvapaikan hakeminen 

(ref=pakolaisuus) 

0,292 1,224 0,225 

Nainen (ref=mies) -0,318 -1,485 0,143 

Tulot vuodessa alle 5000 € 

(ref = tulot yli 15 000 €) 

-0,708 -2,135 0,037* 

Tulot vuodessa 5000 – 

10 000 € (ref = tulot yli 

15 000 €) 

-0,453 -1,830 0,072 

Tulot vuodessa 10 001 – 15 

000 € (ref = tulot yli 15 000 

€) 

0,370 1.071 0,288 

Kielitaito 0,412 3,059 0,003** 

Tyytyväisyys omaan 

terveyteen 

0,119 1,407 0,164 

Tyytyväisyys 

terveyspalvelujen 

saavutettavuuteen 

-0,201 -2,004 0,049* 

Luottamus instituutioihin -0,121 -0,592 0,556 

    

R2 0,322   

Korjattu R2 0,226   

F-testi 3,332  0,002** 

Estimaatin keskivirhe 0,83221   
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Kolmas regressiomalli selitti 22,6 % terveyspalvelujen käytön vaihtelusta. 

Korkeimman merkitsevyystason sai kielitaito (p < 0,01), jonka regressiosuoran 

arvo kasvoi 0,412. Korkeamman itsearvioidun kielitaidon merkitys kasvoi tässä 

mallissa. Tämä voisi viitata siihen, että heikko kielitaito on yksi keskeinen 

palvelujen saavutettavuuden haaste. Jos vuositulot olivat alle 5000 €, niin 

terveyspalvelujen käyttö on vähäisempää kuin korkeammissa tuloluokissa.  

 

Malliin kolme lisätyistä muuttujista vain tyytyväisyys terveyspalvelujen 

saavutettavuuteen (p< 0,05) oli tilastollista merkitsevyyttä. Hieman ristiriitaisesti 

tyytyväisyys saavutettavuuteen laski palvelujen käyttöä.  Fyysisellä 

saavutettavuudella ei ollut siis samanlaista merkitystä kuin kielellisellä 

saavutettavuudella. Tämä voi mahdollisesti johtua vastaajien asuinpaikoista. 

Vastaajien tarkasta asuinpaikasta ei ollut tietoa, mutta todennäköisesti vastaajat 

ovat asuneet interventioiden toteuttaneiden keskisuurten kaupunkien 

läheisyydessä, jossa palvelujen saavutettavuus on todennäköisesti kohtuullisen 

hyvällä tasolla. 

 

Tyytyväisyydellä omaan terveyteen ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä 

palvelujen käyttöön. Myöskään luottamus instituutioihin ei vaikuttanut palvelujen 

käyttöön. Kolmannessa mallissa F-testin arvo oli tilastollisesti merkitsevä 

(p<0,01) ja regressiokertoimen vakiotermi oli myös tilastollisesti melkein 

merkitsevä (p<0,05).  

 

Keskimäärin 56 % vastaajista jätti vastaamatta tarkentavaan kysymykseen 

palvelujen määrää koskien. Eniten vastaajakatoa ilmeni fysioterapeutin 

vastaanottojen yhteydessä, jossa 69 % jätti vastaamatta tarkentavaa 

kysymykseen. Vähiten katoa oli lääkärikäyntien määrässä terveyskeskuksessa, 

jossa 41 % vastaajista jätti vastaamatta. Tähän katoon liittyvä tarkempi analyysi 

esitellään tutkielman yhteenvedossa. 
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6 Yhteenveto  
 
 
6.1 Tulosten yhteenveto 
 

Tässä tutkimuksessa esitettiin ja analysoitiin sitä, minkälaisia sosiaali- ja 

terveyspalveluja pakolaiset ja turvapaikanhakijat käyttivät varhaisen 

kotoutumisen vaiheessa. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden palvelujenkäytön 

eroja vertailtiin keskenään sekä ainoina luokkina sekä yhdessä iän ja 

sukupuolen kanssa. Turvapaikanhakijan tai pakolaisen status ainoana 

selittävänä muuttujana vaikutti tilastollisesti melkein merkitsevällä tasolla 

ainoastaan siihen, oliko henkilö käyttänyt hammashoitajan palveluita.  

 

Pakolaisena oleskelulupaa hakeneet käyttivät todennäköisemmin 

hammashoitajan palveluita kuin turvapaikanhakijoina oleskelulupaa hakeneet 

Muiden tarkasteltavien palvelujen kohdalla statuksella ei ollut tilastollista 

merkitystä kummassakaan tarkastellussa tapauksessa: 

 

1. Onko henkilö käyttänyt kertaakaan palvelua viimeisen 6 kk aikana. 

2. Selittikö oleskeluluvan perusteena oleva status terveyspalvelujen käytön 

määrää. 

 

Palvelujen käytön osalta muut tekijät olivat olennaisempia kuin maahantulon 

perusteena käytetty kategoria. Tutkimuksen keskeinen johtopäätös on, että 

pakolaisuus tai turvapaikanhakijuus voi olla käsitteellisesti kategoria hallinnoida 

ihmisten oikeuksia ja asemaa, mutta sosiaali- tai terveyspalvelujen käytön 

kannalta se ei ole merkityksellinen kategoria. 

 

Tämä on samankaltainen tulos kuin Hollannissa tehdyssä tutkimuksessa, jossa 

turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten palvelujen käyttö ei eronnut keskenään 

toisistaan. Tutkijoiden mukaan tämä on osoitus siitä, että palvelut ovat 

saavutettavia molemmille ryhmille ja erot muodostuvat muista tekijöistä. Heidän 

tutkimuksessaan etnisyys, sukupuoli ja ikä olivat tekijöitä, jotka vaikuttavat 

siihen, kuinka paljon palveluita käytetään. (Gerritsen ym., 2006) 
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Tässä aineistossa sukupuoli tai ikä eivät olleet yhteydessä palvelujen käyttöön. 

Ikä yhdessä maahantulon statuksen kanssa vaikutti tilastollisesti melkein 

merkitsevällä tavalla ainoastaan siihen, oliko vastaaja käynyt kertaakaan 

viimeisen 6 kk aikana fysioterapeutin vastaanotolla. Siinäkin tapauksessa 

korkeamman iän riskivetosuhde jäi matalalle tasolle (1,049). Kansalaisuus ja 

maahantulon perusteena käytetty kategoria olivat tässä aineistossa pitkälle 

sekoittuneita toisiinsa, koska Syyrian ja Afganistanin kansalaiset olivat hakeneet 

oleskelulupaa pakolaisuuden perusteella ja Irakin sekä muiden maiden 

edustajat taas hakivat pääsääntöisesti turvapaikkaa. Aineiston pienen koon 

takia eri kansalaisuuksien vertailu ei ollut mielekästä. 

 

Vastaajan itsearvioima kielitaito nousi lineaarisessa regressiomallissa 

palvelujen käyttöä merkitystasoltaan eniten selittäväksi tekijäksi. Mitä 

paremmaksi vastaaja koki kielitaitonsa, sitä enemmän hän oli käyttänyt 

terveyspalveluja. Heikon kielitaidon on todettu olevan keskeinen 

terveydenhuollon saavutettavuuden este. Heikko kielitaito nostaa myös 

hoitovirheiden ja komplikaatioiden määrää. (Bowen, 2007) Maahan 

muuttaneiden kielitaidolla on toki merkitystä myös muun yhteiskunnallisen 

elämän kannalta, kuten työllistymisen tai palkkatason suhteen (Tarnanen & 

Pöyhönen, 2011). Kielitaito tai puutteet kielitaidossa vaikuttavat monilla tavoin 

myös hoitoon pääsyyn, aina ajanvarauksesta reseptien ymmärrykseen (Morris 

ym., 2009). 

 

Toinen tilastollisesti selittävä tekijä regressiomallissa oli vastaajan arvio omista 

tuloistaan. Pienimpään tuloluokkaan (alle 5000 €) vuodessa kuuluneilla 

palvelujen käyttö oli vähäisempää verrattuna ylimpään tuloluokkaan (yli 15 000 

€).  Myös toiseksi alimpaan tuloluokkaan kuuluneilla (5000-10000 € vuodessa) 

terveyspalvelujen käytön määrä oli vähäisempi, mutta tällä tuloksella ei ollut 

tilastollista merkitsevyyttä. Suomen väestössä yleisesti terveyseroissa on iso 

ero tuloluokkien välillä. Etenkin koettu terveys vaihtelee runsaasti tuloluokasta 

riippuen, mutta myös terveyspalvelujen käyttö (Karvonen ym, 2017). Väestössä 

yleisesti alkoholin käyttö vaikuttaa merkittävästi menetettyihin elinvuosiin, joka 
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ei ole välttämättä samankaltainen tekijä turvapaikanhakijoiden tai pakolaisten 

keskuudessa (Mäkelä ym., 2017) 

 

Tuloluokkien ja ansiotason käyttäminen selittävänä muuttujana ei ole täysin 

yksioikoista. Tulot olivat vastaajan arvioita viimeisen vuoden ajalta. Emme tiedä, 

miten erilaiset korvaukset tai palvelut todennäköisesti jakautuivat vuoden 

aikana. Tuloluokka oli tässä aineistossa kohtuullinen arvio käytettävissä 

olevasta rahatulosta, mutta varsinaista sosioekonomisen aseman mittaria siitä 

ei voi samalla tavalla muodostaa kuin koko väestön palvelujen käyttöä 

analysoidessa. Vastaajat ovat voineet olla eri vaiheessa kotoutumisprosessia, 

jolloin sosiaaliturva voi toteutua pitkälle palveluiden kautta. Vuositulojen 

arvioiminen on myös haastavaa, mikäli tulot eivät ole säännönmukaiset. Tämä 

voi vaikuttaa siihen, miksi muiden tuloluokkien välillä ei ollut tilastollista 

merkitsevyyttä. 

 

Luottamus instituutioihin ei ollut tilastollisesti merkitsevä tekijä terveyspalvelujen 

käyttöä selittävänä tekijänä. Toisaalta sen poistaminen mallista vähensi mallin 

selitysastetta jonkin verran. Tässä mittarissa on huomioitava, että otos on 

kerätty kuntien tarjoamiin interventioihin osallistuneilta vastaajilta ja suurin osa 

vastaajista kuului kunnallisen kotouttamisohjelman piiriin. Tämä otoksen 

valikoituminen saattoi vaikuttaa siihen, että luottamus instituutioihin oli yleisesti 

korkealla tasolla. Tosin myös MAAMU-tutkimuksessa todettiin, että 

pakolaistaustalla maahan tulleiden vastaajien luottamus instituutioihin oli varsin 

korkealla tasolla (Euroopan muuttoliikeverkosto, 2014). 

 

Mielenterveyspalvelujen käytön vähäisyys toistuu myös muissa 

turvapaikanhakijoita sekä pakolaisia koskevissa tutkimuksissa (Kieseppä ym., 

2020). Pakolaisten mielenterveyden tukemiseen on tunnistettu tarve ja 

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos on julkaissut teemasta kattavan käsikirjan 2018 

(Castaneda ym., 2018). Tässä tutkimuksessa kohtuullisen iso osuus vastaajista 

(20 %) oli käynyt psykologin luona viimeisen vuoden aika, mutta käyntimäärät 

olivat jääneet varsin vähäiseksi, keskimäärin vain yhteen kertaan. Noin puolella 

vastaajista oli taustalla traumaattisia kokemuksia, joita olivat kyselylomakkeella 
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esimerkiksi: taistelukokemus sodassa, kokemus seksuaalisesta väkivallasta, 

kokemus kidnappauksesta tai kaappauksesta ja niin edelleen. Suhteutettuna 

suureen joukkoon vastaajia psykologikäyntien määrä oli siihen suhteutettuna 

varsin alhainen. Toisaalta voi pohtia, kuinka merkittävä henkisen kuntoutumisen 

auktoriteetti psykologi on eri kulttuureista tuleville henkilöille. Perheenjäsenet, 

hengelliset johtajat tai muut verkostot saattavat olla merkittävimpiä trauman 

purkuun liittyviä instituutioita kuin julkishallinnon psykologin palvelut.  

 

6.2 Tutkimuksen rajoitukset ja luotettavuus 
 

Lineaarisen regressiomallin luominen, jolla voitaisiin arvioida tietyn joukon 

palvelunkäyttöä, osoittautui tällä aineistolla haastavaksi. Tästä voidaan arvioida, 

että syitä siihen voi olla vähintään kaksi: palvelunkäyttöä ja sitä selittävien 

tekijöiden tarkasteluun olisi hyötyä laajemmasta rekisteriaineistosta, jolloin otos 

ei ole niin valikoitunut ja tilastollinen voima olisi parempi. Toinen syy on, että 

palvelujen käyttö varhaisen kotoutumisen vaiheessa on niin monisyinen ilmiö, 

että yksinkertaistetut mallit eivät auta selittämään riittävällä tarkkuudella, mitkä 

tekijät palvelujenkäyttöön vaikuttavat, vaan sattuman ja yksilöllisten tekijöiden 

vaikutus on suuri. 

 

Tutkimuksen aineistoa analysoidessa kiinnitin huomiota muutamaan eri 

seikkaan. Tiedon keräämiseen oli kiinnitetty erityistä huomiota lomakkeen 

käännösten suhteen, tämän lisäksi apuna oli tulkki. Silti tiedoissa oli merkittäviä 

puutteita. Tämä osoittaa, kuinka vaikeaa laadukkaan tiedon kerääminen on, 

etenkin, jos lomake on erityisen pitkä. Yksittäinen huomio tiedon laatuun liittyy 

siihen, olivatko vastaajat vierailleet lääkärin vai hoitajan vastaanotolla. 

Vastaukset heijastelevat vastaajan omia käsityksiä vastaanottavasta henkilöstä 

ja terveyskeskuksessa asioivalle ei liene aina selvää, mikä on vastaanottavan 

henkilön ammatillinen status. 

 

Tutkimuksen luotettavuuteen liittyy asioita, jotka on syytä huomioida tuloksia 

tarkastellessa sekä erityisesti niitä yleistettäessä. Lomakkeelle osallistuneista 

vastaajista ei ole olemassa verrokkiryhmää, vaan tutkimukseen on osallistunut 
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vain sellaiset henkilöt, jotka ovat osallistuneet johonkin 

kotouttamisinterventioon. Vastaajien luottamus instituutioihin oli korkealla 

tasolla ja hajonta pientä, jolloin luottamuksen vaikutus palvelujen käyttöön 

saattoi jäädä pienemmäksi, kuin se olisi aineistolla, jossa hajontaa olisi 

enemmän.  

 

Lomakkeet oli käännetty usealle kielelle, jotta osallistuja on pystynyt 

vastaamaan siihen omalla kielellään. Tämän lisäksi mukana on ollut tulkki, joka 

on tukenut vastaajia tarvittaessa. Puolen vuoden takaisen palvelujen käytön 

muistaminen ja palvelujärjestelmän tuntemisen haasteet tuovat dataan jonkin 

verran epävarmuutta. On syytä olettaa, että etenkin suurempien käyttömäärien 

kohdalla arviot voivat olla sattumanvaraisempia kuin pienempien lukujen 

kohdalla. Tätä epävarmuutta pyrin vähentämään ulossulkemalla outlierit tästä 

tutkimuksesta. 

 

 

6.3 Katoanalyysi  
 

Kolmas luotettavuuteen liittyvä haaste on datan luotettavuus. Erityisesti 

vastausten laadussa on selkeitä puutteita. Vastaajat olivat vastanneet eri sote- 

palvelujen kohdalla, ovatko he käyttäneet palveluita vai eivät. Vain osa 

palveluita käyttäneistä on vastannut jatkokysymykseen eli siihen, kuinka paljon 

kyseisiä palveluja on käytetty. Paperilla toteutettu lomakekysely aiheuttaa 

haasteita, koska vastaajaa ei voi ohjata lomakkeen avulla täyttämään kaikkia 

kohtia. 

 

Tätä epävarmuutta pyrin hallitsemaan ristiintaulukoimalla terveyspalvelujen 

käyttömääriin vastaamatta jättäneitä niiden kanssa, jotka olivat täyttäneet 

lomakkeen. Tarkastelin regressiomallissa selitettävänä muuttujana olevien 

terveyspalvelujen käytön määrää niiden osalta, jotka olivat vastanneet 

käyttäneensä palveluja, mutta eivät kertoneet kuinka paljon olivat niitä 

käyttäneet. Ristiintaulukoinnin lisäksi tein khiin neliötestit näiden ryhmien välille. 

Luokitteluina käytin sukupuolta, maahantulon perustetta ja kansalaisuutta. 
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Vastaajan iän luokittelin kolmeen eri ryhmään: 18-29 -vuotiaat, 30-39 -vuotiaat 

ja 40 vuotta ja vanhemmat. 

 

Lääkärikäynneissä terveyskeskuksissa käyttömäärissä vastaamatta olivat 

jättäneet useimmiten yli 30 -vuotiaat vastaajat. Khiin neliö -testin mukaan 

ikäluokkien vastaamatta jättämisessä on eroa: df=2; Χ²(2)=9,754; p=0,01. 

Lääkärikäynneissä poliklinikalla sama vastaajien ikäluokkaan liittyvä ero 

esiintyy. Khiin neliö -testin mukaan ikäluokkien vastaamatta jättämisessä on 

eroa: df=2; Χ²(2)=6,262; p=0,05. Hammaslääkärikäyntien määrään taas oli 

jättänyt useimmin naiset kuin miehet. Khiin neliö -testin mukaan sukupuolten 

vastaamatta jättämisessä on eroa: df=1; Χ²(2)=6,105; p=0,05. Samoin 

ikäluokkien välillä oli merkitsevä ero: df=1; Χ²(2)=13,136; p=0,001. 

 

Tämän katoanalyysin perusteella regression suhteen epävarmuus vähenee, 

koska vastaamatta jättäminen tarkentavaan kysymykseen kohdistuu 

enimmäkseen ikäluokkiin tai sukupuoleen. Kumpikaan näistä kategorioista ei 

ollut merkitsevä selittäjä regressiomalleissa. Aineistonkeruun näkökulmasta 

tämä herättää kysymyksiä, että tulisiko iäkkäämpien vastaajien vastaamiseen 

kiinnittää enemmän huomiota tai tarjota lisätukea. Pienissä aineistoissa suuret 

katomäärät lomakkeen vastauksissa vähentävät olennaisesti tilastollista 

selitysvoimaa.  

 

Kotoutumisprosessi aiheuttaa monenlaista kuormitusta ihmisille. Uuteen 

yhteiskuntaan, kulttuureihin, normistoihin ja työmarkkinoihin sopeutuminen 

kysyy resilienssiä ja vaatii aikaa. Ennen maahantuloa koetut traumaattiset 

kokemukset, joita suurella osalla tämän aineiston vastaajista oli, vaikuttavat 

kokemukseen siitä, millaiseksi vastaajat kokevat elämänlaatunsa. (Kankaanpää 

et al., 2019) Samat arvioinnin haasteet ovat myös sosiaali- ja terveyspalvelujen 

käytön kohdalla. Kotouttamisen aikana esimerkiksi joidenkin palvelujen tarve voi 

olla korostunut tai eri kotouttamisohjelmissa saattaa olla erilainen määrä 

palveluun ohjausta. Tämä tuo haasteita tilastollisten mallien tuottamiseen, 

mikäli eri palvelujärjestelmän tai -ohjauksen sisältöä ei tunneta. 
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Tutkimuksen otos kuvastaa erityisesti vuonna 2015–2017 maahan tulleiden 

pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden palvelujenkäyttöä. Tässä aineistossa 

korostuu Syyrian kriisin vaikutus, jolloin syyrialaistaustaisten osuus on 

aineistossa varsin suuri. Aineiston otos on koostettu erilaisiin interventioihin 

osallistuneista henkilöistä, mikä todennäköisesti vaikuttaa henkilöiden 

vastauksiin. Koska konfliktialueet ja tilanteet vaihtelevat osin vuosittain, ei ole 

mielekästä yrittää estimoida keskimääräistä turvanpaikanhakijoiden tai 

pakolaisten joukkoa. 

 

Koska tutkimusjoukko ja aineisto on ainutlaatuinen, ei vertailuaineistoa ollut 

helposti saatavilla. Silloin tutkielman suurimmaksi anniksi jää palvelujen käytön 

auki kirjoittaminen sekä niiden analysointi niissä rajoissa, joita olen aiemmissa 

kappaleissa käynyt läpi. Tämän aineiston julkaiseminen tarjoaa osaltaan 

mahdollisuuden suhteuttaa tulevia tutkimuksia ja toimia keskusteluna tulevien 

tutkielmien kanssa. 
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7. Johtopäätökset 
 
7.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 
 
 

1. Mitä sosiaali- ja terveyspalveluita turvapaikanhakijat ja pakolaiset 

käyttävät ja kuinka paljon? 

 

Kaikkia lomakkeella kysyttyjä sosiaali- ja terveyspalveluja käytettiin, mutta 

vaihtelu niiden käytössä oli suurta. Käyttömäärien välillä oli suuria eroja, 

esimerkiksi Kelassa vierailtiin yli kymmenen kertaa useammin kuin psykologin 

vastaanotolla. Terveyspalveluista eniten käytettiin lääkärin palveluita 

terveyskeskuksessa. Kaikkien lääkärikäyntien määrä oli merkittävästi suurempi 

kuin vierailu hoitajan vastaanotolla. Epävarmuutta tosin liittyy siihen, onko 

vastaaja ollut tietoinen vastaanottavan henkilön ammattiluokasta. 

 

2. Millaisia eroja turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten käyttämien 

sote-palvelujen välillä on? 

 

Näiden kahden ryhmän välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja muiden 

palvelujen kohdalla kuin hammashoitajalla käyntien suhteen. 

Turvapaikanhakijoiden riski olla käyttämättä hammashoitajan palveluita oli 

suurempi kuin pakolaisen riski olla käyttämättä palveluita. Tämän palvelun 

käytön p-arvo oli tilastollisesti melkein merkitsevällä (p<0,05) tasolla. Toisaalta 

hammaslääkäripalvelujen yleisellä käytöllä (käynnit hammaslääkärillä ja käynnit 

hammashoitajalla) ei ollut eroa kahden ryhmän välillä. 

 

3.  Mitkä taustamuuttujat ovat yhteydessä turvapaikanhakijoiden ja 

pakolaisten terveyspalvelujen käyttöön? 

 

Tilastollisesti merkitsevällä tasolla (p<0,01) terveyspalvelujen käyttöön vaikutti 

vastaajan itsearvioima kielitaito. Mitä paremmaksi vastaaja arvioi oman 

kielitaitonsa sitä enemmän hän käytti terveyspalveluja. Tilastollisesti melkein 

merkitsevällä (p<0,05) terveyspalvelujen käyttöön vaikutti vastaajan arvio 
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omista tuloistaan viimeisen vuoden aikana. Kun pienintä tuloluokkaa (alle 5 000 

€ vuodessa) verrattiin korkeimpaan tuloluokkaan (yli 15 000 €) oli palvelujen 

käyttö vähäisempää pienemmässä tuloluokassa. Melkein merkitsevällä tasolla 

(p<0,05) palvelujen käyttöön vaikutti niiden koettu saavutettavuus. Ne, jotka 

kokivat palvelut saavutettavimmiksi, käyttivät palveluita hieman vähemmän kuin 

ne, jotka eivät kokeneet palveluita yhtä saavutettaviksi. 

 

 

7.2 Ehdotukset jatkotutkimukselle 
 

Tämä tutkielma kuvasi turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten sote-palvelujen 

käyttöä ja etsi niiden käyttöä selittäviä tekijöitä. Laadullinen haastattelututkimus 

palvelujen käytön syistä ja tarpeesta voisi täydentää ymmärrystä niistä ilmiöistä, 

joita palvelujenkäytön tai -käyttämättömyyden takana on. Miksi kohtuullinen osa 

vastaajista käyttää mielenterveyspalveluita, mutta vain kerran? Onko kielitaito 

esteenä niiden käytölle tai mielenterveyspalveluista koettu hyöty vähäistä? 

Kokevatko palvelujen käyttäjät palveluntarjoajalla olevan riittävästi kulttuurista 

ymmärrystä käsitellä henkilökohtaisia traumoja? Onko mielenterveyden 

hoitaminen ammattilaispalveluna luonteva tapa käsitellä traumoja. 

 

Palvelutarpeen toteutumista ja ymmärrystä palvelujärjestelmästä olisi 

mielenkiintoista arvioida erilaisten mittareiden avulla. Jos sosiaali- ja 

terveyspalvelut näyttäytyvät kompleksisilta ihmisille, jotka ovat kasvaneet 

näiden palveluiden sosiaali- ja terveyspalvelujen ympäröimänä, niin miltä 

palvelujärjestelmä näyttäytyy ihmiselle, joka on juuri saapunut maahan. 

Kiinnostavaa olisi, miten eri alueilla jaetaan tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista 

ryhmille, joiden äidinkieli ei ole mikään kotimaisista kielistä. Kuten tutkielma 

osoitti, kielitaidolla on merkittävä asema palvelujen käytössä, mutta hyvää 

kielitaitoa ei opi hetkessä. Sosiaali- ja terveyspalveluita kehittäessä 

vähemmistöjen näkökulmasta tulee samalla muotoilleeksi niitä helpommin 

saavutettavaksi kenelle tahansa. Siksi marginaalissa olevien ryhmien sote-

palvelujen käytön, tarpeen ja saavutettavuuden arviointi on tärkeää nyt ja 

tulevaisuudessa.   
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