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1 Johdanto  

 

Ihmisen terveyttä voidaan tutkia ja tarkastella useilla eri tavoilla. Usein terveydentilaa 

tarkastellaan ja arvioidaan mitattuna, objektiivisena terveytenä. Mitattu terveys on 

yleinen tapa käsitellä terveydentilaa, sillä tulokset perustuvat terveydenhuollon 

ammattilaisten ammattitaitoon ja tekemiin arvioihin. Mitattu fyysinen ja psyykkinen 

terveys on myös olennainen lähtökohta terveyden tutkimisessa.  

Koettu terveys tarkoittaa henkilön subjektiivisesti koettua terveydentilaa, jota 

käytetään yhtenä mittarina väestön terveyttä tutkittaessa. Sosiologisessa tutkimuksessa 

koettua terveyttä tarkastellaan usein sosioekonomisesta näkökulmasta. Tämän 

tutkielman tavoitteena on tarkastella koettua terveyttä, ja sen määrittelyyn ja 

muodostumiseen liittyviä tekijöitä. Pyrin tarkastelemaan, miten sosioekonomiset sekä 

sosiodemografiset tekijät ilmenevät koetussa terveydentilassa, ja miten ihmisten 

kokemukset omasta terveydentilastaan muodostuvat.  

Toisena tarkoituksena on tarkastella kokemuksia terveyspalveluista. Tutkielmassa 

tarkastellaan, miten tutkielmaan osallistuneiden vastaajien sosioekonominen tausta ja 

sosiodemografiset tekijät ilmenevät terveyspalveluiden käytössä ja kokemuksissa 

terveyspalveluista. Lisäksi pyrin yhdistämään nämä kaksi teemaa pohtimalla, ilmeneekö 

koettu terveydentila vastaajien kokemuksissa terveyspalveluista ja vaikuttaako taas 

terveydenhuolto heidän koettuun terveyteen.   

Sosiaalitieteellisesti terveyttä on tutkittu paljon terveyserojen näkökulmasta. 

Terveyserot ovat yksi eriarvoisuuden konkreettisimmista ilmentymistä. 1980-luvulla 

Englannissa julkaistiin sosioekonomisia terveyseroja valottava raportti Black Report 

(Townsend & Davidson, 1988). Raportissa esitettiin, että väestön keskuudessa on 

sosioekonomisista tekijöistä johtuvia terveyseroja, jotka näkyvät jopa kuolleisuudessa.  

Terveyseroihin johtavia tekijöitä olivat raportin mukaan koulutustaso, tulotaso, 

ammattiasema, työolot, asumisen taso, sekä ruokailutottumukset. Sosiologisessa 
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terveystutkimuksessa mietitään yhä syitä sille, ketkä ovat terveitä, pysyvät terveinä ja 

saavat olla terveitä.  

Kokemus omasta terveydestä on yksi terveyden mittari. Terveyssosiologiassa 

terveydentilaa ei tarkastella yksin fyysisesti mitattuna tilana tai todettujen sairauksien 

summana, vaan kokemuksena, johon vaikuttavat sosiaalinen asema, sukupuoli, 

sosiaaliset verkostot, koettu identiteetti sekä ympäristö (Lillrank & Seppälä, 2000, s. 

104-118). Koettu terveydentila kuvastaa henkilön omaa kokemusta omasta 

kokonaisvaltaisesta terveydentilastaan. Koettu terveys vaikuttaa lukuisiin kysymyksiin 

yksilön ja yhteiskunnan tasolla. Koettu terveys on yhteydessä muun muassa 

subjektiivisen ja objektiivisen terveydentilan muutoksiin, terveyspalveluiden käyttöön 

ja elinikään. Koetun terveydentilan on useiden tutkimusten perusteella havaittu olevan 

heikko henkilöillä, joiden sosioekonominen tausta on alhainen. (Esim. Heistaro ym. 

1996; Kawachi ym. 1999; Lahelma ym. 2017.)  

Laadullisessa sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa pyritään yhteiskunnallisen ilmiön 

syvempään ymmärtämiseen ja sen keskeisessä osassa ovat ihmisten omat kokemukset 

ja näkökulmat. Tämän tutkimuksen aiheena on ihmisten kokemukset omasta 

terveydestään, eli koetusta terveydestä, ja terveyspalveluista. Näitä tekijöitä tutkitaan 

sosioekonomisesta näkökulmasta. Sosioekonomiset terveyserot ovat yksi 

yhteiskunnallisen eriarvoisuuden ilmenemismuodoista. Suomessa väestön 

terveydentila on alati parantunut, mutta terveyserot eivät ole kaventuneet, vaan 

pikemminkin kasvaneet. Sosioekonomisia terveyseroja on tutkittu paljon ja sillä 

sosioekonomiset terveyserot ovat käsitteenä tämän tutkielman ytimessä, siihen 

vaikuttavat tekijät on ymmärrettävä perusteellisesti.  

Sosioekonominen tausta on yksi sosiologian pääkäsitteistä. Yhteiskuntateoriat ovat 

moninaistuneet ja esimerkiksi sosioekonomista taustaa koskeva keskustelu ja tutkimus 

on loiventunut vuosien saatossa. Kun sosioekonomista taustaa käyttää teoreettisena 

lähtökohtana, sieltä on poimittava osoittimia, jonka avulla valittua aihetta tutkitaan 

(Rahkonen & Lahelma, 2002, s.19-39). Valitsen tässä tutkimuksessa sosioekonomiseksi 
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osoittimiksi koulutustason sekä elämäntilanteen. Koulutustaso osoittimena 

mahdollistaa eri sosioekonomista ryhmiä edustavien henkilöiden kokemusten vertailun. 

Elämäntilanne taas mahdollistaa koulutustasosta riippumattoman tarkastelun.  

Terveyspalveluiden käyttöaste on yhteydessä koettuun terveyteen sekä 

sosioekonomiseen taustaan. Terveyspalveluita hyödynnetään enemmän ylemmissä 

sosiaaliluokissa verrattuna matalampiin. Keskeinen yhteys terveyspalveluiden ja 

sosioekonomiseen taustan välillä näkyy siinä, millaisia terveyspalveluita eri 

väestöryhmissä käytetään. (Manderbacka ym. 2017.) Ihmisten kokemuksia 

terveyspalveluista on tutkittu Suomessa – sosioekonomisella taustalla sekä 

sosiodemografisilla tekijöillä on löydetty olevan yhteys siihen, minkälaisia kokemuksia 

väestöllä on ollut terveyspalveluista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) seuraa 

säännöllisesti terveydenhuollon asiakaskokemuksia. Vuoden 2017 tulosten mukaan 

naissukupuoli, alhainen koulutustaso sekä pitkäaikaissairaus tai masennus olivat usein 

yhteydessä huonoihin kokemuksiin terveydenhuoltopalveluista. (Aalto ym. 2017.) 

Tutkimuksen edetessä aineistosta nousi esiin muutamia keskeisiä teemoja. 

Elämäntilanteen vaikutus koettuun terveyteen ja kokemuksiin terveyspalveluista oli 

merkittävä – eri elämäntilanteissa olevilla ryhmillä oli erilaisia kokemuksia koetusta 

terveydestä ja terveyspalveluista. Opiskelijoiden koettua terveyttä heikentävät 

psyykkiset ongelmat olivat yksi aineistosta poikkeavasti esiin nouseva teema.  

Psyykkisen koetun terveyden haasteiden yhteydessä erityisesti opiskelijoiden 

kokemukset mielenterveyden hoidosta olivat usein riittämättömiä. Terveyspalveluiden 

käyttökokemuksista positiivisena tekijänä tunnistettiin työterveyshuolto 

palveluntarjoajana ja sen toimivuus.  Myös taloudelliset tekijät vaikuttivat 

terveydenhoitoon hakeutumiseen ja terveydenhoidosta muodostuneisiin kokemuksiin.  

Tutkielman tulokset avaavat koettuun terveydentilaan vaikuttavia tekijöitä eri 

elämänvaiheissa – opiskelijoilla koettuun terveyteen vaikuttaa eri tekijöitä kuin 

työssäkäyvillä. Tämän tutkielman tuloksissa korostuu opiskeluaikaan liittyvät 

epävarmuustekijät ja taloudelliset rajoitteet. Lisäksi tutkielman tulokset valottavat 
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suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän rakennemuutoksia, kokemuksia julkisen ja 

yksityisen terveydenhuollon palveluista sekä niiden välisistä eroista. Erityisesti 

työterveyshuollon rooli terveydenhoidon palveluntarjoajana on kasvanut. Se näkyy 

osaltaan sosioekonomisissa terveyseroissa, erityisesti palveluiden saatavuuden 

suhteen.  

Tutkielman tuloksissa nousi esiin erityisesti koronapandemian negatiiviset vaikutukset 

koettuun terveyteen. Tämä on erityisen kiinnostava teema, sillä koronaviruspandemiaa 

ei käsitelty laadullisen kyselylomakkeen kysymyksissä. Näin syksyllä 2021 eletään 

koronapandemian keskellä. Koronavirus lähti leviämään vuoden 2019 loppupuolella. 

World Health Organization (WHO) julisti koronaviruspandemian alkaneeksi 

maaliskuussa 2020. Tätä maisterintutkielmaa tehdessä pandemia-aika ja poikkeusolot 

ovat olleet väistämättä läsnä, sekä omassa, että tutkimukseen osallistuneiden 

henkilöiden elämässä. Korona-ajalla tarkoitan keväästä 2020 tähän hetkeen asti 

kestänyttä ajanjaksoa, jolloin koronavirus on levinnyt väestön keskuudessa ja siitä on 

seurannut välittömiä vaikutuksia ja toimenpiteitä koko yhteiskunnalle. Korona-ajalla on 

ollut yhteiskunnallisia, taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Oikeastaan tekijää, johon 

korona-aika ei olisi vaikuttanut millään lailla, on hankala tavoittaa. Korona-ajan 

välittömän ajankohtaisuuden vuoksi se näkyi eri tavoin tämän tutkielman aineistossa, 

vaikka siitä ei suoraan kysytty. Useat vastaajat kertoivat korona-ajan heikentäneen 

heidän terveydentilaansa ja elämänlaatuaan. Erityisesti korona-aika näkyi aineistossa 

opiskelijoiden mielenterveyden heikkenemisenä.  

Tutkimusaiheen valintaa johdatti vahva kiinnostukseni sosioekonomisiin terveyseroihin, 

terveyssosiologiaan ja kansanterveystieteeseen. Koettu terveys on yksi keskeisistä 

sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa käytetyistä käsitteistä, joilla voidaan tehdä 

havaintoja terveyden tasa-arvosta. Terveyspalveluiden käyttö ja tyytyväisyys ovat myös 

terveyden tasa-arvon kannalta kriittisiä tutkimuskohteita.  Maisterintutkielman aihetta 

ja menetelmällisiä ratkaisuja ohjasi tavoitteeni saada ihmisten kokemukset 

sosioekonomisista terveyseroista kuuluviin. 
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2 Teoreettiset lähtökohdat 

TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT luvussa käsitellään koettua terveyttä ja 

terveyspalveluita käsittelevää tutkimusta. Aihepiirin keskeistä tutkimusta on tehty sekä 

laadullisessa että määrällisessä muodossa. Luvuissa 2.1 & 2.2 johdatan lukijan 

aihepiiriin ensiksi käsitteellistämällä tutkimuksen kannalta keskeisen termin, 

sosioekonomiset terveyserot. Tämän jälkeen seuraa luvuissa 2.3 & 2.4 koettua terveyttä 

käsittelevä osuus ja luvuissa 2.5-2.7 terveyspalveluita käsittelevä osuus. Luvussa 2.8 

käsittelen mielenterveyttä, jonka jälkeen seuraa pohdintaa koronapandemiasta. 

 

2.1 Sosioekonomiset terveyserot  

Sosioekonomisilla terveyseroilla tarkoitetaan eri väestöryhmien keskuudessa ilmeneviä 

systemaattisia, sosioekonomisista tekijöistä johtuvia terveyseroja. Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos määrittelee sosioekonomisen aseman käsitteen – aineelliset 

hyvinvoinnin voimavarat, tulot, omaisuus sekä asumistaso muodostavat henkilön 

sosioekonomisen aseman. Näihin voimavaroihin vaikuttaa koulutus, ammatti ja asema 

työelämässä (THL, 2019). Nämä sosioekonomiset tekijät, kuten koulutus ja tulot, eivät 

suoraan ole terveyserojen syinä, vaikka sosiaaliluokan ja terveyserojen välillä on 

kausaatio. Sosioekonomiset tekijät voivat vaikuttaa terveyteen heikentävästi tai 

kohentavasti erilaisten vaikutusmekanismien kautta. Esimerkiksi koulutus lisää 

tietotaitoa, joka voi edistää hyvää terveyskäyttäytymistä, ammatti ja ammattiasema voi 

vaikuttaa positiivisesti tai negatiivisesti työoloihin ja niin edelleen.  

Sen lisäksi, että huomioidaan sosioekonomiset mittarit, on terveyseroja käsiteltäessä 

huomioita sosiodemografiset tekijät. Niillä on myös osansa terveydentilan 

muotoutumisessa, sekä ne tarkentavat sosioekonomisen taustan määrittelyä ja 

selitysvoimaa. Erityisesti ikä ja sukupuoli ovat tärkeitä sosiodemografisia tekijöitä, kuin 

myös asumistilanne ja etninen tausta. (Rahkonen & Lahelma, 2002.) Tässä 
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tutkimuksessa sosiodemografisilla tekijöillä on aineiston luonteen vuoksi iso merkitys. 

Sosiodemografiset tekijät esitellään omassa luvussaan. 

Terveyserot ilmenevät objektiivisessa ja subjektiivisessa terveydentilassa, 

sairastavuudessa ja kuolleisuudessa ja ne ovat kehittyneet pitkällä aikavälillä (STM, 

2008).  Yksi konkreettisimmista esimerkeistä sosioekonomisista terveyseroista on 

kuolleisuus. Sosioekonomisilla eroilla kuolleisuudessa viitataan kuolemaan johtaneisiin 

syihin sekä elinikään ja sen odotteeseen.  Useat sosiaalitieteelliset tutkimukset (esim.  

Mackenbach ym. 2008, 2017 & 2019) ovat osoittaneet etenkin Euroopassa alhaisen 

sosioekonomisen aseman olevan yhteydessä ennenaikaiseen kuolemaan, 

menetettyihin ikävuosiin. Parikan ym. (2017) kotimaata koskevat tulokset ovat 

osoittaneet, että ennenaikaiseen kuolemaan johtaa useasti alkoholisyyt, 

verenkiertoelinten sairaudet, syöpäsairaudet sekä tapaturmat, väkivaltaiset syyt ja 

itsemurhat. Erityisesti tuloryhmien kuolleisuuseroja selittivät alkoholisyyt ja 

verenkiertoelinten sairaudet. Matalammissa tuloryhmissä ennenaikaiseen kuolemaan 

liittyvät riskit ja syyt olivat yleisempiä kuin korkeammissa tuloryhmissä muiden kuin 

syöpäsairauksien osalta. Sosioekonominen tausta ilmenee koetussa terveydessä muun 

muassa sairastavuuden, työkyvyn, terveyspalveluiden käyttöasteen ja -tarpeen kautta 

(THL, 2019). 

Terveyden eri osa-alueilla ilmenee systemaattisesti terveyseroja. Samoin kuin 

köyhyyden, terveyserot voidaan jakaa ja tutkia absoluuttisesti ja suhteellisesti. 

Absoluuttinen ja suhteellinen mittaamistapa edellyttävät tietyn alarajan asettamista. 

Esimerkiksi absoluuttista köyhyyttä mitatessa asetetaan köyhyysraja. Absoluuttista 

köyhyyttä mitataan laskemalla köyhyysrajan alapuolella olevien kotitalouksien määrä. 

Suhteellisesta köyhyydestä puhutaan silloin, kun kotitalouden käytettävissä olevat tulot 

ovat heikommat suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan. Esimerkiksi Suomessa 

absoluuttista köyhyyttä on verrattain hyvin vähän, jolloin köyhyydessä on useimmin 

kyse suhteellisesta köyhyydestä. (Moisio, 2006.) Suhteellisia terveyseroja tutkittaessa 

voidaan keskittyä paremmin kuvaamaan terveyserojen syitä sekä esiintymistä, kun taas 

absoluuttisesti tarkastellessa kuvataan tosiasiallisia lukumääriä. Tällaisessa laadullisessa 
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tutkimuksessa tavoitteena ei ole absoluuttisten lukumäärien selvittäminen vaan 

terveyserojen tarkastelu ilmiönä. Toisaalta tämä ei tarkoita sitä, etteikö tässä 

tutkimuksessa olisi hyödyllistä hyödyntää olemassa olevaa absoluuttista tutkimusta, 

sillä se antaa kuitenkin tärkeää tietopohjaa eri sosiaaliluokkien tosiasiallisista tilanteista. 

 

2.2 Terveyserojen taustalla mikro- ja makrotekijät 

Terveyseroja tutkiessa ei ole mutkatonta paikantaa tiettyä rakenteellista syytä tai 

osoittaa jotain spesifiä yksilöstä johtuvaa tekijää. Lähtökohtaisesti voidaan ajatella, että 

terveyserot esiintyvät ja syntyvät sekä makrotasolla, yhteiskuntatasolla, että 

mikrotasolla, yksilötasolla. Hyvinvointia ja terveyttä voi tarkastella halutusta 

painopisteestä ja aiheesta riippuen subjektiivisesta ja objektiivisesta näkökulmasta. 

Subjektiivisia mittareita käytettäessä huomioidaan tutkittava kohde, objektiivisia 

mittareita käytettäessä huomioidaan kohteesta riippumattomat tekijät (THL, 2019).  

Maunu ym. (2016) esittävät, että nykytutkimuksessa terveyseroja pyritään selittämään 

pääasiassa sekä olosuhdeselityksellä että yksilöselityksellä. Palosuo ym. (2006) 

puolestaan esittävät, että terveyserojen kasvualustana on resurssien epätasainen 

jakautuminen yhteiskunnassa. Rahkosen ja Lahelman (2002) mukaan terveyserojen 

laajin kasvualusta on yhteiskunnan makrorakenteet. Kausaatiota sosiaaliluokan ja 

heikon terveyden välillä aiheuttavat esimerkiksi vähäinen koulutus, kuormittava työ, 

suhteellinen köyhyys, huonot asumisolosuhteet, auttavien sosiaalisten verkostojen 

puuttuminen tai vähäisyys sekä epäterveelliset elintavat. Terveysongelmia lisääviä 

elintapoja ovat tupakointi, alkoholinkäyttö runsasmitoitettuna, ylipaino sekä 

puutteellinen tai yksipuolinen ravitsemus. Yleisesti ottaen terveyskäyttäytymisellä on 

iso rooli mikrotason selittäjänä. (Palosuo ym. 2006; Rahkonen & Lahelma, 2002.)  

Edellä listatut syy- ja seuraustekijät kuvaavat aineellisten ja inhimillisten resurssien 

jakautumista väestön kesken. Henkilöt, joilla on vähäisemmät voimavarat ovat 

terveydentilaltaan usein heikommassa asemassa kuin he, joilla on paremmat 
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voimavarat. Näitä kaikkia näkemyksiä yhdistää se, että terveyseroja aiheuttavat sekä 

yksilöstä riippumattomat, että yksilöstä riippuvaiset tekijät. Näitä tekijöitä on edellä 

käsitellyt aineelliset, rakenteelliset ja psykososiaaliset tekijät sekä elintavat ja 

terveyskäyttäytyminen. 

Sekä hyvät että huonot asiat elämässä rakentuvat jo olemassa olevan hyvä- tai huono-

osaisuuden varaan (Berg, 2017). Ongelman ytimenä on se, että erityisesti terveyttä 

heikentävät tekijät kohdistuvat ja kasautuvat helpommin huono-osaisiin ja terveyttä 

edistävät tekijät hyväosaisiin ryhmiin ja yksilöihin. Arkielämän esimerkki hyvää terveyttä 

edistävänä tekijänä on terveysvalistus, jonka tiedetään usein saavuttavan paremmin jo 

valmiiksi omasta terveyden hoidosta ja ylläpidosta tietoisia olevia ihmisiä. Esimerkiksi 

Setälän (2011) mukaan mediassa esitetty terveysvalistus on kohdistettu ja muotoiltu 

pääasiassa niin, että siitä hyötyvät koulutetut, hyväosaiset ihmiset. 

Samankaltaisia huomioita esitetään Hiilamon ym. (2011) kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

huono-osaisuuden ja sairastavuuden kytkennästä. Aineisto koostui muun muassa 

diakoniatyöntekijöiden teemahaastatteluista. Tutkimustulos osoitti, että 

terveysongelmien ja huono-osaisuuden välillä on yhteys. Heikko koettu terveys ja 

huono-osaisuus esiintyvät usein samaan aikaan. Hiilamon ym. pyrkimys oli selvittää 

tämän yhteyden taustalla olevia prosesseja ja tekijöitä. Hiilamon ym. yksi pääteesi 

kyseisessä artikkelissa oli: ”Köyhyys sairastuttaa ja sairaus köyhdyttää”. Köyhyys voi 

konkreettisesti johtaa heikkoon terveyteen sekä ylläpitää sitä. Turvalliseen asumiseen, 

terveyspalveluihin, apuvälineisiin, lääkkeisiin, monipuoliseen ravitsemukseen, 

harrastuksiin ja moneen muuhun terveyttä edistävään ja ylläpitävään elämän 

peruspilariin tarvitsee riittävät rahalliset resurssit.  

Terveyspalvelut ovat keskeinen makrotason tekijä terveyden hoidossa ja ylläpidossa. 

Hiilamon ym. artikkelin perusteella terveyspalveluiden rooliin terveyserojen synnyssä ja 

ylläpidossa ei ole kiinnitetty tutkimuksissa riittävästi huomiota. Diakoniarahaston 

avustushakemuksista kävi ilmi, että este hoitoon hakeutumiselle tai hoidon 

noudattamiselle voi yksinkertaisuudessaan olla raha – tarvittavaa hoitoa ei hankinta, tai 
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tarvittavia reseptilääkityksiä ei haeta. Hoitoon hakeutumisen lisäksi huono-osaisilla oli 

kokemuksia siitä, että hoidon laatu ja riittävyys ei vastannut tarvetta riittävällä tavalla. 

Etenkin erikoissairaanhoidon lähetteiden saamisessa oli vaikeuksia.  

Vastaavia tuloksia terveysongelmien ja huono-osaisuuden välisestä yhteydestä on 

saanut myös Manderbacka ym. (2006, s.42-56 & 2017). Näiden tulosten mukaan 

esimerkiksi riittävän hoidon eriytyminen on ongelma. Yksityiset lääkäriasemakäynnit 

ovat usein erikoislääkärikäyntejä, kun taas julkisella puolella erikoislääkärille pääsy 

edellyttää erillistä lähetettä, jolloin riittävän hoidon saanti vaikeutuu. Myös terveyden 

kokonaisvaltaisen ja pitkäjänteisen hoitamisen puute terveydenhoidossa tunnistettiin 

ongelmaksi. Nämä tutkimustulokset tukevat ajatusta siitä, että terveyserojen keskiössä 

on siis huono-osaisuuden kasaantuminen sekä mikro- että makrotasoilla. 

 

2.3 Koettu terveys 

Koettu terveys tarkoittaa henkilön subjektiivista kokemusta omasta terveydentilastaan. 

Koettua terveyttä käsitteenä voi tulkita myös terveyden itsearviointina. Koettu terveys 

on paljon käytetty indikaattori terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa. Koetun 

terveydentilan selvittämiseen on useasti käytetty viisiportaista itsearviointia, jossa 

vastaajaa pyydetään arvioimaan oma terveydentilansa asteikolla 1 (erittäin huono) – 5 

(erittäin hyvä). Vaikka koettu terveys on yksi terveystutkimuksen indikaattoreista, 

tarkoittaa se henkilön ilmaisemaa kokemusta omasta yleisestä terveydentilastaan. 

Tässä tutkielmassa pyritään keskittymään nimenomaan kokemuksiin koetusta 

terveydentilasta ja kokemuksen muodostumiseen johtaneisiin tekijöihin.    

Koetussa terveydentilassa on muiden terveyserojen tavoin sosioekonomisia eroja. 

Koettu terveys on tutkitusti huonompi matalasti koulutetuilla henkilöillä sekä 

henkilöillä, joilla on matala tulotaso henkilöillä verrattuna henkilöihin, jotka ovat 

korkeammin koulutettuja ja joilla on korkeampi tulotaso. THL:n tutki koulutustason ja 

koetun terveyden välistä yhteyttä Suomessa vuosina 2011-2021. Aineistosta käy ilmi, 
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että matalan koulutustason osuus erottuu selvästi keskitason- ja korkean koulutustason 

vastaajista heikommalla koetulla terveydellä. Samalla keskitasoisen tai sitä huonomman 

koetun terveyden osuus on laskenut kaikissa koulutustason mukaisissa ryhmissä. 

(Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi, 2021.) Koettu terveys muiden terveyserojen 

tavoin on muuttuvainen suhteessa eri osoittimien muuttumiseen. Sosioekonomisen 

tilanteen muuttuessa myös koettu terveys yleensä paranee tai heikkenee (Karvonen ym. 

2019). 

 

2.4 Fyysinen ja psyykkinen koettu terveys 

Tässä tutkimuksessa on haluttu tarkentaa koettua terveyttä erottelemalla käsite 

fyysiseen ja psyykkiseen koettuun terveyteen. WHO:n vuosikymmenien takainen 

määritelmä terveydestä kuului näin: ”Terveyttä on täydellinen fyysinen, henkinen ja 

sosiaalinen hyvinvointi”. Tämän määritelmän mukaisesti harva ihminen, riippumatta 

iästä, sukupuolesta, sosioekonomisesta taustasta tai terveyskäyttäytymisestä olisi 

terve. Näin WHO määritteli terveyden vuonna 1948 (WHO, 2006).  

Nykyään terveyden määritelmä on dynaamisempi ja joustavampi. Vuonna 2011 

hollantilainen, mittava asiantuntijaryhmä julkaisi uuden määritelmän terveydestä, jota 

on sittemmin siteerattu laajasti. ”The ability to adapt and to self manage" määritelmän 

mukaan terveys on kykyä sopeutua ja selviytyä, ja hallita omaa terveyttään (Huber ym., 

2011). Jos terveyttä tarkastellaan jälkimmäisen määritelmän mukaisesti, koettu terveys 

saa nähdäkseni merkittävän roolin. Terveys olisi näin ollen sellainen tila, jonka ei tarvitse 

olla täydellinen mutta tila, johon on sopeuduttu, ja sen kanssa pärjätään. ”Ei tarvitse 

olla terve, ollakseen terve” oli lääketieteen emeritusprofessori Jorma Palon motto. 

Terveys olisi näin ollen subjektiivinen tila, jonka hyvyyden tai huonouden määrittelee 

henkilö itse.  

Toisaalta on aiheellista pohtia, voiko terveyden määrittämistä jättää yksin yksilön omiin 

käsiin. Amélie Quesnel–Vallée pohti vuonna 2007 sitä, missä määrin koettu terveys on 
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yhteydessä ”oikeaan”, objektiiviseen terveyteen. Quesnel-Valléen mukaan koetun 

terveyden itsearviointi on erinomainen keino terveyden ja siihen vaikuttavien tekijöiden 

tutkimiseen. Silti valikoitumiseen ja vastaajia ohjaaviin taustatekijöihin tulisi kiinnittää 

enemmän huomioita, jotta itsearvioitu koettu terveys olisi luotettavampi väline. Myös 

Macintyre ym. (2005) tutkivat sosioekonomisten tekijöiden vaikutusta siihen, miten 

yksilöt vastaavat itsearvioitua terveyttä koskeviin kysymyksiin. Tässä tapauksessa 

hypoteesina oli, että heikommassa sosioekonomisessa asemassa olevat vastaajat 

määrittäisivät terveyden tai sairauden eri tavalla kuin paremmassa sosioekonomisessa 

asemassa olevat vastaajat. Tämän kaltainen tulkintaero voisi johtaa siihen, että tulokset 

olisivat liiallisen subjektiivisuuden vuoksi epäluotettavia. Macintyren ym.  tutkimuksen 

mukaan merkittävää eroa sosioekonomisten ryhmien välillä ei kuitenkaan ollut, ja 

erilaisilta väestöryhmiltä voi jatkossakin kysyä koetusta terveydestä. 

Koettu terveys on sosiologisesti kiinnostava ilmiö osana sosioekonomista 

terveystutkimusta. Koettu terveys on terveyssosiologisessa tutkimuksessa oivallinen 

lähestymistapa terveyden tutkimiseen, sillä kokemus omasta koetusta terveydestä ja 

sen määritteleminen on riippumatta viisiportaisesta asteikosta henkilön omassa 

määrittelyvallassaan. 

 

2.5 Terveyspalvelut Suomessa 

Julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat yksi Pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin 

keskeisiä pilareita. Yksi näistä palveluista on julkinen terveydenhuolto. Julkinen 

terveydenhuolto on keskeinen palvelu väestön terveyden ylläpidon ja kohentamisen 

suhteen, jonka lisäksi julkinen terveydenhuolto ehkäisee väestön terveyseroja. 

(Andersen, 2008.) Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä perustuu valtion tukemaan 

julkiseen terveydenhuoltoon, jonka järjestämisvelvollisuus on Terveydenhuoltolain 

(2010/1326) mukaan kunnilla. Kunnallista perusterveydenhuoltoa on kuitenkin 

enenevissä määrin täydennetty yksityisillä terveydenhuoltopalveluilla, joita kunnat 



 

 

 

12 

 

voivat ostaa. Työturvallisuuslakiin (2002/738) perustuva työterveyshuolto on Suomessa 

laajasti käytössä. Työterveyshuolto on useimmiten yksityisten lääkäriasemien 

implementoimaa. Lisäksi monet yksityiset terveyspalvelut tarjoavat hoitoa suoraan 

yksityisasiakkaille omakustanteista maksua vastaan. Sosiaali- ja terveysministeriön 

(2020) mukaan noin neljännes terveys- ja sosiaalipalveluista toteutuu yksityisten 

palveluntarjoajien piirissä. 

Terveyserojen yksilötason syitä on tutkittu paljon. Terveyspalveluilla on merkittävä rooli 

terveyseroja selittävänä makrotason tekijänä. Terveyspalvelut ovat käyneet 2000-luvun 

aikana läpi merkittävää rakenneuudistusta – yksityisten terveyspalveluiden määrä on 

lisääntynyt ja työterveyshuollon osuus kaikesta terveydenhuollosta on kasvanut.  

Työterveyslaitos julkaisi vuonna 2015 kattavan selvityksen työterveyshuollon 

merkityksestä ja 2000-luvun aikana tapahtuneista rakennemuutoksista (Lappalainen 

ym., 2016). Selvityksestä käy ilmi, että työterveyshuollon käyttö on lisääntynyt, kuten 

sen käytössä olevat resurssit. Vuonna 2015 työterveyshuollon piirissä oli 1,99 miljoonaa 

suomalaista henkilöasiakasta, joista yli puolet asioi yksityisissä lääkärikeskuksissa. 

Työterveyslaitoksen vuoden 2018 vastaavanlaisessa selvityksessä ei esiintynyt 

merkittäviä muutoksia edellä mainittuihin lukuihin (Takala ym. 2018). Työterveyshuolto 

siis kattaa noin kolmanneksen Suomen väestöstä.  

Kallio (2008) tutki yksityisten lääkäripalveluiden käyttöä ja siihen liittyvää ideologiaa 

Suomessa. Jo vuosikymmen sitten oli havaittu, että julkisia ja yksityisiä palveluita oli 

alettu käyttämään enenevissä määrin rinnakkain. Lisäksi havaittiin pieni joukko 

pääasiassa hyväosaisia ihmisiä, jotka eivät käyttäneet julkisia palveluita lainkaan. Myös 

Tilastokeskus tiedotti vuonna 2006 yksityisten terveydenhuollon palveluntarjoajien 

määrän lisääntymisestä (Niskanen, 2006). Työterveyspalveluiden aktiivinen käyttö sekä 

lisääntynyt yksityisten terveydenhuoltopalveluiden käyttö ovat oleellisia tekijöitä, sillä 

terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenne on suoraan yhteydessä 

sosioekonomisiin ja sosiodemografisiin tekijöihin. Esimerkiksi työttömyys johtaa 

työterveyshuollon ulkopuolelle jäämiseen ja usein pienentyviin tuloihin, joka voi 
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vaikeuttaa yksityisten terveydenhoitokulujen maksamista. Nämä tekijät taas 

heikentävät hoitoon pääsyä. 

Suomalaista julkista terveydenhuoltojärjestelmää on pidetty kansainvälisesti 

laadukkaana. Kansainvälisen Global Burden of Disease –tutkimusryhmän vuonna 2018 

julkaistujen kattavien tutkimustulosten mukaan Suomella on maailman kuudenneksi 

paras julkinen terveydenhuoltojärjestelmä (GBD 2016 Healthcare Access and Quality 

Collaborators, 2018). Vertailussa käytettiin indeksiä, joka mittasi terveydenhuollon 

saatavuutta ja saadun terveydenhoidon laatua. HUS:in entinen toimitusjohtaja Aki 

Linden kommentoi edellä mainittua tutkimusta vuonna 2018 seuraavasti: ”Olemme nyt 

Suomessa saavuttaneet parhaimman ja tehokkaimman terveydenhuoltojärjestelmän, 

minkä ihmiskunta on missään ikinä saavuttanut. Missään muussa maassa ei ole koskaan 

päästy tällaiseen kattavuuteen, tehokkuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja laatuun näin 

edullisilla kustannuksilla.” Tasa-arvoisella ja kaikille saatavilla olevalla julkisella 

terveydenhuoltojärjestelmällä on keskeinen merkitys terveyden eriarvoistumisen 

ennaltaehkäisyssä ja kaventamisessa. Vaikka julkinen terveydenhuolto on etenkin 

saavutettavuuden näkökulmasta eriarvoisuutta vähentävä tekijä, ei sitä voi luonnehtia 

täysin ongelmattomaksi. Palveluiden eriytymisestä huolimatta, yksityisten 

terveydenhuoltopalveluiden ja työterveyshuollon käytön kasvu purkaa painetta 

julkiselta terveydenhuollolta. Jos suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä on 

kansainvälisesti vertaillen huipputasoa, miksi maan sisällä kasvaa kiihtyen terveyden 

eriarvoisuus. 

 

2.6 Käänteisen hoivan laki 

Suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä eriarvoisuutta aiheuttaa ennen kaikkea 

palvelujen saatavuudessa olevat erot. Julian T. Hart määritteli vuonna 1971 sittemmin 

paljon käytetyn käsitteen “The inverse care law”. Niin sanottu Käänteisen hoivan laki 

näkyy kun, paremmin toimeentulevat, terveemmät ihmiset käyttävät terveyspalveluita 
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enemmän kuin heikommin toimeen tulevat vähemmän terveet ihmiset.  Hartin mukaan 

käänteisen hoivan laki toteutuu enimmillään silloin, kun terveyspalvelut ovat 

yksityistetty ja vähiten silloin, kun ne ovat julkisen talouden varassa. Toisin sanoen, 

silloin, kun julkinen terveydenhuolto on voimissaan ja väestö käyttää sitä pääasiallisena 

palveluntarjoajana, riski käänteiselle hoivalle on pienempi. Esimerkiksi Kinnusen ym. 

(2004) mukaan työttömät ja muut työterveyshuollon piirin ulkopuolelle jääneet ovat 

useammin terveydentilaltaan heikommassa asemassa, verrattuna työssä käyviin, joilla 

taas on useammin enemmän resursseja terveytensä hoitoon ja ylläpitoon. 

Edellä mainitun Global Burden of Disease –tutkimusryhmän tutkimuksen mukaan 

Suomen julkinen terveydenhuoltojärjestelmä oli vuonna 2018 yksi maailman parhaista. 

Kuitenkin vuonna 2004 Suomi sai huonoimman tuloksen OECD-maiden sisäisessä 

vertailussa terveydenhoidon tasa-arvoisuudessa. Tämä johtui nimenomaan käänteisen 

hoivan laista. OECD:n selvityksen mukaan, Suomessa oli epätasa-arvoisin pääsy 

lääkärille kaikista OECD-maista. Syy tälle johtuu työterveyshuollon ja yksityisten 

palveluntarjoajien käytöstä johtuvista eroista. (Van Doorslaer ym. 2004.) Toisin sanoen, 

vaikka suomalainen julkinen terveydenhuoltojärjestelmä olisi suhteellisesti maailman 

parhaimmistoa saatavuuden ja saadun hoidon laadun näkökulmasta, on otettava 

huomioon julkisen terveydenhuollot ulkopuoliset terveydenhuollon rakenteet.  

Tässä katsauksessa korostuu terveydenhuollon eri palveluntarjoajien käytön 

eriytyminen. Toinen näkökulma on julkisen terveydenhuollon sisäiset haasteet ja 

eriarvoisuus. Kangas ja Blomgren (2014) tutkivat syitä Suomen verrattain suuriin 

sosioekonomisiin terveyseroihin vertailemalla sosioekonomisia terveyseroja 

kuudessatoista Euroopan maassa. He lähtivät käsittelemään sitä kolmesta 

näkökulmasta: 1. väestön tuloerot selittävänä tekijänä 2. terveyspalveluiden 

saatavuudessa olevat erot selittävänä tekijä sekä 3. terveydenhuollon budjetti 

suhteessa väestöön selittävänä tekijä.  

Tutkimuksen kolmesta näkökulmasta, Suomen julkisen terveydenhuollon budjetin 

suuruus suhteessa väestöön vaikutti olevan merkittävin tekijä sosioekonomisten 
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terveyserojen taustalla. Vähiten painoarvoa oli väestön tuloeroilla, mikä on 

ymmärrettävää, sillä Suomessa tuloerot ovat paljon pienemmät kuin väestön 

terveyserot. Kankaan ja Blomgrenin tutkimuksen mukaan terveyspalveluiden 

saatavuudessa olevat erot eivät suoraan saaneet merkittävää tukea sosioekonomisia 

terveyseroja selittävänä tekijänä. Kankaan ja Blomgrenin tulosten mukaan julkisen 

terveydenhuollon budjetti suhteessa väestöön näkyy väistämättä julkisten 

terveydenhuoltopalvelujen riittävyydessä. Suomen julkisen terveydenhuollon budjetti 

oli muihin tutkittuihin hyvinvointivaltioihin verrattuna pieni, jonka lisäksi julkisen 

terveydenhuollon budjetin allokointi ei välttämättä tue parhaalla mahdollisella tavalla 

terveyserojen kitkemistä. Voisi tulkita, että suhteellisen pienellä budjetilla toimiva 

julkinen terveydenhuolto ei yksinään vastata olemassa olevaan hoitotarpeeseen.  

Kallio (2006) tiivistää ansiokkaasti sen paradoksin, että etenkin rinnakkainen julkisten ja 

yksityisten palveluiden käyttö pelaa niiden pussiin, joilla tilanne on valmiiksi hyvä. Tämä 

johtuu siitä, että työssäkäyvät tai hyvätuloiset henkilöt voivat hyödyntää yksityisiä 

palveluita nopealla aikataululla ja saada sitä kautta lähetteitä julkiselle puolelle 

esimerkiksi erikoissairaanhoitoon. Tämä aiheuttaa tilanteen, jossa jo valmiiksi hyvässä 

asemassa olevat ihmiset, joiden terveydentila on lähtökohtaisesti parempi, hyötyvät 

terveydenhuoltojärjestelmästä eniten. 

 

2.7 Koettu terveys ja terveyspalveluiden käyttökokemus 

Xiao ja Barber (2008) tutkivat yhdysvaltalaisessa tutkimuksessaan, miten koettu terveys 

vaikuttaa väestön tyytyväisyyteen terveyspalveluihin. He tutkivat tätä erottelemalla 

kolme dimensiota; tyytyväisyys terveyspalveluiden saatavuuteen, palveluntarjoajaan 

sekä terveydenhoidon laatuun. Ne ihmiset, jotka arvioivat oman terveytensä hyväksi, 

olivat lähtökohtaisesti tyytyväisempiä terveyspalveluihin kaikkien edellä mainittujen 

dimensioiden suhteen. Toisin sanoen, mitä parempi koettu terveys henkilöllä on, sitä 

tyytyväisempi hän on terveyspalveluihin. Näihin molempiin aiheisiin – koettuun 
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terveyteen ja tyytyväisyyteen – vaikuttavat sosioekonomiset- ja sosiodemografiset 

tekijät.  

Seuraavat tekijät nousivat tutkimuksessa erityisesti esiin; ikä, perhestatus, koulutus- ja 

tulotaso, sairausvakuutus, mielenterveys sekä hoidettavan terveysongelman tuoreus. 

Edellä mainitut tekijät vaikuttavat koettuun terveydentilaan. Terveyspalveluiden 

saatavuuteen liittyvä tyytyväisyys oli hyvän koetun terveyden lisäksi yhteydessä etenkin 

avioliitossa elämiseen, korkeaan koulutus- ja tulotasoon sekä siihen, että henkilö kokee 

tulevansa kuulluksi potilaana. Lisäksi sairausvakuutuksen piiriin kuuluminen sekä hyvä 

mielenterveys olivat yhteydessä parempaan terveyteen ja tyytyväisyyteen. 

Myös kotimaisten tutkimustulosten (Aalto ym. 2017; Nguyen & Seppälä, 2014, s. 199-

201) mukaan kattavampi pääsy terveydenhuoltopalveluihin johtaa korkeampaan 

tyytyväisyyteen. Sekä Xiaon ja Barberin että Aallon ym. tutkimustulosten mukaan 

huomattavasti tyytyväisempiä terveydenhuollon laatuun olivat ne henkilöt, jotka 

käyttivät erikoislääkäreiden palveluja yleislääkäreiden sijaan.  

Hyvän koetun terveyden ja tyytyväisyyden välillä oleva yhteys ei ole tyhjentävä tulos. 

Xiaon ja Barberin (2008) tutkimustulosten mukaan parempi terveys johtaa siihen, että 

henkilö tarvitsee todennäköisesti vähemmän erilaisia terveyspalveluita. Vastaavasti 

useammin sairasteleva henkilö, kuluttaa terveyspalveluita enemmän, ja siten 

todennäköisesti myös kohtaa tyytymättömyyttä aiheuttavia tilanteita useammin. 

Suomessa on taas toisenlainen tilanne liittyen nimenomaan käänteisen hoivan lakiin, 

jonka vuoksi terveydenhuoltopalveluita eniten tarvitsevat ihmiset hyödyntävät niitä 

vähiten. Lisäksi terveyden ja tyytyväisyyden välistä yhteyttä voidaan kyseenalaistaa sillä, 

että usein terveemmät henkilöt, jotka kuluttavat terveyspalveluja, saattavat rinnastaa 

heidän hyvän terveytensä olevan osittain seurausta hyvästä terveyspalvelusta. 

Vastaavista vähemmän terveet henkilöt saattavat rinnastaa heidän heikon terveyden 

johtuvan huonoista terveyspalveluista. 
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2.8 Mielenterveyden sosioekonomiset ulottuvuudet 

Tässä tutkimuksessa nousi aineiston analysointivaiheessa esiin mielenterveysongelmien 

ja psyykkisen terveyden merkittävä rooli koetussa terveydessä ja terveyspalveluiden 

käytössä. Mielenterveyshäiriöiden diagnostiikka on vakiintunut ja luotettavaa 

tutkimusta on tehty runsaasti. Pirkolan (2016) mukaan vuosittain noin 30 prosenttia 

väestöstä saa diagnoosin jonkinlaisesta mielenterveyshäiriöstä – koko elämänsä aikana 

jo noin puolet. Monet muut tutkimukset puoltavat Pirkon tuloksia – esimerkiksi 

sosiologi Ilpo Helén kirjoitti vuonna 2010 samaiseen Sosiaalilääketieteelliseen 

aikakausilehteen masennuksen olevan yksi suomalaisten kansantaudeista. Sitä ennen 

WHO (2001) ennusti, että vuoteen 2020 mennessä masennus olisi maailman toisiksi 

yleisin kansantauti. 

Mielenterveyshäiriöiden tiedetään puhkeavan usein jo nuoruudessa. Marttunen ym. 

(2013) sekä Mustonen ym. (2013) ovat tutkineet nuoruusajan mielenterveyshäiriöitä. 

Mielenterveyshäiriöistä kolme neljästä puhkeaa alle 24-vuotiaana. Näistä kolmannes 

puhkeaa jo alle 14-vuotiaana. Noin neljännes nuorista kärsii jostain 

mielenterveyshäiriöstä. Nuoruuteen ja varhaisaikuisuuteen kuuluu niin yksilö- kuin 

ympäristökohtaisia muutoksia. Murrosiän biologiset muutokset, tunteiden 

säätelykyvyt, aivojen kehitys ja muut ikävaiheeseen kuuluvat tekijät yhdistyvät 

ulkopuolelta tuleviin elämänmuutoksiin. Ikävaiheeseen kuuluu itsenäistyminen ja 

vanhemmista irtaantuminen, minäkuvan ja identiteetin hakeminen, sosiaalisten 

suhteiden muodostaminen ja valmistautuminen aikuisuuteen.  (Fröjd ym. 2007; 

Marttunen ym. 2013; Mustonen ym. 2013.)  

Myös Jaana Suvisaari tutkimusryhmineen tutki suomalaisten nuorten aikuisten 

mielenterveysongelmia vuonna 2009. Heidän tutkimuksessaan nuoriksi aikuisiksi 

luokiteltiin 19-34-vuotiaat. Tämä on samantyyppinen ikähaarukka, kun tässä 

tutkielmassa käyttämäni ”nuorten aikuisten” ryhmä. Tutkimustuloksen mukaan 40 

prosenttia nuorista aikuisista kärsii tai on kärsinyt jostain mielenterveyden häiriöistä, 

yleisemmin masennuksesta, päihdehäiriöistä ja ahdistuksesta. Eri häiriöt ovat usein 
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päällekkäisiä. Naiset kärsivät useammin niin sanotuista sisäänpäin kääntyneistä 

mielenterveyshäiriöistä, kuten masennuksesta ja ahdistuksesta. Miehet taas kärsivät 

naisia useammin ulospäin suuntautuvista ongelmista, kuten käytös- ja päihdehäiriöistä. 

Nuorten aikuisten mielenterveysongelmat haittaavat merkittävästi opiskelu- ja 

työkykyä. (Suvisaari ym. 2009; Marttunen ym. 2013 & Mustonen ym. 2013.)  

Mielenterveysongelmia ennustavat muutkin tekijät, kuin biologiset muutokset ja 

nuoruuteen kuuluvat elämäntapahtumat ja -muutokset. Pirkolan (2016) mukaan 

mielenterveysongelmien taustalla on usein yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Eri 

tekijöiden välillä on jonkin verran sukupuolivaihtelua. Mustosen ym. (2013) 

seurantatutkimuksen tulosten ja Appelqvist-Schmidlechnerin ym. (2019) tutkimuksen 

mukaan aikuisiän mielenterveysongelmien ennusteeseen vaikuttaa nuoruuden 

mielenterveysongelmien lisäksi sosioekonomisia ja sosiodemografisia tekijöitä. 

Nuoruudessa mielenterveyteen vaikuttaa heikentävästi vanhempien ero tai 

perhesuhteiden hajanaisuus, vanhempien työttömyys, matala koulutus- ja tulotaso.  

Iän myötä mielenterveyttä heikentävät tekijät muuttuvat hieman, esimerkiksi 

lapsuudenperheen perherakenteen merkitys pienenee. Kuitenkin, monesti samat 

tekijät johtavat mielenterveysongelmien alkamiseen, jatkumiseen, tai uusiutumiseen 

aikuisiässä. Aikuisväestössä mielenterveyden ongelmien sosioekonomiset tekijät 

näkyvät muun muassa vakavien mielenterveysongelmien, kuten psykoosisairauksien ja 

vakavan masennuksen kasaantumisena usein alimpiin koulutus- ja tuloryhmiin. Etenkin 

työttömyys näyttäisi lisäävän mielenterveysongelmien riskiä merkittävästi. (Ostamo ym. 

2007, s.87-95.)    Toisaalta, lievät mielenterveyshäiriöt voivat olla jopa päinvastaisesti 

yleisempiä hyvässä sosioekonomisessa tilanteessa olevilla (mt.).  

Nämä kotimaiset tutkimustulokset puoltavat jo edellä mainittua THL:n tutkimustulosta 

siitä, että suomalaiset nuoret aikuiset kärsivät elämäntilanteesta riippumatta yhtä 

paljon mielenterveysongelmista. Nuoruusiän mielenterveysongelmat ennustavat niitä 

myös aikuisuudessa. Olen kiinnostunut tästä jatkumosta, sillä ikä on usein yhteydessä 

tiettyyn elämäntilanteeseen. Tässä tutkimuksessa keskeisimmiksi elämäntilanteiksi, 
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pääasialliseksi toiminnaksi vastaushetkellä, on noussut työssäkäynti ja opiskelu. 

Opiskelu pääasiallisena toimintana painottuu selvästi nuoreen aikuisuuteen. 

Opiskelevien osuus ikäluokasta laskee lineaarisesti iän myötä. Sekä opiskelu 

elämänvaiheena että mielenterveysongelmien puhkeaminen tai oireilu alkavat usein siis 

ennen 24 vuoden ikää.  

On kiinnostavaa, että keräämässäni aineistossa nimenomaan opiskelevat vastaajat 

kertoivat kokemastaan heikosta psyykkisestä terveydestä. Suurin osa näistä vastaajista 

oli nuoria aikuisia. Toisaalta, aineistossa saman ikäiset työssäkäyvät nuoret aikuiset 

kertoivat koetusta terveydestään lähes päinvastaisia havaintoja. Miksi keräämässäni 

aineistossa nimenomaan opiskelevien nuorten aikuisten psyykkinen koettu terveys on 

heikko? Kaikkien tässä luvussa mainittujen julkaisujen mukaan, ennaltaehkäisyyn 

painottavat toimet olisivat paras keino ehkäistä mielenterveysongelmien pahenemista 

ja niiden yhteiskunnallisia seurauksia. 
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3 Tutkimusasetelma ja -menetelmät 

TUTKIMUSASETELMA JA -MENETELMÄT luvussa käsitellään maisterintutkielman 

tutkimusasetelmaa ja -menetelmää. Luvussa 3.1 kerron tutkimuksen tarkoituksesta ja 

esittelen tutkimuskysymykset. Luvuissa 3.2 esittelen keräämäni tutkimusaineiston ja 

käyttämäni aineistonkeruumenetelmän. Luvussa 3.3 kerron tutkimuksen 

metodologisista ratkaisuista. Tutkimuksessa on käytetty Mixed Methods Research 

(MMR) -lähestymistapaa ja aineistoa on analysoitu teoriaohjaavan sisällönanalyysin 

periaatteiden mukaisesti. Luvussa 3.4 esittelen kyselylomakkeen sisällön ja luvussa 3.5 

käsittelen tutkimuksen eettisyyttä ja tutkimusprosessissa käyttämiäni eettisiä 

periaatteita. 

 

3.1 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen lähtökohdat 

Tutkimusaiheen valinta oli selkeä. Olin päättänyt jo kandidaatintyön jälkeen, että 

maisterintutkielmassa haluan tutkia sosioekonomisia terveyseroja. Kandidaatintyössä 

sivusin tätä teemaa myös. Sosioekonomisista terveyseroista on runsaasti tutkimusta ja 

aihetta voisi tutkia lukemattomista näkökulmista. Maisterin tutkielman luonteeseen 

kuuluu aiheen rajaus.  Päädyin lopulta valitsemaan kaksi keskeistä käsitettä: koettu 

terveys ja terveyspalvelujen sosioekonomiset erot. Tuntuu luonnolliselta lähestyä 

koetun terveyden sosioekonomisuutta kokemuksien kautta, sillä sekä koettu terveys 

että sosioekonominen tausta voivat määrittyä eri henkilöillä eri tavoin riippuen heidän 

kokemuksistaan.  

Kokevatko ihmiset sosioekonomisen aseman ja sosiodemografisten tekijöiden 

vaikuttavan heidän koettuun terveyteen? Millä tavoin se näkyy? Terveyspalvelujen 

eriytyminen ja käänteisen hoivan laki oli ajatuksissani tutkimuksen lähtökohtia 

pohtiessani. Tätäkin asiaa tuntui luonnolliselta lähestyä kokemusten näkökulmasta. 

Millaisia kokemuksia ihmisillä on terveyspalveluiden saatavuudesta, riittävyydestä ja 
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laadusta? Miten heidän sosioekonominen ja sosiodemografinen taustansa ilmenee 

näissä kokemuksissa? Kokevatko he, että sosioekonomiset ja sosiodemografiset tekijät 

vaikuttavat heidän terveyteensä ja terveyden hoitoonsa?   

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1. Miten sosioekonomiset ja sosiodemografiset tekijät ilmenevät koetussa 

terveydentilassa? 

2. Miten sosioekonomiset ja sosiodemografiset tekijät ilmenevät 

terveyspalveluiden käyttökokemuksissa? 

 

3.2 Tutkimusaineisto 

Tutkimusaineisto koostuu keräämästäni laadullisesta kyselyaineistosta. Jaoin Google 

Forms -alustalla tehdyn kyselylomakkeen Facebookissa ”Valtsika-yhteisö” -ryhmässä, 

jossa on noin kaksi tuhatta jäsentä. Valtsika-yhteisö on Helsingin yliopiston 

valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden, alumnien ja henkilökunnan Facebook-

ryhmä, jossa jaetaan vapaamuotoista sisältöä aina kaikille avoimista 

tapahtumakutsuista haalarimerkkien myynti-ilmoituksiin. Lisäksi pyysin lähipiiriäni 

jakamaan kyselyä eteenpäin esimerkiksi WhatsAppin välityksellä. En tiedä varmaksi, 

kuinka moni vastaajista on päätynyt vastaamaan kyselyyn Valtsika-yhteisön kautta ja 

kuinka moni muuta kautta. Oletan, että valtaosa vastaajista on nimenomaan Valtsika-

yhteisön jäseniä. Kyselyyn vastasi 38 henkilöä. Tähän määrään kuuluu kaikki kyselyyn 

osallistuneet vastaajat, josta on poistettu mm. kahteen kertaan tallennetut vastaukset 

ja vastaukset, joissa esimerkiksi iäksi oli vastattu kaksi eri lukua.  

Tutkimuskysely toteutettiin Google Forms -alustalla, joka on käyttäjäystävällinen ja 

helppokäyttöinen. Google Forms on maailmanlaajuisesti käytetty ja suosittu 

kyselyalusta niin henkilökohtaiseen kuin työhön liittyvään käyttöön, mikä teki siitä 

luotettavan valinnan aineiston keräämiseen. Kyselylomakkeen linkin jakaminen eri 

kanavilla oli vaivatonta ja kyselyyn oli mahdollista vastata helposti eri mobiililaitteilla.  
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Kyselylomake (ks. Liite 1) oli jaettu kolmeen osaan, jotka oli otsikoitu seuraavalla tavalla: 

1. Taustatietoja 2. Koettu terveys 3. Terveyspalvelut. Kysymyksiä oli kaikkiaan 16 

kappaletta. Kyselyssä vastaajat arvioivat ja kuvailivat erilaisia omaan terveydentilaansa 

sekä terveyspalveluihin liittyviä tekijöitä monivalintakysymyksillä ja avoimilla 

vastauksilla. Useimmista kysymyksistä oli kysytty sekä aihepiiriin johdattava 

monivalintakysymys, että avoimen kommentin mahdollistava kysymys. Esittelen 

kyselylomakkeen sisällön tässä jaksossa luvussa 3.4. Laadullinen kyselylomake. 

Valitsin laadullisen kyselyaineiston aineiston keruumenetelmäksi useasta eri syystä. 

Kiinnostukseni kokemuksellisuuteen, ja tutkittavan ilmiön ymmärtämiseen käsitysten ja 

merkitysten kautta ohjasi laadullisen tutkimusmenetelmän valintaan. Halusin yhdistää 

kokemuksien tutkimiseen sosioekonomiset ja sosiodemografiset taustamuuttujat. 

Tämä vaati aineistolta enemmän vastaajia, kun mitä olisin esimerkiksi haastatteluilla 

pystynyt hankkimaan.  

Harrie Jansen (2010) käsitteli laadullisen kyselylomakkeen paikkaa sosiaalitieteellisessä 

tutkimuksessa. Jansen kuvaili, miten laadullinen kyselytutkimus eroaa kvantitatiivisesta 

kyselystä. Laadullisessa kyselytutkimuksessa pyritään yleistettävien tulosten sijaan 

määrittelemään tietyn aiheen diversiteettiä. Laadullisen kyselytutkimuksen tavoite ei 

ole määritellä tutkittavan ilmiön yleisyyttä, jakautumista tai esiintyvyyttä. Sen sijaan 

halutaan tarkastella, miten tutkittava ilmiö ilmenee tutkimukseen osallistuneiden 

vastaajien keskuudessa.  Tämän tutkielman kohdalla se tarkoittaa sitä, että pyrin 

laadullisen kyselylomakkeen avulla selvittämään, miten tutkittavassa ilmiössä ilmenee 

sosiodemografinen ja sosioekonominen monimuotoisuus.  

Fink käsittelee teoksessaan The Survey Handbook (2003, s.61-66) laadullisen 

kyselyaineiston etuja ja rajoitteita. Finkin mukaan laadullisen kyselyaineiston käyttöä 

motivoi muun muassa syvyyden, merkityksen ja yksityiskohtien lisääminen numeeristen 

tulosten rinnalle. Laadullinen kyselyaineisto sopii erityisen hyvin tutkimukseen, jossa 

halutaan selvittää vastaajien kokemuksia omin sanoin kerrottuna. 
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Vastaajien melko suuresta määrästä (38) johtuen koko aineistoa ei ole mahdollista 

analysoida niin yksityiskohtaisesti, kuin esimerkiksi alle kymmenen vastauksen 

aineistoa. Toisaalta, koska vastauksia on 38, ei keräämäni aineisto tai tutkimuksen 

tulokset ole millään tavalla yleistettäviä. Kerätty aineisto kuitenkin mahdollistaa 

tutkimuskysymyksiini perehtymisen. Jansenin (2010) mukaan aineiston kvalitatiivisuus 

tai kvantitatiivisuus tulee osittain todeksi vasta analyysivaiheessa. Tässä tutkielmassa 

kerätty aineisto ilmentää koetun terveyden ja terveyspalveluiden käyttökokemuksien 

sosioekonomisia ja sosiodemografisia ulottuvuuksia, joita kategorisoidaan myös 

numeerisesti. Tätä kategorisointia hyödynnetään ilmiön syvemmässä analysoinnissa. 

Keräämälläni aineistolla on rajoitteita. En tunne vastaajien perusjoukkoa, enkä otantaa. 

On mahdollista, että kyselyyn on vastannut vain sellaisia henkilöitä, joilla on esimerkiksi 

poikkeuksellisen paljon terveysongelmia tai huonoja kokemuksia terveyspalveluista. On 

mahdollista, että vastaajien terveydentilassa ja kokemuksissa on tekijöitä, jotka eivät 

tule ilmi aineistosta ja vaikuttavat heidän kokemuksiin. Voisin kuvitella, että laadulliseen 

kyselylomakkeeseen on vastannut sellaisia henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita omasta 

terveydestään ja terveydenhoidosta, terveyteen liittyvästä tutkimuksesta, tai 

terveydestä yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Vastaajilla saattaa olla esimerkiksi 

koulutukseen tai työhön perustuvaa tietotaitoa koetusta terveydestä tai 

terveyspalveluista, jonka vuoksi kyselylomake herätti heidän kiinnostuksen.  

Vastaajille kyselylomake saattoi myös näyttäytyä tilaisuutena kertoa ja jäsennellä 

kokemuksia omasta terveydestään, tai tarvitsemistaan terveyspalveluista. Terveyttä 

käsittelevät asiat voivat olla joillekin henkilöille intiimejä ja arkoja. Etenkin heille, joiden 

terveydentila ei ole hyvä tai heille, joilla on kielteisiä kokemuksia terveyspalveluista. 

Laadullinen kyselylomake mahdollistaa vastauskokemuksen, joka on turvallinen, 

anonyymi ja sen voi tehdä omassa rauhassa. Parhaassa tapauksessa kyselyyn 

osallistuminen auttoi vastaajia oman terveydentilansa ja terveyspalveluiden käytön ja 

sen riittävyyden selvittämisessä.  
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3.3 Aineiston analyysimetodi 

Tässä kappaleessa kuvailen, miten käsittelin keräämääni aineistoa ja mitä periaatteita 

noudatin, jotta tutkimukseni kulku oli systemaattinen ja luotettava. Pyrin tarkkuuteen 

ja avoimuuteen, jotta lukija saa vaivattomasti tietoa siitä, miten ja miksi olen päätynyt 

keskittymään tässä tutkielmassa niihin aiheisiin, joihin olen keskittynyt ja miten olen sen 

tehnyt.  

Keräsin aineiston 23.2.2021 ja 8.3.2021 välisenä aikana. Kun aineistonkeruu oli valmis, 

minulla oli käytössäni sekä monivalintakysymyksiin perustuva data, että vastaajien 

kokemuksia ja pohdintaa kirjoitetussa ja strukturoidussa muodossa. Käyttämäni 

aineiston keruun tapa sopi tutkimuksen luonteelle oikein hyvin. Se, että sain aineiston 

saman tien helposti käsiteltävään muotoon, helpotti aineiston analyysin suunnittelua ja 

aloittamista. Kuten sanottu, kerätty aineisto oli valmiiksi kirjoitetussa muodossa, joten 

aineiston saattaminen käytettävään muotoon ei edellyttänyt esimeriksi litterointia. 

Tallensin koko aineiston, kaikki saamani vastaukset Google Forms -alustalta Excel-

tiedostoksi. Järjestin aineiston käytännöllisesti luettavaan muotoon, siten, että kaikkien 

vastaajien vastaukset olivat taulukonomaisesti allekkain ja jokaisen eri kysymyksen 

vastaukset olivat allekkain. Näin pystyin muodostamaan kokonaiskuvan aineistosta, 

perehtymällä yksittäisen vastaajan kaikkiin vastauksiin sekä yksittäisen kysymyksen 

kaikkiin vastauksiin. Jokaisesta vastaajasta oli selvillä sukupuoli, ikähaarukka, 

koulutustaso, elämäntilanne ja vuositulot. Seuraavaksi esittelen tarkemmin aineiston 

käsittelyä ja analyysia, pohjautuen monimenetelmälliseen tutkimukseen ja 

teoriaohjaavaan sisällönanalyysiin.  

 

Mixed methods eli monimenetelmällinen tutkimus  

Mixed methods eli monimenetelmällinen tutkimus on verrattain nuori 

tutkimusmenetelmä, jonka tavoite on yhdistää laadullisen ja määrällisen tutkimuksen 
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parhaat puolet. Tashakkori ja Creswell (2007) määrittelivät Mixed methods -

menetelmän The New Era of Mixed Methods -artikkelissa menetelmäksi, jossa tutkija 

käyttää sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä ja lähestymistapoja, kerätessään ja 

analysoidessaan aineistoa ja tehdessään johtopäätöksiä ja tulkintoja. Keskeistä mixed 

methods-menetelmässä, josta käytän tästä eteenpäin lyhennettä MMR (Mixed 

methods research) on Tashakkorin ja Creswellin (mt.)  mukaan laadullisen ja määrällisen 

tutkimuksen integrointi. Tarkoituksena ei ole ynnätä yhteen tutkimukseen molempia 

menetelmällisiä ratkaisuja, vaan käyttää niitä yhdessä, perustellulla ja järkevällä tavalla.  

Myös Tuomi ja Sarajärvi (2018, s. 79-81) käsittelevät MMR-lähestymistapaa 

uudistetussa teoksessaan Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. MMR olisi heidän 

mukaan mahdollista toteuttaa niin, että tutkimuksessa olisi erillisinä osina laadullinen- 

ja määrällinen tutkimus, jotka yhdistettäisiin tulososiossa. Vaihtoehtoisesti tutkimus 

voisi olla joko laadullinen tai määrällinen, ja sitä täydennettäisiin toisella. Tässä 

tutkimuksessa esiintyy samanlaisia elementtejä, mitkä Tashakkorin ja Creswellin (2007) 

mukaan tyypillisesti määrittelee MMR käytön. Näitä on esimerkiksi kvalitatiivisella ja 

kvantitatiivisella lähestymistavalla muotoillut tutkimuskysymykset, aineiston 

keruumenetelmä, analyysi ja tulokset.   

Tässä tutkielmassa käytetty aineisto ei ole kerätty perinteisen laadullisen aineiston 

tavoin, kuten teemahaastatteluilla tai havainnoinnilla. Syy sille, miksi päädyin 

puolistrukturoidun kyselylomakkeen käyttöön, tai yhdistämään laadullisia ja määrällisiä 

keinoja, oli se, että pidin sitä tutkimuskysymyksieni kannalta toimivana. Tavoitteeni oli 

saada syvempää ymmärrystä vastaajieni kokemuksista heidän terveydentilaansa 

vaikuttavista asioista, sekä terveyspalvelujen käytöstä. Toisaalta MMR menetelmänä 

mahdollistaa myös kvantitatiivisten tulosten ja aiemman tutkimuksen hyödyntämisen, 

joita on terveyssosiologisessa tutkimuksessa runsaasti. Olen tietoinen siitä, että 

laadullisella ja määrällisellä tutkimuksella on molemmilla pitkät tieteenalakohtaiset 

perinteet, ja niiden välillä on olemassa tiettyä vastakkainasettelua. En väitä, etteikö tätä 

tutkimusta olisi voinut tehdä valitsemalla yhden selkeän metodologisen ratkaisun. 

Creswell (2009) painottaa MMR:n käytännöllisyyttä – hänen mukaansa tutkijan tulee 
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ratkaista tutkimusongelma parhaaksi katsomallaan tavalla. Näin ollen pidän 

käyttämääni aineistonkeruun muotoa, josta sain sekä kvalitatiivista että numeerista 

aineistoa, perusteltuna.  

 

Aineiston käsittely teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla  

Käsittelin aineistoa teoriaohjaavan sisällönanalyysin sekä sisällön erittelyn keinoin. 

Teoriaohjaavuus analyysin lähtökohtana tarkoittaa sitä, että työskentelyä ohjasi jo 

olemassa oleva runsas tutkimusteoria, mutta annoin tutkimuksessa tilaa mahdollisille 

uusille havainnoille antamalla aineiston ohjata työtä edelleen. Esittelen tässä 

kappaleessa sisällönanalyysia metodologisena ratkaisuna perustuen Tuomen ja 

Sarajärven teoksen Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi lukuun 4. Laadullisen 

aineiston analyysi: sisällönanalyysi (2018, s.119-170).  

Tässä tutkielmassa aineistoa käsiteltiin sekä sisällönanalyysin- että erittelyn keinoin. 

Yhteisenä pyrkimyksenä on aineiston systemaattinen ja dokumentoitu käsittely. 

Sisällönanalyysi tarkoittaa sitä, että kirjoitetussa muodossa olevaa aineistoa tulkitaan 

laadullisesti pyrkimyksenä ymmärtää mistä aineisto kertoo. Sisällönanalyysissa on kyse 

siitä, että olemassa oleva, raaka teksti hajotetaan osiin, käsitteellistetään ja järjestellään 

uudelleen. Tavoitteena on käsitellä aineistoa siten, että se tuottaa lisäarvoa siihen 

nähden, millainen se oli käsittelemättömänä. Sisällönanalyysilla pyritään tiivistämään 

kirjoitetussa muodossa oleva aineisto tulkittavaan muotoon.   

Sisällön erittely taas tulkitsee kirjallisessa muodossa olevaa aineistoa kvantitatiivisesti. 

Tämä edellyttää sitä, että aineistossa on osoitettavissa esimerkiksi luokituksia, tai 

kategorioita, joiden perusteella sisältöä voidaan eritellä. Sisällönanalyysia ja sisällön 

erittelyä voidaan käyttää saman aineiston käsittelyssä. Sisällön erittelyn avulla esitellään 

tutkimukseen vastanneiden sosioekonomiset ja -demografiset tunnuspiirteet. Analyysin 

alaluvuissa on myös sisällön erittelyä. Näiden kahden menetelmän käyttö tutkimus 

metodologisina ratkaisuina tukee myös perustelujani tutkimuksen MMR-
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lähestymistavasta. Myös Tuomen ja Sarajärven (mt.) mukaan sisällönanalyysin ja 

sisällön erittelyn sisällyttäminen samaan tutkimukseen vaikuttaa tutkimuksen metodiin 

siten, että MMR-lähestymistapa on perusteltu. 

Tuomen ja Sarajärven (mt.) mukaan sisällön analyysin ja sisällön erittelyn, kvantifioinnin 

sisällyttäminen samaan tutkielmaan tulee olla harkittua. Tällä toimintatavalla on 

kuitenkin mahdollista saada merkittävää lisäarvoa ja näkökulmaa laadulliseen 

tutkimukseen. Tarkastelemalla kuinka usein tietty ilmaisu tai kokemus toistuu tietyssä 

kategoriassa voi tukea laadullisen analyysin johtopäätöksiä, tai toisaalta kyseenalaistaa 

tulkinnan tarkoituksenmukaisuutta. Seuraavaksi erittelen tarkemmin, miten 

konkreettisesti käsittelin aineistoa. Teoriaohjaavassa analyysissa aineistoa ryhdytään 

käsittelemään samoin kuin aineistolähtöisessä analyysissa. Tähän kuuluu aineiston 1. 

Pelkistäminen eli redusointi 2. Ryhmittely eli klusterointi ja 3. Käsitteellistäminen eli 

abstrahointi.  

Redusointi Aloitin aineiston käsittelyn lukemalla kaikki vastaukset useaan kertaan läpi. 

Samalla tein havaintoja asioista, jotka nousivat aineistosta mielenkiintoisesti esiin, tai 

olivat toisteisia, ja kirjoitin ne ylös. Kun olin perehtynyt aineistoon kokonaisuudessaan 

riittävästi, jaoin aineiston karkeisiin osiin, jotka mukailivat tutkimuslomakkeen 

rakennetta: koettuun terveyteen ja terveyspalveluihin. Taustatieto-osuutta pidin 

mukana kaikkia kysymyksiä käsiteltäessä. Tämän jälkeen ryhdyin koodaaman aineistoa. 

Seuloin aineistosta seuraavia asioita: sosioekonomiseen asemaan viittaavat kommentit, 

fyysinen terveys, psyykkinen terveys, päällekkäiset terveysongelmat, korona-aika, 

stressi, taloudelliset tekijät, työterveys- ja opiskelijaterveyshuolto, julkinen 

terveyshuolto, asenne terveyden hoitoon, terveyskäyttäytyminen. Osa koodeista oli 

ennalta päätetty, teoriaohjaavasti. Osan oivalsin vasta aineistoon tutustumisen jälkeen. 

Klusterointi Jaottelin johdonmukaisesti vastaukset kaikkien kysymysten osalta 

taustatietojen mukaisiin ryhmiin. Tärkeimmiksi muodostui elämäntilanteen mukaiset 

ryhmät, sillä sen perusteella aineistosta nousi kaksi selkeää ryhmää: opiskelijat ja 

täysipäiväisesti työskentelevät. Taustatietojen mukaisten ryhmien lisäksi, 
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kyselylomakkeen luonteen vuoksi aineistoon oli mahdollista tehdä muita jakoja. 

Esimerkiksi ryhmittelin kaikki ne vastaajat, jotka olivat arvioineet koetun terveyden 

tilansa vähintään hyväksi ja kaikki vastaajat, jotka käyttivät pääasiallisesti julkista 

terveydenhuoltoa. Näiden ryhmittelyjen avulla päädyin valikoimaan teemoja, jotka 

nousivat aineistosta. Halusin ottaa tarkempaan analyysiin seuraavat kaksi teemaa 

suhteessa koettuun terveyteen: opiskelijoiden mielenterveys ja elämäntilanteen 

vaikutus koettuun terveyteen sekä yleisenä teemana terveyspalveluiden 

käyttökokemukset. Tämän jälkeen ryhdyin käymään läpi aineistoa koodien avulla. 

Keräsin aineistoa edellä mainittujen koodien alle, kunnes koko aineisto oli käyty läpi. 

Seuraavaksi ryhdyin kirjoittamaan analyysin tuloksia auki.  

Abstrahointi Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa ei luoda käsitteitä itse, niin kuin 

aineistolähtöisessä analyysissa. Analyysi perustuu jo olemassa olevaan tietoon, 

teoriaan, mutta aineistolle annetaan mahdollisuus ohjata tutkimuksen suuntaa ja 

kulkua. Käytännössä tämä tarkoittaa tämän tutkielman osalta sitä, että minulla oli 

kirjallisuuteen perustuvat, ennalta määritellyt teemat ja käsitteet, joita tutkin ja joiden 

perusteella laadin kyselylomakkeen. Aineistoa purkaessa käytin näitä ennalta 

määriteltyjä tietoja aineiston käsitteellistämisessä. Lisäksi olin aineistoa käsitellessäni 

avoin sille, mitä sellaista aineistosta saattaisi nousta, jota en ollut osannut ottaa 

huomioon tai oivaltanut kiinnostavaksi. Tällaisia asioita oli muun muassa 

koronapandemian vaikutukset koettuun terveyteen ja nuorten aikuisten kokemukset 

mielenterveyspalveluista. 

Tässä tutkimuksessa avoimin vastauksin kerätty laadullinen aineisto sekä 

monivalintakysymyksin kerätty numeerinen aineisto antoi hyvän pohjan vastausten 

kokonaisuuden hahmottamiseen. Aineiston kategorisointia yksinkertaisti se, että 

minulla oli vastaajien taustatiedot selvillä. Koska halusin tässä tutkimuksessa selvittää 

miten sosioekonomiset ja sosiodemografiset tekijät ilmenevät koetussa terveydessä ja 

kokemuksissa terveyspalveluista, yhdistin aineiston käsittely ja analyysivaiheessa 

laadulliset havainnot eri taustamuuttujiin. Kun olin järjestellyt aineiston siten, että 
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käsissäni oli jokaisen vastaajan kaikki vastaukset, ryhdyin käymään aineistoa 

systemaattisesti läpi.  

Kävin järjestelmällisesti läpi miten erityyppiset kokemukset terveydestä ja 

terveyspalveluista suhteutuivat kuhunkin taustamuuttujaan. Kävin ensiksi jokaisen 

kysymyksen läpi ja suodatin vastaukset eri taustamuuttujien perusteella, koulutus- ja 

tulotason mukaisesti. Vastaavasti myös iän, sukupuolen sekä elämäntilanteen mukaan. 

Tällä tavoin sain luotua käsityksen siitä, millaisesta vastaajajoukosta aineisto koostuu. 

Käyttämällä eri taustamuuttujia suodattimena aloin yhdistämään havaintoja laadullisiin 

havaintoihin. Esimerkiksi tietyt kokemukset korona-ajan aiheuttamasta yksinäisyydestä 

keskittyi tietyn taustamuuttujan ympärille.  

Toisaalta, käsittelin aineistoa myös toisin päin. Rajasin esimerkiksi vastaajat, jotka 

käyttivät julkisia terveydenhuoltopalveluita ja tarkastelin heidän kokemuksia avoimissa 

vastauksissa. Samalla pystyin yhdistämään nämä havainnot vastaajien 

elämäntilanteeseen. Käydessäni aineistoa tällä tavoin läpi, loin erilaisia kategorioita ja 

listoja, joiden alle keräsin aineistoa, jossa puhuttiin samoista ilmiöistä tai kokemuksista. 

Vaihtoehtoisesti jokin tietty sana muodosti oman kategorian. Näitä oli esimerkiksi 

mielenterveysongelmista kärsiminen, korona-aika, YTHS ja niin edelleen. Tällä tavoin 

yhdistin laadullisia havaintoja taustamuuttujien kanssa. Lisäksi yhdistin laadullisia 

havaintoja monivalintakysymyksillä kerättyyn aineistoon. Monivalintakysymykset oli 

pyritty muotoilemaan niin, että ne myös johdattaisivat vastaajaa samaan aihepiiriin 

koskevaan avoimen vastauksen kysymykseen.  

Erityisesti sosiodemografisten taustamuuttujien rooli aineistossa oli suuri. Tämä johtuu 

siitä, että vastaajien sosiodemografiset tekijät nousivat lopulta keskeisimmiksi 

taustamuuttujiksi kuin esimerkiksi koulutustaso yksinään. Toisin sanoen, metodisen 

työskentelyn tuloksena työn painopiste muuttui sosioekonomisesta 

sosiodemografiseen – elämäntilanne muodostui erityisen tärkeäksi taustamuuttujaksi. 

Seuraavaksi esittelen tarkemmin käyttämäni kyselylomakkeen sisältöä. Kysymykset 

esitetään kysytyssä järjestyksessä ja ne on numeroitu osioittain. 
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3.4 Laadullisen kyselylomakkeen sisältö 

Taustatiedot 

Kyselylomakkeen ensimmäisessä osassa kysyttiin vastaajien taustatietoja. Nämä tiedot 

mahdollistavat aineiston sosioekonomisen ja sosiodemografisen tarkastelun. 

Kyselylomakkeessa kysyttiin vastaajilta seuraavia pakollisia tietoja: Sukupuoli, ikä, 

koulutustaso, elämäntilanne sekä henkilökohtaiset bruttotulot. Kaikkiin kysymyksiin oli 

ennalta määritellyt vastausvaihtoehdot. Tarvittaessa tai halutessaan vastaaja pystyi 

selventämään tilannettaan, sillä vastausvaihtoehtona oli myös ”muu, mikä?”, johon 

pystyi kirjoittamaan avoimen kommentin. Osa vastausvaihtoehdoista oli haarukoitu 

valmiiksi. Esimerkiksi nuorin ikähaarukka oli 18-24-vuotta ja pienin tuloluokka oli 0-10 

000 euroa/vuodessa. Näin jälkikäteen ajateltuna iän olisi voinut kysyä ilman 

haarukointia, siten, että vastaaja täyttää itse tarkan ikänsä. Käytetyt ikähaarukat jäivät 

turhan isoiksi, kun vastaajien iät painottuivat niin selvästi kahteen ikähaarukkaan. Ikä 

vuoden tarkkuudella olisi voinut olla tutkimuksen kannalta hedelmällisempi. 

 

Koettu terveys 

Koettua terveyttä käsittelevässä osiossa tavoitteena oli saada vastaajat kuvailemaan 

avoimen vastauksen kysymyksissä kokemuksiaan ja ajatuksiaan mahdollisimman 

avoimesti. Kaikki kysymykset olivat pakollisia ja vastaustilaa oli annettu runsaasti. Aluksi 

pyysin vastaajia kuvailemaan terveydentilaansa vapaamuotoisesti: 1. Kuvaile omaa 

fyysistä ja psyykkistä terveydentilaasi vapaamuotoisesti. Tarkoituksenani oli herätellä 

vastaajaa pohtimaan omaa terveydentilaansa ennen tarkentavia kysymyksiä. Koettua 

terveyttä tutkitaan usein, kuten tässäkin tutkimuksessa, pyytämällä vastaajia 

arvioimaan oma subjektiivinen terveydentilansa seuraavasti: 2. Miten arvioisit tämän 

hetkisen terveydentilasi asteikolla 1-5?  



 

 

 

31 

 

Monivalintakysymyksen jälkeen vastaajia pyydettiin perustelemaan vastaustaan 

koettua terveyttä arvioivaan kysymykseen: 3. Arvioit terveydentilasi asteikolla 1-5. 

Voitko kuvailla millä perusteella arvioit terveydentilaasi? Tässä ja ensimmäisessä 

kysymyksessä oli samalla tavalla vastauskenttä avointa vastausta varten, ja näihin tuli 

runsaasti toisiaan tukevia vastauksia. Seuraava kysymys oli 4. Ovatko terveyteesi 

liittyvät asiat usein mielessäsi? Tämän monivalintakysymyksen vastausvaihtoehdot 

olivat Kyllä, usein; Kyllä, toisinaan; En ajattele terveyteeni liittyviä asioita aktiivisesti ja 

En ajattele terveyteeni liittyviä asioita juuri koskaan. Tavoitteeni tämän kysymyksen 

osalta oli selvittää millaista painoarvoa vastaajat antavat terveyteen liittyville asioille 

arkielämässään. Lopuksi vastaajia pyydettiin vielä kuvailemaan terveyteensä ja 

elämänlaatuunsa vaikuttavia tekijöitä: 5. Kuvaile niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tällä 

hetkellä eniten terveydentilaasi ja elämänlaatuusi. Tässä kysymyksessä oli myös avoin 

vastaustila. Vastaajat erittelivät erilaisia tekijöitä monipuolisesti ja osa myös perusteli 

niitä.   

Kyselylomakkeessa ei eritelty erikseen fyysiseen terveydentilaan liittyvää kysymystä. 

Joissakin koettua terveyttä käsittelevissä tutkimuksissa on kysytty vastaajilta esimerkiksi 

pitkäaikaissairauksista. Ensimmäistä kysymystä lukuun ottamatta, kaikkiin kysymyksiin 

jätettiin vastaajan harkittavaksi, mitä terveyden osa-aluetta painottaa. Tyypillisesti 

vastaajilla oli omasta mielestään fyysisesti hyvä terveydentila, vaikka muutama 

raportoikin kroonisista tai akuuteista fyysisistä terveysongelmista.  

 

Terveyspalvelut 

Kolmannessa ja viimeisessä osiossa lähdin selvittämään terveyspalveluiden käyttöä ja 

kokemuksia. Aluksi oli monivalintakysymys, jonka tarkoituksena oli selvittää ennalta 

määritellyn jaon mukaisesti mitä terveydenhuollon palveluntarjoajia vastaajat 

käyttävät: 1. Missä terveydenhuollon palveluntarjoajalla olet asioinut viimeisen 12 

kuukauden aikana? Vastausvaihtoehdot olivat: julkinen terveydenhuolto, 
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työterveyshuolto, yksityinen terveyshuolto, julkisen ja yksityisen terveydenhuollon 

rinnakkainen käyttö tai jokin muu. Vastaajilla oli mahdollisuus valita useampi 

palveluntarjoaja. Olin katsonut kysymyslomaketta laatiessani, että Ylioppilaiden 

terveydenhuoltosäätiö, YTHS, sijoittuisi yksityisten terveydenhuollon palveluntarjoajien 

alle. Vastausten perusteella YTHS olisi voinut olla kokonaan oma vastausvaihtoehtonsa, 

sillä useat vastaajat olivat YTHS:n asiakkaita ja he selvästi sijoittivat YTHS:n eri 

palvelutarjoajien alle. Osa vastaajista tarkensi avoimessa kommenttikentässä erikseen 

käyttävänsä YTHS:n palveluita.  

Seuraavaksi kysymyslomakkeella kysyttiin monivalintakysymyksenä 2. Onko sinun 

helppo vai vaikea hakeutua käyttämään terveyspalveluita? Vastausvaihtoehtoja oli viisi: 

Erittäin helppoa; Kohtuullisen helppoa; Kohtuullisen vaikeaa; Erittäin vaikeaa; En osaa 

sanoa. Monivalintakysymyksen jälkeen vastaajia pyydettiin jälleen tarkentamaan 

vastaustaan: 3. Voitko tarkentaa, miksi sinun on helppoa tai vaikeaa hakeutua 

käyttämään terveyspalveluita? Kysymystä tarkennettiin erikseen vielä 

näin: ”Esimerkiksi oma halukkuutesi hakeutua käyttämään terveyspalveluita, 

mahdollisuus hakeutua käyttämään terveyspalveluita taloudellisista syistä...” Tarkensin 

kysymystä lisätekstillä, sillä halusin tähdentää, että kysymystä voi pohtia useasta eri 

näkökulmasta. Tämä kysymys tulkittiin vastausten perusteella kaksijakoisesti. Osa 

vastaajista lähestyi tätä kysymystä yksilötason tekijöiden perusteella, kun taas osa 

rakenteellisten tekijöiden perusteella.  

Lähestyin tässä tutkimuksessa kokemuksia terveyspalveluista siten, että jaoin 

terveyspalvelut kyselylomakkeessa kolmeen dimensioon, johon kuului 1. Hoitoon pääsy 

2. Hoidon laatu ja riittävyys ja 3. Kanssakäyminen hoitohenkilökunnan kanssa.  

Vastaavaa jaottelua on käytetty muissa tyytyväisyyttä tai kokemuksia terveyspalveluista 

selvittävissä tutkimuksissa (esim. Xiao & Barber, 2008). Vastaajilta kysyttiin kustakin 

kolmesta tekijästä näin: Millaisia kokemuksia sinulla on terveyspalveluista seuraavien 

tekijöiden kohdalla? Näissä kysymyksissä oli avoin vastaustila ja vastaajia ohjeistettiin 

lisäksi seuraavasti: ”Voit kuvailla kokemuksiasi käyttämällä konkreettisia esimerkkejä.” 

Verrattuna muiden kysymysten vastauksiin, näihin kohtiin tuli kaikista suppeampia 



 

 

 

33 

 

vastauksia. Miettiessäni syytä tähän, yhdeksi vaihtoehdoksi nousi, että kenties 

kokemuksien erottelu spesifien otsikoiden alle oli vastaajien mielestä turhan 

yksityiskohtaista tai työlästä. Toisaalta pidin kysymyksen pilkkomista osiin tarpeellisena, 

jotta vastaajat käyttäisivät hetken aikaa jäsennelläkseen, mistä kaikesta kokemus 

terveydenhoitopalveluista koostuu. 

Viimeisenä aiheena oli vaikutusmahdollisuudet oman terveyden hoitamisessa. Siitä 

kysyttiin monivalintakysymys: 5. Millaiseksi koet omat mahdollisuutesi vaikuttaa siihen, 

miten terveyttäsi hoidetaan ja missä? Kysymykseen oli viisi vastausvaihtoehtoa: Erittäin 

hyvät, voin aina vaikuttaa siihen, miten terveyttäni hoidetaan ja missä; Hyvät, voin 

yleensä vaikuttaa siihen, miten terveyttäni hoidetaan ja missä; Melko heikot, en voi aina 

vaikuttaa siihen, miten terveyttäni hoidetaan ja missä; Erittäin heikot, en voi hoitaa 

terveyttäni; En osaa sanoa. Tutkimuslomakkeen viimeinen kysymys oli 6. Voitko 

kuvailla, mitkä tekijät liittyvät mahdollisuuksiisi vaikuttaa oman terveytesi hoitoon ja 

hoitopaikkaan? Tällä kysymyksellä pyrin saamaan vastaajat kuvailemaan kokemuksiaan 

vaikutusmahdollisuuksista oman terveytensä hoitamisessa. Terveyspalveluihin 

hakeutumisen helppouteen tai vaikeuteen liittyi selvästi samoja asioita, kuin 

vaikutusmahdollisuuksiin oman terveyden hoidossa. Näihin kahteen kysymykseen nousi 

esiin paljon samoja perusteluja, jonka vuoksi niitä on analyysivaiheessa käsitelty 

paikoittain rinnakkain.  

 

Mielenterveys & korona-aika 

Edellä esitellystä kysymyspatteristosta huomaa, että koronavirukseen tai pandemia-

aikaan eikä mielenterveyteen liittyviä asioita eritelty tutkimuslomakkeella. Nämä asiat 

nousivat aineistosta omina kokonaisuuksinaan ilman, että niistä kysyttiin. Koin tärkeäksi 

antaa aineiston johdattaa tutkimuksen painottumista näissä aiheissa. Mielenterveyteen 

liittyvä tutkimus ja yhteiskunnallinen keskustelu ovat merkityksellisiä ajassa, jossa 

masennusta kutsutaan kansantaudiksi ja mielenterveysongelmat ajavat 
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työkyvyttömyyteen. Samoin kuin se, että pandemia-aika on ollut akuutti koko 

tutkimusprosessin ajan. 

Koska aineiston keruuvaiheessa näitä teemoja ei määritelty tai sanoitettu, tässä 

vaiheessa on hyvä käydä läpi tässä tutkimuksessa käytetyt termit. 

Mielenterveysongelmista käytetään eri tutkimuksissa ja konteksteissa erilaisia 

nimityksiä: mielenterveysongelmat, mielenterveyden häiriöt, mielenterveyshäiriöt, 

psyykkiset ongelmat ja häiriöt, psyykkiset sairaudet ja niin edelleen. Mielenterveyden 

häiriöitä käsittelevässä kirjallisuudessa kuin myös myöhemmin käsiteltävässä aineisto-

osiossa huomaa, että edellä mainittuja nimityksiä käytetään usein synonyymeina.  

Tämän tutkielman kyselylomakkeessa mielenterveyteen viitattiin ainoastaan yhdessä 

kysymyksessä, psyykkisenä terveytenä. Psyykkiset ongelmat eivät aina tarkoita 

diagnosoitua mielenterveyshäiriöitä, enkä voi tässä tutkimuksessa ottaa siihen kantaa. 

En voi tietää vastaajien spesifeistä terveystiedoista muuta kuin mitä aineisto kertoo. 

Psyykkiset ongelmat voivat aineiston perusteella myös tarkoittaa psyykkistä oireilua, 

kuten akuuttia stressiä tai alakuloisuutta. Tästä eteenpäin käytän tilannekohtaisesti 

aineistoon liittyen mielenterveyden häiriöistä edellä mainittuja synonyymeja. Tällä en 

kuitenkaan tee minkäänlaista diagnoosia tai johtopäätöstä vastaajien psyykkisestä tai 

fyysisestä terveydestä, elleivät he ole sitä itse tuoneet vastauksissaan esiin. Painotan 

lisäksi, että näkökulmani ja tietotaitoni tästä tematiikasta on yhteiskunnallinen ja 

sosiaalinen. 

 

3.5 Tutkimuksen eettisyys 

Tässä tutkielmassa on noudatettu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Ihmiseen 

kohdistuvan tutkimuksen eettisiä periaatteita koskevaa ohjeistusta (Kohonen ym., 

2019). Tutkimukseen osallistuminen oli jokaiselle osallistujalle täysin vapaaehtoista eikä 

se tuottanut osallistujilleen haittaa. Tutkimukseen osallistumisen merkitys ja 

tutkimuksen tarkoitus pyrittiin tekemään osallistujille mahdollisimman läpinäkyväksi ja 
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selkeäksi, tutkimuslomakkeen alussa olevan saatetekstin avulla. Tässä saatetekstissä 

esittelin lyhyesti itseni sekä kerroin tutkielman aiheen ja mikä merkitys keräämälläni 

aineistolla on tutkielman kannalta. Saatetekstissä kerrottiin, että tutkimuksen 

vastaukset ovat anonyymejä ja vastauksia käsitellään luottamuksellisesti. Aineistoa ei 

käsitellyt missään vaiheessa kukaan muu kuin minä, tutkielman tekijä. Ohessa oli myös 

omat yhteystietoni, mahdollisia kysymyksiä tai muita yhteydenottoja varten. Halusin 

tehdä yhteydenoton helpoksi, mikäli joku vastaaja haluaisi esimerkiksi perua 

osallistumisensa tai muuttaa vastauksia jälkikäteen. Tutkimuslomakkeen kysymysten 

muotoilussa pyrin parhaani mukaan siihen, että kysymykset olisivat mahdollisimman 

vähän johdattelevia, asenteellisia tai rajoittavia.  

Tutkimukseen osallistuneet henkilöt vastasivat kyselylomakkeeseen verkossa, enkä 

omaa lähipiiriäni lukuun ottamatta tiedä, ketkä kyselyyn vastanneet henkilöt ovat. 

Kyselyyn vastaaminen ei edellyttänyt nimen tai yhteystietojen jättämistä. Ainoat 

henkilöllisyyteen viittaavat tekijät, jotka kysyttiin, olivat ikä ja sukupuoli. Mitään spesifiä 

henkilöllisyyteen viittaavaa tietoa ei ollut eikä sellaista pystynyt aineiston perusteella 

päättelemään. Lisäksi, kaikki käytetty materiaali ja sitaatit ovat anonymisoitu keksityillä 

pseudonyymeillä. Kaikki kyselyyn osallistuneet henkilöt olivat täysi-ikäisiä, joten 

tutkimuksen toteutus ei vaatinut myöskään vastaajien iän puolesta erityisiä 

toimenpiteitä.   

Tutkielmaa tehdessäni perehdyin Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ja 

suomalaisen tiedeyhteisön laatimaan ohjeistukseen Hyvistä tieteellisistä käytännöistä 

(HTK). Tutkimuksen eettisen uskottavuuden ja luotettavuuden kannalta on keskeistä, 

että tutkija noudattaa Hyviä tieteellisiä käytäntöjä läpi tutkimusprosessin. (Helin ym. 

2013.) Pyrin ohjeiden mukaan noudattamaan parhaani mukaan Hyviä tieteellisiä 

käytäntöjä läpi tutkimusprosessin.  

Tämän tutkimuksen toimintatavoissa on noudatettu rehellisyyttä, huolellisuutta ja 

tarkkuutta niin tulosten tallentamisessa ja esittämisessä kuin tutkimuksen ja niiden 

tulosten arvioinnissa. Tutkimuksessa käytetyt tiedonhankinta-, tutkimus- ja 
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arviointimenetelmät ovat tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti 

hyväksyttäviä. Tämän lisäksi tutkimusvaiheiden suunnittelu ja toteutus on toteutettu 

tieteellisten vaatimusten edellyttämillä tavoilla. Tutkimuksesta viestiminen sen eri 

vaiheissa on ollut avointa ja läpinäkyvää. Tutkimuksessa kunnioitetaan muiden 

tutkijoiden työtä ja tutkimusta, ja erityistä huomioita kiinnittäen on pyritty viittaamaan 

asianmukaisesti muiden tutkijoiden julkaisuihin ja työhön.  

Tutkimuksen eettisyyden tarkasteluun liittyy myös aineiston luotettavuuden ja omien 

toimintatapojen luotettavuuden arviointi. Tässä kohtaa on syytä tarkastella 

valikoitumista, ja muistuttaa lukijaa aineiston luonteen epäedustavuudesta.  Keskeinen 

tekijä aineiston valikoitumisille on aineiston keräystapa. Vastaajiksi on suurella 

todennäköisyydellä valikoitunut merkittäviltä osin Helsingin yliopiston valtiotieteellisen 

tiedekunnan opiskelijoita ja alumneja. Tämä selittää vastaajien ikä-, koulutus-, ja 

elämäntilannerakennetta. Toiseksi, vastaajiksi on voinut valikoitua henkilöitä, jotka 

syystä tai toisesta ovat halunneet jakaa kokemuksiaan terveydentilastaan ja 

terveyspalveluista. Ihmisillä on usein tapana muistaa voimakkaisiin tunteisiin liittyvät 

asiat ja kokemukset sekä hyvässä, että pahassa. Terveys on useille perusterveille 

ihmisille itsestäänselvyys, jolloin hyvään terveyteen liittyvät asiat harvemmin yhdistyvät 

tiedostaen voimakkaisiin tunteisiin ja kokemuksiin. Kuten edellä on mainittu, terveys on 

kokonaisuus, ja terveysongelmat jossakin tämän yhtenäisyyden osassa aiheuttavat 

usein negatiivisia seurauksia. Toisin sanoen terveysongelmat, olivat ne sitten fyysisiä tai 

psyykkisiä, aiheuttavat todennäköisesti tunteita kantajassaan.  

Tällä pohjustuksella pyrin tuomaan esiin ja muistuttamaan mahdollisuudesta, että 

kyselyyn on voinut valikoitua vastaamaan sellaisia henkilöitä, joilla on terveysongelmia 

tai sellaisia kokemuksia terveyspalveluista, joista puhua, avautua ja jakaa. Vastaavasti 

mahdollinen valikoituminen vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin. Vastaajajoukon 

valikoituminen voi näkyä siinä, mitkä asiat aineistosta korostuu tai mitä odotettavissa 

ollutta on jäänyt pois.     
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4 Aineiston sosiodemografinen ja sosioekonominen rakenne 

AINEISTON SOSIODEMOGRAFINEN JA SOSIOEKONOMINEN RAKENNE luvussa kerron 

keräämäni aineiston sosiodemografisesta ja sosioekonomisesta rakenteesta. Tämä luku 

pohjustaa aineiston analyysia, sillä vastaajien sosiodemografiset ja sosioekonomiset 

taustatiedot olivat merkittävässä roolissa aineiston käsittelyssä ja sitä myötä myös 

analyysin tuloksissa. Luvussa 4.1 esittelen vastaajien ikä- ja sukupuolirakenteen. 

Luvuissa 4.2 erittelen vastaajien koulutustason, elämäntilanteen ja vuositulot.  

 

Tässä tutkimuksessa vastaajien sosiodemografisia taustamuuttujia koskeva data on 

kerätty niin, että vastaajat kertoivat taustatietonsa kyselylomakkeen alkuosassa. 

Yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa on tyypillistä selvittää vastaajien tai 

haastateltavien sosiodemografisia taustamuuttujia. Taustamuuttujien avulla voidaan 

tehdä havaintoja tutkittavasta asiasta esimerkiksi sukupuoleen ja ikään perustuen. 

Tutkimuksessa on tarkoituksella selvitetty melko laajasti vastaajien sosiodemografisia 

taustamuuttujia. Tutkimuskysymykset ja kiinnostukseni sosioekonomisiin 

terveyseroihin ohjasivat kysymyslomakkeen muotoilua ja kysymyksenasetteluja. 

Tavoitteena oli, että taustamuuttujat olisivat mahdollisimman kattavat ja niitä voi 

käyttää aineiston analysoinnissa ja rakennetarkastelussa. Selkeät tiedot vastaajien 

sosiodemografisesta rakenteesta myös puoltavat aineiston uskottavuutta ja 

luotettavuutta.  

Suurin osa vastaajista on 18-34-vuotiaita naisia. Vastaajat ovat kouluttautuneita, 

suurimmalla osalla oli opiskelu-ura yhä kesken tai he olivat valmistuneet korkeakoulusta 

täysipäiväiseen työsuhteeseen. Vastaajien sosioekonomista taustaa voisi siis luonnehtia 

koulutustason perusteella korkeaksi. Aineiston homogeenisyys iän ja muiden 

sosiodemografisten taustatekijöiden osalta mahdollistaa aineiston sisäisen vertailun 

sosioekonomisten tekijöiden osalta. Kun sosiodemografiset muuttujat ovat 

samankaltaisia, aineistosta on helpompi erottaa sosiodemografisista muuttujista 
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johtumattomia asioita. Tämä johtuu siitä, että sosiodemografisia tekijöitä voidaan pois 

sulkea selittävinä tekijöinä. Esimerkiksi jos usealla vastaajalla on sama koulutustaso ja 

he ovat saman ikäisiä ja edustavat samaa sukupuolta, on helpompi huomata muut asiat, 

jotka erottavat tai yhdistävät näitä vastaajia. Erityisesti sosiodemografisista tekijöistä 

tämän tutkimuksen kannalta esiin nousi kaksi ryhmää: opiskelijat ja täysipäiväisesti 

työssäkäyvät. Seuraavissa kappaleissa esittelen tarkemmin vastaajien 

sosiodemografisia ja sosioekonomisia taustamuuttujia. 

 

4.1 Taustamuuttujat: ikä & sukupuoli 

Aineiston sukupuolijakauma oli naisvoittoinen. 38:sta vastaajasta 31 oli naisia ja 7 

miehiä. Ikäjakauman osalta aineistosta erottui selkeästi dominoiva ryhmä, 18-34-

vuotiaat. Käytän tästä 18-34-vuotiaiden ryhmästä jatkossa nimitystä nuoret aikuiset. Yli 

35-vuotiaat vastaajat muodostivat toisen ikäryhmän. Myöhemmin tässä tutkimuksessa 

nousee tarkemmin esiin näiden kahden ikäryhmän välisiä eroja. 18-24-vuotiaita 

vastaajia oli 14. 25-34-vuotiaita vastaajia oli 19. Yksi vastaaja oli 44-54-vuotias, kolme 

vastaajaa oli 55-64-vuotiaita ja yksi vastaaja oli yli 65-vuotias. 
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Taulukko 1. Sukupuolijakauma. Vastauksia yhteensä n=38. 

 

Taulukko 2. Ikäjakauma 

 

4.2 Taustamuuttujat: koulutustaso, elämäntilanne ja vuositulot 

Koulutustason osalta aineisto oli myöskin homogeeninen. Viidellä vastaajalla oli toisen 

asteen koulutus. Alemman korkeakoulututkinnon tasoinen koulutus oli 20:lla 
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vastaajalla, joka muodosti isoimman ryhmän. Ylemmän korkeakoulututkinnon 

koulutustason omaavia vastaajia oli 13. Kerätyssä aineistossa on siis hyvin 

kouluttautuneita vastaajia. Vastaajien koulutustaso myös korreloi iän kanssa siten, että 

mitä nuoremmasta vastaajasta (18-24-vuotias) oli kyse, koulutustaso todennäköisesti 

oli alempi. Sukupuolen osalta naisten koulutustasossa oli enemmän variaatiota, kun 

miehistä kaikki paitsi yksi oli korkeasti koulutettuja. Koulutustasoa tulkittaessa on 

huomioitava, että iso osa vastaajista oli edelleen opiskelijoita, jolloin heidän koulutusura 

ei ole vielä päättynyt. Etenkin alemman korkeakoulusuorittaneiden vastaajien 

keskuudessa on luultavasti useampia vastaajia, jotka suorittavat vielä ylemmän 

korkeakoulututkinnon. Aineiston koulutusrakenne johtunee pitkälti aineiston 

keräystavasta, sillä valtaosa kyselyyn vastanneista on todennäköisesti ”Valtsika-

ryhmän” kautta kyselyn huomanneita opiskelijoita, tai alumneja.  

 

Aineistossa selvitettiin myös vastaajien elämäntilannetta, heidän pääasiallista 

toimintaa. Vastausvaihtoehtoja oli useita (ks. Kuva 4.), jonka lisäksi vastaajilla oli 

mahdollisuus määritellä tilanteensa itse avoimessa kommentointiosiossa. 

Elämäntilanteissa ei ollut kovin paljon variaatioita. Lähes puolet vastaajista, 19, oli 

Taulukko 3. Koulutustaso 
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opiskelijoita, joista valtaosa teki opintojen ohella töitä. Yksi opiskelijoista oli myös 

työkyvyttömyyseläkkeellä. Täysipäiväisesti työskenteleviä vastaajia oli 15. Neljällä 

vastaajalla oli jokin muu elämäntilanne. Yksi oli perhevapaalla, yksi oli työtön ja yksi 

eläkkeellä. Yksi vastaajista tarkensi avoimessa vastauskentässä olevansa eläkkeellä 

mutta työllistää itsensä kuitenkin yhä yrittäjänä. Yksikään vastaajista ei ollut osa-

aikaisessa työsuhteessa, ellei kyseessä ollut työssäkäyvä opiskelija. 

 

 

Taulukko 4. Elämäntilanne 

Vastaajien henkilökohtaiset vuosibruttotulot haarukoituvat pääasiassa seitsemään 

tuloluokkaan, 0-60 000 euron välille. Vuosituloista raportoitiin valmiiden 

vastausvaihtojen perusteella. Summaan pyydettiin laskemaan kaikki vuoden aikana 

saatavat tulot palkkatuloista tulonsiirtoihin.  Yleisin vuositulo kaikkien vastaajien 

keskuudessa oli 20 000-25 000 euroa vuodessa. Tulotaso vaihteli hieman 

elämäntilanteen mukaan. Opiskelijoista yli puolet vastasi bruttotuloikseen 0-15 000 

euroa vuodessa. Täysipäiväisesti työskentelevillä vuosibruttotulot olivat kaikilla 

vähintään 20 000 euroa. Yhden eläköityneeksi yrittäjäksi elämäntilanteensa 

määrittävän vastaajan vuositulot olivat yli 100 000 euroa vuodessa.  
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Taulukko 5. Henkilökohtaiset vuositulot 
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5 Analyysi ja tulokset 

ANALYYSI JA TULOKSET osiossa käyn läpi tutkielman aineiston analyysin ja tulokset osio 

kerrallaan. Luvussa 5.1 käsittelen koettua terveyttä. Luvuissa 5.2 ja 5.3 esittelen 

tarkennuksia koetun terveyden tuloksista fyysisen ja psyykkisen terveyden osilta. 

Luvussa 5.4 kerron korona-ajan piirtymisestä tutkimuksen tuloksissa. Luvussa 5.5 

käsittelen vastaajien kokemuksista terveyspalveluista. Luvuissa 5.6 ja 5.7 käsittelen 

terveyspalveluihin hakeutumista sekä niiden saatavuutta ja toimivuutta. Luvussa 5.8 

esittelen koetun terveyden ja terveyspalveluiden välisen yhteyden tuloksia kokemusten 

näkökulmasta. Luvussa 5.9. esittelen tuloksia vastaajien mahdollisuuksista vaikuttaa 

omaan terveydenhoitoonsa. 

 

5.1 Koettu terveys 

Itsearvioidun terveyden osalta tulokset olivat melko myönteisiä – kaikki vastaajat 

arvioivat terveydentilansa vähintään tyydyttäväksi. Suurin osa vastaajista, 18, arvioi 

terveydentilansa hyväksi (4). Erittäin hyvänä (5) terveyttään piti viisi vastaajaa. 

Terveydentilansa tyydyttäväksi (3) arvioi taas 15 vastaajaa. Kukaan vastaajista ei 

arvioinut terveydentilaansa huonoksi tai erittäin huonoksi. 
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Taulukko 6. Koettu terveydentila 

Tarkennan tässä kohtaa tuloksia sosiodemografisten muuttujien osalta. Yllättävän iso 

osa alle 35-vuotiaista vastaajista arvioi terveydentilansa tyydyttäväksi. Verrattuna 

nuoriin aikuisiin, vanhemmat vastaajat arvioivat terveytensä useammin hyväksi, ja 

heidän terveyshuolet tai -vaivat koskivat kolesterolia, verenpainetta tai väsymystä. 

Aineiston perusteella nuoret arvioivat terveytensä useammin huonommaksi kuin 

vanhemmat vastaajat. Kallion (2006) hyvinvointivaltioiden kansalaisten koettua 

terveyttä käsittelevässä tutkimuksessa käytettiin mm. ikää ja sukupuolta koetun 

terveyden taustamuuttujina. Tulosten mukaan koettu terveys heikkenee 

systemaattisesti iän myötä, ja isoin vaikutus iällä oli Suomessa. Koponen ym. (2018) 

pääsivät samankaltaisiin tuloksiin kansallisessa FinTerveys 2017 -tutkimuksessa. Iän 

myötä pitkäaikaissairaudet lisääntyvät ja alkavat heikentää terveydentilaa 

samanaikaisesti, kun kokemus omasta terveydestä muutenkin heikkenee. Edellä 

mainituissa tutkimuksissa alle 35-vuotiaiden osuus, jotka kokivat terveytensä 

heikommaksi kuin hyväksi, oli 20 prosenttia. Mitä nuoremmasta vastaajasta oli kyse sitä 

terveemmäksi he itsensä arvioivat.  

Näiden lähtötietojen perusteella onkin yllättävää, että keräämässäni aineistossa useat 

nuoret aikuiset arvioivat omaa terveyttään vain tyydyttäväksi ja kuvailevat 
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seikkaperäisesti kärsivänsä erilaisista terveysvaivoista. Toinen kiintoisa tulos oli se, että 

aineiston perusteella naiset arvioivat terveytensä heikommaksi kuin miehet. 

Aikaisempaan tutkimukseen nähden nämä tulokset ovat kiinnostavia, sillä usein naisten 

koettu terveys on vähintään sama tai aavistuksen parempi kuin miesten (Koponen ym. 

2018; Koskinen & Aromaa, 2002).  Toisaalta on huomioitava, että kerätyn aineiston 

otokset yli 35-vuotiaista ja miesvastaajista on pienet eikä kerätty laadullinen 

tutkimusaineisto ole edustava minkään ryhmän kohdalla.  

Ennen koetun terveydentilan arviointia vastaajat kuvasivat omaa fyysistä ja psyykkistä 

terveydentilaansa omin sanoin. Tämän kuvauksen ja koetun terveydentilan arvioin 

asteikolla 1-5 välillä oli odotettavissa olevia yhteyksiä. Koettua terveyttä voi ajatella 

kokonaisuutena, johon kuuluu sekä henkilön fyysinen terveys ja sairaudet että 

psyykkinen terveys mielenterveydenhäiriöineen ja sairauksineen. Lisäksi koettuun 

terveyteen vaikuttaa hetkelliset psyykkiset ongelmat, kuten akuutti stressi.  Koin 

kysymyksen muotoilussa tärkeäksi erotella fyysisen ja psyykkisen terveydentilan. 

Halusin varmistaa, että vastaaja pysähtyy miettimään terveyttään näiden molempien 

aspektien kautta.   

Aineistossa esiintyi fyysisten terveysongelmien ja psyykkisten ongelmien 

päällekkäisyyttä. Käyn seuraavaksi läpi tuloksia, jotka kuvastavat miten fyysinen ja 

psyykkinen terveys yhdessä muodostavat koetun terveyden kokonaistilan.  Ne 

vastaajat, jotka arvioivat terveydentilansa tyydyttäväksi, kuvailivat oman 

terveydentilansa ongelmia aloituskysymyksessä. Useat vastaajat, etenkin opiskelijat, 

kertoivat psyykkisistä terveysongelmistaan.  

Aineistossa useat vastaajat kertovat koetusta terveydentilastaan aloittamalla fyysisestä 

terveydentilasta. Tätä seuraa psyykkisen terveydentilan kommentointi. Näin teki 

työssäkäyvä opiskelija Amanda (25-34 v.), joka kertoi olevansa ”fyysisesti perusterve, 

psyykkinen tila on diagnosoitu masennus.” Amanda arvioi oman terveydentilansa 

tyydyttäväksi. Alle 25-vuotias opiskelija Simo kertoo hyvään koettuun terveydentilaansa 
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vaikuttavan sekä hyvä fyysinen terveys, että kohtalaisena pitämänsä psyykkinen 

terveys: 

Fyysisen terveyden suhteen koen itseni melko terveeksi. En kärsi juuri mistään 

vaivasta, muuta kuin ajoittaisesti lievästä niska tai selkäkivuista/jäykkyydestä. 

Psyykkisesti terveydentilani on kohtuullisen vakaa, mihin sisältyy paljon harmaata, 

silloin tällöin hyviä tunteita päivän tai parin verran ja vastaavasti ikäviä tunteita 

sama määrä. Olen sairastanut keskivaikeaa masennusta nyt kaksi vuotta 

diagnosoituna ja aikaisemmin jo oireillut yli 10 vuotta. Näiltä osin psyykkisen 

terveyteni sanoisin kohtalaiseksi tällä hetkellä. 

Aineistossa oli alle 35-vuotiaita vastaajia, jotka olivat fyysisesti melko terveitä mutta 

psyykkisesti oireilevia. Kuitenkin ne vastaajat, joilla oli fyysisiä terveysongelmia, 

kertoivat usein kärsivänsä saman aikaisesti psyykkisistä ongelmista. Sairastuminen ja 

sairastaminen voi aiheuttaa runsaasti negatiivisia tuntemuksia kuten huolta. 

Sairastuminen ja sairastaminen lisää Suomen Mielenterveys Ry:n (2017) mukaan riskiä 

mielenterveydenhäiriöille. Näin opiskeleva ja työssäkäyvä Karo (25-34 v.) kuvailee 

edellä mainittujen liittoa:  

…minullakin on ajoittain terveydellisiä huolia: niska-hartiasärkyä, selkäsärkyä, 

stressiä, ahdistusta. Minulla on lisäksi migreenitaipumus (harvoin oireileva), 

genitaalialueen herpes (harvoin oireileva) ja jaloissa rakenteellinen pituusero, joka 

vaatii välillä hoitoa ja tukivälineiden päivittämistä (korokepohjallinen kengässä) … 

Tarvitsisin myös terapiaa ja keskusteluapua stressi- ja ahdistusoireisiini… 

Aineistossa korostuu psyykkisten ongelmien osuus verrattuna fyysisiin 

terveysongelmiin, lisäksi fyysisten terveysongelmien kanssa painivat vastaajat kertoivat 

lähes aina myös psyykkisestä oireilusta. Psyykkisten ongelmien osuus terveyshuolista 

nuorten aikuisten keskuudessa on ymmärrettävää, sillä alle 35-vuotiaat ovat usein 

fyysisesti perusterveitä, eli heillä ei ole diagnosoituja pitkäaikaissairauksia. Seuraavassa 
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kappaleessa pureudutaan tarkemmin siihen, miten eri elämäntilanteissa olevat 

vastaajat kokivat koetun terveydentilansa. 

 

5.2 Koettu psyykkinen terveys eri elämäntilanteissa 

Aineiston yksi kiinnostavimmista anneista on havainnot siitä, että opiskelijat kokevat ja 

arvioivat terveydentilansa ja hyvinvointinsa heikommiksi kuin työssäkäyvät. Psyykkinen 

oireilu nuorten aikuisten keskuudessa on lisääntynyt ja sitä diagnosoidaan entistä 

enemmän ja useammin (Suvisaari ym. 2021). Myös tämän tutkielman aineistossa 

korostuu psyykkinen oireilu, etenkin opiskelijastatuksen vastaajilla. Kysymyksissä, jossa 

vastaajia pyydettiin joko kuvailemaan omaa terveydentilaansa vapaamuotoisesti tai 

perustelemaan miksi arvioivat terveydentilansa asteikolla 1-5 on huomattavissa eroja 

vastaajien elämäntilanteen perusteella. Opiskelijat kuvailivat fyysistä terveyttään 

tyypillisesti lyhyesti tai eivät lainkaan.  

 

Psyykkisen terveyden arviointi ja kuvailu oli selvästi perusteellisempaa ja enemmän 

keskiössä. Opiskeleva Simo, pohti psyykkisen ja fyysisen terveyden eri merkityksiä 

näin: ”…Koen kuitenkin merkittävissä osin olevani fyysisesti hyvin terve, vaikka 

psyykkisesti en. Painotan kuitenkin ehkä vinoutuneesti fyysistä terveyttä psyykkisen 

kustannuksella”. Työssäkäyvät vastaajat taas tuntuivat pitävän fyysistä terveyttään 

enemmän keskiössä. Tämä ei kuitenkaan koske kaikkia vastaajia, kuten ylemmän 

korkeakoulututkinnon suorittanutta työssäkäyvää Sannaa (25-34 v.), joka arvioi koetun 

terveyden tilansa tyydyttäväksi, johon ”Uupumus, uniongelmat ja masennus 

[vaikuttavat] heikentävästi.” Kokonaisuudessaan työssäkäyvien vastaajien vastauksissa 

korostui fyysisen kunnon ja fyysisen toimintakyvyn arviointi ja sen merkitys.  

Etenkin korona-aikana on ollut paljon keskustelua opiskelijoiden uupumisesta ja 

etäopiskelun aiheuttamasta kuormituksesta ja yksinäisyydestä (esim. Holzer ym. 2021). 
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Ennen koronaa keskusteltiin opiskelijoiden toimeentulosta ja kasvaneista vaatimuksista 

johtuen muun muassa työelämän murroksesta. Ibrahim ym. (2013) selvittivät 

kansainvälisessä metatutkimuksessaan, onko yliopisto-opiskelijoilla tosiasiassa 

enemmän masennusta ja psyykkistä oireilua kuin valtaväestöllä; heidän 

tutkimuksentuloksen mukaan vastaus on kyllä. Myös Evansin ym. (2018) mukaan 

yliopisto-opiskelijoilla on valtaväestöön verrattuna huomattavasti useammin 

mielenterveydenhäiriötä, kuten masennusta ja ahdistuneisuutta.  

Kotimaassa tilanne vaikuttaisi kuitenkin olevan erilainen. THL on tutkinut suomalaisten 

työhyvinvointia ja terveyttä. Somaattisten työkykyyn vaikuttavien tekijöiden lisäksi 

tulokset ovat osoittaneet mielenterveyshäiriöiden heikentävän suomalaisten 

työssäkäyvien työkykyä merkittävästi (Aromaa & Koskinen, 2010). Samainen tutkimus 

osoitti, että työttömät kärsivät mielenterveys- ja päihdehäiriöistä huomattavasti 

enemmän kuin työssäkäyvät tai opiskelevat suomalaiset. Aromaan ja Koskisen (mt.) 

mukaan opiskelijoilla ja työssäkäyvillä ei ole merkittävää eroa mielenterveyshäiriöiden 

yleisyydessä. Kärsiikö suomalainen valtaväestö keskimääräistä enemmän 

mielenterveydenhäiriöistä, jonka vuoksi opiskelijat eivät yliedusta kotimaisissa 

tilastoissa samaan tapaan kuin kansainvälisissä? Keräämässäni aineistossa 

opiskelijoiden psyykkinen oireilu oli kiistattomasti ja voimakkaasti läsnä heidän 

kokemuksissaan. Aineistossa opiskelijat ja työssäkäyvät opiskelijat osasivat hyvin 

sanoittaa, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet heidän terveydentilaan ja elämänlaatuun. 

Esimerkiksi Simo erittelee miten psyykkiset ongelmat näkyvät hänen toiminnassaan: 

Terveydentilaani vaikuttaa tällä hetkellä merkittävimmin keskivaikea 

masennukseni. Koen satunnaisia masennusvaiheita arkielämässäni, jotka 

heikentävät kykyäni tehdä asioita ja suoriutua niistä täysipainoisesti. Myös 

vastoinkäymiset saattavat alentaa mielentilaa merkittävästi. Näitä ovat esimerkiksi 

erilaiset haasteet henkilökohtaisessa elämässä sekä epäonnistumisen tunteet 

esimerkiksi siinä, ettei saanut jotakin työpaikkaa tai vastaavaa asiaa. 
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Etenkin taloudellinen ja yleinen epävarmuus sekä epätietoisuus vaivasivat opiskelijoita. 

Nämä ovat samankaltaisia asioita mitä nousi esiin edellä mainituissa kansainvälisissä 

tutkimuksissa opiskelijoiden mielenterveyshäiriöistä. Työelämään siirtyminen ja siellä 

pärjääminen vaikuttaisi huolestuttavan opiskelijoita merkittävästi. Simo kirjoittaa siitä 

näin: ”Koen myös paineita suoriutua opinnoista hyvällä tasolla ja myös paineita 

menestyä työelämässä tulevaisuudessa, jotka heikentävät tuntemaani psyykkistä 

terveydentilaa.” Myös muut paineet liittyen menestymiseen ja onnistumisiin tuntuivat 

vaivaavan opiskelevia vastaajia. Ylempää korkeakoulututkintoa suorittava Aino (18-24 

v.) kuvaili asiaa näin: ”…Negatiivisia vaikutuksia tuovat poikkeusoloista johtuva 

pitkittynyt stressi, koulutyöt, riittämättömyyden tunne ja ahdistus 

tulevaisuudensuunnitelmista.” Ulkopuolelta tulevista paineista kirjoitti myös alle 25-

vuotias opiskelija Kaisa: ”Stressi tulevaisuudesta ja nykytilasta. Epävarmuus tulevasta 

(ei liity suoraan koronaan) ja kulttuurin ihannoima menestyminen ja siitä tulleet 

paineet.”  

Useat opiskelijat tunnistivat ja toivat esiin samankaltaisia asioita kysyttäessä, mitkä 

tekijät vaikuttavat tällä hetkellä eniten heidän elämänlaatuunsa ja terveydentilaansa. 

Vaikuttaisi siltä, että monet opiskelevat vastaajat kokevat olevansa vähintäänkin 

tilapäisessä stressitilassa tulevaisuuteen liittyvien suunnitelmien ja paineiden, sen 

hetkisen suoriutumisen ja riittämättömyyden tunteiden takia.  

Miksi työssäkäyvillä vastaajilla on niin paljon vähemmän psyykkistä oireilua, vaikka 

suurin osa vastaajista kuuluu samaan, alle 35-vuotiaiden ikäluokkaan? Väheneekö 

tulevaisuuteen liittyvä huoli ja stressi työelämään siirtyessä? Aineistostani on hankala 

löytää tähän työssäkäyvien osalta näkökulmaa. Työssäkäyvät vastaajat painottivat 

vastauksissaan fyysistä toimintakykyä, kuten jo edellä mainittiin. Työssäkäyvä ylemmän 

korkeakoulututkinnon suorittanut yli 50-vuotias Erin arvioi terveydentilansa 

kokonaisuudessaan hyväksi. Perustellessaan vastausta ja kertoessaan vapaamuotoisesti 

terveydentilastaan, hän pohtii lähinnä fyysistä terveyttä ja 

toimintakykyään ”Keskinkertainen, voisi olla parempi verenpaine- ja kolesterolitilanne, 
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hieman ylipainoa.” Omaan terveyteen ja elämänlaatuun keskeisimpänä vaikuttavana 

tekijänä hän vastasi lyhyesti: ”ylipaino”.  

Vastaavat teemat toistuivat muidenkin työssäkäyvien vastauksissa, kuten Roosan ja 

Saaran. Alle 25-vuotias toisen asteen koulutuksen suorittanut Roosa arvioi 

terveydentilansa tyydyttäväksi. Psyykkisen oireilun lisäksi hän kuvasi tilaansa 

näin: ”Yleiskuntoa voisi parantaa ...En ole täysin tyytyväinen itseeni. Pitäisi alkaa 

treenaamaan, mutta ei ole motivaatiota.” Perusterve ylemmän korkeakoulututkinnon 

suorittanut Saara (25-34 v.) myös kuvailee terveyteensä ja elämänlaatuunsa vaikuttavia 

tekijöitä fyysisten tekijöiden kautta:  

Koronan iskettyä keskityn enemmän käsihygieniaan eikä flunssia ole päässyt 

iskemään samalla tavalla. Pieniä kommelluksia ja haavereita minulle sattuu 

jatkuvasti, mutta ne saa itsehoitamalla kuntoon aina. Ylipainoni huolettaa hieman 

ja mietin voiko siitä koitua suurempia terveydellisiä vaivoja, mutta ainakaan vielä 

ei asia onneksi ole vaivannut. Olen myöskin aktiivinen ja harrastan liikuntaa, mikä 

parantaa elämänlaatua ja terveyttä. 

Työssäkäyvien vastaajien kokemuksissa ei esiintynyt samoja teemoja kuin opiskelijoilla, 

kuten paineita, epävarmuutta tai riittämättömyyttä. Työssäkäyvien vastaajien 

kokemukset kuvasivat enemmän somaattisia terveysvaivoja. Voisiko opiskelijoiden 

kokemaan heikompaan terveyteen vaikuttaa elämäntilanteeseen mahdollisesta liittyvä 

väliaikaisuuden tai vaillinaisuuden tunne?   

Yksi tekijä mikä voisi vaikuttaa opiskelijoiden kokemuksiin on ikä. Aineistossa puolet 

opiskelijoista olivat alle 25-vuotiaita. Mielenterveyttä käsittelevässä kirjallisuusluvussa 

toin esiin, että mielenterveyden oireilu alkaa usein jo varhaisnuoruudessa. Usein 

mielenterveyshäiriöt puhkeavat varhaisaikuisuudessa, kun elämässä tapahtuu 

merkittäviä muutoksia. Esimerkiksi omilleen muutto, opiskelujen tai työn aloittaminen, 

sosiaalisten suhteiden roolien muutoksia ja muut transformaatioita elämänrakenteessa 

ovat asioita, jotka voivat laukaista mielenterveyshäiriöitä. (Mustonen ym. 2013; 



 

 

 

51 

 

Suvisaari ym. 2009.) Työssäkäyvillä vastaajilla tuntui olevan psyykkinen terveys 

paremmassa tilassa kuin opiskelevilla vastaajilla, tai ainakin heidän vastauksensa 

painottuivat niin. Voisiko myös olla niin, että työssäkäyvät havainnoivat terveyttään 

herkemmin fyysisen työkyvyn kautta?  

 

5.3 Korona-aika ja opiskelijoiden koettu terveys 

Korona-aikana arki on muuttanut muotoaan ja kontaktit muiden ihmisten kanssa ovat 

vähentyneet. Osa ihmisistä on varmasti löytänyt korona-ajasta jotain hyvää; enemmän 

aikaa itselle ja perheelle sekä kotona olemiseen. Toisille korona-aika on aiheuttanut 

kohtuutonta stressiä, huolta ja yksinäisyyttä. Toinen trendi mikä nousi vastauksista, oli 

korona-ajan aiheuttamat tai pahentamat psyykkiset ongelmat. Useat tutkimukset ovat 

osoittaneet pandemian negatiiviset vaikutukset ihmisten mielenterveyteen. Pandemian 

negatiiviset vaikutukset näkyvät psyykkisenä oireiluna, mielenterveydenhäiriöiden 

puhkeamisena ja pahenemisena sekä yleisenä stressinä, yksinäisyytenä, 

epävarmuutena ja huolena (esim. Arnout, 2020; Kumar & Somani, 2020; Pfefferbaum & 

North, 2020; Yao ym. 2020; WHO, 2020a & 2020b).  

Käsittelen tässä jaksossa korona-aikaa suhteessa elämäntilanteeseen. Aineistossa 

korona-ajan vaikutukset koettuun terveydentilaan nousi esiin useissa vastaajien 

kertomissa kokemuksissa. Erityisesti opiskelevat vastaajat kertoivat kokemuksiaan siitä, 

miten korona-aika on lisännyt psyykkistä pahoinvointia ja stressiä sekä aiheuttanut 

yksinäisyyttä ja eristäytymistä. Myös työssäkäyvistä vastaajista osa mainitsi korona-ajan 

vaikuttaneen heidän koettuun terveydentilaan. Muissa elämäntilanteissa olevat 

vastaajat eivät kertoneet korona-ajan vaikutuksista heidän elämässään. Opiskelevat 

vastaajat kertoivat korona-ajan vaikutuksista seikkaperäisemmin kuin muut vastaajat. 

Vaikuttaisi siltä, että korona-ajan aiheuttamat muutokset arjessa aiheuttivat 

pettymyksen tunteita osalle opiskelevista vastaajista. Opiskeluaika on monelle itsensä 

etsimisen aikaa, johon liittyy odotuksia ja toiveita oman identiteetin rakentamisesta ja 
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sosiaalisista suhteista. Täysipäiväisesti työskentelevillä vastaajilla oli monesti opiskelut 

jo takana päin, jolloin tämä vaihe on saatettu jo käydä läpi. Koronapandemian takia 

opiskelijat ovat joutuneet välttämään sosiaalisia kontakteja ja monet ovat kärsineet 

yksinäisyydestä. Uskon, että koronapandemialla on ollut merkittävä vaikutus siihen, 

miksi tähän tutkielmaan osallistuneiden opiskelevien vastaajien psyykkinen 

terveydentila on heikentynyt tai kärjistynyt.  

Alle 25-vuotias työssäkäyvä opiskelija Miia kuvaa edellä mainittuja vaikutuksia 

näin: ”…Psyykkinen terveyteni on ollut koetuksella koronatilanteen pitkittyessä. Olen 

ollut hyvin väsynyt, enkä koe, että saan aikaiseksi yhtä paljon kuin ennen. Olen kärsinyt 

myös yksinäisyydestä ja ahdistuneisuudesta.” Myös ahdistuksesta kärsivä opiskelija 

Noora, (25-34-v), kertoi pandemian koettelevan mielenterveyttään: ”Pandemia 

pahentaa ahdistusta ja aiheuttaa säikäytyksiä säännöllisesti. Mielenterveys muutenkin 

kärsii, kun asuu yksin ja kouluun on vaikea keskittyä. Yskä kestänyt melkein kuusi viikkoa 

ja tässä maailmantilassa ei kyllä tosiaan ole kiva yskiä julkisesti.”  Useat vastaajat 

kokivat heidän henkisen hyvinvoinnin heikentyneen nimenomaan korona-ajasta 

johtuen ja osa koki, että henkinen hyvinvointi on heikentynyt korona-ajasta johtuen 

entisestään.  

Korona-aika on kestänyt yli vuoden ja se näkyy aineistossa. Korona-ajan pitkittyminen 

vaikuttaisi olevan yksi keskeinen tekijä vastaajien negatiivissa kokemuksissa. Koronasta 

johtuvat rajoitteet ja kompromissit sekä muuttunut arki on helpompi hyväksyä ja 

kestää, mikäli päätöspäivä olisi tiedossa. Korona-ajan pitkittyminen tuntuu olevan 

tekijä, mikä luo epävarmuutta. Muuttunut arki, esimerkiksi etätyön- tai opiskelun 

suhteen tai harrastusten ja sosiaalisten kontaktien poisjäämisen muodossa on alkanut 

näkyä ajan kanssa.  

Alle 25-vuotias Liisa on opintovapaalla. Hän arvioi tämän hetkisen koetun 

terveydentilansa tyydyttäväksi. Näin hän kertoi pyydettäessä kuvailemaan omaa 

terveydentilaa vapaamuotoisesti: ”Fyysinen ihan hyvä. Psyykkinen heikentynyt vuoden 

kestäneen etäopiskelun myötä ja koronatilanteen takia.” Työssäkäyvä opiskelija Asta 
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(25-34 v.) kertoo miten hänen kehonsa ’on ollut tiukilla koronan tuomasta työkuormasta 

ja opinnoista johtuen’. Hän on sairastunut somaattisesti korona-ajasta johtuen: ”Stressi 

on vaikuttanut viimeisen vuoden ajan vointiini niin, että olen ollut somaattisesti sairaana 

mm. gastiitti ja IBS.”  Myös Miia painottaa psyykkisten ongelmien johtuvan 

nimenomaan korona-ajasta: ”Psyykkinen terveyteni on koronavuonna kärsinyt sekä 

taloudellisen että yleisen epävarmuuden pitkittyessä…”  Kysyttäessä tekijöitä, jotka tällä 

hetkellä vaikuttavat eniten terveydentilaan ja elämänlaatuun, työssäkäyvä opiskelija 

Maija (25-34 v.) kiteytti sen näin: ”Korona ja siitä aiheutuva liikkumattomuus ja 

yksinäisyys.”  

Kaikki aineiston koronaan liittyvä pohdinta liittyi nimenomaan korona-ajan vaikutuksiin 

omaan arkeen ja mielen hyvinvointiin. Kukaan vastaajista ei kommentoinut 

altistuneensa koronavirukselle tai sairastuneensa koronaviruksesta johtuen. Myöskään 

koronatesteistä tai -rokotteista ei ollut mainintoja. Erityisesti etäopiskelu, yksinäisyys ja 

yleinen epävarmuus nousivat vastauksista esille selittävinä tekijöinä korona-ajan 

negatiivisille vaikutuksille opiskelevien vastaajien koettuun terveyteen.  

 

5.4 Kokemuksia terveyspalveluista 

Tutkimuksen toinen pääosio käsittelee kokemuksia terveyspalveluista 

sosioekonomisesta ja sosiodemografisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Tutkimuksen 

yhtenä tavoitteena oli päästä tarkastelemaan koettua terveyttä ja kokemuksia 

terveyspalveluiden käytöstä sekä näiden kokemuksien välistä suhdetta. Tulevissa 

kappaleissa esittelen vastaajien kokemuksia terveyspalveluista. Terveyspalveluiden 

käyttökokemuksia lähdettiin tarkastelemaan kartoittamalla, minkä terveydenhuollon 

palveluntarjoajan terveyspalveluita vastaaja on käyttänyt viimeisen vuoden aikana. 

Suurin osa vastaajista vastasi käyttäneensä rinnakkain julkisia ja yksityisiä 

terveyspalveluita, jonka jälkeen isoin ryhmä oli julkista terveydenhuoltoa käyttäneet 

vastaajat.  
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Tämän kysymyksen kohdalla on rajoitteita. Opiskelijaterveydenhuoltoa ei annettu 

vastausvaihtoehtona. On mahdollista, että opiskelevat vastaajat eivät ole olleet varmoja 

mihin kategoriaan sijoittaisi oman tilanteensa. Useat opiskelijat ovat vastanneet julkisen 

terveydenhuollon tai rinnakkaisen palveluiden käytön. Vastaajat, jotka vastasivat jotain 

muuta kuin vastausvaihtoehtojen palveluntarjoajat, tarkensivat vastauksessaan 

esimerkiksi käyttäneensä YTHS:n palveluita, joko pelkästään tai rinnakkain muiden 

palveluiden kanssa. Lisäksi muu, mikä? – vastausvaihtoehdon alle lukeutui eläköitynyt 

yrittäjä Mauno, joka oli ainoa vastaaja, joka ilmoitti, ettei ole käyttänyt mitään 

terveydenhuollon palveluita kuluneen 12 kuukauden aikana.  

 

Taulukko 7. Terveydenhuollon palveluntarjoajat 

 

5.5 Terveyspalveluihin hakeutuminen 

Terveyspalveluihin hakeutuminen tarpeen vaatiessa on ensimmäinen askel kohti 

kysymyksessä olevan vaivan hoitamista, ja siitä syntyvää kokemusta.  Osalle ihmisistä 

on helppoa ja luontevaa hakeutua hoidattamaan omia terveysvaivoja, kun taas toiset 

menevät lääkäriin vasta pakon edessä. Tämän ilmiön taustalla on sekä yksilökohtaisia 

että rakenteellisia tekijöitä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että etenkin miessukupuoli 
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ja matala sosioekonominen asema lisäävät kynnystä tai vähentävät halukkuutta 

hakeutua terveyspalveluihin (Byrne, 2008, Chan & Laster, 2020, Ohtonen & Kesti, 2012). 

Tässä tutkimuksessa minua kiinnostaa, miten ihmiset kokevat terveyspalveluihin 

hakeutumisen ja miten he kuvaavat kokemuksiaan terveyspalveluista ja mitkä tekijät 

ovat yhteydessä näiden kokemusten muodostumiseen.   

Vastaajilta kysyttiin, onko terveyspalveluihin hakeutuminen heille helppoa vai vaikeaa. 

Valtaosan, 23:n vastaajan, mukaan terveyspalveluihin hakeutuminen on kohtuullisen 

helppoa. Kahdeksan vastaajaa vastasi sen olevan erittäin helppoa ja kuusi vastaajaa koki 

sen kohtuullisen vaikeaksi. Yksi opiskeleva- ja työssäkäyvä vastaaja piti hakeutumista 

terveyspalveluihin erittäin vaikeana.  

Pyydettäessä perustelemaan vastausta tähän kysymykseen, huomasin, että vastaajat 

lähtivät pohtimaan terveyspalveluihin hakeutumista eri tavoin. Osa vastaajista perusteli 

hakeutumisen helppoutta tai vaikeutta omalla henkilökohtaisella kynnyksellä ja 

halukkuudella, tai jaksamisella hoidattaa terveyttään. Toiset taas lähtivät pohtimaan 

vastaustaan siitä näkökulmasta, että miten helppoa tai vaikeaa terveyspalveluihin on 

käytännön tasolla hakeutua, esimerkiksi yhteydenoton sujuvuuden ja palveluiden 

sijainnin kautta. Joidenkin vastaajien perusteluissa korostui taloudellisten tekijöiden ja 

resurssien vaikutus terveyspalveluihin hakeutumisen helppoudelle tai vaikeudelle. 

Oman terveydenhoidon oikeuttaminen nousi myös esiin vastaajien pohtiessa 

terveyspalveluihin hakeutumista. 
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Taulukko 8. Terveyspalveluihin hakeutuminen 

Terveyspalveluiden palveluntarjoajan ja palveluihin hakeutumisen välillä ei näyttänyt 

olevan tässä aineistossa johdonmukaisia yhteyksiä. Tarkoitan tällä sitä, että jokaisessa 

eri palveluntarjoajia käyttävistä ryhmissä osalle hakeutuminen oli helppoa ja osalle 

vaikeaa. Sen sijaan mikä yhdisti vastaajia, jotka kokivat terveyspalveluihin hakeutumisen 

helpoksi tai vaikeaksi liittyi enemmänkin siihen, että vastaajat lähtivät selvästi 

käsittelemään tätä kysymystä eri näkökulmista: henkilökohtaisista näkökulmista, 

käytännöllisistä näkökulmista sekä taloudellisista näkökulmista.  

Ne vastaajat, joille terveyspalveluihin hakeutuminen oli helppoa, perustelivat sitä usein 

käytännön tekijöillä. Näitä tekijöitä oli esimerkiksi palveluntarjoajan hyvä sijainti, 

saatavuus ja tehokkuus - kuten työssäkäyvä Roosa (18-24 v.) 

kertoo: ”Työterveydenhuoltoon on helppo hakeutua ja julkinen terveydenhuolto on 

myös helposti saatavilla.” ja terveytensä erittäin hyväksi arvioinut alle 35-vuotias 

työssäkäyvä opiskelija Saija: ”Erityisesti työterveyshuolto tekee hakeutumisen helpoksi 

ilmaisuuden sekä helppojen ja ympärivuorokautisten palveluiden myötä. Niissä 

tapauksissa, joita työterveys ei kata, voin kääntyä YTHS:n tai julkisen huollon puoleen...”  

Toki myös näillä vastaajilla henkilökohtaiset syyt ja tekijät vaikuttivat osaltaan hoitoon 

hakeutumiseen. Kuitenkin heille terveyspalveluihin hakeutuminen oli helppoa, ja 
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kokemus helppoudesta johtui vastausten perusteella lähinnä käytännön tekijöistä. Taas 

ne vastaajat, jotka kokevat terveyspalveluihin hakeutumisen vaikeaksi, perustelivat sitä 

enimmäkseen taloudellisilla ja henkilökohtaisilla tekijöillä. Esimerkiksi Miia, joka kokee 

hakeutumisen terveyspalveluihin melko vaikeaksi, pohtii sekä taloudellisia tekijöitä että 

kipuilee hoidon tarpeen arvioinnin ja sen oikeutuksen kanssa:  

Vaikeus liittyy minulla ehkä oman sairauden oikeuttamiseen, pohdintaan siitä 

olenko tarpeeksi sairas saamaan tai ansaitsemaan apua. Esimerkiksi kun hain 

sairaslomaa liikunnanohjaajan työstäni jalkaterän kivun vuoksi pohdin pitkään, 

onko kipu tarpeeksi kova, jotta minulla on oikeus käyttää työnantajan tarjoamaa 

terveydenhuoltoa ja saada sairaslomaa. Silloin kun palvelu on minun maksettavani, 

pohdin usein, onko palvelu rahan arvoinen vai selviäisinkö ilmankin. 

Hoidon ”ansaitseminen” ja oikeuttaminen itselle tuntuu olevan haasteellista myös 

Tessalle (25-34 v.) ”…välillä pohdin, että ovatko omat ongelmani "oikeita" tai tarpeeksi 

isoja.” Myös opiskeleva Noora (25-34 v.) pohtii oman terveydenhoidon kiireellisyyttä ja 

tärkeyttä: ”…”pikkujutuista” ei huvita soittaa, kun hoitajat joskus tosi haluttomia 

antamaan aikoja, vaikka tottakai ymmärrettävästi on kiire.” Noora käyttää julkisia 

terveydenhuollon palveluita ja pohtii terveydenhuollon resurssien riittävyyttä 

oikeuttaessaan omaa terveydenhoitoaan: ”En kehtaa juuri alkaa vaatimaan varsinkaan 

lisätutkimuksia, kun on tosiaan varmasti älytön ruuhka.”  

Kroonistuneista mielenterveydenhäiriöistä kärsivä Anni jännittää tulevaisuudessa 

mahdollisesti puhkeavia perinnöllisiä sairauksia. Annilla on paljon kokemuksia 

terveydenhuoltopalveluista mutta hän kuitenkin kokee hakeutumisen hoitoon erittäin 

vaikeaksi: ”Pidän terveyspalveluissa käymistä hyvin epämiellyttävänä. En aina osaa 

selittää tätä itsekään, mutta uskon sen johtuvan muutamista negatiivisista 

kokemuksista, jotka ovat johtaneet yleiseen epäluuloisuuteen erityisesti lääkäreitä ja 

hoitajia kohtaan.” Työssäkäyvänä opiskelijana Annilla olisi mahdollisuus käyttää 

rinnakkain julkisia ja yksityisiä terveyspalveluita, joita hän tosin pyrkii välttämään: ”Olen 
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nykyään myös todella vastahakoinen hakeutumaan mihinkään hoitoon, oli ongelma 

sitten fyysinen tai psyykkinen, mikä taas on omanlaisensa uhka terveydelle. ”  

Jotkut vastaajat myös antavat ymmärtää, että hoitoon hakeutumista hankaloittaa 

lähinnä oma aikaansaamattomuus tai haluttomuus hoitaa terveysongelmia: ”En vaan 

mielelläni mene, sinnittelen, enkä pidä tarpeellisena hakea apua pieniin kipristelyihin” 

kuten eläkeläinen Sirkka ja työssäkäyvä Tuomas kuvaavat: ”En jaksa mennä pienestä 

lääkäriin, lähinnä pakon edessä...  pyrin hoitamaan vaivat ja sairaudet omatoimisesti, 

joka on tyhmää koska mulla on niin sairauskuluvakuutus, laaja tapaturmavakuutus sekä 

tällä hetkellä kattavat työterveyshuollon palvelut.”  

Tutkielmani kannalta on erityisen kiinnostavaa havaita, että terveyspalveluihin 

hakeutumisen kynnys ei välttämättä liity siihen, millainen vastaajan sosiodemografinen 

asema on suhteessa terveyspalveluihin. Kuten Annin tapauksessa, vastaajien 

kokemukset terveyspalveluihin hakeutumisesta ei ole yksiselitteisiä.  Työterveyshuollon 

piirissä oleminen ja helposti saatavat palvelut eivät välttämättä tee hakeutumisesta 

helppoa. Toisaalta, esimerkiksi alle 25-vuotias täysipäiväisesti työssäkäyvä Katja käyttää 

ainoastaan julkista terveydenhuoltoa. Hän kuvailee terveyspalveluihin hakeutumisen 

olevan hänelle kohtuullisen helppoa johtuen hänen ”omasta halukkuudesta” ja 

aktiivisuudesta ”saan helposti aikaan asioita.” Vaikka Katjalle on helppoa hakeutua 

terveydenhuoltopalveluihin, hän pitää omia vaikutusmahdollisuuksiaan 

terveydenhoidossaan melko heikkoina: ”Sinne laitetaan missä on vapaata.”  

Terveyspalveluihin hakeutumisen kynnys muodostuu useista eri tekijöistä. Seuraavat 

asiat nousivat aineistosta esiin: käytössä olevat palvelut ja niiden saatavuus ja 

toimivuus, käytössä olevat resurssit sekä oma halukkuus ja jaksaminen, johon liittyy 

myös oman terveydentilan arvostus. Aineistosta oli havaittavissa tietynlaista 

palveluiden käytön oikeutuksen kanssa kipuilua. Osalle vastaajista oman 

terveydenhoidon oikeutus tuntui liittyvän siihen, onko juuri heidän terveysongelmat- tai 

huolet sellaisia, joiden vuoksi tulisi kuormittaa terveydenhuoltojärjestelmää. 
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Terveydenhoitokulujen ja omien terveydenhoidon tarpeiden välillä tasapainoilu näkyi 

myös vastaajien terveydenhoidon oikeutuksen kokemuksissa.  

Tarkastellessa sosiodemografisten tekijöiden näkymistä vastaajien kokemuksissa, 

työssäkäyvät vaikuttaisivat kokevan palveluihin hakeutumisen kaikista helpoimmaksi, 

työterveyshuollon vuoksi. Tätä tukee myös työterveyttä kiittävät perustelut aineistossa. 

YTHS:n asiakkaat olivat myös melko tyytyväisiä siihen, että heillä on useampi taho, joka 

lisää mahdollisuuksia hoitaa terveyttään. Tilanne olisi eri, jos ainoa palveluntarjoaja olisi 

julkinen terveydenhuolto tai monelle opiskelijalle kallis yksityinen terveydenhuolto. 

YTHS eroaa työterveydenhuollosta kuitenkin siten, että YTHS:n resurssit ovat usein 

rajallisemmat ja jonotusajat voivat olla pitkiä.  

 

 

5.6 Terveyspalveluiden saatavuus ja toimivuus 

Hoitoon pääsy ja saatavuus 

Hoitoon pääsyn ja saatavuuden epätasapuolisuus ja epätasa-arvo on ollut yksi 

selitysmalli sosioekonomisia terveyseroja tutkittaessa (Kangas & Blomgren, 2014). 

Kysyttäessä kokemuksista hoitoon pääsystä, vastaukset antoivat kokonaisuudessaan 

melko positiivisen kuvan hoitoon pääsyn sujuvuudesta. Useat vastaajat kertoivat 

hoitoon pääsyn olleen heistä vähintään kohtalaisen helppoa ja nopeaa. Täysipäiväisesti 

työskentelevä alle 25-vuotias Otto käyttää pääasiassa julkisia 

terveydenhuoltopalveluita. Otto kommentoi hoitoon pääsyn olleen hänelle helppoa ja 

hän on myös tyytyväinen saamiinsa palveluihin: ”Minusta julkinen terveydenhuolto 

alueellani on nopeaa, joustavaa ja tehokasta.” Etenkin työterveyshuollon piirissä olevat 

vastaajat kokivat hoitoon pääsyn helpoksi, nopeaksi ja vaivattomaksi. Tyydyttäväksi 

terveydentilansa arvioiva työssäkäyvä opiskelija Leena (25-34 v.) kuvaili 

terveyspalveluiden rinnakkaisen käytön toimivuutta näin: ”Kattava työterveys ja pienen 
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kaupungin toimiva julkinen puoli ovat erinomainen yhdistelmä.” Hoitoon pääsyn 

vaikuttaa siis osaltaan se, mitkä palveluntarjoajat ovat henkilön käytettävissä ja hänen 

kotikunnastaan.  

Aineistossa oli tapauksia, joissa hoitoon pääsyn helppous tai vaikeus esiintyi samaan 

aikaan hyvän tai tyydyttävän koetun terveyden kanssa. Useilla vastaajilla, jotka kokivat 

terveytensä hyväksi, oli myös hyviä kokemuksia hoitoon pääsystä ja sen riittävyydestä, 

kuten Otolla, joka arvioi oman terveydentilansa erittäin hyväksi. Näillä vastaajilla oli 

myös usein mahdollisuus käyttää useamman kuin yhden palveluntarjoajan palveluita.  

Aineistossa oli kuitenkin vastaajia, jotka kritisoivat hoitoon pääsyn hitautta. Toisaalta 

osa vastaajista, jotka kritisoivat hoitoon pääsyn hitautta tai pitkiä odotusaikoja myös 

toivat esiin ymmärtävänsä pitkiä jonotusaikoja ja, että julkisella puolella ei voikaan 

vaatia välitöntä hoitoa. Koska monet vastaajista käyttivät rinnakkain sekä julkisia että 

yksityisiä terveyspalveluita, heidän on mahdollista kertomansa mukaan optimoida 

terveydenhuoltoa eri palveluiden kesken. Näin työssäkäyvä opiskelija Maija toimii: ”Voi 

vaivan mukaan valita, mihin kannattaa mennä. Esim. Hampaat YTHS:llä, 

allergiatutkimukset yksityisellä ja koronatestit työterveyden tai julkisen kautta.”  

Useat vastaajat, jotka käyttivät rinnakkain eri palveluita, toivat vastauksissaan esiin 

olevansa tietoisia siitä, että palveluiden rinnakkainen käyttö helpottaa terveyden 

hoitamista merkittävästi. Työssäkäyvä ylempää korkeakoulututkintoa suorittava Elina 

(25-34 v.) pohti asiaa näin: ”Olen etuoikeutetussa asemassa, sillä tuloni ovat riittävän 

hyvät voidakseni tarvittaessa (pienemmissä asioissa) käyttää myös yksityisiä palveluita. 

Lisäksi kuulun tällä hetkellä sekä työterveyden että YTHS:n palvelujen piiriin, joita voin 

täydentää julkisella puolella.” Elina kertoo myös olevansa tällä hetkellä erittäin terve ja 

hyvin tyytyväinen terveydenhoidon saatavuuteen ja toimintaan. Elinan arvio ”perustuu 

kuitenkin vain aiempiin kokemuksiini, enkä tiedä miten asia olisi, jos jotakin vakavampaa 

ja kalliimpaa hoitoa vaativaa tapahtuisi.” 
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Sosioekonominen asema määrittelee käytössä olevia resursseja terveydenhoitoon ja 

terveyspalvelujen käyttöön. Työssäkäyvillä ja korkeakouluopiskelijoilla on käytettävissä 

terveyspalveluita, joita julkisen terveydenhuollon varassa olevilla ei ole. 

Terveyspalveluiden saatavuuteen ja niiden käyttöön vaikuttaa myös moni muu tekijä. 

Käänteisen hoivan lain mukaisesti terveyspalveluista hyötyy ja niitä käyttää enemmän 

paremmin toimeen tulevat ihmiset kuin heikommin toimeen tulevat. Hyvä terveys ja 

toimeentulo kulkevat usein käsi kädessä. Mitkä tekijät johtavat käänteisen hoivan 

lakiin? Yhden selkeän vastauksen tarjoaa taloudelliset tekijät. 

Taloudelliset tekijät nousivat esiin useiden vastaajien kokemuksissa, kuten työssäkäyvä 

opiskelija Karo havainnollistaa: ”En antanut yksityisen hammaslääkärin repiä 

viisaudenhampaitani pois, koska pelkäsin toimenpiteen hintaa.” Taloudelliset tekijät 

paikannettiin usein erityisesti mielenterveyden hoitamisen ja pitkäjänteisten 

hoitoprosessien esteiksi. Työssäkäyvä opiskelija Maisa (25-34 v.) on joutunut 

käyttämään terveyspalveluita nuoren ikänsä aikana paljon. Näin hän kertoo 

kokemuksestaan: 

Talous asettaa tietyt raamit yksityisten palvelujen käytölle. […] Olen tehnyt 

vuokratöitä aiemmin ja siellä, jos ei ole yli kuuteen päivään ollut työvuoroa, 

sairausloma on palkatonta. Minulla ei ole ollut varaa menettää tuloja niin olen ollut 

töissä kipeänä. […] Terveyspalvelut tietyssä mielessä ovat olleet minulle luksusta, 

tietynlainen uhka tai tilanne, jossa en saa tarvitsemiani palveluita ja kierrän koko 

ajan kehää ja aloitan alusta, tai tilanne tulee kalliiksi. 

Maisan kuvailema tilanne vuokratyöntekijänä on puhutteleva. Maisan kokemuksissa 

korostuu vaikuttamismahdollisuuksien vähäisyys. Nuoren aikuisen on ollut pakko valita 

vuokratöihin meno sairastamisen sijaan, jotta ei menetä tuloja. Karo arvioi koetun 

terveydentilansa tyydyttäväksi. Hänellä on useita päällekkäisiä terveysongelmia ja hän 

käyttää pääasiassa YTHS:n terveyspalveluita. Karo käyttää yksityisiä terveyspalveluita 

täsmätarpeisiin, kuten gynekologiseen hoitoon. Näin hän kommentoi taloudellisten 

tekijöiden vaikutusta hänen tilanteeseensa:  
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Suurin vaikuttava tekijä on raha. Yksityinen hoito on kallista, mutta rahalla saisin 

sieltä nopeampaa hoitoa ja voisin hoidattaa halutessani myös pitkäjänteisempiä 

terveysongelmia. Raha on mielestäni merkittävin tekijä myös mielenterveyden 

hoitamisessa. Rahalla saa psykoterapiaa, vaikka psykoterapeuteista onkin yleisesti 

pulaa. Kelan korvaamaan psykoterapiaan pääsy vaatii rahaa, kärsivällisyyttä ja 

omaa taistelua hyvin paljon. Kela-korvauksen jälkeenkin psykoterapian hinta on 

vielä kallis, korvaus ei tee siitä ilmaista, ja saatavuus on yleisesti heikko. 

Karo vaikuttaa olevan hyvin tietoinen siitä, miten hänen terveysongelmia tulisi hoitaa ja 

hän erittelee tarkasti mitä terveyspalveluita hän tarvitsisi: ”Tälläkin hetkellä koen, että 

tarvitsisin esim. jalkojen rakenteellisen eron tietojen päivittämiseen ja oikeiden 

apuvälineiden saamiseen sekä fysioterapeutin että lääkärin apua ja tutkimuksia. 

Kokemukseni on se, että oireisiin on paljon helpompaa saada hoitoa kuin varsinaisiin 

juurisyihin.” Mielenterveyspalvelujen saatavuutta hän kommentoi useasti, pitäen sitä 

mahdottomuutena:  

Tarvitsisin myös terapiaa ja keskusteluapua stressi- ja ahdistusoireisiini. Kevyttä 

keskusteluapua ja ns. ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa on saatavilla helpommin. 

Kokemukseni on se, että ne auttavat hetkellisesti kuten burana, mutta 

pidempiaikaisten tulosten saavuttamiseksi tarvitsisin psykoterapiaa niiden 

juurisyiden hoitamiseksi, ja psykoterapian saaminen tuntuu valitettavan 

mahdottomalta. 

Useat muut vastaajat kommentoivat Karon tavoin hankaluuksista mielenterveyden 

hoitamisen suhteen. Mielenterveyden hoitoon on vaikea saada aikoja ja lähetteitä, 

jonka lisäksi hoito edellyttää riittävää maksukykyä. Säännöllisestä stressistä ja 

unettomuudesta kärsivä työssäkäyvä opiskeleva Tessa kertoo, ettei ole koskaan 

hakeutunut mielenterveyspalveluihin. Terveydentilansa hän arvioi tyydyttäväksi, 

johtuen nimenomaan psyykkisestä terveydestä. Näin hän kommentoi 

mielenterveyspalveluihin hakeutumista: ”Koen, että opiskelijana minun voisi olla vaikea 

saada psyykkiseen terveyteen hoitoa, sillä halukkaita on paljon ja jonot pitkät. Samalla 
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opiskelijana minulla ei olisi varaa mennä terapiaan kokonaan omilla rahoillani.” Miia on 

jo hakeutunut ja päässyt terapiaan, samoin kun muutamat muut kyselyyn vastanneet. 

Terapiaan pääsy kesti aikansa: ”Kun hain apua ahdistukseen ja paniikkikohtauksiin 

terapiaan hakeutuminen kesti noin vuoden. Se on mielestäni inhimillisesti liian pitkä aika 

odottaa apua.”  Myös Simo kertoi kokemuksistaan mielenterveyspalveluiden 

saatavuudesta:  

Mielenterveyspalveluiden suhteen asia on hankalampi, aikanaan haettuani niitä 

palveluita kesti eka kaksi viikkoa saada aika terveydenhoitajalla YTHS:ltä, joka 

tuntui vielä kohtuulliselta. Lääkäriä kuitenkin joutui odottamaan pitempään, vaikka 

siihenkin pääsi kuukauden odottelulla. Psykoterapiaan pääsy sen sijaan tuntuu 

olevan vaikeampaa johtuen heidän riittämättömyydestä ja useimmat eivät ole 

vapaina pitkäaikaiseen hoitosuhteeseen. 

Useat vastaajat kokivat, että heillä olisi tarvetta mielenterveyspalveluille. 

Mielenterveyden hoitaminen vaikutti kuitenkin olevan vaikeasti saavutettavissa. Myös 

osa sellaisista vastaajista, jotka ovat, jo saaneet mielenterveyteen liittyvää hoitoa 

muistelivat, miten hankalaa avun hankkiminen oli. Toisaalta, kun terapiaan on päästy, 

terapia mainittiin kuitenkin usein yhtenä keskeisimpänä elämänlaatuun ja terveyteen 

vaikuttavana positiivisena tekijänä.  

Hoitoon pääsyä ja saatavuutta käsittelevä osuus on joltain osin linjassa esittelemäni 

aiemman kirjallisuuden kanssa. Etenkin Hiilamon ym. (2011) huono-osaisuuden ja 

sairastavuuden kytkentää käsittelevässä laadullisessa tutkimuksessa oli samoja 

havaintoja taloudellisista tekijöistä. Korkeakouluopiskelijoita ei kuitenkaan voi oikein 

luonnehtia huono-osaisiksi, jos heitä vertaa koko väestöön. Korkeakoulututkinnon 

suorittaminen jo itsessään edistää hyvää sosioekonomista asemaa, vähentää 

syrjäytymisriskiä ja mahdollistaa monia muita eväitä hyvään elämään. Kuten aiemmin 

on jo mainittu, korkeakouluopiskelijoilla on useita eri terveydenhuollon resursseja 

käytössä ja asiakasmaksut ovat näillä palveluntarjoajilla maltillisia. Toisaalta terveys ja 
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terveydenhoito on useassa mielessä subjektiivinen kokemus, ja siihen liittyvää hyvä- tai 

huono-osaisuutta on hankala määritellä ulkopuolelta. 

 

Hoidon laatu ja riittävyys 

Hoidon laadusta ja riittävyydestä kysyttäessä vajaa puolet vastaajista kommentoi, että 

hoidon laatu on ollut vähintään ihan hyvä, samoin kun sen riittävyys. Vaikka esimerkiksi 

Simo piti mielenterveyspalveluihin hakeutumista kivisenä tienä, hän on tyytyväinen 

siihen hoitoon mitä on saanut: ”Hoidon laatu on usein hyvää ja riittävää. Joskin 

ongelmien suhteen erityisesti mielenterveydessä olen pelannut varman päälle ja 

kuvannut ongelmat varmuuden vuoksi kielteisemmän kautta, jotta huoleni otetaan 

tosissaan.” Yksityisiä terveyspalveluita käyttävä työssäkäyvä Erin kertoo olevansa 

erittäin tyytyväinen terveyspalveluiden laatuun. Näin hän kommentoi kanssakäymistä 

hoitohenkilökunnan kanssa: ”Nopea ja hyvä, esim. oma lääkäri vastaa heti sähköpostiin 

ja saan verkossa reseptit ja hoito-ohjeet” Myös rinnakkain useita terveyspalveluita 

käyttävä työssäkäyvä Tuomas kuvailee kokemuksiaan hyviksi ja riittäviksi. ”Sujuvaa ja 

mutkatonta, en juuri kiinnitä edes [huomiota] asiaan, suhtaudun yleisen myönteisesti 

ihmisiin ja terveydenhuollon ammattilaisiin, niin kokemukset ovat olleet hyviä.” Hän 

myös mainitsee lastensa saaneen hyvää hoitoa tarvittaessa. 

Niissä tapauksissa, joissa hoidon laadussa tai riittävyydessä on ollut haasteita, esiintyi 

usein hoidon pitkäjänteisyyden puutteeseen liittyviä kokemuksia. Karon kokemus on, 

että hoitosuhteet jäävät usein liian pinnallisiksi:  

Akuutit vaivat hoidetaan kyllä, mutta pitkäjänteisyys puuttuu täysin. Esimerkiksi 

itselläni on sellaisia terveydellisiä huolia, joiden kokonaisvaltaiseen hoitamiseen 

tarvittaisiin sekä lääkäri, röntgenhoitaja, fysioterapeutti että hieroja. Tällaista 

palvelukokonaisuutta ja pitkänäköisyyttä ei löydy mistään, ei edes yksityiseltä. 

Tuntuu myös rasittavalta lähteä joka kerta selittämään samoja ongelmia uudelle 

fyssarille / lääkärille / hierojalle. Se vaikuttaa hoidon laatuun todella paljon, kun 



 

 

 

65 

 

pitkäjänteisyys puuttuu ja hoitosuhde (erityisesti YTHS:llä / julkisella) kestää usein 

vain sen yhden vastaanoton ajan. Turhauttavaa. Ja mielenterveyttä ei hoida 

kukaan. 

Anni pitää terveyspalveluihin hakeutumista erittäin vaikeana. Hänelläkin on kokemuksia 

pitkäjänteisyyden puutteesta: ”Suurin osa terveyteeni liittyvistä sairauksista tai muista 

asioista ei ole koskaan ratkennut, vaan hoito on jätetty syystä tai toisesta kesken.”  Myös 

Asta, joka on sairastunut kuluneen vuoden ajan stressin seurauksena somaattisiin 

sairauksiin, kertoi kokemuksistaan seuraavasti:  

…Kukaan ei ole ottanut ns. vastuuta terveydenhoidostani - lääkärit vaihtuvat ja 

antavat erilaisia, toisen kumoavia ohjeita ja lääkityksiä eivätkä perehdy potilaan, 

itseni, tilanteeseen vaan aina joutuu kertomaan tilanteen uudelleen ja 

pahimmillaan olen joutunut perustelemaan toisen lääkärin linjauksia toiselle. 

Lääkärit ovat käyttäneet paljon ammattijargonia, josta on vaikea itse ymmärtää 

mitään. Myöskin hoidon saanti ollut vaikeaa tai jäänyt hoitamatta, ellen olisi 

jatkuvasti itse jaksanut vaatia apua. 

Myös Maisalla on kokemuksia siitä pitkäjänteisen hoidon puutteesta. Näin hän kertoo 

kokemuksistaan psyykkisestä terveydenhoidosta: 

Nuorempana kun sairastin masennusta, vajaan vuoden aikana minulla oli viisi eri 

psykiatria tai lääkäriä. Minua palloteltiin vaan henkilöltä toiselle ja yleensä ei 

kerrottu asiasta etukäteen. Käynnin lopuksi vaan todettiin, että ensi viikolla uusi 

tyyppi, mene tuonne seuraavan kerroksen aulaan jonottamaan. En saanut mitään 

apua masennukseeni ja olo vain paheni, kun tuntui, ettei kukaan halunnut hoitaa 

minua. 

Toisaalta, Maisa korostaa, että ”kunhan hoitoon on päässyt ja saanut jalan oven väliin, 

henkilökunta on aina ollut todella mukavaa ja ihanaa sekä julkisella että yksityisellä.” 

Lisäksi Maisan mielestä saatu hoito on ollut ”kohtalaisen laadukasta ja sopivaa”. Sekä 

Astan että Maisan tapauksissa, etenkin pitkäjänteistä hoitoa tarvittaessa korostuu 
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omien vaikutusmahdollisuuksien puute – Maisaa ”palloteltiin” lääkäriltä toiselle ja Asta 

koki, ettei kukaan ottanut vastuuta hänen hoidostaan. Tilanteet lopulta johti siihen, että 

hoidon ja hoitosuhteen jatkuvuuden puute heikensi Maisan terveyden tilaa ja Astan 

terveysongelmat oli vähällä jäädä hoitamatta.  

Vastaajien kokemuksissa terveydenhoitoon pääsystä ja sen saatavuudesta sekä hoidon 

laadusta ja riittävyydestä seuraavat tekijät nousivat toistuvasti esiin: 1. Taloudelliset 

tekijät ja palveluiden hinnat 2. Saadun hoidon pitkäjänteisyyden ja jatkuvuuden puute 

3. Mielenterveysongelmien hoidon riittämättömät resurssit. Sosioekonomiset- ja 

sosiodemografiset tekijät näkyvät vastaajien kokemuksissa terveyden hoidossa. 

Vastaajien omat henkilökohtaiset elämäntilanteet ja sosioekonominen asema 

yhteiskunnassa näkyy siinä, mitä terveyspalveluita vastaajat käyttävät. Vastaajien 

taloudellinen tilanne näkyy siinä, kuinka paljon ja millaisella kynnyksellä he hyödyntävät 

terveyspalveluita. Taloudellinen tilanne yhteiskunnan rakenteellisella tasolla näkyy 

vastaajien terveydenhoidossa – rajatummilla resursseilla varustetut ihmiset käyttävät 

rajatumilla resursseilla pyöriviä terveyspalveluja.  

 

5.7 Koettu terveys ja kokemukset terveyspalveluista 

Otin aineistossa tarkasteluun sieltä nousevan teeman, jossa vähemmän 

terveyspalveluita käyttäneet vastaajat vaikuttivat olevan tyytyväisempiä palveluihin, 

kuin niitä enemmän käyttäneet. Kuten Borisovan ym. (2017) eurooppalaisten 

tyytyväisyyttä terveyspalveluihin käsittelevässä tutkimuksessa käy ilmi, erityisesti 

heikko terveydentila ja hoitamattomat terveysongelmat ovat yhteydessä 

tyytymättömyyteen terveyspalveluista. Tämä voi johtua yksinkertaisesti siitä, että mitä 

enemmän terveysongelmia henkilöllä on, sitä enemmän hän joutuu käyttämään 

terveyspalveluita ja sitä enemmän niistä kertyy kokemuksia, joista osa voi olla 

negatiivisia. Sairastaminen ja terveyspalveluiden käyttö voi olla raskasta ja se voi näkyä 

tyytymättömyytenä saatuun hoitoon ja palveluihin. Taas, jos henkilöllä ei ole juuri syitä 
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käyttää terveyspalveluita ja siksi kokemuksia on vähän, hän on tyypillisesti 

tyytyväisempi saatuun hoitoon. 

Esimerkiksi työterveyspalveluita käyttävä Roosa kertoo olevansa fyysisesti perusterve, 

eikä hänellä ole ollut merkittävää tarvetta käyttää terveyspalveluita. Hän kokee 

terveyspalveluihin hakeutumisen erittäin helpoksi, ja hoitoon pääsystä on positiivisia 

kokemuksia: ”Olen päässyt hyvin hoitoon tarvittaessa”. Hoidon laatu ja riittävyyttä hän 

pitää myös hyvänä: ”En ole tarvinnut mitään suurempia toimenpiteitä. Tarvittavat 

reseptit olen saanut nopeasti ja helposti. Laboratorioon on myös aikoja saatavilla, jos 

tarvitsee”. Roosan tapauksessa vaikuttaa siltä, että hänellä on hyvät resurssit hoitaa 

terveyttään. Toisaalta, terveysongelmia, jota hoitaa, ei ole onneksi vielä ollut. Roosan 

vastauksissa korostuu terveyspalvelujen hyvä saatavuus sekä hyvät 

kokemukset ”Työterveydenhuollon pisteet [ovat] lähellä ja niitä on useampia. Asun 

Helsingin keskustassa, joten palvelut ovat lähellä”. Nämä vaikuttaisivat tuovan hänelle 

turvaa. 

Toinen näkökulma kokemusten positiivisuuteen tai negatiivisuuteen liittyy siihen, että 

minkälaisten terveysongelmien takia henkilö asioi terveyspalveluissa. Erilaiset 

terveysongelmat edellyttävät erilaista hoitoa. Etenkin mielenterveysongelmista 

kärsivät, joilla on haasteita riittävän hoidon saamisessa, esittivät kriittisiä kokemuksia 

terveydenhuollon käyttökokemuksista.  

Maisalla on paljon kokemuksia terveyspalvelujen saatavuuden vaikeudesta ja hän pitää 

omia vaikutusmahdollisuuksia sen suhteen melko heikkoina. Hän on kuitenkin sitä 

mieltä, että ”kanssakäyminen on sujunut hyvin ja minusta on tuntunut viime vuosina, 

että olen tullut kuulluksi erityisesti fyysisissä sairauksissa”. Poikkeuksena hän pitää 

hoitojaksoa, jolloin hän yritti saada mielenterveyttään hoidettua: ”Psyykkisellä puolella 

masennustani hoidettaessa tosiaan kommunikaatio toimi huonosti ja minua palloteltiin 

henkilöltä toiselle ja tuntui, että minuun suhtauduttiin kuin lapseen tai tyhmään 

ihmiseen. Ei niin, että olen aidosti älykäs ja aikuinen. ” Anni kertoo, että 

mielenterveyden ongelmat vaikuttavat ”läpileikkaavasti elämään”. Hänellä on ollut 
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vaihtelevia kokemuksia asioinnista hoitohenkilökunnan kanssa. Hän on jäänyt 

miettimään mitä olisi tapahtunut, jos hänen terveyteensä liittyvää hoitoa ei olisi jätetty 

niin usein kesken:  

Minulla on ollut mielenterveyden häiriö pitkään, ensimmäisestä diagnoosista on 10 

vuotta. Tässä ajassa ongelma on kroonistunut, ja masennuksesta ja ahdistuksesta 

alkanut mielenterveyden sairastelu on johtanut myös esimerkiksi post-

traumaattiseen stressihäiriöön ja syömishäiriöön. Usein mietin, olisinko välttynyt 

jälkimmäisiltä sairauksilta, jos olisin saanut riittävää apua 10 vuotta sitten. 

Tässä tutkielmassa koetun terveyden ja terveyspalveluiden käyttökokemuksien välinen 

yhteys näyttäytyy etenkin psyykkisen terveyden kautta. Psyykkistä terveydenhoitoa oli 

aineiston mukaan hankala saada ja sitä kaipasivat nimenomaan ne opiskelevat 

vastaajat, joilla oli psyykkisiä terveysongelmia. Paljon terveyspalveluita käyttävillä 

henkilöillä voi olla monimutkaisia ja päällekkäisiä terveysongelmia, joita on haasteellista 

hoitaa. Tämä voi myös synnyttää todennäköisemmin kokemusta puutteellisesta 

hoidosta verrattuna helpommin hoidettaviin terveysongelmiin. 

 

5.8 Omat mahdollisuudet vaikuttaa terveydenhoitoon 

Vastaajilta kysyttiin, millaiseksi he kokevat omat mahdollisuutensa vaikuttaa siihen, 

miten ja missä heidän terveyttä hoidetaan. Yhdeksän vastaajaa vastasi 

vaikutusmahdollisuuksiensa olevan erittäin hyvät, kuusitoista vastasi hyvät, yhdeksän 

melko heikot, kaksi vastasi mahdollisuuksien olevan heikot ja kaksi vastaajaa valitsi en 

osaa sanoa -vaihtoehdon. Vastaajia pyydettiin lopuksi kuvailemaan, mitkä tekijät 

liittyvät heidän mahdollisuuksiin vaikuttaa oman terveytensä hoitoon ja hoitopaikkaan. 
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Taulukko 9. Vaikutusmahdollisuudet omassa terveydenhoidossa 

Vastaajien omien vaikutusmahdollisuuksien ja terveyspalveluihin hakeutumisen 

kokemuksissa esiintyi paljon samoja elementtejä. Terveyspalveluiden saatavuus ja omat 

resurssit korostuivat vastaajien kokemuksissa. Aineistossa oli havaittavissa myös koetun 

vaikutusmahdollisuuden osalta eroavaisuuksia opiskelevien ja täysipäiväisesti 

työssäkäyvien vastaajien välillä. Työssäkäyvät vastaajat kokivat 

vaikuttamismahdollisuutensa selvästi paremmiksi kuin opiskelevat vastaajat. 

Elämäntilanne ja työmarkkina-asema näkyivät vastaajien kokemuksissa. Tämän 

kysymyksen vastaukset olivat samansuuntaisia kuin terveyspalveluihin hakeutumiseen 

liittyvät vastaukset. Työssäkäyvät vastaajat kokivat usein terveyspalveluihin 

hakeutumisen helpoksi, samaten kuin vaikutusmahdollisuutensa hyväksi. 

Hakeutumisen helppous tai vaikeus ja vaikutusmahdollisuuksia määrittävät tekijät olivat 

monesti samoja: pääsy eri palveluntarjoajien hoitoon sekä taloudelliset tekijät. Lisäksi 

kaikki ne vastaajat, jotka kokivat vaikutusmahdollisuuksien olevansa hyvät tai erittäin 

hyvät, myös pitivät terveyspalveluihin hakeutumista kohtuullisen helppona tai erittäin 

helppona.  

Useat vastaajat lähtivät kuvailemaan heidän vaikutusmahdollisuuksiinsa vaikuttavia 

tekijöitä resurssien saatavuuden näkökulmasta. Työssäkäyvät vastaajat perustelivat 
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hyviä vaikutusmahdollisuuksiaan tyypillisesti sillä, että heidän käytössään on useita eri 

palveluntarjoajia. Saara kuvaili sitä näin: ”Terveyskeskuksen saa halutessaan valita itse, 

voin valita käytänkö yths, terveysasema vai työterveys, työterveydelläni on useita 

hoitopisteitä ja yksityiselle aikaa varatessa on mahdollisuus aina valita itseä hoitava 

lääkäri. Koen, että mahdollisuus vaikuttaa on siis suuri.” Saaran valinnanmahdollisuudet 

eri palveluntarjoajien välillä ovat hyvät, jonka lisäksi hänen vaikutusmahdollisuuksia 

parantaa myös mahdollisuus valita hoitava lääkäri ja toimipiste. Myös opiskelevat 

vastaajat lähestyivät asiaa resurssien näkökulmasta, kuten Liisa: ” Jos en opiskelisi tai 

kävisi töissä, olisin julkisen terveydenhuollon armoilla ja julkisella puolella on vaikea 

päästä hoitoon tai saada hoitoa. Olen huolissani niiden ihmisten puolesta, joiden ainoa 

terveydenhuolto on julkisen puolen terveydenhuolto.” Ne vastaajat, joilla 

vaikutusmahdollisuudet olivat hyvät, tunnistivat positiivisia kokemuksia 

valinnanvapaudesta- ja mahdollisuudesta.  

Taloudelliset tekijät liittyvät myös vaikutusmahdollisuuksiin terveyden hoidossa. 

Erityisesti opiskelevat vastaajat nostivat taloudelliset resurssit esiin kuvaillessaan 

kokemuksiaan ja tekijöitä, jotka edistävät tai rajoittavat heidän 

vaikutusmahdollisuuksiaan. Miia kuvaili vaikuttamismahdollisuuksiaan näin:  

Taloudelliset tekijät vaikuttavat tähän varmaan eniten. Minulla ei ole varaa 

yksityiseen terveydenhuoltoon, joten käytän YTHS ja rajatun työterveyteni 

palveluita. YTHS ei juuri tarjoa valinnanvaraa hoidon ja hoitopaikan suhteen ja 

jonot ovat usein melko pitkiä, joten kannattaa tyytyä siihen hoitoon, mitä saa. 

Työterveydestä ajan saa nopeasti, mutta hoito keskittyy yksinomaan akuuttiin 

asiaan eli voit saada esim. 10 minuutin lääkäriajan. Tällöin hoidon laatu on 

väistämättä heikohko. 

Aineistossa taloudellisista resursseista puhuttiin sekä sen puutteena että hyötynä. 

Työssäkäyvä opiskelija Annika käyttää yksityisiä terveyspalveluita vakuutuksen turvin. 

Näin hän kuvaa rahan merkitystä terveydenhoidossa: ”…Perheessäni on aina laitettu 

terveys etusijalle eli maksoi mitä maksoi, niin asiat hoidetaan aina kunnolla, joten voin 
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melkein aina huoletta senkin puolesta käydä esimerkiksi yksityisellä, josta koen saavani 

nopeaa ja sellaista palvelua ja hoitoa, jota haluan.” Valinnanmahdollisuuksiin vaikutti 

vastaajien mukaan pääasiassa siis käytössä olevat taloudelliset resurssit, mahdollisuus 

käyttää eri palveluntarjoajien palveluita sekä vakuutus.  

Muutama vastaaja nosti asuinpaikan esiin yhtenä vaikutusmahdollisuuksiin 

vaikuttavana tekijänä. Asuinpaikka määrittelee mitä terveyspalveluita alueella on 

käytettävissä. Työssäkäyvä, pitkäaikaissairas Sofia näkee asuinpaikan konkreettisena 

vaikutusmahdollisuuksia heikentävänä tekijänä: ”Asuinpaikka määrittelee pitkälti. 

Erikoissairaanhoito rajallista. Ei varaa yksityiselle. En ole päässyt esim. vaihtamaan 

lääkäriä omasta toiveestani.” Myös riittävää tietämystä terveydenhoidosta koettiin 

vaikutusmahdollisuuksia parantavaksi tekijäksi, kuten Asta kuvailee ”Koen, että olen 

osannut lääkäri-setäni tuella vaatia riittävää hoitoa mutta se on ollut sairaana raskasta. 

Ilman tietoa en olisi osannut vaikuttaa hoitooni.”  

Tutkielman aineistossa opiskelevien vastaajien mielenterveyshäiriöt ja niiden 

kokonaisvaltaiset vaikutukset koettuun terveyteen nousi toistuvasti esille. 

Mielenterveyden hoitaminen koettiin sekä hoitoon hakeutumisen, että omien 

vaikutusmahdollisuuksien näkökulmista hankalaksi. Ne vastaajat, keiden koetut 

vaikutusmahdollisuudet olivat hyvät ja hoitoon hakeutuminen oli helppoa, olivat 

useimmiten täysipäiväisesti työskenteleviä.  

 

 

 

 

 



 

 

 

72 

 

6 Pohdinta  

 

6.1 Johtopäätökset  

Tutkimuksen aiheen valintaa ohjasi kiinnostukseni ihmisten koetusta terveydestä ja 

kokemuksista terveyspalveluista. Tutkielman lähtöasemassa oli ikään kuin kaksi aihetta, 

joita pyrin yhdistämään toisiinsa käyttäen sosioekonomisia ja sosiodemografisia 

tekijöitä tarkastelun näkökulmina. Olen kiinnostunut siitä, miten sosioekonomiset ja 

sosiodemografiset tekijät näkyvät ihmisten koetussa terveydentilassa ja siinä, miten he 

käsittävät hyvän tai huonon terveyden. Toiseksi halusin selvittää, miten 

sosioekonomiset ja sosiodemografiset tekijät näyttäytyivät siinä, millaisia kokemuksia 

ihmisillä on terveyspalveluista ja niiden käytöstä.  Koettuun terveyteen vaikuttavat 

sosiekonomiset ja sosiodemografiset tekijät, kuten koulutustaso, tulotaso, 

ammattiasema, ikä, sukupuoli ja asuinpaikka.  (THL, 2019; Rahkonen & Lahelma, 2002; 

Karvonen ym. 2019.) Monilla sosioekonomisilla mittareilla vastaajat olivat varsin 

samankaltaisia. Aineistosta nousi esiin etenkin sosiodemografisia tekijöitä, jotka 

näkyivät vastaajien koetussa terveydessä ja kokemuksissa terveyspalveluista. Näitä 

tekijöitä olen nimittänyt elämäntilanteeksi: työssäkäyntiä, opiskelua tai muita tilanteita 

kuten eläkkeellä olemista. Opiskeluun ja täysipäiväiseen työskentelyyn painottuneet 

tulokset johtuvat myös siitä, että kyseessä olivat myös isoimmat ryhmät: tutkielmaan 

osallistuneista vastaajista 19 oli opiskelijoita ja 15 oli täysipäiväisesti työskenteleviä. 

Suurin osa tutkielmaan osallistuneista vastaajista arvioi koetun terveydentilansa 

vähintään hyvä.  Silti lähes puolet vastaajista arvioi terveydentilansa tyydyttäväksi. 

Lisäksi pääosin tutkielmaan vastanneet kokivat omat vaikutusmahdollisuutensa ja 

hakeutumisen terveydenhuollon palveluihin positiivisesti. Tässä tutkielmassa on 

noussut keskeisenä teemana esiin nuorten aikuisten, etenkin opiskelijoiden, heikko 

koettu psyykkinen terveys. Tutkimukseen osallistuneet opiskelijat olivat usein 

psyykkisesti kuormittuneita, stressaantuneita, uupuneita tai muulla tavoin 
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mielenterveydeltään oireilevia. Joidenkin kansainvälisten tutkimusten mukaan (Evans 

ym. 2018; Ibrahim ym. 2013) korkeakouluopiskelijoilla on merkittävästi useammin 

masennusta tai ahdistusta valtaväestöön verrattuna. Aineiston opiskelijoista useat 

kertoivat kärsivänsä samanlaisista mielenterveydenhäiriöistä kuin mitä edellä 

mainituissa kansainvälisissä tutkimuksissa. Näitä oireita oli toki muillakin kuin 

opiskelevilla vastaajilla mutta opintojen suorittaminen elämäntilanteena nousi 

kuitenkin esiin eri tavalla kuin muut elämäntilanteet. Opiskelijoilla tuntui olevan erilaisia 

syitä psyykkisen terveyden ongelmiin kuin muilla vastaajilla. Opiskelijoiden 

kokemuksissa korostuivat epävarmuustekijät ja taloudelliset huolet.  

Kiinnostavaa oli, että saman ikäisistä ja saman koulutustaustan omaavista vastaajista 

työssäkäyvät, jo valmistuneet vastaajat jakoivat lähtökohtaisesti eri kokemukset 

terveydentilaansa vaikuttavista tekijöistä ja terveyspalveluiden käytöstä. Vaikutti siis 

siltä, että opintojen saaminen päätökseen ja työelämään siirtyminen vähensi 

epävarmuutta tulevaisuudesta ja siitä huolehtimista. Lisäksi taloudellisen tilanteen 

vakiintuminen ja työterveyshuollon piirissä oleminen kohensi terveyden hoidon 

mahdollisuuksia. Opiskelijoiden terveyteen vaikuttaa tämän tutkimuksen aineiston 

perusteella stressi, paineet sekä itseltä että ulkopuolisilta, epävarmat 

tulevaisuudennäkymät, ja huoli työllistymisestä. Nämä huolenaiheet ovat selvästi 

elämäntilanteeseen sidonnainen ilmiö.  

Opiskelu elämänvaiheena on monille hyvin tärkeä kasvun vaihe. Monille se merkitsee 

itsenäistymistä ja uusia tilanteita, muutoksia sosiaalisten suhteiden rakenteissa ja 

uusien taitojen omaksumista. Näiden tekijöiden lisäksi aineistossani näkyy uusi 

muuttuja, nimittäin koronapandemia. Siitä huolimatta, että aineiston keruuvaiheessa 

koronapandemiaa ei käsitelty, korona-aika ja sen aiheuttamat erityisesti psyykkisen 

terveyden ongelmat olivat isossa osassa aineistoa. Vastaajien mukaan 

koronapandemia- ja aika on aiheuttanut huolta ja pelkoa sekä erityisesti yksinäisyyttä. 

Lisäksi korona-aika lisäsi ennestään opiskelevien vastaajien taloudellisesta 

epävarmuutta. Aineistossa oli yksi henkilö, joka oli jopa somaattisesti sairastunut 

korona-ajasta johtuvan stressin vuoksi. Nämä tulokset tukevat maailmanlaajuisia 
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tutkimuksia (esim. Arnout, 2020; Kumar & Somani, 2020; Pfefferbaum & North, 2020; 

Yao ym. 2020; WHO, 2020a & 2020b). Kiinnostava huomio koronapandemiasta tässä 

tutkielmassa on nimenomaan se, miten ympäröivä tilanne on vaikuttanut vastaajien 

psyykkiseen terveyteen, sillä aineistossa ei noussut esiin esimerkiksi koronavirukseen 

sairastuminen.  

Aineellisten ja inhimillisten resurssien jakautuminen yhteiskunnassa on yksi 

terveyserojen makrotason selittäjä. Tässä tutkimuksessa suurin osa vastaajista oli 

korkeasti kouluttautuneita, sosioekonomisesta hyvässä tilanteessa olevia henkilöitä. 

Tutkimuksessa kuitenkin kävi ilmi, että myös tämänlaisessa kohtuullisen 

homogeenisessa viitekehyksessä resurssit jakautuvat eri tavoin. Keskeinen resurssien 

jakautumista kuvaava tekijä oli kattavan työterveyshuollon piirissä oleminen. 

Opiskelijaterveydenhuollon piirissä oleminen ja riittävävät taloudelliset resurssit myös 

kuvastavat resurssien jakautumisen merkitystä terveyserojen ylläpitävänä voimana. 

Terveysongelmien kasaantuminen huono-osaisille selittää osaltaan terveyseroja. Tässä 

tutkimuksessa joidenkin vastaajien psyykkiseen koettuun terveyteen liittyi taloudelliset 

stressitekijät. Lisäksi osa vastaajista koki, ettei riittävästä taloudellisista resursseista 

johtuen voineet hoitaa terveyttään riittävällä tavalla.   

Terveyserojen taustalla on sekä makrotason että mikrotason tekijöitä. Yksilötason 

tekijöistä etenkin terveyskäyttäytymisellä on iso merkitys. Tämän tutkimuksen 

aineistossa vastaajien terveyskäyttäytyminen jäi hieman varjoon. 

Terveyskäyttäytymistä ei käsitelty kyselylomakkeella. Lisäksi kysymykset eivät 

todennäköisesti johdattaneet vastaajia pohtimaan terveyttään terveyskäyttäytymisen 

tai omien valintojen kannalta.  

Käänteisen hoivan laki johtaa tilanteeseen, jossa terveyspalveluita vähiten tarvitsevat 

henkilöt hyödyntävät niitä eniten (Hart, 1971). Suomessa esim. Manderbackan ym. 

(2017) tutkimuksen mukaan suurituloiset hyödyntävät terveyspalveluita suhteessa 

tarpeeseen, enemmän kuin pienituloiset. Tässä tutkielmassa tarkastelin käänteisen 

hoivan lain mekanismia työterveyspalveluiden käytön avulla. Tutkimukseen 
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osallistuneiden henkilöiden pääsy eri terveyspalveluihin oli usein sosioekonomisista ja 

sosiodemografisista tekijöistä riippuvainen. Työterveyshuollon piirissä olevat vastaajat 

olivat selvästi kaikista tyytyväisimpiä terveyspalveluiden saatavuuteen sekä 

riittävyyteen. Opiskelevat vastaajat kertoivat erityisesti mielenterveydenhoitamiseen 

liittyvistä puutteista. Työssäkäyvät vastaajat olivat tässä aineistossa melko hyvinvoivia 

ja heillä oli usein hyvä pääsy terveydenhuollon palveluiden piiriin.  Tässä aineistossa 

esiintyvien työssäkäyvien tai opiskelevien ryhmien koettu terveys ja kokemukset 

terveyspalveluista ovat täysin sattuman varaisia. Silti käänteisen hoivan lakia voi ilmiönä 

tarkastella sen perusteella, miten eri sosioekonomiset ja sosiodemografiset tekijät 

näkyvät niissä kokemuksissa, joita tämän aineiston vastaajilla oli terveydenhuollon 

saatavuudesta ja omista vaikutusmahdollisuuksistaan.  

Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä on kokenut rakennemuutoksia 2000-luvulla ja 

tulevaisuudessa muutoksia tulee lisää (Lappalainen ym. 2016; Takala ym. 2018). Tämän 

tutkielman kannalta työterveyspalveluiden käytön lisääntyminen sekä 

työterveydenhuollon osuuden kasvu kaikesta terveydenhuollosta on kiinnostavaa.  

Työterveyden merkitys terveydenhuollon palveluntarjoajana ja sen hyväksi havaittu ja 

toimiva palvelu on isossa roolissa aineistossa ja tutkimuksen tuloksissa. 

Työterveyshuolto vaikutti positiivisesti sen piirissä olevien vastaajien kokemuksiin 

terveydenhoidosta. Positiiviset kokemukset terveydenhuollosta ja ylipäätään terveyden 

tehokas ja riittävä hoitaminen näkyy koetussa terveydessä. Suurimmalla osalla 

vastaajista oli mahdollisuus käyttää useamman terveydenhuollon palveluntarjoajan 

palveluita. Nämä vastaajat olivat usein tyytyväisiä hoidon saatavuuteen. Lisäksi useat 

vastaajat tunnistivat sen helpottavan hoitoon hakeutumista ja parantavan omia 

vaikutusmahdollisuuksia. Työterveyshuollon hyvä toimivuus ja saatavuus näkyi tässä 

tutkielmassa siten, että täysipäiväisesti työssäkäyvillä henkilöillä oli erityisen hyviä 

kokemuksia terveydenhoidosta, sillä he asioivat pääasiassa työterveyshuollossa. 

Opiskelijoiden ja työssäkäyvien väliset kokemukselliset erot näkyivät myös koetussa 

terveydentilassa. Etenkin psyykkistä hoitoa oli tulosten mukaan vaikea saada, mikä 

heikensi useiden opiskelevien vastaajien koettua terveyttä. 
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Opiskelevilla vastaajilla ja täysipäiväisesti työssäkäyvillä ryhmillä oli samoista 

koulutustasoista, iästä, ja muista tekijöistä riippumattomia eroja sekä koetussa 

terveydessä, että kokemuksissa terveyspalveluista. Tämä näkyi erityisesti psyykkisessä 

terveydentilassa, terveyspalveluiden saatavuudessa sekä omissa 

vaikutusmahdollisuuksissa terveydenhoidossa. 

 

6.2 Pohdinta tutkimusprosessista 

Tutkielmaan osallistui 38 vastaajaa. Käytän tutkielmassa ryhmiä ”opiskelijat” 

ja ”työssäkäyvät”, joilla viittaan pelkästään aineistoni pohjalta luomiin kategorioihin. 

Painotan, että otos ei ole aineiston koosta johtuen edustava. Vastaajien määrä sopi 

käytettyihin tutkimusmetodeihin hyvin, sillä sisällönerittelyllä hankittu lisätieto ei olisi 

välttämättä tullut kyseeseen, jos aineisto olisi ollut pienempi. Toisaalta, aineisto oli sen 

verran laaja, että sieltä täytyi työn hallittavuuden takia valita käsittelyyn tietyt teemat. 

Aineistossa olisi ollut vielä paljon tarkasteltavaa. Aineiston valikoituminen vaikutti 

todennäköisesti tutkimuksen tuloksiin. Tutkimukseen osallistuneet vastaajat olivat 

pitkälti korkeasti koulutettuja, työelämässä olevia nuoria aikuisia. Heistä useilla oli 

mahdollisuus käyttää useamman terveydenhuollon palveluntarjoajan palveluita. 

Havaintoihini on siis voinut vaikuttaa se, että tutkimukseen osallistuneet henkilöt olivat 

usein objektiivisesti ajateltuna melko terveitä ja heillä oli hyvät mahdollisuudet hoitaa 

omaa terveydentilaansa. Toisaalta, aineistoon on voinut näistä sosioekonomisista ja 

sosiodemografisista taustatekijöistä huolimatta valikoitua sellaisia vastaajia, jotka ovat 

esimerkiksi erityisen terveitä tai joilla on erityisen huonoja ja spesifejä kokemuksia 

terveyspalveluista. Aineisto ja tutkimuksen analyysi kuvastaa vain ja ainoastaan 

keräämäni aineiston vastaajien kokemuksia. 

Tutkimusprosessiin kuuluu sekä tutkimusmenetelmän, että tutkimustulosten 

uskottavuuden, luotettavuuden ja pätevyyden arviointi. Validiteetti kuvastaa sitä, että 

tutkimusprosessi ja tutkimuksessa käytetyt menetelmät ovat mitanneet juuri niitä 
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asioita, joita tutkimuksessa oli tarkoitus mitata. Validiteetti tutkimustulosten suhteen 

tarkoittaa sitä, että tutkimustulokset ovat valideja suhteessa tutkimusprosessiin, 

käytettyyn aineistoon ja tutkimusmenetelmiin. (Vehkalahti, 2019, s. 40-42.) Kun 

tarkastelen tämän työn validiteetin toteutumista, otan huomioon tutkimuksen 

suunnittelun, tutkimuksen aineistonkeruumenetelmän, aineiston 

analysointimenetelmän ja tulosten esittelyn. Lisäksi pohdin työssä esiteltyä kirjallisuutta 

suhteessa tutkimuksen tarkoitukseen ja kerättyyn aineistoon ja tutkimuksen tuloksiin.  

Tutkielman tavoite ja tarkoitus oli valottaa sosioekonomisten ja sosiodemografisten 

tekijöiden merkitystä koetussa terveydessä sekä terveyspalveluiden 

käyttökokemuksissa. Tutkimuksen aineisto kerättiin laadullisella kyselylomakkeella, 

jossa esitetyt kysymykset olivat linjassa tutkimuksen aiheen ja tavoitteen kanssa. 

Sosioekonomisia ja sosiodemografisia tekijöitä selvitettiin kattavasti. Koettua terveyttä 

ja terveyspalveluiden käyttöä ja kokemuksia käsittelevät kysymykset olivat 

monipuolisia.  Joidenkin kysymysten osalta vastausvaihtoehdot jäivät rajallisiksi. 

Esimerkiksi vastauksissa toistuvasti mainittu Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö ei 

ollut kyselylomakkeella mukana. Toiseksi, vastaajien iän olisi voinut kysyä suoraan, 

ikähaarukan sijasta.  

Kaikkiin kysymyksiin tulleet vastaukset olivat arvokkaita. Useimmat kysymykset 

ymmärrettiin hyvin. Kysymysten muotoilua olisi voinut täsmentää, sillä esimerkiksi 

terveyspalveluihin hakeutuminen ja vaikutusmahdollisuuksiin liittyvät vastaukset olivat 

usein toisteisia.  Myös kysymys kokemuksista terveyspalveluista kolmen eri tekijän 

kohdalla 1. Hoitoon pääsy 2. Hoidon laatu ja riittävyys ja 3. Kanssakäyminen 

hoitohenkilökunnan kanssa olisi voinut olla hedelmällisempi eri tavoin ilmaistuna. 

Kysymyksessä oli kolme alakohtaa, kaikissa oli omat vastauskentät. Näihin 

vastauskenttiin tuli verrattain suppeita ja lyhyitä vastauksia. Toisaalta, vastaavaa 

jaottelua kokemuksista terveyspalveluista on käytetty toimivasti muissa tutkimuksissa 

(esim. Xiao & Barber, 2008). 
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Tutkimusmetodi oli tarkoituksenmukainen ja aineistonkeruutapa sopi 

tutkimuskysymyksiin. Teoriaohjaava sisällönanalyysi tutkimusmenetelmänä sopii 

käytettäväksi kirjallisessa muodossa olevaan laadulliseen aineistoon, josta pyritään 

tavoittamaan tutkittavaa ilmiötä koskeva sanoma. Sisällönerittely taas toimii 

kvantifioitavien tulosten analysointiin ja esittämiseen. Käsittelemällä aineistoa sekä 

sisällönanalyysin, että sisällön erittelyn keinoin toisaalta teki jo ennestään laajan 

aineiston käsittelystä työlästä.  

Tutkimuksen tulokset olivat linjassa alkuperäisen tutkimustavoitteen kanssa, vaikka 

tutkimuksen käsitteelliset painopisteet muuttuivat hieman tutkimusprosessin aikana. 

Alun perin sosioekonomiseen taustaan tiivisti nivottu tavoite, muuttui kerätyn aineiston 

myötä. Perinteisten sosioekonomisten mittareiden mukaisten tulosten sijaan 

tutkimustuloksissa painottui sosiodemografiset tekijät. Saman sosioekonomisen 

ryhmittymän sisällä olevista vastaajista koostui uusia ryhmiä. Tulosten kannalta 

keskeisiä olivat ennen kaikkea opiskelijoiden ja täysipäiväisesti työssäkäyvien vastaajien 

ryhmät. 

Tutkielman reliabiliteetti, eli luotettavuus ja toistettavuus kuuluu tutkimusprosessin ja 

tutkimustulosten arviointiin. Laadullisessa tutkimuksessa on otettava huomioon, että 

tulosten toistettavuuteen vaikuttaa olosuhdemuuttujat ja tilannesidonnaisuus. 

Samoihin tuloksiin pyrkiminen silloin, kun on pyritty tutkimaan jotain ilmiötä 

kokemuksien näkökulmasta ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka, 2006.) Sen sijaan luotettavuuden ja toistettavuuden 

varmistamiseksi otin tutkielmaa tehdessäni mallia aikaisemmista samaa aihepiiriä 

käsittelevistä tutkimuksista. Esimerkiksi koettua terveyttä on tutkittu lukuisissa 

kvalitatiivisissa sekä kvantitatiivisissa tutkimuksissa käyttäen samaa 

aineistonkeruutapaa ja kysymyksenasetteluja. Tutkielmaa tehdessä pyrin huolelliseen 

dokumentointiin, raportointiin sekä ilmaisuun, jotta tutkimusprosessi olisi 

mahdollisimman läpinäkyvä ja luotettava.  
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Maisterintutkielman teko oli opettavaista ja kasvattavaa. Maisterintutkielma oli 

yliopisto-opintojen kiinnostavin ja samalla haastavin opintokokonaisuus. Kun pohdin 

tutkimusmenetelmän ja tutkimusprosessin haasteita ja rajoituksia, keskeisimpänä pidän 

aiheen rajausta. Maisterintutkielman aihe oli laaja ja siihen sopivaa kirjallisuutta, että 

analyysia piti käyttää valikoidusti. Tulevaisuudessa painotan tätä enemmän omassa 

työskentelyssäni. Koen että suurin haasteeni maisterintutkielmaa tehdessäni oli pitää 

tutkielma koherenttina kokonaisuutena. Toinen haaste mikä vaikutti tutkimusprosessiin 

ja tutkielman tekoon liittyi aineiston keräämiseen. Jälkikäteen tarkasteltuna, aineisto 

olisi voinut olla hedelmällisempi kerättynä useasta eri paikasta. Suurin osa kyselyyn 

vastanneista henkilöistä sijoittui samaan viitekehykseen. Tulevaisuudessa 

vastaavanlaisessa työssä aineiston keräämistä olisi syytä hajauttaa enemmän.  

 

6.3 Tutkielman yhteiskunnallinen merkitys  

Tämän tutkielman yhteiskunnallinen merkitys näkyy mielestäni parhaiten havainnoissa, 

jotka avaavat opiskelijoiden mielenterveysongelmien taustoja, perustuen heidän 

kertomiin kokemuksiin. Ilmiönä se on vakava, ja pidän tutkielmassa esiin tulleita 

kokemuksia arvokkaana tietona. Tulevaisuudessa tätä aihetta voisi tutkia lisää – mitkä 

tekijät opiskelussa elämäntilanteena aiheuttaa kuormitusta ja miten ne muuttuvat, kun 

opiskelija siirtyy työelämään? Tässä tutkielmassa opiskelijoiden koettua terveyttä 

heikensi etenkin epävarmuus tulevaisuudesta ja siihen liittyvät paineet, taloudelliset 

epävarmuustekijät sekä koronapandemian pahentamat yksinäisyyden kokemukset. 

Esimerkiksi Erolan (2004, s. 60-63) selvityksessä ammattikorkeakouluopiskelijoiden 

hyvinvoinnista käy ilmi, että opintojen loppuvaiheessa, etenkin työelämään siirtymisen 

kynnyksellä opiskelijoilla oli negatiivisia tunteita opintojaan ja opintomenestystään 

kohtaan.   

Mitkä tekijät muuttuvat opintojen edetessä ja johtavat opiskelijoiden kokemaan 

kuormitukseen ja negatiiviseen mielenterveyteen? Mitkä tekijät taas kohentavat 
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tilannetta työelämään siirtymisen jälkeen? Tällä hetkellä yhteiskunnallisessa 

tutkimuksessa hyödynnetään runsaasti nimenomaan sosioekonomisia tekijöitä 

teoreettisena lähestymistapana. Samassa sosioekonomisessa asemassa olevien 

henkilöiden välisten elämäntilanne-erojen huomioiminen tuo lisää näkökulmia ja 

keinoja yhteiskunnallisten ongelmien tutkimiseen - erityisesti eri elämäntilanteiden 

nivelkohdissa.  
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