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Oikarinen, Arja, Health behaviour among the male population in the Kainuu
region in Finland – a cultural perspective
Faculty of Medicine, Institute of Health Sciences, Department of Nursing Science and Health
Administration, University of Oulu, P.O.Box 5000, FI-90014 University of Oulu, Finland; Joint
authority of Kainuu Region, P.O. Box 401, FI-87070 Kainuu, Finland
Acta Univ. Oul. D 975, 2008
Oulu, Finland

Abstract

The purpose of the present study was to analyse and describe the health behaviour among the male
population in the Kainuu region in Finland, to chart the men's attitudes towards health services and
find out how they talked about their health behaviour. The objective was to produce new, cultural
information about how to develope health services, and in addition to shed light into the health
behaviour among the men living in the Kainuu region.

The research material consisted of 20 thematic biographical interviews. The interviewees were
36–56-year-old men who were born, and currently living in the Kainuu region. In the study, the
biographical method was applied, and the interviewees were asked to tell their life story from a
health perspective. The research material was approached both from a factist perspective and a
specimen perspective. The material was analysed in three stages by using material-based content
analysis, thematic content analysis, and rhetorical analysis. The framework of the study consisted
of a cultural perspective. Thus, when doing the analysis, it was essential to find the different
meanings the men had given to health in their life. 

According to the results, the value of health did not guide the health behaviour of the
interviewed men until adulthood, and health services were not used willingly. There were matters
in the course of the lives of these men as well as in their growth environment that made it easier
to understand their health behaviour and attitudes towards health services. Attitudes passed on
from generation to generation and increased morbidity in the immediate environment were among
the things that contributed to the men's behaviour and attitudes. The men also used rhetorical ways
to justify their own health behaviour. The most used rhetorical strategies were the absence of
agency and the use of extreme expressions.

It is possible to obtain in-depth information about health behaviour with the help of
biographical study that takes cultural issues into consideration. The information gathered in the
present study can be used when developing and directing health services in the Kainuu region as
well as when developing the national health service system in Finland. The methodological
solutions used in the present study can also be applied to other studies in the field of health
sciences. 

Keywords: delivery of health care, Finland, health behaviour, men





Oikarinen, Arja, Kainuulaisten miesten terveyskäyttäytyminen – kulttuurinen
näkökulma
Lääketieteellinen tiedekunta, Terveystieteiden laitos, Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos,
Oulun yliopisto, PL 5000, 90014 Oulun yliopisto; Kainuun maakunta -kuntayhtymä, PL 401,
87070 Kainuu
Acta Univ. Oul. D 975, 2008
Oulu

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida ja kuvata kainuulaisten miesten terveyskäyttäytymis-
tä, terveyspalveluihin suhtautumista ja terveyskäyttäytymiseen liittyvää puhetta. Tavoitteena oli
tuottaa uutta, kulttuurista tietoa terveyspalvelujen kehittämiseen ja lisäksi tehdä ymmärrettäväksi
kainuulaisten miesten terveyskäyttäytymistä. 

Tutkimusaineisto muodostui 20 temaattisesta elämäkertahaastattelusta. Haastateltavat olivat
syntyperäisiä kainuulaisia ja Kainuussa asuvia 36–56-vuotiaita miehiä. Tutkimuksessa sovellet-
tiin elämäkertametodia siten, että haastateltavat kertoivat elämäntarinansa terveyden teemasta
lähtien. 

Tutkimusaineistoa lähestyttiin sekä faktanäkökulmasta että näytenäkökulmasta. Aineisto ana-
lysoitiin kolmivaiheisesti: aineistolähtöisellä analyysillä, teemoihin pohjautuvalla analyysillä ja
retorisella analyysillä. Tutkimuksen viitekehys muodostui kulttuurisuudesta. Näin ollen, aineis-
ton analyysissä oli olennaista löytää kainuulaisten miesten terveyskäyttäytymiseen liittämiään
kulttuurisia merkityksiä. 

Tulosten mukaan terveyden arvo ohjaa kainuulaisten miesten terveyskäyttäytymistä vasta
aikuisiässä eikä terveyspalveluja käytetä mielellään. Kainuulaisten miesten elämänkulusta ja
kasvuympäristöstä löytyi asioita, joiden avulla miesten terveyskäyttäytymistä ja terveyspalvelui-
hin suhtautumista voidaan ymmärtää. Näitä ovat esimerkiksi sukupolvelta toiselle periytyneet
asenteet ja lähiympäristön runsas sairastavuus. Miesten puheesta oli myös löydettävissä retori-
sia keinoja, joilla he argumentoivat omaa terveyskäyttäytymistään. Retorisista keinoista yleisim-
min käytettyjä olivat toimijuuden kadottaminen ja ääri-ilmaisujen käyttäminen. 

Kulttuurisuuden huomioivan elämäkertatutkimuksen avulla on mahdollista saada syvällistä
tietoa terveyskäyttäytymisestä. Tutkimuksessa tuotettua tietoa voidaan hyödyntää terveyspalve-
lujen laadun kehittämisessä ja yksilöllisessä suuntaamisessa sekä Kainuussa että laajemmin suo-
malaista terveyspalvelujärjestelmää kehitettäessä. Tutkimuksen metodologisia ratkaisuja voi-
daan soveltaa myös muissa terveystieteellisissä tutkimuksissa.

Asiasanat: Kainuu, miehet, terveyskäyttäytyminen, terveyspalvelut
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Esipuhe 

Tämä tutkimus alkoi ihmettelystä. Talvella 2004 uutisoitiin, kuinka Kainuun kun-
nissa on korkein ikävakioitu kuolleisuus verrattuna muihin Suomen kuntiin (esim. 
Viirret 2004). Uutisissa tuotiin esille huoli erityisesti kainuulaisten miesten ter-
veydentilasta. Heidän elämäntapansa, kuten väärät ruokailutottumukset, liian 
vähäinen liikunnan harrastaminen, liiallinen tupakointi ja alkoholinkäyttö nähtiin 
selittävän korkeita kuolleisuuslukuja. Toimin tuolloin opettajana Kajaanin ammat-
tikorkeakoulussa, jossa perehdyimme terveydenhoitajaopiskelijoiden kanssa Ter-
veys 2015 -kansanterveysohjelmaan. Ohjelman sisällössä kiinnitin huomiota sii-
hen, kuinka vähäinen osuus miehillä oli kansanterveysohjelmassa terveyspalvelu-
jen käyttäjäryhmänä. Lasten, kouluikäisten ja vanhusten terveyden edistämiseen 
liittyvät tavoitteet oli sen sijaan selvästi esitetty. Edellä kuvattu uutisointi ja tule-
vien terveydenhoitajien kanssa työskenteleminen herättivät minut pohtimaan 
vakavasti kainuulaisten miesten terveyttä ja sen taustalla olevia asioita. Ihmette-
lin, eivätkö terveyspalvelut tavoita kainuulaisia miehiä. Olisiko terveysneuvonnan 
sisällössä ja toteuttamisessa parantamisen varaa vai onko miehet unohdettu terve-
yspalvelujen käyttäjäryhmänä? Pohdin myös, onko kainuulaisuudessa jotain eri-
tyistä, mikä alentaa täällä asuvien miesten terveyttä ja hyvinvointia. 

TtT Eila Latvala oli Kajaanin ammattikorkeakoulun sosiaali-, terveys- ja lii-
kunta-alan koulutusjohtaja ja siten lähin esimieheni, kun tutkimusaihe alkoi hah-
mottua mielessäni. Olen kiitollinen Eilalle hänen kannustavasta suhtautumises-
taan sekä jatko-opintosuunnitelmiini että tutkimusaiheeseeni, sillä se rohkaisi 
minua hakeutumaan jatko-opiskelijaksi Oulun yliopiston terveystieteiden laitok-
selle. Sain työni ohjaajiksi professori Arja Isolan ja dosentti Leena Paasivaaran. 
Arja ja Leena ovat ohjanneet alusta alkaen työskentelyäni määrätietoisesti, mutta 
he ovat antaneet myös tilaa aloittelevan tutkijan omalle ajattelulle ja kokeiluille. 
Arjan empaattinen tuki ja huolenpito muustakin kuin tutkimuksen valmistumises-
ta ovat olleet erityisen mieleenpainuvia. Tutkimusraportin kirjoittamisvaiheessa 
sain Arjalta tärkeitä huomioita työni sisältöön liittyen. Nämä huomiot saivat mi-
nut selkiinnyttämään työni rakennetta. Leenan ohjauksessa opin perustelemaan 
ratkaisujani ja sitä kautta kirkastamaan ajatuksiani. Erityisesti tutkimusmetodiin 
liittyvät haasteet ja pulmakohdat avautuivat Leenan kanssa käymieni keskustelu-
jen avulla. Molemmat ohjaajani ovat tämän prosessin aikana luottaneet kykyihini 
työskennellä itsenäisesti ja rohkaisseet minua myös itse uskomaan siihen. Kiitos 
teille! Esitarkastusvaihe oli tärkeä työn viimeistelyn kannalta. Olen kiitollinen 
professori Juha Kinnusen ja professori Päivi Åstedt-Kurjen tärkeistä huomioista, 
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joiden avulla väitöskirjan käsikirjoitus muotoutui sekä sisällöllisesti että raken-
teellisesti lopulliseen muotoonsa. 

Tutkimusprosessi on ollut antoisa ja merkityksellinen elämänvaihe. Nyt pro-
sessin lähestyessä loppuaan on mielessäni haikeus ja mieluisat muistot. Työn 
tekeminen on ollut palkitsevaa ja innostavaa. Tutkimiseen kuuluva yksinäinen 
puurtaminen on viehättänyt minua. Seminaareihin osallistuminen sekä Oulussa 
että Kajaanissa on estänyt minua kokonaan erakoitumasta tutkijankammiooni. 
Olen saanut osallistua sekä Oulun yliopiston hoitotieteen jatko-opiskelijoiden 
seminaarityöskentelyyn että Kajaanin monitieteisen tohtorivalmennuksen ryhmän 
toimintaan. Kiitos teille jatko-opiskelijat sekä Oulussa että Kajaanissa vertaistues-
ta, sillä kokemusten jakaminen tutkimuksen tekemisestä on tärkeää. Erityisen 
lämpimästi ajattelen TtM Teija Ravelinin myötäelämistä omassa tutkimuksessani. 
Olet jaksanut oman väitöskirjatyöskentelysi ohessakin kuunnella ja tukea minua 
prosessin hankalimmiksi kokemissani vaiheissa. Kajaanin yliopistokeskuksen 
järjestämän monitieteisen tohtorivalmennusohjelman vetäjät FT Anu Gretschel ja 
KT Timo Pinola ovat antaneet joka tapaamiskerralla uutta intoa työn eteenpäin 
viemiseen. Professori Juhani Suorttin kommentit tutkimukseni alkuvaiheessa 
olivat erittäin merkityksellisiä, sillä ne auttoivat minua löytämään Lauri Rauhalan 
ajattelun tutkimukseni taustaksi. 

Kiitän tätä tutkimusta tutkimusapurahoin tai palkallisin tutkijakuukausin tu-
keneita organisaatioita: Sairaanhoitajien koulutussäätiötä, Suomen kulttuurirahas-
ton Kainuun maakuntarahastoa, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayh-
tymää, Kainuun maakunta-kuntayhtymää ja Hoitotieteen valtakunnallista tutkija-
koulua. Rahallisen tuen avulla olen pystynyt keskittymään tutkimustyöhön osin 
ansiotyöstä vapaana. Kiitos myös Kajaanin ammattikorkeakoululle tutkimuksen 
loppuvaiheessa myöntämästä opintovapaasta. Tutkimukseni on lisäksi linkittynyt 
Oulun yliopiston Pohjoisen hyvinvoinnin, terveyden ja sopeutumisen tutkijakou-
lun toimintaan. 

Työn kielentarkastuksesta kiitän fil. yo Miia Mikkosta, englanninkielisen yh-
teenvedon kääntämisestä FM Iisa Oikarista, tiedonhakujen opastuksesta FM Riit-
ta-Liisa Karjalaista ja tutkimusraportin ulkoasun viimeistelystä FL Mervi Ruotsa-
laista. 

Uppoutumiseni tutkimustyöhön kuluneiden neljän vuoden aikana on väistä-
mättä vaikuttanut läheisimpiin ihmisiin: perheenjäseniin ja ystäviini. Kiitos teille, 
että olette jaksaneet olla monin eri tavoin tukemassa tätä minulle tärkeää työtä. 
Kiitän äitiäni, sisaruksiani ja heidän perheitään kiinnostuksestanne ja kannustuk-
sesta koko tämän prosessin ajan. Ystäväni, työterveyshoitaja Saara Sarhaluoma on 
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lukenut työtäni kirjoitusprosessin eri vaiheissa ja keskustelumme tutkimusaihees-
tani ovat olleet minulle voimaa antavia. Tyttäreni Maija on varttunut tomeraksi 
esikoululaiseksi näiden vuosien aikana. Olen kiitollinen, että Maijan Mika-isä, 
Kaija-mummu ja Olli-ukki ovat antaneet apua Maijan hoidossa aina, kun olen 
tarvinnut kirjoittamisrauhaa. 

Tämä tutkimus ei olisi valmistunut ilman teitä, kainuulaisia miehiä, jotka 
osallistuitte haastateltaviksi tutkimukseeni. Suhtautumisenne tutkimustani koh-
taan oli arvostavaa ja piditte sitä tärkeänä. Olen usein tämän tutkimusprosessin 
aikana palannut teidän kertomuksiinne. Elämäntarinanne ovat antaneet minulle 
motivaatiota tämän työn tekemiseen, jos se on hetkittäin ollut kadoksissa. Olen 
yhä uudelleen löytänyt tarinoistanne kipinän, että tämä tutkimus on tärkeä tehdä. 
Kiitos teille, että jaoitte kanssani omat tarinanne! Elämäntarinoita tutkinut Leena 
Syrjälä on todennut, että tarinoihin perustuvan tutkimuksen uskottavuus ei poh-
jaudu perusteluihin eikä väitelauseisiin, vaan sen kykyyn vakuuttaa lukija ja saada 
hänet eläytymään tarinoihin ja kokemaan niiden todentunnun. Tutkimuksen lu-
kemisen jälkeen parhaimmillaan jotain on toisin kuin aikaisemmin sekä tutkijan 
että lukijan maailmassa. 

Omistan tämän väitöskirjan isäni muistolle. 

Kajaanissa kesällä 2008  Arja Oikarinen 
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1 Tutkimuksen tausta ja tarkoitus 

Suomalaisten terveydestä ja terveyskäyttäytymisestä on olemassa runsaasti tutkit-
tua tietoa. Stakes, Kansanterveyslaitos ja Kansaneläkelaitos ovat olleet keskeisiä 
toimijoita seurattaessa suomalaisen väestön terveyttä. Kouluikäisten terveystot-
tumuksia on seurattu Suomessa Stakesin valtakunnallisilla kouluterveyskyselyillä 
vuodesta 1996 lähtien. Tätä ennen, jo 1970-luvulla alkoivat joka toinen vuosi 
toteutetut nuorten terveystapatutkimukset. Näiden tutkimusten tulokset ovat osoit-
taneet suomalaisten kouluikäisten terveyden ja terveystottumusten kehittyneen 
myönteiseen suuntaan (Luopa ym. 2006). Kansanterveyslaitos on tutkinut sosiaa-
li- ja terveysministeriön tuella suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytymistä ja 
sen muutoksia vuosittaisilla kyselyillä vuodesta 1978 lähtien (Helakorpi ym. 
2004, Helakorpi ym. 2007a). Niin ikään kansanterveyslaitos on toteuttanut vuo-
den 2000 syksystä vuoden 2001 kevääseen kestäneen Terveys 2000 -tutkimuksen, 
jossa 10 000 suomalaisen aikuisen otoksen pohjalta on tutkittu suomalaisten ter-
veyttä, terveyskäyttäytymistä ja terveyspalveluiden käyttöä. Terveys 2000 -tutki-
muksen tulokset ovat verrattavissa Kansaneläkelaitoksen 20 vuotta sitten teke-
mään Mini-Suomi tutkimuksen tuloksiin. Näiden kahden tutkimusprojektin avulla 
on ollut mahdollista kuvata suomalaisten terveyden ja terveyskäyttäytymisen 
muutosta tällä aikavälillä ja ennustaa tulevaa kehitystä. (Prättälä & Paalanen 
2007, Häkkinen & Alha 2007). Suomessa on tehty myös laajaa väestötutkimusta 
kroonisten, ei-tarttuvien tautien riskitekijöistä. Tämä FINRISKI -tutkimus toteute-
taan joka viides vuosi käyttäen riippumattomia ja edustavia satunnaisotoksia va-
littujen tutkimusalueiden väestöistä (Kansanterveyslaitos 2008). Kaikkien edellä 
mainittujen tutkimusten ja seurantojen tuloksena on voitu todeta suomalaisen 
väestön terveydentilan kohentuneen ja eliniän nousseen. (ks. Aromaa ym. 2005, 
Helakorpi ym. 2007a, Prättälä & Paalanen 2007.) 

Tutkimusten mukaan väestön terveys ei jakaannu Suomessa tasaisesti (Pa-
losuo ym. 2004, Aromaa ym. 2005, Prättälä & Paalanen 2007). Esimerkiksi mies-
ten ja naisten välillä on terveyseroja. Miesten elinajanodote on lyhyempi kuin 
naisten, ja he kuolevat keskimäärin seitsemän vuotta naisia aikaisemmin Tervey-
den jakautumisessa on myös sosioekonomisia eli ammattiin, asemaan työelämäs-
sä ja koulutukseen liittyviä eroja. Ylempien toimihenkilöiden keskimääräinen 
elinaika on pitempi kuin työntekijöiden ja samoin korkea-asteen koulutuksen 
saaneet elävät pitempään kuin vähemmän koulutetut. Terveys jakautuu myös 
alueellisesti eriarvoisesti. Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen väestö on sairaampaa 
kuin väestö läntisessä ja eteläisessä Suomessa (Aromaa ym. 2005) ja rannikko-
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seudun ruotsinkielinen väestö on terveempää kuin Itä- ja Pohjois-Suomen väestö 
(Hyyppä 1994). Elintavat ja terveyskäyttäytyminen vaikuttavat väestön tervey-
dentilaan. Helakorven ym. (2004, 2007b) mukaan pohjoissuomalaiset, keski-
ikäiset miehet ovat elintavoiltaan riskiryhmässä. Pohjoissuomalaisten miesten 
ruokailu- ja liikuntatottumukset, tupakointi ja alkoholinkäyttö antavat aihetta 
huoleen, että nämä miehet tulevat jatkossa aiheuttamaan paljon kustannuksia 
terveydenhuollolle. Myös eri puolilla maailmaa tehdyissä tutkimuksissa on todet-
tu terveyden jakautumisessa tai laadukkaiden terveyspalvelujen saamisessa ole-
van epätasa-arvoa joko sukupuolesta (Sobralske 2006, Kerr-Correa ym. 2007), 
asuinalueesta (Farmer ym. 2005), sosioekonomisesta (Ward ym. 2007) tai etnises-
tä taustasta (Tremblay ym. 2006) johtuen.  

Kainuu on pohjoissuomalaista haja-asutusaluetta, jonka erityispiirteet asetta-
vat haasteita terveydenhuollolle. Terveyspalvelujen järjestäminen on ongelmallis-
ta muun muassa pitkien etäisyyksien ja lääkäripulan takia (Timonen 2004, Par-
manne ja Vänskä 2005). Samat haasteet koskevat haja-asutusalueita myös muual-
la maailmassa. Yhdysvalloissa syrjäseuduille on ollut vaikeaa saada terveyden-
huollon henkilöstöä (Arcury ym. 2001, Hart-Hester ja Thomas 2003) samoin kuin 
Kreikassa (Vlastos ym. 2005). Haja-asutusalueiden ongelmia pahentaa myös 
väestörakenteen muutos. Syrjäiset alueet kärsivät nuoren ja työikäisen väestön 
muuttamisesta asutuskeskuksiin. Tämä johtaa syrjäseutujen kunnissa väestön 
ikärakenteen vanhenemiseen, sairastavuuden suhteelliseen lisääntymiseen ja kun-
tien taloudellisen tilan heikkenemiseen. (Nivalainen & Volk 2002, Timonen 
2004.)  

Vuoden 2005 alusta alkanut Kainuun hallintokokeilu pyrkii löytämään ratkai-
suja haja-asutusalueen ongelmiin terveyspalvelujen tuottamisessa. Kokeilun yhte-
nä tavoitteena on turvata kainuulaisille hyvinvointipalvelut ja myös löytää uusia 
ja innovatiivisia käytäntöjä kainuulaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. (Laki Kai-
nuun hallintokokeilusta 2003.) Terveyspalvelujen laadun turvaaminen ja saman-
arvoisuus palvelujen saatavuudessa näkyvät myös Suomen virallisen terveyspoli-
tiikan linjauksissa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001a, Sosiaali- ja terveysminis-
teriö 2002) kuten myös Suomen hallitusohjelmassa, jonka Terveyden edistämisen 
politiikkaohjelmaan (Valtioneuvosto 2007) on kirjattu tavoitteeksi väestön ter-
veydentilan parantuminen ja terveyserojen kaventuminen.  

Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan määrätietoinen rakentaminen alkoi toi-
sen maailmansodan jälkeen. Keskeinen periaate hyvinvoinnin taustalla ymmärret-
tiin tuolloin olevan yhdenvertaisuus terveyspalvelujen saamisessa, joka mahdol-
listuu verovaroin tuotettujen terveyspalveluiden avulla. (esim. Melkas ym. 2005.) 
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Näin ollen terveyspalvelujen tuottaminen ja kehittäminen eivät ole irrallaan 
muusta yhteiskunnan kehityksestä, vaan ne kulkevat rinta rinnan. Terveyspalvelu-
järjestelmä onkin ollut Suomessa jatkuvien muutosten alaisena, sillä suomalainen 
yhteiskunta on kokenut toisen maailmansodan jälkeen suuria muutoksia johtuen 
elinkeinorakenteen painopisteen siirtymisestä alkutuotannosta teollisuuteen ja 
räjähdysmäisen nopeasta teknologisesta kehityksestä. (Karisto 2005.) Molemmat 
kehityssuunnat ovat vaikuttaneet sekä väestön terveyteen että terveyspolitiikkaan. 
Suomalaisen terveyspolitiikan toiminnan kohteena on perinteisesti ollut väestö. 
Koko väestöön kohdistuvana terveyspolitiikka on mahdollistanut väestön tervey-
den parantamisen, mutta sen toimet eivät ole riittäneet terveyden jakautumisen 
ongelman ratkaisuun. Terveyserojen kaventamiseen tähtäävissä toimissa tarvitaan 
tutkittua tietoa terveyserojen taustalla olevista tekijöistä, joiden kautta olisi mah-
dollisuus vaikuttaa terveyseroihin. Esimerkiksi elämänkulun ja kasvuympäristön 
eli kulttuurisuuden merkitys yksilön terveyskäyttäytymisen taustalla on jäänyt 
vähäiselle huomiolle suomalaisen terveyspolitiikan tavoitteiden asettelussa tai 
konkreettisten toimenpiteiden määrittelyssä ja toteuttamisessa. (Palosuo ym. 
2004, Prättälä & Paalanen 2007.)  

Kulttuurisuutta Suomen terveydenhuollossa on tarkasteltu lähinnä monikult-
tuurisuuden näkökulmasta, sillä kansainvälistymisen lisääntyessä sekä terveyden-
huollon asiakkaina että työntekijöinä on entistä useammin ihmisiä vieraista kult-
tuureista (ETENE 2004). Sekä Suomessa että kansainvälisesti kulttuurisuutta on 
tutkittu hoitotyöhön ja hoitotyön koulutukseen (Leininger 1991, Meriläinen 1996) 
ja lääkärin ammattitaitoon kuuluvana asiana eli kulttuurisena kompetenssina 
(Ojanlatva 1998, Mölsä & Tiilikainen 2007). Tällöin pidetään tärkeänä hoitajan 
tai lääkärin kykyä ymmärtää erilaisista kulttuuritaustasta tulevien potilaiden ja 
asiakkaiden hoidon tarpeita, jotta mahdollisimman laadukas hoito toteutuisi. Vii-
me vuosina on ilmestynyt runsaasti kansainvälisiä tutkimuksia, jotka käsittelevät 
kulttuurista kompetenssia tai kulttuurista sensitiivisyyttä myös terveydenhoidon 
(Carloc 2006, Markowa & Broome 2007) ja terveyspalvelujen (Quist & Law 
2006, Thompson-Robinson ym. 2006) kehittämisen näkökulmasta. Sen sijaan 
tutkimuksia, joissa olisi tarkasteltu kulttuurisuutta yksilön terveyden tai terveys-
käyttäytymisen taustalla, on raportoitu varsin niukasti Suomessa (esim. Hyyppä 
1994, Hyyppä & Mäki 2000, Hyyppä ym. 2007), mutta kansainvälisesti enemmän 
(esim. Mohan ym. 2006, Kaufman ym. 2007, Mishra ym. 2007). 
Hoitotieteellinen tutkimus on sekä Suomessa että kansainvälisesti keskittynyt 
suurelta osin hoitotyön ja sen toimintojen kuvaamiseen. Tutkimuksissa on käsitel-
ty asiakkaiden ja potilaiden näkemyksiä hoitotyön ongelmista ja niistä selviyty-



 

 16 

mistä, sekä hoitotyön toimintoja hoitohenkilökunnan tai asiakkaiden ja potilaiden 
näkökulmasta. (Lauri & Kyngäs 2005, 168.) Näiden lisäksi hoitotieteessä tarvi-
taan myös tutkittua tietoa terveydenhoitoon ja ihmisten aktiiviseen rooliin omaan 
terveyteen liittyvistä asioista (Meleis 1997, Vehviläinen-Julkunen 2007). Tampe-
reen yliopiston hoitotieteen laitoksella tehdäänkin tutkimusta perheiden tervey-
destä, hyvinvoinnista, toimivuudesta ja arkielämästä (Rantanen ym. 2006).  

Tänä päivänä ja tulevaisuudessa terveyden edistäminen ei ole yksinomaan 
terveydenhuoltoalan toimijoiden asia, vaan terveyden edistämisessä korostuu 
entistä enemmän myös sosiaalipoliittisten ja yhteiskunnallisten toimien ja toimi-
joiden merkitys (Whitehead 2004, Ryttyläinen ym. 2004, Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö 2006, Valtioneuvosto 2007). Lisäksi, laajentuva ja alati muuttuva sosiaali-
ja terveydenhuollon ongelmien hallitseminen tarvitsee yhä enemmän monitieteel-
listä yhteistyötä ja tutkimusta (Paasivaara ym. 2004). 

Kulttuurintutkimus on temaattisesti laaja tutkimusalue, jonka piiriin voidaan 
lukea monia eri teoreettisia traditioita. Se on monitieteistä ja ensisijaisesti länsi-
maisen nykykulttuurin tutkimukseen keskittyvää humanistis-yhteiskunta-
tieteellistä tutkimusta, jolla on juonteita sosiologiasta, kirjallisuustieteistä, filoso-
fiasta ja naistutkimuksesta. (Lehtonen 1994.) Alasuutarin (1999, 55) mukaan 
ihmistieteellinen laadullinen tutkimus on monin tavoin kytköksissä kulttuurintut-
kimukseen muun muassa siten, että selittäminen molemmissa perustuu ymmärtä-
vään selittämiseen. Kulttuurintutkimukselle on myös ominaista ilmiöiden selittä-
misen perustuminen paikallisuuteen (Leininger 1991, Alasuutari 1999, 24–25). 
Merkityksen käsite on tässä keskeinen, sillä todellisuus nähdään kulttuurintutki-
muksessa sosiaalisesti konstruoituneeksi (Berger & Luckmann 1995). Tämä tar-
koittaa sitä, että ihmisten ymmärretään toimivan arkielämässään merkitystulkinto-
jen ja tulkintasääntöjen nojalla ja jokaisen kulttuurin nähdään muodostavan oman 
maailmanselitysmallinsa, jota yksilöt soveltavat toiminnoissaan. (ks. Alasuutari 
1999, 71–74, Ojala & Kontula 2002,16, Järvinen 2004.) Lisäksi kultturille on 
ominaista yksilöiden välisen toiminnan sosiaalinen vuorovaikutteisuus, joka pe-
rustuu pitkälti puhumiseen (Berger & Luckmann 1995). 

Suomalaisten terveyttä koskevat laajat selvitykset ja lukuisat tutkimukset ovat 
siis osoittaneet miesten ja erityisesti pohjoissuomalaisten miesten elintapojen ja 
terveystottumusten olevan epäedullisia sekä yksilöiden itsensä että terveyspalve-
lujärjestelmän kannalta (Valkonen ym. 2003, Helakorpi ym. 2004, Palosuo ym. 
2004). Ilmeistä on myös, että tutkittua tietoa terveyskäyttäytymisen taustalla vai-
kuttavista tekijöistä, kuten kulttuurisuudesta on vähän eikä sitä ole hyödynnetty 
suomalaisessa terveyspolitiikassa (Palosuo ym. 2004, Prättälä & Paalanen 2007).  
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Tämän elämäkertametodia soveltavan tutkimuksen lähtökohtana on pureutua 
terveyskäyttäytymisen taustalla oleviin kulttuurisiin tekijöihin (ks. Leininger 
1991, Huotelin 1992, Alasuutari 1999). Tutkimuksen tarkoituksena on analysoida 
ja kuvata kainuulaisten miesten terveyskäyttäytymistä, terveyspalveluihin suhtau-
tumista ja terveyskäyttäytymiseen liittyvää puhetta. Kerään tutkimusaineiston 
haastattelemalla 36–56-vuotiaita kainuulaisia miehiä hakien vastausta kysymyk-
seen, mitä terveys on merkinnyt heille heidän elämänkulkunsa aikana ja miten 
heidän terveydelle antama merkitys näkyy heidän terveyskäyttäytymisessään, 
terveyspalveluihin suhtautumisessaan ja terveyskäyttäytymiseen liittyvässä pu-
heessa. Tutkimus kuuluu terveystieteisiin, hoitotieteen tieteenalaan, sillä tutki-
muksen mielenkiinnon kohteena on ihmisen ja ympäristön välinen vuorovaikutus 
ja sen merkitys ihmisen käyttäytymiselle ja toiminnalle terveenä ja sairaana 
(esim. Donaldson & Crowley 1978, Lauri & Elomaa 1999, Lauri & Leino-Kilpi 
2003). Terveystieteellisen perusorientaation lisäksi tällä tutkimuksella on vahva 
perusta kulttuurintutkimuksessa. Kulttuurisia tekijöitä huomioimalla, kainuulais-
ten miesten terveyskäyttäytymisestä on mahdollista saada syvällistä tietoa. 
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2 Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat 

Tämän tutkimuksen keskiössä on kainuulainen mies terveyspalvelujärjestelmän 
asiakkaana (Kuvio 1, s. 45). Lähtökohta pitää sisällään Rauhalan (2005, 2006) 
holistiseen ihmiskäsitykseen kuuluvan situationaalisuuden olemuspuolen. Tutki-
muksen teoreettiset lähtökohdat eli tutkimuksen taustateoria (ks. Eskola & Suo-
ranta 2008, 79–83) käsittää siten sekä Suomen terveyspalvelujärjestelmän ku-
vaamisen että terveyspalvelujärjestelmän asiakkuuteen liittyvän aikaisemman 
tutkimustiedon tarkastelun miesten elämästä, terveydestä, terveyskäyttäytymisestä 
ja terveyspalvelujen käyttämisestä. Terveyspalvelujen tuottaminen Kainuun maa-
kunnassa eroaa hallintokokeilulain myötä muun maan järjestelmästä, joten myös 
sen kuvaaminen tässä yhteydessä on perusteltua.  

Elämäkertametodi edellyttää tutkimuskohteen kuvaamista kokonaisvaltaisesti 
siten, että siinä huomioidaan sekä tutkimuskohteeseen liittyvä kontekstuaalinen 
että ajallinen ulottuvuus. (ks. Backman ym. 2001, 246.) Tämän vuoksi kuvaan 
tässä luvussa sekä sotien jälkeisen suomalaisen yhteiskunnan että terveyspalvelu-
järjestelmän kehitysvaiheita. Yhteiskunnallisten muutosten tarkastelu on olennais-
ta, sillä ne nivoutuvat terveyspalvelujärjestelmän muutoksiin ja ovat myös osa 
tähän tutkimukseen osallistuvien miesten elämänkulkua.  

2.1 Terveyden edistäminen Suomen terveyspalvelujärjestelmässä 

Terveyden edistäminen (health promotion) on keskeinen terveydenhuollon käsite 
ja toiminta-ajatus sekä kansainvälisesti että kansallisesti. Maailman terveysjärjes-
tö (WHO 1986) määrittelee terveyden edistämisen prosessiksi, joka antaa yksi-
löille ja yhteisöille entistä paremmat mahdollisuudet hallita terveyttään ja siihen 
vaikuttavia taustatekijöitä. Sosaali ja terveysministeriön (2006a) mukaan tervey-
den edistäminen on toimintaa, jota toteutetaan sekä yhteiskunnallisella että kun-
nallisella tasolla. Yhteiskunnallisella tasolla terveyden edistämistä toteutetaan 
terveyspolitiikan avulla. Suomen terveyspolitiikan tavoitteena on pidentää ihmis-
ten tervettä ja toimintakykyistä elinaikaa, turvata jokaiselle mahdollisimman hyvä 
elämänlaatu sekä vähentää väestöryhmien välisiä terveyseroja ja ennenaikaista 
kuolleisuutta. Tämä edellyttää terveysnäkökohtien huomioonottamista kaikessa 
yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Terveyden edistäminen on siten osa yhteis-
kuntapolitiikkaa. Valtioneuvoston (2007) terveyden edistämisen politiikkaohjelma 
antaa mahdollisuuden EU:n tavoitteiden mukaisesti vahvistaa ja täydentää jo 
käynnissä olevaa terveyden edistämisen kehittämistyötä yli palvelu- ja sektorira-
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jojen. Politiikkaohjelmassa kiinnitetään huomiota terveyden edistämisen raken-
teiden ja niitä turvaavan lainsäädännön kehittämiseen, terveyden edistämisen ja 
ehkäisevän työn vastuiden jakoon ja resurssointiin, liikunnan ja kulttuurin merki-
tykseen hyvinvoinnin edellytyksenä sekä fyysisen ympäristön terveellisyyteen.  
Kunnallisella tasolla terveyspolitiikan tavoitteet tarkoittavat sitä, että terveyden 
edistäminen nähdään kuntapolitiikan toimintalinjaksi, jossa terveysnäkökohdat 
otetaan huomioon kaikissa toiminnoissa ja kaikilla toimialoilla. Vuoden 2006 
alussa voimaan tulleessa kansanterveyslain uudistuksessa nykyaikaistettiin lain 
käsitteitä ja sisältöä. Käsite ”terveydenhoito” korvattiin tällöin ilmaisulla ”tervey-
den edistäminen, sairauksien ja tapaturmien ehkäisy mukaan lukien”. Terveyden 
edistämiseen liittyvät kunnan tehtävät määriteltiin lain uudistuksessa laaja-
alaisesti. Kunta velvoitetaan seuraamaan väestön terveydentilaa ja huolehtimaan 
siitä, että terveysnäkökohdat otetaan huomioon kaikessa kunnan toiminnassa. 
(Laki kansanterveyslain muuttamisesta 2005.)  

Terveydenhuollon tehtävänä on ehkäistä sairauksia ja parantaa sairaita sekä 
lievittää kärsimystä (Sosiaali ja terveysministeriö 2006a). Suomalainen tervey-
denhuoltojärjestelmä perustuu pohjoismaiseen hyvinvointiyhteiskuntamallin mu-
kaiseen ajatukseen palvelujen saatavuuden tasa-arvoisuudesta (ks. Stakes 2006). 
Perustuslaissa säädetään, että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät 
sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä (Suomen perustuslaki 
11.6.1999/731, 19§). Sosiaali-ja terveysministeriö valmistelee sosiaali- ja tervey-
denhuollon lainsäädännön ja seuraa ja ohjaa sen toteuttamista. Ministeriö valmis-
telee nelivuotisen vaalikauden käsittävän sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja 
toimintaohjelman (TATO), jonka valtioneuvosto hyväksyy. Sosiaali- ja tervey-
denhuollon hallinnon alalla toimii myös virastoja ja laitoksia, jotka huolehtivat 
yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa erilaisista tutkimus- ja kehittä-
mistehtävistä sekä tilastointi- ja valvontatehtävistä. Nämä virastot ja laitokset ovat 
Kansanterveyslaitos, Lääkelaitos, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämis-
keskus (Stakes), Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, Säteilyturva-
keskus, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ja Vakuutusvalvontavirasto. (Sosi-
aali- ja terveysministeriö 2004.)  

Kunnissa terveyden edistämisen asiantuntijatehtävää toteutetaan kansanter-
veystyön avulla. Kansanterveystyössä terveyden edistämisen erityistehtäviä ovat 
väestötasolla väestön terveydentilan ja siihen vaikuttavien tekijöiden kehityksen 
seuranta ja arviointi sekä yksilötasolla terveydenhoitopalveluiden toteuttaminen. 
Terveydenhoitopalvelut sisältävät terveysneuvonnan, terveystarkastukset, neuvo-
lapalvelut, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon, työterveyshuollon, seulontatut-
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kimukset ja ympäristöterveydenhuollon. Terveyden edistäminen on olennainen 
osa asiakastyötä myös sairaanhoidon ja kuntoutuksen palveluissa. (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2006a, 16.)  

Lainsäädäntö velvoittaa kunnat järjestämään suuren osan sosiaali-ja terveys-
palveluista. Lakisääteisiä palveluita ovat terveysneuvonta, sairaanhoito ja kuntou-
tus, sairaankuljetus, hammashuolto, kouluterveydenhuolto opiskelijaterveyden-
huolto, seulonnat, erikoissairaanhoito työterveyshuolto, ympäristöterveydenhuol-
to ja mielenterveyspalvelut. Lakisääteisten palvelujen lisäksi kunnat voivat järjes-
tää muitakin sosiaali- ja terveyspalveluja. (Kansanterveyslaki 1972, Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2001b, 2004.) Palvelut on pääsääntöisesti toteutettu julkisen 
järjestelmän toimesta siten, että kunnat ovat tuottaneet palvelut yksin tai ne ovat 
muodostaneet keskenään kuntayhtymiä, jotka ovat perustaneet terveyskeskuksen. 
Kunnat ovat voineet ostaa palveluja myös yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Julki-
sen terveyspalvelutoiminnan lisäksi terveyspalveluja Suomessa tarjoavat yksityi-
nen ja kolmas sektori.  

Käsitteellä terveyspalvelut tarkoitan tässä tutkimuksessa sekä julkisen, yksi-
tyisen että kolmannen sektorin eli järjestöjen, yhdistysten tai vapaaehtoistoimijoi-
den tuottamia palveluja. Hyvinvointipalvelut käsitteenä on laajempi kuin terveys-
palvelut pitäen sisällään sekä terveyspalvelujen että sosiaalipalvelujen lisäksi 
myös sivistyspalvelut (Taipale 2007).  

Terveyspalvelujärjestelmän kehitysvaiheita 1940-luvulta tähän päivään 

Suomalainen terveyspalvelujärjestelmä on ollut muutosten alaisena koko sotien 
jälkeisen ajan (Huttunen 2005, Kokko 2007). Laki yleisestä sairaanhoidosta tuli 
voimaan vuonna 1943. Lain mukaan jokaisessa kunnassa tuli olla kunnanlääkäri 
tai useamman kunnan yhteinen aluelääkäri. Terveydenhuollon toimintaa valvoivat 
lääninlääkärit. Potilaille kunnanlääkärin palvelut olivat maksullisia, joskin köy-
himmät kuntalaiset oli vaihtelevasti vapautettu maksuista. 1940-luvulla painopiste 
terveydenhuollossa oli äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan kehittämisessä ja tuber-
kuloosin torjunnassa. Vuonna 1944 säädetyn lain mukaan jokaisessa kunnassa tuli 
olla maksuton äitiys- ja lastenneuvola (Laki kunnallisista äitiys- ja lastenneuvo-
loista 1944). Laki kunnallisista terveyssisarista (1944) velvoitti kunnat palkkaa-
maan yhden tervyssisaren 4000 asukasta kohti. Terveyssisarvirkoja oli kuitenkin 
täyttämättä vielä 1950-luvun lopulle asti. Vuonna 1946 Suomessa oli lähes 1 500 
lastenneuvolaa, ja imeväisikäiset lapset kävivät niissä lääkärin vastaanotolla kes-
kimäärin yhden kerran ja terveyssisaren vastaanotolla yli kaksi kertaa vuodessa. 



 

 22 

Vuosikymmenen kuluessa neuvoloiden ja neuvolakäyntien määrät moninkertais-
tuivat. Vuonna 1950, yli yhdeksänkymmentä prosenttia suomalaisista äideistä 
käytti neuvolapalveluja ja runsaat seitsemänkymmentä prosenttia alle vuoden 
vanhoista lapsista oli neuvolatoiminnan piirissä (Korppi-Tommola 1990, 153–
158, Wrede 2003, 58–59). Neuvolapalvelujen käytön yleisyyttä jo tuolloin selittää 
se, että vuonna 1949 määrättiin neuvolakäynnit äitiysavustuksen saamisen edelly-
tykseksi, ja avustukset päätettiin antaa kaikille äideille, kun ne aikaisemmin olivat 
perustuneet tarveharkintaan (Häkkinen ym. 2005, 77).  

Lasten rokottaminen keuhkotautia vastaan alkoi Suomessa sotien aikana ja 
tuberkuloosin hoitoa varten maassa oli keuhkotautiparantoloita. Vuonna 1945 
näitä tuberkuloosin hoitoon erikoistuneita sairaaloita oli 33. Merkittävä kehitys-
askel tuberkuloosin hoidossa oli pienoisröntgen, jolla pystyttiin tunnistamaan 
keuhkotuberkuloosi jo varhaisvaiheessa ja näin saattamaan potilaat ajoissa entistä 
tehokkaampien hoitomuotojen piiriin. (Teperi & Vuorenkoski 2005, 28.) Tuberku-
loosilain (1948) nojalla jokainen yli 15-vuotias oli velvoitettu saapumaan joukko-
tarkastukseen. Yhdessä yleisten elinolojen paranemisen kanssa toimenpiteet joh-
tivat tuberkuloosiepidemian laantumiseen. (Laakso 2002, 40.)  

1950- ja 1960-luku olivat sairaaloiden rakentamisen aikaa, ja julkiset tervey-
denhuollon voimavarat menivät lähinnä sairaalahoidon kehittämiseen. Keskussai-
raalalain (1943) tarkoitus oli yhdistää ja vahvistaa hajanaista yleissairaalaverkkoa. 
Laki velvoitti valtion ja kunnat perustamaan yhdessä keskussairaaloita, ja kunnat 
velvoitettiin hankkimaan sairaansijoja lääkintöhallituksen hyväksymästä sairaa-
lasta. Vuosina 1950–69 sairaansijojen määrä yleissairaaloissa lähes kolminkertais-
tui. (Teperi & Vuorenkoski 2005, 28.) Keskussairaaloiden ylläpito tuli kuntien 
vastuulle niin, että ne saivat kustannuksiin valtionapua. Sairaalalain (1956) myötä 
aikaisemmin valtion hallinnassa olleet yleissairaalat siirtyivät kuntien ylläpitä-
miksi. Sairaalahoidon ja avoterveydenhuollon välistä epätasapainoa lisäsi se, että 
hoito sairaalassa oli potilaalle jopa halvempaa kuin kunnanlääkärijärjestelmän 
antama avoterveydenhuolto. Näin terveydenhuollon toiminnassa korostui sairauk-
sien hoito ja ennalta ehkäisevä toiminta keskittyi lähinnä tartuntatautien torjun-
taan. Avoterveydenhuollon tilannetta huononsivat lääkärien vähäinen määrä ja 
sijoittuminen enimmäkseen kaupunkeihin. Vaikka terveydenhuollon liiallinen 
sairaalapainotteisuus tiedostettiin, sen korjaaminen lykkääntyi lääkäripulan takia, 
mikä helpottui lääkärikoulutuksen lisäämisen myötä 1960-luvun lopussa. (Teperi 
& Vuorenkoski 2005, 28–29.) 

Tultaessa 1970-luvulle avoterveydenhuolto oli edelleen puutteellista. Saira-
usvakuutusjärjestelmän (Sairausvakuutuslaki 1963) luomisella ei ollut odotetun 
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suuruista vaikutusta perusterveydenhuollon palvelujen käyttöön. Kansanterveys-
laki (1972) uudisti merkittävästi suomalaista terveyspalvelujärjestelmää. Lain 
perustavoitteena oli siirtää terveydenhuollon painopistettä ehkäisevään tervey-
denhoitoon ja avosairaanhoitoon luomalla hallinnolliset ja taloudelliset edellytyk-
set kunnallisen perusterveydenhuollon kehittämiselle. Lain mukaan kansanter-
veystyö oli kuntien velvollisuus, ja sitä valvoivat lääkintöhallitus ja lääninhallitus-
ten sosiaali- ja terveysosastot. Lain myötä kunnanlääkärijärjestelmä purettiin, ja 
samalla jokainen kunta velvoitettiin perustamaan terveyskeskus yksin tai yhdessä 
naapurikuntien kanssa. Terveyskeskuksessa yhdistettiin saman katon alle monet 
yleislääkärijohtoiset terveyspalvelut kuten yleislääkärin vastaanotto, neuvola, 
hammashuolto, pitkäaikaissairaiden osastohoito ja kouluterveydenhuolto. Lisäksi 
kunnan tuli järjestää sairaankuljetuspalvelu. Suurin osa yleislääkärijohtoisista 
paikallissairaaloista siirrettiin terveyskeskusten vuodeosastoiksi ja perustervey-
denhuollon sairaansijojen määrä kolminkertaistui 1970-luvun aikana. Myös pe-
rusterveydenhuollossa työskentelevien lääkärien määrä lähes kolminkertaistui 
muutamassa vuodessa. (Teperi & Vuorenkoski 2005, 29–30.)  

Kouluterveydenhuoltoa Suomessa on toteutettu jo 1900-luvun alusta alkaen. 
Aluksi koululaisten terveyttä seurattiin koululääkärijärjestelmän avulla (Terho 
2002, 12). Myöhemmin 1920-luvulta alkaen Mannerheimin lastensuojeluliiton 
toimesta ryhdyttiin kouluttamaan kouluhoitajia, ja vuonna 1930 aloitettiin valta-
kunnallinen terveyssisarkoulutus (Ruski 2002, 48). Tarttuvien tautien torjuntateh-
tävä siirtyi suurelta osin koululääkäriltä terveyssisarille. Terveyssisaret tarkastivat 
vuosittain ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat sekä koulunsa päättävät oppilaat. 
Tuolloin terveysisaret tekivät seulontatutkimuksia, seurasivat pituutta, painoa, 
näköä ja kuuloa, sekä tarkastivat koulujen terveydellisiä oloja. Vuoden 1944 jäl-
keen, kun laki kunnallisista terveyssisarista tuli voimaan, terveyssisaret hoitivat 
sekä neuvolaikäisten että kouluikäisten terveyttä. Tuolloin kotikäynnit olivat kes-
keisiä työmenetelmiä terveysaiheisten oppituntien pitämisen lisäksi. Työn paino-
pisteenä oli yleishygieniasta huolehtiminen ja siisteys- ja puhtaustarkastuksia 
syöpäläisten toteamiseksi tehtiin kuukausittain. Sotien jälkeen ryhdyttiin kaikille 
kansakoulun oppilaille antamaan ilmainen kouluateria. Ruoka oli vuoropäivin 
velliä ja perunakeittoa (Terho 2002, 14). Kansanterveyslaki muutti terveyssisaren 
nimikkeen terveydenhoitajaksi ja työntekijät siirtyivät terveyskeskusten alaisuu-
teen. Samalla työn luonne painottui vastaanottotoimintaan. (Ruski 2002, 48.)  

Armeijaikäisten terveydenhoito Suomessa perustuu vuonna 1987 voimaan 
tulleeseen lakiin ja asetukseen terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimis-
sa. Sitä edeltävä laki oli vuodelta 1955. Lakisääteisiä kutsuntatarkastuksia alok-
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kaille on järjestetty vuodesta 1966 alkaen. (Koskenvuo 1996.) Terveydenhuoltoon 
varusmiesaikana kuuluu terveydenhoito ja sairaanhoito. Terveydenhoitoon sisäl-
tyvät sairauksia ja tapaturmia ennaltaehkäisevä toiminta. Varusmiesten terveys-
opetukseen käytetään nykyään noin 20 tuntia, joista 4–5 tuntia on tarkoitettu ter-
veyskasvatukseen ja loput ensiavun opetukseen ja harjoitteluun. Jokainen varus-
mies saa lisäksi palveluksen alussa terveysopetuksen tukiaineistoksi oppaan Ter-
veys ja toimintakyky. (Sahi 2005, 319.) Sairaanhoitoon kuuluvat yleislääkärin ja 
hoitajan vastaanottotoiminta varuskunnissa joko sairaalassa, poliklinikassa tai 
sairastuvalla. (Koskenvuo 1996, 21–30.) Varusmiespalvelukseen liittyy kolme 
lääkärintarkastusta: kutsuntaikäisten terveystarkastus, kutsuntatarkastus ja saapu-
mistarkastus. Kaksi ensimmäistä tarkastusta tekee terveyskeskuslääkäri ja viimei-
sen joukko-osaston lääkäri. Armeijan terveydenhuoltopalvelut ovat varusmiehelle 
maksuttomia. (Koskenvuo 1996, 22.) Varusmiehet kävivät vuonna 1998 sairauden 
vuoksi lääkärin vastaanotolla keskimärin noin kymmenen kertaa. Yleensä varus-
miehellä on palveluksensa aikana keskimäärin 17 kontaktia terveydenhuoltojär-
jestelmään. (Sahi 2005, 318.) 

Työterveyshuoltoa oli järjestetty suurimmissa yrityksissä jo 1800-luvun lo-
pulla vapaaehtoisena toimintana, jolloin joissakin tehtaissa oli oma tehtaanlääkäri. 
Suuri osa pientyöpaikoista oli kuitenkin ilman työterveyshuollon palveluja vielä 
1970-luvulle tultaessa. (Hara & Jouslehto 1998, 14–15.) 1960-luvun aikana osa 
työterveyshuollon kustannuksista korvattiin yrityksille sairausvakuutuksesta. 
Kansanterveyslaki paransi pienten yritysten mahdollisuutta hankkia työterveys-
palveluja, terveyskeskusten tarjotessa näitä. Työmarkkinajärjestöjen sopimus 
työpaikkaterveydenhuollon kehittämisestä merkitsi työterveyshuollon voimak-
kaan kehityksen alkua 1970-luvun alussa. Vuonna 1978 perustettiin työsuojelu-
hallitus ja säädettiin työterveyshuoltolaki (1978), joka pyrki suuntaamaan toimin-
taa ennalta ehkäiseväksi ja lisäämään työterveyshuollon kattavuutta. 2000-luvulla 
työterveyshuolto Suomessa on hyvin kehittynyt ja se kattaa yli 90 prosenttia toi-
sen palveluksessa olevista työntekijöistä, 50 prosenttia maatalousyrittäjistä ja joka 
neljännen muun omaa työtään tekevän yrittäjän. Työnantajille maksetaan sairaus-
vakuutusvaroista korvausta 50 prosenttia työterveyshuollon perustelluista ja koh-
tuullisista kustannuksista. Vuonna 2002 voimaanastunut uusi työterveyshuoltolaki 
korostaa entistä selvemmin ennalta ehkäisevää ja terveyttä edistävää toimintaa 
työterveyshuollon palveluissa. (Räsänen 2005, 367–369.) 

1980-luvun lopulla kunnat vastasivat terveys- ja hyvinvointipalvelujen järjes-
tämisestä, ja valtion tehtävänä oli ohjaus, jota toteutettiin lääkintöhallituksen toi-
mesta. Terveyskeskusjärjestelmä kattoi koko maan ja kansaneläkelaitoksen tuke-



 

 25 

mat yksityislääkäripalvelut täydensivät julkista terveydenhuoltoa. Ongelmiksi 
tuolloin koettiin sekä keskushallinnon liian tiukka ohjaus, jota toteutti lääkintöhal-
litus että valtionosuusjärjestelmä, joka kannusti varojen epätarkoituksenmukai-
seen käyttöön. 1990-luvun alussa lääkintöhallitus lopetettiin ja sosiaali- ja ter-
veysministeriön ohjausvaltaa vähennettiin. Kunnat saivat omin päätöksin käyttää 
valtionosuudet niin sosiaali- ja terveydenhuoltoon kuin opetukseen tai liikunta-
toimeen. Samaan aikaan taloudellisen laman seurauksena valtion ja kuntien talous 
romahti ja terveyspalvelujärjestelmäkin joutui säästötoimenpiteiden kohteeksi. 
(Kokko 2007.)  

Kuntien taloudellisen tilanteen jatkuessa epävakaana 2000-luvun alussa jul-
kistettiin kansallinen terveydenhuollon kehittämishanke (Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö 2002) turvaamaan tasa-arvoisuutta terveyspalvelujen saamisessa ja niiden 
laadussa. Kansallisen terveyshankkeen tavoitteena oli varmistaa hoitosuhteiden 
jatkuvuus ja palvelujen oikea-aikaisuus, turvallisuus ja laatu, edistää eri toimijoi-
den yhteistyötä ja kannustaa kustannustehokkuuteen palvelujen tuottamisessa. 
Tässä terveydenhuollon kehittämishankkeessa ei kuitenkaan otettu kantaa ter-
veyspalvelujen tuottamisen rakenteellisiin tekijöihin. Matti Vanhasen ensimmäi-
sen hallituksen vuonna 2005 käynnistämä kuntien palvelurakenneuudistus-hanke 
eli PARAS-hanke tähtää palvelujen tuottamisessa myös rakenteellisiin muutok-
siin. (Huttunen 2005, Mykkänen & Rauhio 2006.) 

2.2 Terveyspalvelut Kainuussa 

Kainuu sijoittuu maantieteellisesti keskelle Manner-Suomea, Oulujärven ja Oulu-
joen vesistöalueen ympärille. Maakunnan pinta-ala on 24 500 neliökilometriä. 
Kainuun luonnonmaisemaa värittävät runsaat metsämaat, vaara- ja harjumaisemat 
sekä vesistöt. Metsät ovat antaneet Kainuun seudulle luonteenomaisen erämaisen 
leiman. Yli 80 prosenttia Kainuun maa-alasta on metsämaata; vain maakunnan 
lounais- ja länsiosissa on soita metsää enemmän. Metsien valtapuu on maakunnan 
itäosien kangasmailla mänty. Kuusivaltaiset metsät ovat puolestaan keskittyneet 
Oulunjärven itäpuolella sijaitsevalle vaara-alueelle. (Heikkinen & Komulainen 
1999, Heikkinen 2005.)  

Vuonna 1978 käyttöön otettu Olof Erikssonin suunnittelema Kainuun vaaku-
na, kuvaa Kainuun luonnolle ominaisia piirteitä: runsaita vesistöjä ja metsiä (Ku-
va 1). 
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Kuva 1. Kainuun vaakuna (Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2008a). 

Kainuun maakunta koostuu yhdeksästä kunnasta (Kuva 2), joiden yhteenlaskettu 
asukasmäärä vuoden 2004 lopussa oli 85 965 henkilöä. Miehiä asukkaista oli 
43 029 ja naisia 42 936. Kajaani on alueen suurin kunta, jossa asukkaita on 
35 623 ja Ristijärvi pienin asukasmäärällä 1 687. Kajaanin lisäksi suuria, runsaan 
kymmenen tuhannen asukkaan kuntia ovat Kuhmon kaupunki sekä Suomussal-
men ja Sotkamon kunnat. (Tilastokeskus 2005.)  

Asuminen ja työpaikat ovat Kainuussa keskittyneet kuntakeskuksiin ja pienet 
kylät kuntakeskusten ympärillä autioituvat asukkaista. Kylien autioitumista ovat 
voimistaneet väestön ikääntyminen ja maatalouden nopea rakennemuutos. Kai-
nuun maaseutualueilla asui vuoden 2003 tilastotietojen mukaan kolmannes maa-
kunnan väestöstä, ja maaseudun väestön sukupuolijakauma on miesvaltainen. 
Kainuun maatalous on kokenut EU-jäsenyyden aikana voimakkaan rakennemuu-
toksen. Maatilojen lukumäärä on vähentynyt yli kolmanneksella vuoden 1995 
tilanteeseen verrattuna, ja maatilatalous perustuu pääosin maidontuotantoon. Ra-
kennemuutoksen seurauksena kainuulaisten viljelijöiden keski-ikä on maan kes-
kiarvoa alhaisempi. Lähes joka toisella kainuulaisella maatilalla harjoitetaan maa-
talouden lisäksi muuta yritystoimintaa kuten koneurakointia tai matkailu-, majoi-
tus- tai virkistyspalveluja. (Kainuun maakunta-kuntayhtymä 2005, 45–46.) 
 



 

 27 

 

 
 
 

Kuva 2. Kainuun sijoittuminen Suomessa ja maakunnan kunnat (Kainuun maakunta-
kuntayhtymä 2008b). 

Kainuun väestönkehitys on ollut viime vuosikymmeninä epäsuotuista, väestö 
vähenee ja vanhenee. Väestö on vähentynyt 2000-luvun alussa lähes 4000 henki-
löllä. Vähentymisen syynä ovat syntyvyyden aleneminen ja muuttotappio. Vuosi-
na 2000 ja 2001 muuttotappio oli noin 1150 henkeä. Eläköityvien eli 55–65-
vuotiaiden ja yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä on kasvanut. Vuoden 2003 lopussa 
65 vuotta täyttäneiden osuus Kainuussa oli 18,1 prosenttia, kun se koko maassa 
oli 15,8 prosenttia. Kainuun alueen väestön ikärakenne on vanhin Suomessa. 
Koulutiensä aloittavien lasten määrä on pienentynyt 1995–2004 välisenä aikana 
yhteensä 270 oppilaalla. Samoin nuorten, työmarkkinoiden käyttöön oppilaitok-
sista tulevien 19–25-vuotiaiden määrä on vähentynyt samana ajanjaksona 862 
henkilöllä. (Kainuun maakunta-kuntayhtymä 2005, 14–18.) Kainuulaisten koulu-
tustaso on hieman maan keskitasoa alhaisempi. Vuonna 2006 tutkinnon suoritta-
neiden osuus 15-vuotta täyttäneiden joukossa oli Kainuussa 60,8 prosenttia, kun 
vastaava luku Suomessa oli 64,1 prosenttia. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita 
Kainuussa oli 19,6 prosenttia ja koko maassa 25,8 prosenttia. (Kainuun maakun-
ta-kuntayhtymä 2008d.) 

Kun väestö vähenee, vähenee myös työikäinen väestö (15–64-vuotiaat). Työ-
markkinoilta poistuu vuosittain enemmän ikääntyviä kuin tilalle tulee nuoria. 
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Samanaikaisesti yhä suurempi osa työikäisestä väestöstä on siirtynyt työmarkki-
noiden ulkopuolelle jo ennen vanhuuseläkeikää. Työvoima on vähentynyt 1990-
luvun alun yli 44 000 henkilöstä 38 500 henkilöön. Maakunnassa oli vuonna 2003 
yhteensä 30 217 työpaikkaa, joista suurimman osan muodostavat terveydenhuol-
lon- ja sosiaalipalvelujen, teollisuuden, tukku- ja vähittäiskaupan sekä maa-, riis-
ta-, metsä- ja kalatalouden toimialoihin kuuluvat työt. (emt. 2005, 16–17.) 

Kainuuta on koetellut myös korkea työttömyys. Huhtikuussa 2004 työttö-
myysaste eli työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Kainuussa 17,4 
prosenttia, kun vastaava luku koko maassa oli 10,4 prosenttia. (Airaksinen ym. 
2005.) Työttömien työnhakijoiden määrä on kuitenkin vähentynyt lähes prosentil-
la vuosittain viimeisen vuosikymmenen aikana (Kainuun maakunta-kuntayhtymä 
2005, 13). Tulevaisuus Kainuun elinkeinoelämän osalta näyttääkin valoisalta. 
Kainuussa on vahvistunut myönteisyyden ilmapiiri, joka näkyy palvelu- ja raken-
nusalan liikevaihdon kasvuna ja näiden alojen työpaikkojen lisääntymisenä. (Paa-
voseppä 2007.) Tulevaisuuden uskoa kainuulaiseen elinkeinoelämään tuo myös 
Talvivaaran kaivoshanke, joka vahvistaa elinkeinorakennetta, tuo Kainuun alueel-
le uusia työpaikkoja ja vähentää työttömyyttä edelleen (Kainuun maakunta-
kuntayhtymä 2006, 55, Moilanen 2007, Saarela 2007). 

Kuntatalouden heikkenemisen vaikutukset terveyspalvelujärjestelmään ovat 
näkyneet myös Kainuussa, jossa lähdettiin miettimään palvelujen rakenteiden 
uudistamista hyvinvointipalvelujen turvaamiseksi jo ennen kuin Paras-hanketta 
muualla Suomessa ryhdyttiin käynnistämään. Kainuun tietyt erityispiirteet, kuten 
väestön väheneminen, väestön vanheneminen, yritystoiminnan supistuminen ja 
työpaikkojen väheneminen jouduttivat kehittämistoimintaan lähtemistä muuta 
maata aiemmin. (Perttunen 2002.) Kainuun maakuntakokeilun liikkeellelähdön 
alkusanat lausui pääministeri Paavo Lipponen lokakuussa 2001. Kokeilun perus-
ajatuksena oli turvata elämisen mahdollisuudet Kainuussa, kehittämällä elinkei-
noelämää ja turvaamalla hyvinvointipalvelut. (ks. Leskinen 2006.) 

Maakuntakokeilu perustuu Kainuun maakunnalliseen itsehallintoon. Sen 
myötä maakunta on vastannut kokeilun alettua, vuoden 2005 alusta pääosasta 
aikaisemmin kuntien vastuulla olleista sosiaali- ja terveydenhuollon ja opetustoi-
men tehtävistä sekä alueen kehittämisestä, maakunnan suunnittelusta ja yleisestä 
elinkeinopolitiikasta. (Laki Kainuun hallintokokeilusta 2003.) Kun aikaisemmin 
kukin Kainuun yhdeksästä kunnasta vastasi erikseen perustuslain velvoittamasta 
riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä kuntalaisille, on maakunta-
kokeilun myötä tämä järjestämisvastuu siirtynyt maakunnalle. Maakunnallinen 
päätöksenteko, kunnalliset hyvinvointipalvelut mukaan lukien, on koottu yhteen 
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päätöksentekoelimeen, maakuntavaltuustoon. Tämän rakenteellisen uudistuksen 
avulla pyritään turvaamaan hyvinvointipalvelujen laatu ja saatavuus koko Kai-
nuussa. (ks. Leskinen 2006, 95.) 

Maakuntakokeilussa sosiaali- ja terveystoimialan palvelutuotannon osalta 
Kainuun maakunta on jaettu kolmeen seutuun. Kajaanin seutu, seutu I, käsittää 
Kajaanin lisäksi Paltamon ja Ristijärven kunnat, Kuhmo-Sotkamon seutu, seutu 
II, Kuhmon ja Sotkamon kunnat ja Ylä-Kainuun seutuun, seutu III:een kuuluvat 
Hyrynsalmen, Puolangan ja Suomussalmen kunnat. Terveyspalvelujen tuottami-
nen perustuu palvelujen kolmijako- malliin, jossa palvelut luokitellaan kuuluviksi 
lähipalveluihin, seudullisiin palveluihin ja keskitettyihin palveluihin. Kainuulais-
ten lähes päivittäin tarvitsemat palvelut ovat lähipalveluja, jotka toteutetaan kun-
tien terveyskeskuksissa. Näitä ovat esimerkiksi lääkärin vastaanottotoiminta, 
kotipalvelu ja pitkäaikaishoidon järjestäminen. Harvemmin tarvittavat palvelut, 
kuten esimerkiksi mielenterveyspalvelut tuotetaan seudullisesti. Harvoin tarvitta-
vat, erityisosaamista vaativat palvelut ovat keskitettyjä, maakunnallisia palveluja 
(Leskinen 2006, 97, Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2007, 2), joista Kainuussa 
vastaa Kajaanissa sijaitseva, vuonna 1969 käyttöön vihitty Kainuun keskussairaa-
la (Heikkinen 2000).  

Pula erityisosaajista kuten lääkäreistä on asettanut haasteita terveyspalvelujen 
tuottamiselle Kainuussa, jo ennen hallintokokeiluun siirtymistä. (Perttunen 2002). 
Kainuuseen on ollut vaikea saada vakituisia lääkäreitä. Vuosien 2004 ja 2005 
aikana Suomen sairaanhoitopiireistä Kainuussa lääkärivaje oli suurin ja sitä on 
jouduttu paikkaamaan yhä yleisemmin työvoimaa välittävien yritysten lääkäreillä 
eli niin sanotuilla vuokralääkäreillä. (Parmanne & Vänskä 2005, 5137.) Vuoden 
2007 lokakuun alusta Ristijärven ja entisen Vuolijoen kunnan lähiterveyspalveluja 
jouduttiin karsimaan siten, että ristijärveläiset hakeutuvat lääkärin päivystys- ja 
ajanvarausvastaanotolle joko Kajaanin, Paltamon, Hyrynsalmen tai Sotkamon 
terveysasemalle ja Vuolijoen alueella asuvat hakeutuvat Kajaaniin (Kainuun maa-
kunta -kuntayhtymä 2007, 36–37). 

Kainuulaisen väestön runsas sairastavuus vaatii myös ylimääräisiä voimava-
roja ja panostuksia terveyspalvelujen järjestäjiltä. Vuoden 2003 tilastojen mukaan 
Kainuu oli sairaanhoitopiireistä sairain. Sairastavuusindeksi kaikissa alueen kun-
nissa oli maan keskiarvoa suurempi. Kainuussa sairastetaan erityisen paljon ast-
maa, sepelvaltimotautia ja sydämen vajaatoimintaa. Runsas sairastavuus näkyy 
erityiskorvattavien lääkkeiden käyttömäärissä. Vuoden 2003 lopussa Kainuun 
väestöstä lähes 12 prosentilla oli erityiskorvattavaan lääkehoitoon oikeuttava 
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verenpainetauti, kun koko maan väestön keskiarvo on 9,4 prosenttia. (Kansanelä-
kelaitos 2005.)  

Tieto kainuulaisen väestön hyvinvoinnin tilasta ja sen kehittymisestä on tär-
keää hyvinvointiin liittyvän päätöksenteon sekä resurssien ohjaamisen taustalla. 
Kainuussa on tutkittua tietoa kainuulaisten hyvinvoinnista kansanterveyslaitoksen 
selvitysten lisäksi myös Suomussalmen kuntalaisista. Tietoa suomussalmelaisten 
elämänhallinnasta ja syrjäytymisestä on tuotettu vuosien 1994–1999 välisenä 
aikana toteutetussa, sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa tutkimus- ja 
kehittämishankkeessa (Laurinkari & Niemelä 1999), josta Suomussalmen kunnan 
ja Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen välisen tutkimusyhteistyön tu-
loksena on julkaistu alkuperäistutkimuksia, kuntaraportteja sekä akateemisia 
opinnäytetöitä. (esim. Hyttinen 1998, Korhonen 1999, Poutanen 2000, Korhonen 
2001). Sairauksia ennaltaehkäisevät ja terveyttä edistävät toimintatavat ovat tule-
vaisuudessa entistä keskeisemmässä asemassa Kainuussa. Kainuun kunnissa teh-
dään väestön hyvinvoinnin tilan analyysi, josta muodostuu maakunnallinen kuva-
us kainuulaisten hyvinvoinnista. Kainuulaisten hyvinvoinnin edistämiseen liittyy 
myös ihmisiin kohdistuneiden vaikutusten arvioinnin (IVA) toteuttaminen niin 
kunnallisessa kuin maakunnallisessa päätöksenteossa. (Kainuun maakunta-
kuntayhtymä 2006, 65−66.)  

Kainuulaisen elinympäristön ja väestön ominaispiirteet, kuten pitkät välimat-
kat ja väestön ikääntyminen, ovat tyypillisiä haja-asutusalueiden ongelmia terve-
yspalvelujen tuottamisessa muuallakin maailmassa. Haja-asutusta on esimerkiksi 
vuoristo- ja saaristoalueilla eri puolilla maailmaa. Ongelmien ratkaisemiseksi 
haja-asutusalueille on pohdittu erilaisia vaihtoehtoja. Modernin teknologian hyö-
dyntäminen terveyspalvelujen tuottamisessa on yksi mahdollisuus (Kifle ym. 
2007, Rygh & Hjortdahl 2007). Useat tutkimukset sekä Suomessa (Timonen 
2004, Renfors ym. 2004) että ulkomailla (Ray 2001, Gotsadze ym. 2005) osoitta-
vat, että perinteinen lääkärissäkäynti voidaan korvata puhelin-, sähköposti- tai 
videoneuvottelulla. Taiwanin vuoristoalueella sekä palvelujen käyttäjät että tuot-
tajat kokivat myönteisenä kokeilun, jossa alueen terveyspalveluja parannettiin 
kehittämällä ennaltaehkäisevää toimintaa (Tan ym. 2005). Myös tehtävien jaka-
misella ja eri hallintokuntien välisen joustavan yhteistyön lisäämisellä on todettu 
olevan myönteisiä vaikutuksia haja-asutusalueiden terveyspalveluihin (Rygh & 
Hjortdahl 2007).  

Vuoden 2006 kesällä Kainuun maakuntakuntayhtymän sosiaali- ja terveys-
toimiala aloitti yhdessä Kainuun työvoimapalvelukeskuksen kanssa Euroopan 
sosiaalirahaston rahoituksen tukemana, Kainuulainen työkunto -hankkeen. Hank-
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keen taustalla on tietoisuus työttömyden haitallisista vaikutuksista ihmisten hy-
vinvoinnille ja kohderyhmänä ovat kainuulaiset pitkäiakaistyöttömät ja nuoret 
työttömät, joiden työttömyys on vaarassa pitkittyä (Kainuun maakunta 
-kuntayhtymä 2008c). Hankkeen tulokset ovat osoittaneet tarpeen pyrkiä vakiin-
nuttamaan työttömien työterveyshuolto kiinteäksi osaksi voimassa oleva perus-
terveydenhuoltojärjestelmää Kainuussa (Moilanen 2008).  

Kainuun maakuntaohjelmassa (2006, 27–28) on huomioitu tietotekniikan ja 
teknologian tuomat mahdollisuudet hyvinvointipalvelujen turvaamisessa kainuu-
laiselle väestölle. Kainuussa on tehty kehitystyötä tällä alueella. Kainuun maa-
kunta -kuntayhtymän päivystyspoliklinikalla on toiminut jo usean vuoden ajan 
ympärivuorokautinen sairaanhoitajien puhelinpäivystys- ja neuvontapalvelu. Poti-
lastietojärjestelmien yhteensopivuus, digitaalinen röntgenarkisto ja -laitteet sekä 
laajamittainen videoneuvottelulaitteiden hyödyntäminen ovat käytössä olevia 
toimintoja maakunnan alueella. Lisäksi Kainuussa on toteutettu vuosien 2005–
2006 aikana koko maakuntaa koskeva laajakaistaratkaisu, joka perustuu langat-
tomiin tekniikoihin. Tavoitteena on 100 prosentin peitto maakunnan vakituisesta 
asutuksesta sekä mahdollisuus ottaa käyttöön laajakaistayhteydet myös loma-
asunnoissa mahdollisimman kattavasti.  

Kolmas sektori eli erilaiset kyläyhdistykset ja järjestöt ovat tulleet entistä 
enemmän mukaan haja-asutusalueiden hyvinvointipalvelujen tuottamiseen. Poh-
jois-Ruotsista (Lehto 2006) ja Skotlannin vuoristoalueilta (Oksa & Lehto 2007) 
on hyviä kokemuksia kyläyhdistysten ylläpitämistä kylätaloista, jotka järjestävät 
alueen väestölle hyvinvointipalveluja, kuten ateriapalveluja ja päivähoitoa. Ky-
läyhdistykset toimivat yhteistyössä julkisten palvelujen tuottajien sekä vapaaeh-
toisten toimijoiden kanssa. Kainuussa toimii tällä hetkellä noin 150 kylä- ja asu-
kastoimikuntaa. Suunnitelmallista kehittämistoimintaa on viety kyliin ja päivitetty 
kyläsuunnitelma on noin 80 kainuulaisella kylällä. Kyläyhdistysten toiminnan 
nähdään tulevaisuuden Kainuussa muodostavan tärkeän osatekijän myös hyvin-
vointipalvelujen tuottajana yhdessä julkishallinnon ja yksityisten palveluntuottaji-
en kanssa. (Paasivaara ym. 2003). Yksityisiä terveydenhuollon ja sosiaalipalvelu-
jen yrityksiä toimi Kainuussa vuonna 2003 noin 400. Fysioterapiayrityksiä oli 
noin 50 ja lääkäripalveluja tuottavia yrityksiä oli kaksi. Kainuulaiset hoivayrityk-
set ovat verkottuneet Kainuun Hoivaverkostoksi. Verkostoon kuului vuonna 2005 
23 yritystä. (Kainuun maakunta-kuntayhtymä 2006, 46–47.) 
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2.3 Miehen elämä tutkimuksissa ja suomalaisessa yhteiskunnassa 

Miesten elämää suomalaisessa yhteiskunnassa on tutkittu ja kuvattu elämäkerto-
jen avulla. Elämäkertoja on kerätty erilaisilla kirjoituskilpailuilla, ja tuloksena 
saadut elämäkerrat ovat olleet tutkijoiden käytössä. Vuonna 1979 Yleisradion 
järjestämän kilpailun satona oli 130 elämäkertaa (Rantala 1995), joiden pohjalta 
Roos (1987, 53–56) on tehnyt jaottelunsa suomalaisista eri sukupolvina. Suoma-
laisen miehen elämäkertoja on tarkasteltu myös erilaisten teemojen, kuten kurjuu-
den (Roos 1994), häpeän (Siltala 1994), kotitöiden ja isyyden (Tigerstedt 1994) 
sekä kasvatuksen (Hoikkala 1993) ja onnellisuuden kokemisen (Ojakangas 1994) 
näkökulmasta. 

Suomalaisen keski-ikäisen miehen elämäkerroista kiteytetyssä perustarinassa 
ovat kurjuus, surkeus ja saamattomuus elämänkulkua leimaavia asioita (Roos 
1994, 24–25). Lapsuuden kotona ei ole näytetty positiivisia tunteita, sillä ankara 
isä on hallinnut kotia. Mies on kärsinyt ujoudesta, ja koulu on tehnyt hänestä 
entistä aremman ja eristäytyvän sekä itsetunnoltaan heikon. Armeija on jättänyt 
mieheen lähinnä kielteisiä muistoja, kuten epäoikeudenmukaisuutta ja väärää 
kohtelua. Kotoa mies on joutunut lähtemään varhain työn perään, ja ammattikou-
lutus on hankittu nopeasti. Erityisiä tavoitteita tai tarkoitusta ei koulutukselle eikä 
työlle ole asetettu, ja perhekin on perustettu aivan kuin sattumalta. Elämästä on 
tullut työtä, säästämistä ja niukkuutta. Lopulta 1990-luvun kriisivuodet ovat joh-
taneet miehen työttömyyteen tai taloudellisiin vaikeuksiin. 

 Miksi kuva suomalaisesta miehestä on näin surkea ja masentava? Roosin 
(1994, 26, 1995, 91–92) mukaan tämä on kulttuuria ja elämänmuotoa koskeva 
yleistys, joka ei perustu yksinomaan elämäkertoihin, vaan yleisesti tunnettuihin 
suomalaisen kulttuurin mollivirittyneisyyttä koskeviin käsityksiin. Myös historial-
lisesti käsitys pohjoisessa asuvien kansojen synkkämielisyydestä ja itsemurhista, 
karusta luonnosta ja ankarasta talvesta on tuttu (ks. Heikkinen 2005, myös 2003). 
Kuva toistuu sukupolvelta toiseen, ja nuoret suomalaiset miehet toistavat sitä yhä 
uudelleen traagisella tavalla. Roos ihmettelee, mikä on se syy joka uusintaa tämän 
suomalaisen miehen perusmallin. Esimerkiksi Norjassa on aivan samoista lähtö-
kohdista voitu päätyä täysin toisenlaiseen mieskuvaan: vahvan itsetunnon omaa-
va, itsenäiseltä talonpoikaistaustalta nouseva tasa-arvoinen mies, josta suomalai-
nen kurjuus on kaukana (ks. Almås & Thorland 1994). Kysymyksessä on Roosin 
(1994, 27) mukaan henkilökohtainen, omaelämäkerrallinen tuntemus. Roos itse, 
omassa elämässään kokee olevansa samanlainen, kurja suomalainen mies, jonka 
hän on miehen perustarinassa kuvannut. 
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 Niissä suomalaisten miesten elämäkerroissa, joissa häpeän teema on noussut 
tarkastelun keskiöön, ei maailma jäsenny miehelle mahdollisuuksien avaruutena, 
jossa tehtäisiin valintoja ja ansaittaisiin toimeentuloa. Sen sijaan näissä tarinoissa 
mies kokee elämänsä olevan kamppailua toimeentulon kanssa ja vastassa on maa-
ilma, joka yrittää musertaa häntä. Miehen kunnia riippuu siitä, miten tässä puris-
tuksessa selviää. Maailma on kova eikä kukaan auta. Siltala (1994, 125) kuvaa 
kuinka huoltoupseeri Lauri sai sydäninfarktin pitkäaikaisesta työpaineesta ja oli 
siitä lähes ylpeä. Muurari Kalle oli taipuvainen ottamaan vastuuta asioista yö-
unensakin kustannuksella, koska siten hän koki ansaitsevansa kansalaisoikeuten-
sa. Merkonomi Tuomo muistaa raahanneensa pienenä poikana muutossa liian 
painavaa piironginlaatikkoa: ”Ukko oli opettanut, että periksi ei saa koskaan an-
taa, vittu vaikka mikä olisi. Laatikko oli yltä päältä savessa, kun sain sen uuden 
kotimme nurkalle. Mutta olihan helvetin vastus kuitenkin joutunut antamaan pe-
riksi minulle”. Kortteinen (1992) pelkistää tämän yksinpärjäämisen eetoksen 
suomalaisen mentaliteetin yhdistäväksi syvärakenteeksi, joka on periytynyt agraa-
riyhteiskunnasta ja ylittää ammattien ja sukupuolten rajat. 

Miehillä on kotitöihin ja lasten hoitoon kaksinainen suhde kirjoittamissaan 
elämäkerroissa. Toisaalta miehet ovat valmiita liittämään perinteisesti naisten 
elämään kuuluneita ilmiöitä myös omaan, miehen elämään kuuluviksi asioiksi, 
mutta näitä ilmiöitä tarkastellaan hieman hämmentyneinä ja etäisyyttä ottaen. 
(Tigerstedt 1994, 68–85.) Vanhempien miesten elämäkerroissa on tullut esille 
omia lapsuuden kokemuksia ankaran auktoriteettimaisesta kasvatuksesta. Aikui-
set, varsinkin miehet olivat lapsia ja nuoria ylempänä, ehdottomassa määräysval-
lassa. Aikuiset toimivat kuriagentteina, jotka rankaisivat epäröimättä ja usein 
epäoikeudenmukaisesti. Nuorempien, 1990-luvun isien elämäkerroissa löytyy 
pohtivan isän malli, jossa pohditaan isyyden ja lasten merkitystä miehelle itsel-
leen. (Hoikkala 1993.)  

Elämäkertametodin lisäksi isyyttä suomalaisen miehen elämässsä on tutkittu 
myös muilla tutkimusmenetelmillä (Huttunen 1999, Kaila-Behm 1997, Mesiäis-
lehto-Soukka 2005). Huttusen (1999, 169–193) mukaan isyys on muuttunut Suo-
messa viimeisten vuosikymmenten aikana. 1960-luvulle asti vallalla oli perintei-
sen isyyden malli, jossa isä oli perheenpää ja elannon tuoja. Kasvattajana isä piti 
kuria ja asetti rajoja. Poissaolevanakin isä koettiin perheeseen kuuluvaksi. 1960- 
ja 1970-luvuilla isänä oleminen liukui kahteen vastakkaiseen suuntaan: ohene-
vaan isyyteen ja vahvistuvaan isyyteen. 2000- luvulla puhutaan uudesta isyydestä, 
jonka edellytys on jaettu vanhemmuus. Isä on sitoutunut vanhemmuuteen yhtä 
paljon kuin äitikin, kykenee vastaamaan lasten ja kodin hoidosta itsenäisesti ja on 
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aidosti kiinnostunut lapsistaan ja heidän hyvinvoinnistaan. (ks. myös Kaila-Behm 
1997). Mesiäislehto-Soukan (2005) mukaan isäksi tuleminen merkitsee miehelle 
kodin rakentumista ja rakentamista. Isyys tuottaa miehelle onnea ja iloa, mutta 
myös vastuuta sekä huolta. Onnellisuutta ja onnellisuuden kokemusta miehen 
elämässä on tutkittu myös elämäkerroista, joista on löytynyt eri miestyypeille 
ominaisia onnellisuusstrategioita (Ojakangas 1994, 29–36). Strategiat on jaettu 
kahden muuttujan, sitoutumisen tai sitoutumattomuuden ja paikan tai liikkeen 
mukaan. Yhden tyypin muodostavat maan miehet, jotka sitoutuvat voimakkaasti 
tiettyyn paikkaan ja toinen ryhmä on reissumiehet, jotka sitoutuvat liikkeellä 
oloon. Kolmas ryhmä, nyhjöttäjät, eivät sitoudu mihinkään mutta pysyvät paikal-
laan, ja neljäs ryhmä, etsijät, eivät sitoudu ja ovat sen takia jatkuvasti liikkeellä 
onneaan etsimässä. Liike eri kategorioiden välillä voi miehen elämän aikana olla 
hyvinkin vilkasta. Elämänsä onnelliseksi kokevat sitoutumiseen kykenevät ryh-
mät eli maan miehet ja reissumiehet. (Ojakangas 1994, 36.) 

Suomalaisen yhteiskunnan kehitysvaiheita 1940-luvulta tähän päivään 

Elämäntavan ja elämänkulun jäsentämiseksi, suomalaiset on jaoteltu neljäksi eri 
sukupolveksi: 1) 1910–1920-luvuilla syntyneet edustavat pulan ja sotien sukupol-
vea, 2) sodan jälkeen 1920–1930- luvuilla syntyneet sodanjälkeisen jälleenraken-
nuksen ja nousun sukupolvea, 3) 1940-luvulla syntyneet suuren murroksen suku-
polvea ja 4) 1950-luvun lopulla ja 1960-luvun alussa syntyneet lähiöiden ja kou-
lutuksen sukupolvea (Roos 1987, 53–56). Tähän tutkimukseen osallistuvat kai-
nuulaiset miehet ovat syntyneet vuosien 1949 ja 1969 välisenä aikana ja kuuluvat 
suuren murroksen ja lähiöiden ja koulutuksen sukupolveen. Haastateltavien mies-
ten elämänvaiheet osuvat ajanjaksoon, jolloin sekä Suomi että muut läntiset teol-
lisuusmaat ovat kokeneet runsaasti yhteiskunnallisia muutoksia. Historioitsija 
Eric Hobsbawm (1995, 263–267) on kutsunut toista maailmansotaa seurannutta 
neljännesvuosisataa kultaiseksi ajaksi. Ajalle ominaisia piirteitä ovat olleet jäl-
leenrakennus, nousukauden ripeä talouskasvu, hyvinvointiyhteiskunnan rakenta-
minen ja modernin koulutusyhteiskunnan sekä siihen kytkeytyvän joukkokulu-
tusmallin leviäminen. Tänä ajanjaksona on tullut käyttöön uusia tuotteita ja mate-
riaaleja kuten muovi, televisio, äänilevyt, transistoriradiot ja tietokoneet. Tekno-
logiset läpimurrot ovat mullistaneet ihmisten arkipäivää, mikä on näkynyt lisään-
tyneenä vapaa-aikana ja ihmisten roolin korostumisena kuluttajina. 

Toinen maailmansota päättyi Suomen osalta vuoden 1944 syyskuussa, mutta 
Lapissa sodittiin vielä seuraavan vuoden kevääseen. Sodan jälkeen alkoi jälleen-
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rakentaminen. Vaikka sodan kokemukset olivat synkkiä ja ahdistavia ja ne kosket-
tivat kaikkia suomalaisia, korostui Suomen sodan jälkeisissä vuosissa tulevaisuu-
denusko. Usko tulevaisuuteen näkyi syntyvyyden räjähdysmäisenä kasvuna, suur-
ten ikäluokkien syntynä. Suomeen syntyi vuosien 1945–1950 enemmän lapsia 
kuin koskaan sitä ennen tai sen jälkeen. 1950-luku oli myönteistä, suomalaisen 
itsetunnon vahvistumisen aikaa. Viimeiset sotakorvaukset maksettiin vuoden 
1952 aikana ja samana vuonna Helsingissä pidettiin kesäolympialaiset. (Karisto 
2005, 20–25.) Vuoden 1956 maaliskuussa Suomessa oli 19 päivää kestänyt yleis-
lakko, joka oli seurausta työnantajien kieltäytyessä SAK:n 12 markan palkankoro-
tusvaatimuksesta. Vaatimus palkankorotuksiin johtui hintasäännöstelyn loppumi-
sesta ja siitä seuranneesta nopeasta hintatason noususta. Yleislakko alkoi samana 
päivänä, jona Urho Kekkonen valittiin Suomen presidentiksi, missä tehtävässä 
hän oli vuoteen 1981 asti. (Mertanen 2004.)  

 Elinkeinorakenteen muuttuminen maa- ja metsätaloudesta teollisuustuotan-
toon painottuvaksi, johti suureksi muutoksi kutsutun ilmiön syntyyn 1960- ja 
1970-luvuilla. Silloin suuri osa lähinnä pohjoissuomalaisista maaseutujen asuk-
kaista muutti toimeentulonsa turvatakseen kaupunkeihin tai Ruotsiin. Maaltapa-
koa edisti paitsi teollistuminen myös sodanjälkeinen asutuspolitiikka, jonka seu-
rauksena syrjäseuduille oli syntynyt lähes satatuhatta uutta pientilaa, vaikka oli 
oletettavissa, että tilojen toiminta ei ole kannattavaa. Samaan aikaan muualla 
Euroopassa pientilojen määrä laski. (Karisto ym. 1998, 60.) Suuri muutto näkyi 
myös Kainuussa. Monet, erityisesti maataloustaustaiset miehet jäivät kuitenkin 
asumaan synnyinsijoilleen, jolloin se usein merkitsi miehille naimattomaksi jää-
mistä (Kartovaara 2002, Karisto ym. 2005, 111). Liki 40 prosenttia Kainuussa 
syntyneistä suuriin ikäluokkiin kuuluvista asui Kainuussa vuonna 1990. Hämees-
sä vastaava osuus oli alle 30 prosenttia. (Karisto ym. 2005, 92, 102–112). Maal-
tamuuton seurauksena kaupunkeihin syntyi uusien kaupunkilaisten asuttamia 
lähiöitä ja kaupungistuminen alkoi (Heinonen 2005, 148). Samalla perinteinen 
paikallisyhteisöllinen elämäntapa alkoi murentua ja arkielämä painottui yhä 
enemmän ydinperheeseen (Karisto ym. 1989, 111–114, Järvelä 1996, 88). Viisi-
päiväiseen työviikkoon siirtyminen vuonna 1965 lisäsi ihmisten vapaa-aikaa ja 
vuoden 1969 aikana tapahtunut keskioluen vapauttaminen vaikutti monen suoma-
laisen alkoholikäyttäytymiseen. (Heinonen 2005, 148–149). Alkoholinkulutus 
lisääntyi selvästi, mutta kansainvälisessä vertailussa vielä tuolloin Suomessa juo-
tiin niukasti ja alkoholinkulutusta valvottiin tiukasti (Kuusi 2004, 34–39).  

1980-luku oli sähköisen ja kuvallisen viestinnän dynaamisen laajenemisen 
aikaa. Tätä aikaa luonnehti erilaisten taivaskanavien, paikallistelevisioiden ja 
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paikallisradioiden synty ja videolaitteiden kehittyminen kotitalouksien käyttö-
hyödykkeeksi. Samaan murrokseen on kuulunut mainonnan merkityksen kasvu 
joukkoviestinnän kaupallistumisen ja kansainvälistymisen myötä. (Sevänen 1996, 
58.) 1980-luvun nousukausi ja talouden kehityksen ripeä eteneminen pysähtyivät 
1990-luvun alun talouslamaan. Taloudellisen laman vaikutukset ravistivat koko 
yhteiskuntaa ja vaikuttivat yksilöiden kokemuksiin muun muassa työttömyytenä 
ja taloudellisina vaikeuksina. Lamasta toipuminen vei vuosia. Suomalainen yh-
teiskunta on elänyt taloudellista noususuhdannetta yhdeksänkymmentäluvun lo-
pulta lähtien. Informaatiotegnologian nopea kehitysvauhti on johtanut matkapuhe-
linten ja tietokoneiden yleistymiseen, siten että ne ovat suomalaisissa kotitalouk-
sissa yleisiä kulutushyödykkeitä. 2000-luvun suomalaista yhteiskuntaa voidaan 
perustellusti kutsua informaatioyhteiskunnaksi. (esim. Karisto 2005.) 

2.4 Miehet terveyspalvelujärjestelmän asiakkaina 

Käsitys asiakkaan olemuksesta terveydenhuollossa on perinteisesti perustunut 
paternalistiseen näkemykseen. Paternalistisessa ajattelussa terveydenhuoltoalan 
ammattilainen nähdään auktoriteettina, jonka toimenpiteiden passiivisena kohtee-
na potilas eli asiakas on. Yhteiskunnallisen kehityksen ja terveyspalvelujärjestel-
mässä tapahtuneiden muutosten myötä asiakkuuden olemus terveydenhuollossa 
on muuttunut. Terveyspalvelujen käyttäjät ovat entistä kiinnostuneempia oikeuk-
sistaan ja asemastaan palvelujen käyttäjinä. (ks. Kinnunen 1995, Tuorila 2006.) 
Paternalistisen näkemyksen rinnalle on tullut konsumerismiin pohjauva ajatus 
terveydenhuollon asiakkuudesta. Tällöin asiakas nähdään tietoisena kuluttajana, 
joka valitsee itselleen tarkoituksenmukaisen palvelun ja palveluntuottajan. (ks. 
Toiviainen 2007). Asiakkuutta potilas–lääkäri-suhteessa on tarkasteltu myös talo-
ustieteistä lähtöisin olevan agenttiteorian valossa (Sintonen ym. 1997). Teorian 
lähtökohtana on ajatus, että jostakin tehtävästä vastuussa oleva toimija eli pää-
mies delegoi toisen tahon eli agentin tehtäväksi asian, jonka agentti tekee päämie-
hen puolesta. Toimeksiannon kautta muodostuu agenttisuhde, jota voidaan määrit-
tää tarkemmin toimijoiden keskinäisen sopimuksen avulla. (Ihalainen 2007, 104.) 
Tulevaisuudessa asiakkuuden käsitettä terveydenhuollossa joudutaan pohtimaan 
myös siksi, että teknologinen kehitys on tuonut uusia tapoja tuottaa terveyspalve-
luita. Tällöin on tarkasteltava muun muassa sitä, millainen on asiakkaan rooli ja 
asema tietoverkkojen välityksellä toteutetuissa terveyspalveluissa (ks. Kuusi ym. 
2006). 
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2.4.1 Terveys ja terveyskäyttäytyminen 

Terveys on yksilölle tärkeä elämän voimavara ja hyvinvoinnin edellytys (esim. 
Åstedt-Kurki 1992, Jokiranta 2003, Aarva & Pasanen 2005, Sosiaali- ja terveys-
ministeriö 2006a). Se on inhimillinen perusarvo ja tärkeä sosiaalisen ja taloudelli-
sen kehityksen perusta (Valtioneuvosto 2007). Maailman terveysjärjestö WHO 
(1986) määrittelee terveyden yksilön fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena, emo-
tionaalisena ja hengellisenä hyvinvointina, joka vaihtelee elämän eri vaiheissa. 
Terveys voidaan ymmärtää selviytymisenä kullekin ikäkaudelle ominaisista työ- 
ja toimintakyvyn vaatimuksista, huolimatta sairauksista ja elämänlaatua heikentä-
vistä häiriötekijöistä. Se on hyvinvointia, toimintakykyä ja tasapainoista vuoro-
vaikutusta ihmisten ja ympäristön välillä. Terveys voidaan nähdä voimavarana ja 
pääomana, joka kasvaa yksilöiden ja yhteisöjen elämänhallinnan vahvistuessa. 
(Sosiaali ja terveysministeriö 2006a.)  

Terveyteen vaikuttavat erilaiset taustatekijät, jotka ovat yksilöllisiä, sosiaali-
sia, poliittisia, taloudellisia, kulttuurisia sekä ympäristöön liittyviä. Nämä terveyt-
tä määrittävät tekijät ovat moninaisia ja keskenään vuorovaikutuksessa. Niiden 
vaikutusta välittäviä tekijöitä ovat terveyttä tukevat voimavarat, asenteet, terveys-
käyttäytyminen, kyky omaksua ja tulkita terveystietoa sekä mahdollisuudet saada 
tai käyttää palveluja. Kulttuurisia terveyteen vaikuttavia tekijöitä ovat fyysisen, 
poliittisen ja taloudellisen ympäristön turvallisuus, viihtyisyys, vuorovaikuttei-
suus ja asenteet terveyteen. (Savola ym. 2005.) 

Kuten yksilön terveyden myös hänen terveyskäyttäytymisensä taustalla vai-
kuttavat moninaiset, keskenään vuorovaikutuksessa olevat ja siten kompleksiset 
tekijät. Yksilön käyttäytyminen ei näin ollen ole suoraviivaista, jolloin esimerkik-
si tieto tietyn toiminnan haitallisesta terveysvaikutuksesta johtaisi automaattisesti 
tämän toiminnan välttämiseen. Penderin (1987) terveyskäyttäytymistä kuvaavan 
mallin mukaan yksilön terveyskäyttäytymiseen vaikuttavat kognitiivis-
kokemukselliset tekijät, joita ovat terveyden merkitys, koettu terveyden hallinta, 
koettu suorituskyky, terveyden määritelmä, koettu terveydentila sekä terveyttä 
edistävän käyttäytymisen koetut edut ja esteet. Yksilön kognitiivisiin kokemuk-
siin vaikuttavat demografiset ja biologiset tekijät sekä ihmisten väliset ja tilanne-
kohtaiset tekijät. (ks. myös Pender ym. 1990, Whitehead 2001.)  

Terveyskäyttäytyminen tarkoittaa tässä tutkimuksessa kaikkea sitä yksilön 
käyttäytymistä ja toimintaa, mikä vaikuttaa yksilön terveyteen joko sitä ylläpitä-
en, edistäen tai heikentäen. Terveyskäyttäytymiseen sisältyvät yksilön elintavat ja 
yksilön suhtautuminen terveyspalveluihin. Terveyspalveluihin suhtautumisella 



 

 38 

tarkoitan tässä tutkimuksessa yksilön asennoitumista terveyspalveluihin, mikä 
näkyy palveluiden käyttämisenä tai käyttämättä jättämisenä.  

Miesten terveydestä ja terveyskäyttäytymisestä on olemassa kansainvälisesti 
runsaasti tutkittua tietoa. Terveystieteiden tietokannoista MEDLINE:sta ja 
CINAHL:sta haettuna termeillä health ja men tuloksena oli yhteensä 47 249 vii-
tettä ja haku termeillä health behaviour ja men tuotti yhteensä 1555 viitettä. (Liite 
1, taulukko 1) Kansainvälisesti miesten terveyskäyttäytymistä on tutkittu runsaas-
ti muun muassa seksuaaliterveyteen (O´Connor ym. 2006, Benn ym. 2007) ja 
alkoholinkäyttöön (Foster 2006, de Visser & Smith 2007) liittyen sekä HIV tar-
tunnan saaneiden näkökulmasta (Elford ym. 2000, Kok ym. 2007). Liitteessä 2 on 
esimerkkejä kansainvälisistä tutkimuksista, jotka käsittelevät terveyskäyttäyty-
mistä ja yksilöiden kokemuksia terveyspalveluista. Sisäänottokriteerit tähän tut-
kimukseen näiden tutkimusten osalta olivat artikkelin tuoreus, eli se on julkaistu 
vuoden 2002 jälkeen ja artikkelin julkaisukieli on englanti. 

Suomessa miesten terveyttä käsitteleviä tutkimuksia on julkaistu varsin vä-
hän. Haku suomenkielisestä terveystieteen viitetietokannasta MEDIC:istä sanoilla 
miehet ja terveys tuotti yhden viitteen ja ARTO-viitetietokannasta 92 viitettä. 
Hakusanoilla miehet ja terveyskäyttäytyminen haettuna tuloksena oli yhteensä 13 
viitettä. Kun laajensin hakua termeihin terveys ja terveyskäyttäytyminen, sain 
tulokseksi 150 viitettä. (Liite 1, taulukko 1.) Lisäksi hain manuaalisesti Hoitotie-
de-lehden vuosikerroista 1996–2007 artikkeleita, joiden nimessä esiintyivät termit 
terveys, terveyskäyttäytyminen tai terveyspalvelut. Näitä artikkeleita löytyi yh-
teensä viisi kappaletta (Liite 1, taulukko 4). Artikkeleista yksi koski preventiivistä 
hoitotiedettä (Pietilä ym. 1999), yksi nuorten koettua terveyttä (Koivula ym. 
2005), yksi lasten terveyskäsityksiä (Okkonen ym. 2007), yksi terveyden edistä-
mistä opetussuunnitelmien valossa (Sjögren ym. 2000) ja yksi terveydenhuollon 
palveluita käyttämättömien vanhusten kotona selviytymistä (Roine ym. 2000). 
Terveyskäyttäytymistä tai miesten terveyttä koskevia artikkeleita ei haussa löyty-
nyt. Koska yksinomaan miesten terveyttä koskevia tutkimuksia oli vähän, tarkas-
telen tässä tutkimuksessa myös niitä tutkimuksia, joissa tutkimuksen kohteena 
ovat molemmat sukupuolet.  

Terveyteen liittyviä tutkimuksia on Suomessa tehty sekä kvalitatiivisin että 
kvantitatiivisin menetelmin ja myös näiden yhdistelminä (Liite 3). Tutkimuksissa 
terveyttä osana elämää on tutkittu joko yksinomaan miesten (Rintanen 2000, Joki-
ranta 2003) tai molempien sukupuolten näkökulmasta (Aarva & Pasanen 2005, 
Hyyppä ym. 2007). Miesten näkökulmasta on tutkittu esimerkiksi sairastamista ja 
potilaana olemista sydäninfarktikokemuksen kautta (Lampi 2005). Tutkimuksissa, 
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joissa terveyttä on tutkittu osana elämänhallintaa (Pietilä 1994, Poutanen 2000), 
on todettu elämänhallintaan liittyvien toisaalta positiivisten ja toisaalta negatiivis-
ten tekijöiden kasautuvan usein samoille henkilöille. Ongelmien kasautuminen 
ilmenee myös Korhosen (1999) ja Rintasen (2000) tutkimuksissa. Tutkimukset 
osoittavat myös nuoruusiän elintapojen ennustavan aikuisiän elämänhallintaa ja 
terveyttä. Esimerkiksi tupakointi, päihteiden kokeilu ja vähäinen liikunta nuoruus-
iässä ennustivat aikuisiän heikkoa elämänhallintaa. Terveyttä on tarkasteltu tutki-
muksissa myös yksilön kokemuksena (Åstedt-Kurki 1992, Häggman-Laitila 
1999). Sosiaalisen pääoman, eli yhteistoiminnan ja yhteisöllisyyden kokemisen, 
on todettu vaikuttavan myönteisesti terveyteen (Hyyppä ym. 2007). Ihmisten 
käsityksiä terveyteen vaikuttavista tekijöistä on myös selvitetty sekä Suomessa 
(Aarva ja Pasanen 2005) että kansainvälisesti (Arcury ym. 2001, Greiner ym. 
2004).  

Kansanterveyslaitoksen toteuttamissa selvityksissä terveyskäyttäytyminen on 
luokiteltu tupakointiin, alkoholin käyttöön, liikunnan harrastamiseen ja ravintotot-
tumuksiin. Tulokset osoittavat suomalaisen väestön terveyden kehittyneen myön-
teiseen suuntaan ja väestön eliniän nousseen. Miesten tupakointi on vähentynyt ja 
terveelliset ruokatottumukset ovat yleistyneet. (Helakorpi ym. 2004, Helakorpi 
ym. 2007a.) Alkoholinkäytössä, ylipainossa ja työmatkaliikunnassa on tapahtunut 
muutosta huonompaan suuntaan aivan viimeisten lähivuosien aikana (Helakorpi 
ym. 2007a). Maakunnallisia eroja terveyskäyttäytymisessä on selvimmin ruoka-
tottumuksissa ja alkoholinkäytössä. Ruokatottumukset pääkaupunkiseudun väes-
töllä ovat terveellisempiä kuin muualla Suomessa. Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla, 
Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa terveelliset ruokatottumukset eivät ole yhtä 
yleisiä kuin koko maassa keskimäärin. Alkoholinkäyttö on yleisempää pääkau-
punkiseudulla ja harvinaisempaa Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan 
maakunnissa. (Helakorpi ym. 2007b, 17.) 

Vuonna 2006 suomalaisista työikäisistä miehistä 24 prosenttia tupakoi päivit-
täin, kun naisilla vastaava luku oli 19 prosenttia. Päivittäin tupakoivista miehistä 
76 prosenttia oli huolissaan tupakoinnin vaikutuksesta terveyteensä ja 61 prosent-
tia päivittäin tupakoivista miehistä ilmaisi halunsa lopettaa tupakoinnin. (Hela-
korpi ym. 2007a, 4–6.) Kansainvälisessä vertailussa suomalaisten tupakointi on 
keskimääräistä tasoa. Vuonna 2005 ruotsalaismiehistä 13 prosenttia tupakoi päi-
vittäin, ranskalaismiehistä 33 prosenttia ja itävaltalaiset miehet tupakoivat eniten 
Euroopassa, 48 prosenttia heistä tupakoi päivittäin (Koponen & Aromaa 2005, 
279).  
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Raittiiden osuus väestöstä Suomessa on vähentynyt vuodesta 1982. Silloin 15 
prosenttia miehistä ja 32 prosenttia naisista ilmoitti, ettei ollut lainkaan käyttänyt 
alkoholia kuluneen vuoden aikana. Vuonna 2006 vastaava luku miehillä oli 11 
prosenttia ja naisilla 14 prosenttia. Yleisin alkoholijuoma on olut: 59 prosenttia 
miehistä ja 28 prosenttia naisista ilmoitti juoneensa olutta kuluneen viikon aikana. 
Väkeviä alkoholijuomia kuluneen viikon aikana oli nauttinut 36 prosenttia mie-
histä ja naisista 17 prosenttia. 25 prosenttia miehistä ja 8 prosenttia naisista il-
moitti juovansa vähintään kerran viikossa enemmän kuin kuusi alkoholiannosta 
kerralla. (Helakorpi ym. 2007a, 14.) Myös kansainvälisissä tutkimuksissa on to-
dettu miesten alkoholinkulutuksen naisten kulutusta suuremmaksi (Kerr-Correa 
ym. 2007).  

Suomalaisista miehistä 63 prosenttia harrastaa vapaa-ajan liikuntaa ainakin 
puoli tuntia vähintään 2-3 kertaa viikossa. 26 prosenttia miehistä liikkuu 15 mi-
nuuttia päivässä työmatkallaan, joko jalkaisin tai pyöräillen. Työmatkaliikunta on 
vähentynyt, sillä vastaava osuus vuonna 2005 oli 30 prosenttia. (Helakorpi ym. 
2007a, 10–11, ks. myös Fagerholm 2007,44–46.) Ylipainoisten osuus on kasvanut 
Suomessa pitkällä aikavälillä ja lihavuus on yleisintä maaseudulla asuvilla, van-
hemmilla ikäryhmillä ja vähän koulutetuilla. Vuonna 2006 suomalaisista miehistä 
55 prosenttia oli ylipainoisia eli heidän painoindeksinsä (BMI) oli yli 25. Naisten 
keskuudessa ylipainoisia oli 41 prosenttia. (Helakorpi ym. 2007a, 11–12.) Ylipai-
noisuus on yhä laajentuva ongelma myös kansainvälisesti. Ongelma ei koske 
yksin Yhdysvaltoja vaan myös Euroopan Unionissa on lihavuuden todettu olevan 
yksi suurimmista uhista Euroopan väestön terveydelle (Werder 2007). Lihavuus 
on kytköksissä liikunnan harrastamiseen. Ruotsalaistutkimuksessa on todettu 
ylipainoisten naisten ja miesten sekä lihavien (BMI≥30) naisten että lihavien 
miesten harrastavan liikuntaa vähemmän kuin normaalipainoiset ja he arvioivat 
oman terveytensä normaalipainoisia huonommaksi. Ylipainoiset naiset sen sijaan 
kokivat terveytensä yhtä hyväksi kuin normaalipainoiset. (Bolin ym. 2006.) 

Ravintotottumukset ovat Suomessa kehittyneet 20 vuoden kuluessa myöntei-
seen suuntaan. Rasvattoman ja vähärasvaisen maidon kulutus on lisääntynyt. 
Miehistä 43 prosenttia käytti vähärasvaisia maitoja, kun vastaava luku vuotta 
aiemmin oli 40 prosenttia. Vähärasvaisten levitteiden käyttö leivällä on yleisty-
nyt. Vain 4 prosenttia miehistä käyttää leivän päällä voita. Miehistä 29 prosenttia 
syö päivittäin tuoreita kasviksia. Vastaava luku naisilla on 48 prosenttia (Helakor-
pi ym. 2007a, 8.) Tuoreiden kasvisten päivittäinen syöminen on niukinta työttö-
mien miesten ja yksinasuvien miesten sekä vähän koulutettujen naisten ja miesten 
keskuudessa. Alueellisia eroja ravintotottumuksissa on siten, että kaupunkimaisis-
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sa asuinalueella syödään terveellisemmin kuin maaseudulla. (Roos ym. 2007, 35–
36.) Kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu epäterveellisen ravinnon, kuten 
runsaasti rasvaa ja sokeria sekä vähän vihanneksia ja hedelmiä sisältävien ruoka-
lajien sisältyvän useammin köyhien alueiden väestön ruokavalioon kuin rikkaam-
pien asuinseutujen ihmisten ruokaan (Fernald 2007).  

Terveys 2000 -projektin osana on kartoitettu 30 vuotta täyttäneen suomalais-
väestön elintapoja siitä näkökulmasta, mitkä sosiodemografiset tekijät ovat niihin 
yhteydessä. Sosiodemografisista tekijöistä on tarkastelu sukupuolen, iän, koulu-
tusasteen, työmarkkina-aseman, perhetyypin ja asuinalueen vaikutusta elintapoi-
hin. Tulosten mukaan sukupuoli on yhteydessä kaikkiin projektissa tarkasteltuihin 
elintapoihin eli ravitsemukseen, liikuntaan, tupakointiin, alkoholinkäyttöön ja 
lepoon. Naisten ruokatottumukset ovat terveellisemmät kuin miesten, ja he ovat 
harvemmin ylipainoisia kuin miehet. Lisäksi miehet tupakoivat ja käyttävät alko-
holia naisia enemmän. Ikä sen sijaan ei selitä selkeästi elintapoja, muutoin kuin 
alkoholin suurkulutuksen osalta. Se on huomattavan yleistä 45−54-vuotiailla 
miehillä. (Prättälä & Paalanen 2007, 84–85.) 

Koulutus on yhteydessä suomalaisten ruokatottumuksiin, lihavuuteen, unihäi-
riöihin, tupakointiin ja raittiuteen, mutta ei fyysiseen aktiivisuuteen. Vähän koulu-
tetuilla suomalaisilla on enemmän lihavuutta, unettomuutta, tupakointia ja sokerin 
käyttöä kuin korkeammin koulutetuilla. (emt. 2007, 84.) Koulutuksen myönteinen 
vaikutus terveyteen on todettu myös kansainvälisissä tutkimuksissa (Zajacova 
2006, Ward ym. 2007). Koulutuksen merkitys ihmisten hyvinvoinnissa voi liittyä 
korkeampaan ansiotasoon, mikä vaikuttaa välillisesti terveyteen (Häkkinen & 
Alha 2006, 90–91). Hyypän ym. (2007) mukaan korkeamman tulotason omaavat 
miehet ovat sosiaalisesti aktiivisempia kuin vähemmän ansaitsevat ja se edistää 
terveyttä. Toisaalta kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu korkeamman tulota-
son omaavien miesten kärsivän muita enemmän ylipainoisuudesta (Fernald 2006, 
Ward ym. 2007). Työmarkkina-asema vaikuttaa myös suomalaisten terveyskäyt-
täytymiseen. Työttömät ovat muita useammin alkoholin suurkuluttajia, he tupa-
koivat enemmän ja nukkuvat huonommin kuin työssäkäyvät. (Prättälä & Paalanen 
2007, 85.) 

Perhetyyppi ei selitä johdonmukaisesti suomalaisten elintapoja. Kuitenkin 
yksin asuvien tai yksinhuoltajien on todettu tupakoivan ja käyttävän alkoholia 
enemmän kuin parisuhteessa ja lapsiperheessä elävät. (Patja ym. 2007, 72.) Sa-
moin kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu perheellisyyden suojaavan alkoho-
lin liikakäytöltä (Kerr-Correa ym. 2007) sekä olevan hyödyllistä erityisesti mies-
ten terveydelle (Zajacova 2006). Asuinalueen vaikutus elintapojen eroihin on 
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pieni. Kaupunkimaisissa kunnissa liikutaan enemmän ja syödään terveellisemmin 
kuin maaseudulla. (Prättälä & Paalanen 2007, 86.) Sosiodemografisina tekijöinä 
terveyskäyttäytymisen taustalla on tarkasteltu kansaivälisissä tutkimuksissa myös 
maahanmuuttajuutta (Tremblay ym. 2006) ja sekä suomalaisissa että kansainväli-
sissä tutkimuksissa uskonnollisuutta (Teinonen ym 2002, Benjamins 2007). Us-
konnollisuuden on todettu tukevan terveellisiä elämäntapoja tupakoimattomuuden 
osalta (Teinonen ym. 2002) ja lisäävän ennaltaehkäisevien terveyspalvelujen 
käyttöä (Benjamins 2007).  

2.4.2 Terveyspalvelujen käyttäminen 

Suomalaisten terveyspalvelujen käyttöä on tarkasteltu lääkärin, hoitajan tai ham-
maslääkärin vastaanottokäynteinä ja vaihtoehtoishoitomuotojen sekä resepti ja 
luontaistuotelääkkeiden käyttönä (Häkkinen & Alha 2006). Yli 18-vuotiaat suo-
malaiset käyvät sairauden vuoksi lääkärissä keskimäärin 2,9 kertaa vuoden aikana 
ja hoitajan luona 1,6 kertaa vuodessa. Se on huomattavasti vähemmän kuin muis-
sa kehittyneissä teollisuusmaissa. Miehet käyvät naisia harvemmin eli 2,4 kertaa 
vuodessa lääkärissä tai hoitajan vastaanotolla, kun naisilla vastaava määrä on 3,5 
kertaa vuodessa. Iän karttuessa miesten käynnit lääkärissä tai hoitajan luona li-
sääntyvät. (emt. 2006, 33.) Myös Hollannissa naiset käyttävät terveyspalveluja 
miehiä enemmän (Koopmans & Lamers 2007), mutta Tanskassa ei ole todettu 
olevan eroa sukupuolten välillä terveyspalvelujen käyttämisessä (Gundgaard 
2006) eikä myöskään Vietnamin vuoristoalueilla (Toan ym. 2002). Ennaltaehkäi-
sevien ja terveyttä edistävien palvelujen käytössä on Suomessa selkeä ero suku-
puolten ja koulutus- ja tuloluokkien välillä. Korkeasti koulutetut ja hyvätuloiset 
naiset osallistuvat eniten ennaltaehkäiseviin ja terveyttä edistäviin toimintoihin 
kuten esimerkiksi terveystarkastuksiin, seulontatutkimuksiin ja laihdutus- tai 
liikuntaryhmiin. (Koponen & Alha 2006, 25.)  

Hammaslääkärissä suomalainen aikuinen käy keskimäärin 1,3 kertaa vuodes-
sa, mikä on OECD maiden keskitasoa, mutta selvästi muita Pohjoismaita vähäi-
sempää. Sukupuoli ei selitä säännöllistä hammashoidossa käymistä. Sukupuolta 
enemmän merkitystä on asuinpaikalla, naimisissa ololla ja ansio- ja koulutustasol-
la. Naimissa olevat, korkean tulo- tai koulutustaustan omaavat käyvät muita sään-
nöllisemmin hammashoidossa. Pohjois- ja Itä-Suomessa käytetään ham-
mashoidon palveluja vähemmän kuin muualla Suomessa. (Suominen-Taipale ym. 
2006, 65–66.) 
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Resepti- ja itsehoitolääkkeitä säännöllisesti käyttävien osuus suomalaisesta 
väestöstä on kasvanut 20 kuluneen vuoden aikana. Vuosituhannen alussa aikuis-
väestöstä 58 prosenttia käytti vähintään yhtä reseptilääkettä, 53 prosenttia itsehoi-
tolääkettä ja 28 prosenttia luontaistuotetta. (Häkkinen & Alha 2006, 90.) Naiset 
käyttävät lääkkeitä enemmän kuin miehet. Miehillä lääkkeidenkäyttö alkaa yleis-
tyä 45–54 vuotiaana ja 75 ikävuoden jälkeen lääkkeidenkäyttö on yhtä yleistä 
naisilla ja miehillä. (Klaukka 2006, 68.) Naiset käyttävät myös luontaistuotteita 
miehiä yleisemmin (Enkovaara & Alha 2006, 77). Vaihtoehtoisten hoitojen käy-
tössä ei sukupuolella ole merkitsevää eroa. Hierojalla käy 22 prosenttia suomalai-
sista ja hierojan palvelujen käyttö on yleisintä Oulun läänissä. Muita vaihtoeh-
toishoitomuotoja kuten kiropraktiikkaa, naprapatiaa, kansanparantajaa, vyöhyke-
terapiaa, homeopatiaa, lymfaterapiaa tai akupunktiohoitoja on käyttänyt 10 pro-
senttia suomalaisista. Vaihtoehtoisten hoitomuotojen käyttäminen on yleisintä 
työikäisten, naimisissa olevien ja ylimpään koulutusluokkaan ja ylimpään tulo-
luokkaan kuuluvien keskuudessa. (Alha 2006, 83–85.) 

Jos terveyden jakautumisessa Suomessa on alueellisia ja sosioekonomisia 
eroja, on myös suomalainen terveyspalvelujärjestelmä sosioekonomisesti eriar-
voinen. Enemmän koulutetut ja ylempiin tuloluokkiin kuuluvat henkilöt käyvät 
muita useammin terveystarkastuksissa ja seulontatutkimuksissa, hammashoidois-
sa ja fysikaalisessa hoidossa. Myös lääkäripalvelujen käyttö on suurituloisilla 
yleisempää kuin pienempituloisilla. Vähemmän koulutetut ja pienituloiset koke-
vat suurempituloisia useammin jäävänsä ilman hoitoa, heitä on 12 prosenttia ai-
kuisväestöstä. Alueellisesti puuttuvaa hoitoa kokevia on eniten Pohjoi-Suomessa 
Oulun yliopistollisen sairaalan vastuualueella sekä erityisesti harvaan asutulla 
maaseudulla. (Keskimäki & Alha 2006, 86.) Toimiva työterveyshuolto Suomessa 
on taannut työssäkäyville ilmaisen ja helpon tavan päästä lääkärille ja terveystar-
kastuksiin. Sen sijaan terveyskeskukset eivät ole pystyneet tarjoamaan muulle 
väestölle yhtä vaivatonta pääsyä avohoidonlääkärille eivätkä myöskään tarjoa-
maan riittävästi hammashoidon palveluja koko aikuisväestölle. Yksityinen sektori 
on tarjonnut mahdollisuuden päästä nopeasti hoitoon lähinnä paremmassa sosio-
ekonomisessa asemassa oleville ja siten myös maksukykyiselle väestön osalle. 
(Häkkinen & Alha 2006, 90–91.) 

Terveyspalvelujärjestelmän eriarvoisuudesta on tutkimustuloksia myös muu-
alta maailmasta. Ruotsissa terveyspalvelujen käyttäjät ovat kokeneet terveyspal-
velujärjestelmän epätasa-arvoiseksi. Laajassa, runsaat 30 000 ruotsalaista käsittä-
vässä tutkimuksessa terveyspalveluja käyttäneillä asiakkailla oli kokemuksia siitä, 
että palvelut olivat syrjiviä etnisen tai uskonnollisen tai sosiaalisen syyn, kuten 
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työttömyyden tai köyhyyden vuoksi. (Wamala ym. 2007.) Australian englannin-
kielistä ja ei-englanninkielistä väestönosaa on todettu kohdeltavan terveydenhoi-
dossa eritavalla muun muassa siten, että ei-englantia puhuvien sairaalahoitojaksot 
sydänsairauksien hoidossa ovat merkitsevästi pidemmät, kuin englantia puhuvien 
(Renzaho 2007). 

Suomalaiset ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä julkisiin terveyspalveluihin (Aho 
2007, Eronen ym. 2007). Tyytymättömyyttä on eniten yhteyden ja vastaanottoajan 
saamiseen terveyskeskukseen samoin kuin odotusaikaan vastaanotolla. Terveys-
keskusten palveluiden käyttäjien yleismielikuvat terveyskeskusten toiminnasta 
ovat parempia kuin ei-käyttäjien. (Aho 2007.) Suomalaisten käsityksiä terveys-
palveluista on tutkittu myös potilaiden kokemuksina sairaalasta. Kokemuksia on 
selvitetty hoidon laadun (Leinonen ym.1996, Kvist ym. 2006) ja palvelun (Hii-
denhovi ym. 2001) näkökulmasta. Keskeisenä laatua kuvaavana tekijänä on pidet-
ty odotusten ja toteutuneen hoidon suhdetta. Potilaiden odotukset liittyvät hoitoon 
pääsyyn, päteviin ammattilaisiin, tietoon ja neuvontaan, herkkyyteen potilaan 
tarpeille, yksilölliseen hoitoon, henkilökunnan saatavillaoloon, jatkuvuuteen sekä 
sopivaan ympäristöön. (Leino-Kilpi ym. 1999.) Tutkimusten mukaan potilaat 
arvioivat hoidon laadun hyväksi, mutta kokevat eniten puutteita tiedon saannissa 
ja mahdollisuudessa osallistua hoidon suunnitteluun (Hiidenhovi ym. 2001, Kvist 
ym. 2006).  

2.5 Kooste teoreettisista lähtökohdista 

Tämän tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat näkyvät yhteenvetona seuraavassa 
kuviossa (Kuvio 1). 
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Kuvio 1. Kooste tutkimuksen teoreettisista lähtökohdista. 

Tutkimukseni keskiössä on kainuulainen mies terveyspalvelujärjestelmän asiak-
kaana. Asiakkuus tarkoittaa tässä tutkimuksessa kainuulaisen miehen suhtautu-
mista terveyspalveluihin. Asiakkuuteen kuuluvat siten tilanteet, joissa yksilö koh-
taa julkisen terveyspalvelujärjestelmän joko terveydenhoitopalvelujen, sairaan-
hoidon tai kuntoutuksen palvelujen kautta, ja siihen sisältyy myös terveyspalvelu-
jen käyttämättömyys. Lisäksi asiakkuus nähdään tässä tutkimuksessa yksilön 
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suhtautumisena sekä yksityisten että vapaaehtoisten toimijoiden tarjoamiin ter-
veyspalveluihin. Tämän tutkimuksen käsitys asiakkuudesta pohjautuu siten kon-
sumerismin mukaiseen käsitykseen asiakkaasta aktiivisena ja tietoisena toimijana 
(ks. Toiviainen 2007). Käsitys on sopusoinnussa tutkimuksen taustaoletuksena 
olevan Rauhalan (1993, 2005, 2006) holistisen ihmiskäsityksen kanssa. 

Suomessa terveyspalvelujärjestelmän toimintaa ohjaa terveyden edistämisen 
periaate. Tämä periaate näkyy siinä, että terveydenhuollon painopiste on siirtynyt 
sairauksien hoidosta terveyttä ylläpitävän ja sairauksia ehkäisevän toiminnan 
korostamiseen. Terveyden edistäminen nähdään nykyisin koko suomalaisen yh-
teiskunnan toiminnan lähtökohdaksi. Näin ollen myös yhteiskunnallisessa päätök-
senteossa pyritään ottamaan huomioon terveydelliset näkökohdat. Vaikka tervey-
den edistäminen on koko yhteiskunnan asia, terveyden edistämisen asiantuntijoita 
ovat terveydenhuoltoalan ammattilaiset. Tämä asiantuntijuus perustuu systemaat-
tiseen ja näyttöön perustuvaan (Perälä 1999, Sosiaali- ja terveysministeriö 2003) 
toimintaan. Asiantuntijuuden ylläpitämiseksi ja näyttöön perustuvan toiminnan 
turvaamiseksi terveyspalvelujärjestelmä ja terveydenhoitopalvelujen toimijat 
tarvitsevat tutkimuksen tuottamaa tietoa.  

Tähän tutkimukseen osallistuvat kainuulaiset miehet ovat kuuluneet synty-
mästään saakka julkisen terveydenhuollon palvelujen piiriin. Julkinen järjestelmä 
on jatkanut tähän tutkimukseen osallistuvien miesten terveyden seurantaa edel-
leen kouluiässä koululääkärin ja myöhemmin kouluhoitajan ja kouluterveyden-
hoitajien toimesta. Tutkimuksessa haastateltaviksi osallistuvista miehistä kaikki, 
yhtä lukuunottamatta ovat suorittaneet varusmiespalveluksen, joten heillä on 
omakohtaisia kokemuksia myös armeijassa toteutetusta terveydenhuollosta. Työ-
terveyshuollon palvelut ovat olleet työssä olevien haastateltujen saavutettavissa. 
Näin ollen kaikilla tähän tutkimukseen osallistuvista miehistä on omakohtaisia 
kokemuksia terveyspalveluista elämänkulkunsa aikana. 
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3 Empiirisen tutkimuksen lähtökohdat 

Tämän tutkimuksen toteuttaminen noudattaa kulttuurintutkimukselle ominaista 
piirrettä, jossa toteuttamismistapa määräytyy tutkimuskohteen ja tutkimuksessa 
tavoiteltavan tiedon mukaisesti (Alasuutari 1996, DeSantis 1994). Tutkimuksen 
haasteena on siten löytää sopiva teoreettis-metodologinen yhdistelmä tutkimusky-
symysten ratkaisemiseksi. Tämän tutkimuksen metodi perustuu elämäkertatutki-
mukseen ja sen teoreettisiin lähtökohtiin, sillä tarkoituksena on analysoida ja 
kuvata kainuulaisten miesten terveyskäyttäytymistä ja terveyspalveluihin suhtau-
tumista heidän elämänkulkunsa aikana. Elämäkertalähestymistavan lisäksi tarkas-
telen kainuulaisten miesten terveyskäyttäytymistä myös kulttuurisesta näkökul-
masta. Haen tutkimuksessa syvällistä, kulttuurisuuden huomioivaa tietoa kainuu-
laisten miesten terveyskäyttäytymisestä. Kulttuurisen viitekehyksen yhdistäminen 
elämäkertametodiin on luontevaa, sillä ihmisen elämänkulku on osa kulttuuria. 
(ks. Erben 1998, 4, Syrjälä 2001, 213.)  

Esitän tässä luvussa tämän tutkimuksen kulttuurisen viitekehyksen eli tutki-
muksen tulkintateorian (Eskola & Suoranta 2008, 79–83), jonka olen muodosta-
nut kulttuurin ja kulttuurisuuden käsitteiden määrittelyn avulla. Luvun alussa 
kuvaan sitä miten kulttuuria ja kulttuurisutta terveyden taustalla on aikaisemmissa 
tutkimuksissa tarkasteltu.  

3.1 Kulttuuri ja kulttuurisuus terveyden taustalla 

Terveyden kulttuurisia ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia on tutkittu sosiologisen 
tutkimuksen erityisalan, terveyssosiologisen tutkimuksen piirissä. Terveyssosio-
logisessa tutkimuksessa on tarkasteltu mitä terveys on ja millaisia merkityksiä 
terveydelle ja siihen liittyen sairaudelle, kivulle ja kärsimykselle on annettu. Li-
säksi tutkimuksissa on tarkasteltu sosiaalisen toiminnan ja terveyden vuorovaiku-
tusta sekä terveyteen liittyviä yhteiskunnallisia instituutioita. Terveyssosiologian 
kanssa samansuuntaista tutkimusta on tehty kansanterveystieteen, terveyden ant-
ropologian ja epidemiologian piirissä. (Karisto ym. 1992.) Vuoden 2002 keväällä 
käynnistynyt ”Ikihyvä Päijät-Häme -projekti” on lähestymistavaltaan terveysso-
siologinen. Siinä seurataan kolmen ikäryhmän, vuosina 1926–30, 1936–40 ja 
1946–50 syntyneiden päijäthämäläisten terveydentilaa, terveyskäyttäytymistä, 
vanhenemisen kokemuksia ja elämäntyylejä kymmenen vuoden ajan 14 päijäthä-
mäläisessä kunnassa. Tutkimus pohjautuu 2800 henkilön otokseen, josta tutki-
musaineisto kerätään strukturoiduin kyselyin ja terveystarkastuksin. (Karisto 
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2005, 40–41.) Lisäksi tutkimusaineistoa kerätään pienemmiltä ryhmiltä haastatte-
luin ja muistelukertomuksin, joiden analyyseistä on jo julkaistu tuloksia (Häkki-
nen ym. 2005, 62). 

Terveystieteellisestä viitekehyksestä lähteviä tutkimuksia, joissa tarkasteltai-
siin kulttuuria ja kulttuurisuutta yksilön terveyden ja terveyskäyttäytymisen taus-
talla on Suomessa julkaistu vähän. Hakiessani tutkimuksia suomenkielisestä 
ARTO viitetietokannasta ja terveystieteen tietokannasta MEDIC:istä hakusanoilla 
kulttuuri ja terveys, tuloksena oli yhteensä 29 viitettä. (Liite 1, taulukko 2.) Näistä 
viitteistä kolme vittasi kulttuurin käsitteeseen siten, kuin sen tässä tutkimuksessa 
ymmärrän. Yksi viite viittasi kulttuurisuutta pohjoissavolaisten kipukokemuksissa 
kuvailevaan pro gradu tutkielmaan (Repo 2004) ja yksi Honkasalon (2000) kirjoi-
tukseen Suomen lääkärilehdessä. Kolmas viite olivat Hyypän ym. (1994, 2000, 
2007) tutkimukset suomenruotsalaisten paremmasta terveydestä suomalaisiin 
verrattuna. Muut haussa saamani viitteet käsittelivät kulttuuria joko taide-
elämyksenä, kulttuurihistoriana ja luonnonympäristönä, terveystarkastajien työ-
kulttuurina tai alkoholia ja terveyttä julisteissa tarkastelevina tutkimuksina. Ha-
kusanoilla kulttuurisuus ja terveys sekä kulttuuri ja terveyskäyttäytyminen tulok-
seksi en saanut ainuttakaan viitettä. Manuaalinen haku Hoitotiede-lehden vuosi-
kerroista vuosilta 1996–2007 (Liite 1, taulukko 4) toi yhden aiheeseen liittyvän 
artikkelin Hain artikkeleiden nimistä termejä kulttuuri/kulttuurisuus ja terveys, 
jonka tuloksena oli Pietilän ym. (1999) preventiivistä hoitotiedettä koskeva artik-
keli. Kulttuuri tai kulttuurisuus terminä esiintyi viiden artikkelin nimessä. Niistä 
kaksi käsitteli hoitotyöntekijän kulttuurista kompetenssia (Koskinen 2005, Ikonen 
2007), yksi terveydenhuolto-oppilaitoksen (Mäkisalo & Kinnunen 2000) ja yksi 
vanhusten hoitotyön organisaatiokulttuuria (Paasivaara 2005) sekä yksi tansania-
laisen kylän kulttuurista oireyhtymää (Juntunen 2003). Tarkistin myös näiden 
artikkeleiden lähdeluettelot, jotka eivät antaneet lisäviitteitä suomalaisiin, kulttuu-
risuutta tai kulttuuria terveyden taustalla käsitteleviin tutkimuksiin. 

Hyypän ym. (1994, 2000, 2007) tutkimusryhmän tutkimukset ovat tuoneet 
uutta, kulttuurista tietoa suomalaisten terveydestä. Suomenruotsalaisten parempaa 
terveyttä suomalaisiin verrattuna voidaan näiden tutkimusten mukaan selittää 
sosiaalisen pääoman käsitteellä.  

Hyypän ym. (2007) mukaan sosiaalinen pääoma ei ole yksilön, vaan yhtei-
sön, naapuruston, ihmisryhmän tai kansanryhmän ominaisuus. Sitä kuvaavat 
suomenruotsalaisten yhteisössä muun muassa kuorolaulu ja talkoot. Esimerkiksi 
kuoroon kuuluvat ihmiset liittyvät löyhästi toisiinsa: he eivät ole perheenjäseniä, 
viihtyvät keskenään, toimivat yhteisen päämäärän hyväksi ja luottavat toisiinsa. 
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Sosiaalisella pääomalla on todettu olevan yhteys terveyteen siten, että se pienen-
tää ennenaikaisen kuoleman riskiä. Aktiivisesti yhdistys-, harrastus- ja kulttuuri-
toimintaan osallistuvilla naisilla on noin neljä prosenttia pienempi riski kuolla 
aikaisemmin kuin naisilla, jotka eivät kuulu yhdistyksiin eivätkä harrasta vapaa-
aikanaan. Sosiaalinen toiminta pienentää myös miesten kuolemanriskiä, mutta 
miehillä yhteys liittyy taloudelliseen asemaan. Paremmin ansaitsevat miehet ovat 
sosiaalisesti aktiivisempia kuin vähempituloiset. Toisin kuin naisilla, miehillä 
keskinäisen luottamuksen määrä ei vaikuttanut elinikään. Sosiaalisen pääoman 
vaikutusta kuolemanriskiin ei pystytä selittämään tunnetuilla terveyden vaarateki-
jöillä kuten työttömyydellä, yksinäisyydellä, sairauksilla, tupakoinnilla, korkealla 
verenpaineella tai korkeilla kolesteroliarvoilla. Sosiaalinen pääoma näyttää vai-
kuttavan itsenäisesti terveyteen.  

Kansainvälisesti kulttuuria ja kulttuurisuutta yksilön terveyden ja terveys-
käyttäytymisen taustalla on tutkittu enemmän kuin kansallisesti. Terveystieteiden 
tietokannoista MEDLINE:sta ja CINAHL:sta haettuna hakusanoilla culture ja 
health tuloksena oli yhteensä 22060 viitettä ja cultural ja health hakusanat tuotti-
vat 29363 viitettä. Kun rajasin hakuja koskemaan miesten terveyttä, tulokset oli-
vat seuraavat: culture ja men´s health yhtensä 93 viitettä ja cultural ja men´s 
health yhteensä 157 viitettä. (Liite 1, taulukko 2.) Valitsin tähän tutkimukseen 
tarkasteltaviksi niitä englanninkielisiä tutkimusartikkeleita, joissa kulttuuria ter-
veyden taustalla tarkastellaan osana yksilön elämäntapaa. Huomioin myös ne 
tutkimukset, joissa tuli esille kulttuurisen kompetenssin käsite terveyspalvelujen 
laadun turvaamisessa, sillä aihe liittyy tämän tutkimuksen tavoitteeseen. 

Kansainvälisissä, kulttuuria ja terveyttä käsittelevissä tutkimuksissa on tar-
kasteltu erilaisten vähemmistöryhmien terveyskäyttäytymistä ja verrattu sitä alu-
een kantaväestöön. Tutkimuksissa on löydetty väestöryhmien välisiä terveyseroja, 
joiden taustalla on nähty olevan kulttuurisia tekijöitä. Esimerkiksi Amerikan inti-
aaninuorilla on todettu olevan lähes neljä kertaa enemmän sukupuolitauteja kuin 
maan kantaväestöllä. Samoin AIDS:iin sairastuminen ja teiniraskaudet ovat heillä 
muuta väestöä yleisempiä. Amerikan intiaaninuorten on todettu kohtaavan kult-
tuurissaan paineita varhaisen seksielämän aloittamiseen ja nautintoaineiden käyt-
töön. (Kaufman ym. 2007.) Samoan saarten naisten osallistumattomuutta mam-
mografiaseulontoihin on myös selvitetty kulttuurisesta viitekehyksestä. Kulttuu-
rispesifiset uskomukset ja epäluottamus seulontoja kohtaan olivat mammografioi-
hin osallistumattomien naisilla yleisempiä kuin niihin osallistuneilla. (Mishra ym. 
2007.) Australiassa asuvien intialaisten sydän- ja verisuonisairastavuus ja kuollei-
suus on yleisempää kuin maan kantaväestöllä ja kulttuurisilla tekijöillä on todettu 
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olevan yhteyttä sairastavuuteen ja kuolleisuuteen. Intialaisessa kulttuurissa vah-
vasti vaikuttava ajatus karman laista näkyy terveyskäyttäytymisessä siten, että 
sairauksiin kuuluva kipu ja kärsimys hyväksytään, sillä kärsimyksen avulla yksilö 
voi sovittaa edellisen elämän vääriä tekoja. Näin ollen apua vaivoihin haetaan 
ainoastaan hätätilanteissa. (Mohan ym. 2006).  

Miesten terveyttä ja kulttuuria sen taustalla on tarkasteltu terveyteen ja sai-
rauteen liitettävien uskomusten (Hjelm ym. 2005) ja kulttuuritaustan ja terveys-
palvelujen käytön yhteyden (Sobralske 2006) avulla. Ruotsissa asuvien, erilaisen 
kulttuuritaustan omaavien, diabetesta sairastavien miesten uskomuksia sai-
rauteensa liittyen on tutkittu fokus-ryhmä haastatteluin sekä ruotsalaisilta, arabi-
taustan omaavilta että entisen Jugoslavian alueelta tulevilta. Haastateltavat näki-
vät terveyden kykynä tehdä työtä ja taloudellisena riippumattomuutena. Arabi-
taustaiset ja entisen Jugoslavian alueelta tulevat korostivat seksuaalista toiminta-
kykyä terveyden osatekijänä. Ruotsalaiset ja arabit määrittelivät terveyden sairau-
den poissaolona, kun taas entisen Jugoslavian alueelta tulevat pitivät terveyttä 
hyvinvointina ja elämän tärkeimpänä asiana. Ruotsalaiset uskoivat perinnöllisten 
syiden ja elämäntyylin olevan taustalla diabetekseen sairastumiseen, kun taas 
ulkomaalaistaustaiset miehet arvioivt hengellisten tekijöiden ja maahanmuutta-
juuden aiheuttaman emotionaalisen stressin olevan diabeteksen synnyn taustalla 
(Hjelm ym. 2005.)  

Amerikan meksikolaistaustaisten miesten kulttuurista on löydetty miehisen 
identiteetin ominaisuuksia, jotka ovat esteenä terveyspalvelujen hakemiseen. 
Näille piirteille on ominaista ”machous”, miehinen asenne elämään, jossa vaivois-
ta ei valiteta ja kivun ja tuskan sietämisen ajatellaan kuluvaan miehen olemuk-
seen. Vaivojen esille tuomisen ajatellaan olevan heikkoutta, joten lääkärille ha-
keutumisen kynnys on korkea. Tämän vuoksi mies hakee terveydenhuollolta apua 
vasta viimeisenä keinona. Meksikolaistaustaisille amerikkalaismiehille hyvä ter-
veys merkitsee kykyä olla mies, sairaus taas merkitsee kyvyttömyyttä miehenä 
olemiseen. (Sobralske 2006.)  

Hoitotyöntekijän kulttuurinen kompetenssi on käsite, jonka avulla voidaan 
kuvata kulttuurin merkitystä osana hoitotyön käytäntöä (Smith 1998, Ikonen 
2007). Kulttuurisella kompetenssilla suomalaisessa hoitokontekstissa tarkoitetaan 
hoitotyöntekijän herkkyyttä nähdä asiakkaan kulttuurinen ulottuvuus sekä taitoa 
olla dialogisessa hoitosuhteessa vierasta kulttuuria edustavan asiakkaan kanssa 
hyödyntäen siinä kulttuuritietoa. Hoitotyöntekijän kulttuurinen kompetenssi mah-
dollistaa eettisesti hyväksyttävän hoitosuhteen ja voimaistaa asiakasta. Kulttuuri-
sen kompetenssin ulottuvuudet ovat kulttuurinen herkkyys, kulttuuritieto ja kult-
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tuuriset taidot. (Ikonen 2007, 147–148.) Kulttuurista kompetenssia on mahdollista 
lisätä ja kehittää erilaisia kulttuureja koskevan tiedon avulla. Kulttuurisesta viite-
kehyksestä lähestyviä hoitotyön tutkimuksia, joiden tarkoituksena on ollut tuottaa 
tietoa eri kulttuureista, onkin tehty etnisiä vähemmistöjä (Mold 2006), turvapai-
kan hakijoita (Sainola-Rodriguez 2005) sekä vierasta kulttuuria (Juntunen 2001, 
Hassinen-Ali-Azzani 2002) tai uskontoa (Halligan 2007) edustavista väestöryh-
mistä. Kulttuurisen kompetenssin kehittymisen tukemista ja opettamista sairaan-
hoitajien koulutuksessa on myös tutkittu, ja sitä on pidetty tärkeänä sairaanhoita-
jan osaamisalueena (Lenburg ym. 1995, Marcinkiw 2003, Serizawa 2007). Tut-
kimuksissa on tullut esille se, että kulttuurisen kompetenssin kehittyminen on 
pitkäaikainen prosessi (Carter & Xu 2007), joka edellyttää opiskelijalta tahtoa 
oppia erilaisuutta ja kykyä tunnistaa omia kulttuurisia asenteita (Koskinen 2005).  

Kansainvälisesti kulttuurinen tietämys on todettu tärkeäksi myös terveyden-
hoidossa ja terveyspalvelujen kehittämisen näkökulmasta (Quist & Law 2006, 
Carloc 2006) siten, että kulttuurisen kompetenssin käsitteen avulla voidaan kuvata 
terveydenhoidon laatua. Markowan ja Broomen (2007) mukaan toimiva vuoro-
vaikutus asiakkaan ja terveydenhuollon ammattilaisen välillä on keskeinen ele-
mentti laadukkaassa terveydenhoidossa. Kun terveydenhuollon ammattilainen on 
tietoinen asiakkaansa kulttuurisesta taustasta eli asenteista, uskomuksista, ennak-
koluuloista ja terveyteen vaikuttavasta käyttäytymisestä, se auttaa toimivan vuo-
rovaikutussuhteen syntymistä ammattihenkilön ja asiakkaan välillä. Terveyden-
hoitojärjestelmää tulisikin tutkijoiden mukaan kehittää lisäämällä terveydenhuol-
lon ammattihenkilöiden ymmärrystä kulttuurisista tekijöistä. (Carloc 2006, 
Thompson-Robinson ym. 2006.) Edellä mainittujen tutkimusten johtopäätöksissä 
korostetaan kulttuurisensitiivisen terveydenhoidon eli kulttuuristen tekijöiden 
huomioimisen tärkeyttä, kun mietitään keinoja ennaltaehkäisevän terveydenhoi-
don toteuttamiseksi väestöryhmille, joilla on terveysongelmia. Erilaisille kulttuu-
risille ryhmille suunnatut ja niille räätälöidyt terveyden edistämiseen tähtäävät 
toimenpiteet nähdään tarpeellisina, jotta kulttuuriset esteet terveyden edistämis-
työssä voitaisiin voittaa. (Kaufman ym. 2007, Mishra ym. 2007, Mohan 2006.) 

3.1.1 Tutkimuksen kulttuurinen viitekehys 

Kulttuurin käsite on monitulkintainen, ja sitä on käytetty vaihtelevasti sekä sisäl-
löltään että eri käyttöyhteyksissä (esim. Kao ym. 2004, Rauhala 2006). Etymolo-
gisesti sana tulee latinan sanasta ”cultura”, joka tarkoittaa viljelyä (Kupiainen & 
Sevänen 1996, 7). Kulttuurin käsitteeseen läheisesti liittyviä käsitteitä ovat sivili-
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saatio ja sivistys. Kulttuurin ja sivilisaation käsitteiden välinen ero on siinä, että 
kulttuurin käsitteellä viitataan lähinnä henkiseen viljelyyn ja siitä saatuihin tulok-
siin. Sivilisaation käsitteen käytössä sen sijaan korostuu ihmisen elämänpiirin 
tekninen puoli. Sillä tarkoitetaan ihmisen elämää helpottavien ja mukavuuksia 
lisäävien sekä luonnon hallintaan soveltuvien välineiden tuottamista ja käyttöä. 
Tavallista on kuitenkin ymmärtää kulttuurin käsitteeseen sisältyvän myös ihmisen 
elämänpiirin tekninen puoli. Toisaalta sivilisaation käsitettä saatetaan käyttää 
lähes synonyymisesti kulttuurin käsitteen kanssa. Myös käsitettä sivistys voidaan 
käyttää merkityksissä aineellinen ja henkinen sivistys. Sillä tarkoitetaan ihmisen 
sisäistä kehittyneisyyttä tai jalostuneisuutta erotukseksi pelkästä muodollisesta 
oppineisuudesta. Tällöin painotetaan sitä, että kulttuurin tai sivilisaation antama 
valistus pelkkänä suuren tietomäärän hallintana tai ammattitaitona ei vielä takaa 
aitoa sivistystä. Aito sivistys näkyy persoonakohtaisina hyveinä, harmonisena 
hienostuneisuutena, suvaitsevuutena, hyväksyvyytenä ja tahdikkuutena myös 
toisia ihmisiä sekä vieraita kulttuureja kohtaan. (Rauhala 2006, 12–14.) 

Ymmärrän kulttuurin tässä tutkimuksessa antropologisen käsityksen mukai-
sena (esim. Knuuttila 1996, 10), joka on samansuuntainen kuin hoitotieteellisessä 
tutkimuksessa kulttuurille annetut määritelmät (ks. Niemi 2006, 29). Näin ollen 
kulttuuri tarkoittaa tämän tutkimuksen viitekehyksenä jonkin yhteisön tai yhteis-
kuntaluokan piirissä omaksuttua elämäntapaa sekä maailman hahmottamisen ja 
mielekkääksi kokemisen tapaa. Kulttuuri perustuu ihmisryhmän arvoihin, usko-
muksiin, normeihin ja käytäntöihin, jotka ovat opittuja ja jaettuja ja jotka ohjaavat 
ajattelua, päätöksentekoa ja toimintaa. (ks. Leininger 1991, Purnell & Paulanka 
1998, myös Alasuutari 1999). Kulttuurin säännöt ja käyttäytymismallit opitaan ja 
sisäistetään sosiaalisaatioprosessin kautta, eli kulttuuri opitaan vuorovaikutukses-
sa toisten ihmisten kanssa, havainnoimalla, kuuntelemalla ja puhumalla. (Hassi-
nen-Ali-Azzani 2002.) Vaikka kulttuuri perustuu arvoihin, jotka ovat suhteellisen 
pysyviä, liittyy kulttuuriin myös dynaamisuus ja muutoksenalaisuus (Lenburg ym. 
1995). Kulttuurit muuttuvat ja kehittyvät muun muassa lisääntyneen muuttoliik-
keen myötä (Luna 2002). Lisäksi kulttuurin muutoksenalaisuuteen vaikuttavat 
kuttuuriin liittyvät merkitykset, jotka muotoutuvat jatkuvasti uudelleen ihmisten 
välisessä vuorovaikutuksessa (Järvinen 2004). 
Sen lisäksi, että ymmärrän kulttuurin olevan yhteisöllinen ilmiö, jolle on ominais-
ta Birminghamin koulukunnasta lähtöisin oleva ajatus kollektiivisesta subjektivi-
teetista (Alasuutari 1996, 33), on kulttuurilla yhteisön jäsenten yksilöllisyydestä 
johtuen myös subjektiivinen ulottuvuus (Berger & Luckmann 1995, 220–226, 
Rauhala 2006, 12). Yhteisöt muodostuvat ainutkertaisista yksilöistä, joilla kulla-
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kin on yksilöllisten merkitysrakenteiden muodostumisen kautta (Keesing & Strat-
hern 1998) oma sisäinen tarinansa (ks. Hänninen 2000, 14, 22). Tämä on niin 
sanotun kognitiivisen antropologian mukainen käsitys kulttuurista, jossa kulttuu-
rilla nähdään olevan sekä yhteisöllinen että yksilöllinen ulottuvuus. (esim. Strauss 
& Quinn 1999, ks. myös Shore 1991.) Ihminen ajattelee itsenäisesti, mutta olen-
nainen osa ajatussisällöistä kaavoittuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Merki-
tysvälitteisyys kulttuurin keskeisenä ominaisuutena on siten sekä yhteisöllinen 
että yksilöllinen tapahtuma. (Kuvio 2.) 

Kuvio 2. Kulttuurin ja kulttuurisuuden käsitteet, niiden sisältö ja käsitteiden väliset 
suhteet. 

Ihmisten välinen kommunikaatio yhteisössä mahdollistaa jaetun merkitysmaail-
man muodostumisen (Holland & Quinn 1987, Strauss & Quinn 1997, myös 
Alasuutari 1996, 41). Jaetuiksi merkityksiksi muodostuvat mielen mallit ovat 
tulkittavissa sekä yksilön kokemina ja tulkitsemina että sosiaalisessa todellisuu-
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dessa havaittavina ilmiöinä. Niillä ei tarkoiteta samaa mieltä olemista, vaan sitä, 
että kohteesta ajatellaan yhteisössä riittävän samalla tavalla. Tällöin piirre, sääntö 
tai tapa tunnistetaan yhteisössä (ks. Niemi 2006, 30), ja ollessaan tuttuja ja ym-
märrettäviä kaikille jaettujen merkitysten voidaan sanoa muodostavan kulttuuri-
sen mallin (Roos & Peltonen 1994, 9). Jaettujen merkitysten muodostamista mer-
kitysjärjestelmistä voidaan käyttää myös käsitteitä kulttuuriset jäsennykset, skee-
mat tai tulkintarepertuaarit. (Alasuutari 1999, 72, ks. myös Hyvärinen 1998, Joki-
nen ym.1999.) 

Käsite kulttuuri viittaa tässä tutkimuksessa kulttuurin yhteisölliseen ulottu-
vuuteen, kun taas käsite kulttuurisuus kuvaa kulttuurin yksilöllistä ulottuvuutta. 
Kulttuurisuuden käsite tässä tutkimuksessa tarkoittaa sitä, miten kulttuuri ilmenee 
ihmisyksilössä, hänen ajattelussaan, päätöksenteossaan ja toiminnassaan. Kulttuu-
risuus käsitteenä kuvaa myös kulttuurin dynaamista ja muutoksenalaista luonnetta 
(ks. Rauhala 2006, 17–18). Kuviossa 2 olevat kaksisuuntaiset nuolet viittaavat 
kulttuurin dynaamiseen luonteeseen ja yksisuuntaiset nuolet kuvaavat merkitysvä-
litteisyyden suuntaa yhteisössä ja yksilössä. 

Ihmisten välinen oleminen yhteisössä perustuu sosiaaliseen vuorovaikutuk-
seen, ja puhuminen on keskeinen väline ihmisten välisessä kommunikoinnissa 
(Berger & Luckmann 1995). Tarkastelen tässä tutkimuksessa haastateltavien pu-
hetta myös kielenkäytön kannalta. Sen lisäksi, että analysoin kainuulaisten mies-
ten haastatteluista sitä, mitä he puhuvat terveyden merkityksestä, terveyskäyttäy-
tymisestään ja terveyspalveluihin suhtautumisestaan, analysoin miesten puhetta 
myös siitä näkökulmasta, miten he puhuvat terveydestä ja erityisesti miten he 
puheessaan perustelevat terveyskäyttäytymistään. Puhumisen tarkastelu myös 
tästä näkökulmasta on perusteltua, sillä terveyspalvelujen asiakkaana ollessaan 
miehet kommunikoivat terveydenhuoltohenkilöstön kanssa pääosin puhumalla. 
Näin ollen terveydenhuoltohenkilöstö muodostaa käsityksen asiakkaansa tarpeis-
ta, toiveista ja odotuksista suurelta osin hänen puheensa perusteella. Asiakkaan ja 
työntekijän välistä vuorovaikutusta osana kielenkäyttöä, on tutkittu sosiaalityön 
käytännössä, jossa työ perustuu pitkälti asiakkaan ja työntekijän väliseen keskus-
teluun. (Turney 1999, 258, Jokinen & Suoninen 2002, Hall ym. 2003.) Kielen-
käyttöä on tutkittu myös sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksentekotilanteissa. 
Erilaisiin päätöksentekotilanteisiin liittyvien kokousten vuorovaikutusta on tar-
kasteltu siitä näkökulmasta, miten ammattilaiset kategorisoimalla ja kielellisesti 
kuvaamalla asiakkaita samalla rakentavat päätöksenteon kriteerit ja toimintalogii-
kat, joille ja joissa hoito- ja palveluorganisaatiot käytännössä rakentuvat. (Nikan-
der 2004, ks. myös Honkasalo ym. 1996.)  
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Olen kuvannut oheisessa kuviossa miten kulttuurin ja kulttuurisuuden käsit-
teet sisältöineen muodostavat tämän tutkimuksen viitekehyksen (Kuvio 3). 

Kuvio 3.  Tutkimuksen kulttuurinen viitekehys. 

Tutkimuksen kiinnostuksen kohteena on kainuulaisten miesten elämä ja se, miten 
kainuulaisen yhteisön arvot, uskomukset, normit ja käytännöt näkyvät kainuulais-
ten miesten terveyteen liittyvässä ajattelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. (ks. 
Leininger 1991, Alasuutari 1999.) Toiminta, jota tässä tutkimuksessa tarkastelen, 
on kainuulaisten miesten terveyskäyttäytyminen, terveyspalveluihin suhtautumi-
nen ja terveyskäyttäytymisestä puhuminen. Tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin 
perustuvat keskeiset käsitteet terveys, terveyskäyttäytyminen ja terveyspalveluihin 
suhtautuminen ja saavat kulttuurisen ulottuvuuden käsitteiden kainuulainen elinympä-
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ristö, terveyden merkitys, kainuulaisen miehen elämänkulku ja terveyskäyttäytymisestä 
puhuminen avulla.  

3.1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on analysoida ja kuvata kainuulaisten miesten 
terveyskäyttäytymistä, terveyspalveluihin suhtautumista ja terveyskäyttäytymi-
seen liittyvää puhetta. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta, kulttuurisuuden 
huomioivaa tietoa kainuulaisten miesten terveyskäyttäytymisestä. Lisäksi tavoit-
teena on tehdä ymmärrettäväksi kainuulaisten miesten terveyskäyttäytymistä.  
Tutkimuksessa tuotettua tietoa voidaan hyödyntää terveyden edistämiseen tähtää-
vissä toimissa, kuten tuotettaessa ja kehitettäessä terveyspalveluja sekä Kainuussa 
että muualla Suomessa. Lisäksi tietoa voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveyden-
huoltoalan opiskelijoiden ja työntekijöiden koulutuksessa sekä terveydenhoito- ja 
hoitotyön kehittämisessä.  

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Mitä terveys merkitsee ja mitä se on merkinnyt kainuulaisille miehille heidän 
elämänkulkunsa aikana?  

2. Miten miesten terveydelle antama merkitys näkyy heidän terveyskäyttäyty-
misessään? 

3. Miten miesten terveydelle antama merkitys näkyy heidän suhtautumisessaan 
terveyspalveluihin? 

4. Millä tavalla miehet puheessaan perustelevat omaa terveyskäyttäytymistään? 

3.2 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 

Ontologisten ja epistemologisisten kysymysten pohdinta osana tutkimusta on 
tarpeellista, sillä tutkimuksessa käytetyt metodit ja tutkimuksessa tehdyt havain-
not ovat riippuvaisia todellisuutta ja tietoa koskevista perusolettamuksista (Rau-
nio 1999, 14). Esitän tässä alaluvussa tutkimuksessa käyttämäni metodin eli te-
maattisen elämäkertatutkimuksen ja sen, minkälaisiin ontologisiin ja epistemolo-
gisiin olettamuksiin menetelmä tässä tutkimuksessa perustuu. Lisäksi kuvaan 
luvun lopussa tutkimuskohteeseen liittyvää esiymmärrystäni ja sen muotoutumis-
ta sekä tutkimusprosessin eri vaiheissa huomioonotettavia eettisiä näkökohtia. 
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3.2.1 Ontologiset ja epistemologiset olettamukset tutkimuskohteesta 

Ihmistieteellisen metodologian ontologisena lähtökohtana on yleensä käsitys ih-
misestä tietoisena, reflektoivana subjektina, joka voi valita toimintatapansa ym-
märryksensä ja tavoitteidensa mukaisesti (Raunio 1999, 226). Rauhalan (2005, 
95–107) holistinen ihmiskäsitys edustaa edellä mainittua käsitystä, ja se on tämän 
tutkimuksen käsitys ihmisestä. Holistisessa ihmiskäsityksessä ihminen nähdään 
intentionaalisena, tietoisena toimijana, jonka olemuspuolet tajunnallisuus, kehol-
lisuus ja situationaalisuus toimivat vastavuoroisessa suhteessa keskenään. Holisti-
nen ihmiskäsitys perustelee ihmisen kokonaisuuden idean ja tekee myös ymmär-
rettäväksi sen, miten ihminen on ainutkertainen yksilö siitä huolimatta, että hän 
edustaa myös ihmisyyttä yleensä. (Rauhala 1993, 99.) 

Epistemologisesti ihmistieteille ovat ominaisia ymmärtävät lähestymistavat, 
kuten hermeneutiikka ja sosiaalinen konstruktionismi. Ihmistieteissä todellisuu-
den ja kokemusten kuvaukset ajatellaan olevan tulkintoja todellisuudesta eikä 
ehdotonta totuutta ajatella olevan olemassa. (Edwards 2001, Lauri & Kyngäs 
2005, 23–25.) Tämän tutkimuksen epistemologiset lähtökohdat ovat edellä kuva-
tun mukaiset siten, että tutkimuksen käsitys tiedosta perustuu sekä sosiaaliseen 
konstruktionismiin että hermeneutiikkaan. Epistemologisina lähtökohtina sosiaa-
linen konstruktionismi ja hermenutiikka ovat sopusoinnussa tämän tutkimuksen 
ontologisen lähtökohdan, holistisen ihmiskäsityksen kanssa. 

Sosiaalinen konstruktionismi on kulttuurintutkimuksen taustalla oleva tie-
donkäsitys (Alasuutari 1999, 24), jossa todellisuuden ymmärretään rakentuvan 
ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa (Berger & Luckmann 1994, 207–212, ks. 
myös Potter & Wetherell 1987). Käsitys eroaa tieteellisen realismin tiedon käsi-
tyksestä, jossa todellisuuden nähdään rakentuvan materiaalisen, havaitsijasta riip-
pumattoman todellisuuden päälle. Konstruktionismin sisällä on maltillinen ja 
radikaali suuntaus. Radikaalit konstruktonistit pitävät maailmaa kokonaan sosiaa-
lisesti konstruoituna. Maltilliset konstruktionistit sen sijaan ajattelevat ontologisen 
realismin mukaisesti, että on järkevää sanoa maailman olevan objektiivisesti ole-
massa, mutta pitävät tietoa maailmasta ihmisten tekona. Maltillinen konstruktio-
nismi edustaa siten epistemologista relativismia. (ks. Niiniluoto 1997, Raunio 
1999, Suoranta 1997, 18–23.) Sosiaalinen konstruktionismi tämän tutkimuksen 
taustalla on maltillisen näkemyksen mukainen, jossa ymmärrän todellisuuden 
muodostuvan ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, mutta näen maailman ole-
van, ontologisen realismin mukaisesti, myös objektiivisesti olemassa (ks. Suoran-
ta 1997, 19–20).  
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Hermeneutiikka tarkoittaa alkuperäisessä merkityksessään tekstien, erityisesti 
pyhien tekstien tulkintaa ja käytännöllisessä merkityksessä ymmärtämisen käy-
tännöllistä kykyä eli ymmärtävää, eläytyvää myötämielisyyttä toista kohtaan (Ga-
damer 2004, 129). Nykyaikaisen hermeneutiikan ideana on, että koko kulttuuri-
nen ja sosiaalinen todellisuus on merkitysten läpäisemää ja todellisuuden tutkimi-
nen on näin ollen ilmiöiden merkitysten etsintää. (ks. myös Alasuutari 1999, 63). 
Hermeneuttisessa ymmärtämisessä on keskeistä ilmiöiden merkitysten oivaltami-
nen, eikä niinkään eläytyvä ymmärtäminen (ks. Niiniluoto 1997, 56, Raunio 
1999, 230). On hyvä erottaa toisistaan eläytyvän kuuntelun ja eläytyvän ymmär-
tämisen käsitteet. Raunio (1999, 244) muistuttaa, että ihmistieteen metodina ym-
märtäminen ei voi tarkoittaa ensisijaisesti tutkijan eläytymistä tai samastumista 
kohteeseen, jonkin erityisen psyykkisen kyvyn, kuten intuition tai empatian avul-
la. Eläytyvä ymmärtäminen siinä merkityksessä, että tarkastellaan maailmaa täy-
sin toisen ihmisen näkökulmasta, ei ole mahdollista eikä tutkimuksessa välttämät-
tä toivottavaakaan. Eläytymisen tai empatian merkitys on siinä, että se voi auttaa 
esiymmärryksen saavuttamista. Gadamerin sanoin ”hermeneutiikan tulee selvittää 
tämä ymmärtämisen ihme, joka ei tarkoita salaperäistä sielujen yhteyttä, vaan 
osallisuutta yhteiseen merkitykseen.” (Gadamer 2004, 30.)” 

Hermeneuttisuus ilmenee tässä tutkimuksessa tutkimusaineiston analyysissä 
ja tulosten tulkinnassa, jossa ilmiöiden kulttuuristen merkitysten (ks. Rauhala 
2006, 112–120) etsintä on keskeistä. Lisäksi hermeneuttisuus on tässä tutkimuk-
sessa hermeneuttisen tiedonintressin mukaista ymmärrettäväksi tekemistä. (ks. 
Kannisto 2002, 371, Rauhala 2006, 144–145.) Tarkoituksena ei ole tuottaa syy–
seuraus-suhteisiin perustuvia kausaalisia selitysmalleja kainuulaisten miesten 
terveyskäyttäytymisestä, vaan kuvata ja tehdä sitä ymmärrettäväksi. Ymmärrettä-
väksi tekeminen laadullisessa analyysissä parhaimmillaan ja onnistuessaan voi 
antaa vastauksia myös miksi-kysymyksiin eli paljastaa tutkittavan ilmiön taustalla 
olevien vaikuttavien tekijöiden välisiä suhteita. Tämä ei tarkoita kausaalista selit-
tämistä vaan kulttuuristen jäsennysten eli merkitysrakenteiden löytämistä tutki-
muskohteesta. (Alasuutari 1999, 94.)  

Edellä kuvattuihin ontologisiin ja epistemologisiin lähtökohtiin perustuen 
ymmärrän tämän tutkimuksen kohteen ontologisesti ja epistemologisesti seuraa-
valla tavalla: Näen tutkimuksen kohteena olevan ihmisen eli kainuulaisen miehen 
kokonaisvaltaisena, ja hänen olemisensa todellistuu tajunnallisuutena, kehollisuu-
tena ja situationaalisuutena. Nämä kolme olemassaolon muotoa ovat toisiinsa 
kietoutuneina ja välttämättömässä suhteessa toisiinsa. Oletuksena on, että tutkit-
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tava pystyy tietoisena ja reflektoivana subjektina kertomaan kokemuksistaan 
terveydestä ja kokemuksilleen antamistaan merkitystä. 

Tutkittava ilmiö tutkimuksessa on kainuulaisten miesten terveyskäyttäytymi-
nen. Ymmärrän tutkittavan ilmiön eli terveyskäyttäytymisen ontologisesti kuvat-
tuna seuraavanlaisena: Terveyskäyttäytymisessä ovat läsnä kaikki ihmisen kolme 
olemuspuolta: tajunnallisuus, kehollisuus ja situationaalisuus. Tajunnallisuudessa 
ovat ihmisen kokemukset terveyteensä liittyvistä asioista ja ne merkitykset, joita 
hän on kokemuksilleen antanut. Terveyskäyttäytyminen situoituu tutkimuksessani 
kainuulaiseen kulttuuriin. Tutkimukseen osallistuvilla miehillä on kaikilla yhtei-
nen kainuulainen kasvutausta ja elinympäristö, jonka kukin on omalla ainutkertai-
sella ja yksilöllisellä tavalla kokenut. 

Epistemologinen oletukseni on seuraava: Terveyskäyttäytymiseen sisältyy 
ihmisen kokemuksia terveydestä ja niitä merkityksiä, joita hän näille kokemuksil-
le antaa. Terveyskäyttäytyminen on näin ymmärrettynä ilmiö, josta saa relevanttia 
tietoa laadullisella tutkimusmenetelmällä. Oletan myös, että tutkimukseeni osal-
listuvat miehet pystyvät kielellisesti kertomaan kokemuksistaan terveydestä ja 
niistä merkityksistä, joita he kokemuksilleen ovat elämänkulkunsa aikana anta-
neet ja antavat. Tämä mahdollistuu haastattelutilanteessa, joka perustuu avoimeen 
ja lämpimään vuorovaikutukseen (Keats 2000, Hirsjärvi & Hurme 2001, 259–
260, Jones 2004). Olennaista on myös kunnioittava suhtautumiseni tutkimuskoh-
teena oleviin miehiin ja heidän ainutkertaisiin kertomuksiinsa. Luontevassa ja 
avoimessa haastatteluilmapiirissä miehet voivat omin sanoin puhua itselleen mer-
kittävistä, terveyteen liittyvistä asioista. Se mahdollistaa rikkaan ja syvällisen 
tutkimusaineiston saamisen, jota on perusteltua ja mahdollista tarkastella moni-
ulotteisesti sekä puheen sisällön että puhumisen tavan näkökulmasta.  

3.2.2 Temaattinen elämäkertatutkimus tutkimusmetodina 

Elämäkertatutkimus on laadullinen tutkimusmenetelmä, jossa tutkimusaineistona 
käytetään joko tutkittavien itsensä kirjoittamia omaelämäkertoja tai haastattelijan 
haastattelutilanteessa keräämiä elämäkertoja (Bertaux 1981, Roos 1987). Elämä-
kertatutkimuksessa tutkija pohtii monipuolisesti ihmisen tai ihmisryhmän elä-
mänkulkua, käyttäen aineistonaan erilaisten ihmisten elämää kokonaisvaltaisesti 
kuvaavaa materiaalia (Syrjälä 2001, 213). Käsite elämänkulku tässä tutkimukses-
sa tarkoittaa kokonaisuutta, joka sisältää sekä yksilön menneisyyden että nykyisen 
elämän tapahtumat sekä eteenpäin suuntautuvat elämän näkymät (Kohli 1978, 
Backman ym. 2001, 241). Tämän tutkimuksen tutkimusaineisto muodostuu haas-
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tattelijan ja haastateltavan välisessä dialogissa, jossa haastateltava kertoo haastat-
telijalle suullisen elämäntarinansa. Elämäntarina tarkoittaa persoonallista kerto-
musta persoonallisista kokemuksista, joka syntyy kahden ihmisen välisessä vuo-
rovaikutuksessa. (ks. Bertaux 1981, 7–9.) Käytän tässä tutkimuksessa elämäntari-
na käsitteen rinnalla myös käsitteitä tarina ja kertomus. 

Elämäkertatutkimuksella on vankat perinteet sosiologisessa ja antropologi-
sessa tutkimuksessa. Chicagon koulukunta Yhdysvalloissa ja puolalainen sosiolo-
gi Florian Znanieck ymmärsivät jo 1920- ja 1930-luvuilla elämäkerta-aineistojen 
merkityksen rikkaan ja kokemusperäisen tiedon saamisessa ihmisten elämänku-
lusta. Elämäkertatutkimus hiipui muutamaksi vuosikymmeneksi, kunnes ranska-
lainen sosiologi Daniel Bertaux (1981) nosti tutkimusmenetelmän uudelleen tie-
toisuuteen. Bertaux´n mielestä kyseessä ei ollut pelkkä tutkimusmetodi vaan koko 
sosiologisen lähestymistavan uudelleen määrittely. Sosiologista elämäkertatutki-
musperinnettä yhdistää ajatus siitä, että elämäntarinat ilmaisevat kertojan yksilöl-
lisen merkityksen ja että ne toimivat mielen ilmaisijoina (ks. Hyvärinen 1998, 
311–314, Backman ym. 2001, 238–240, Syrjälä 2001, 205). Elämäntarinan kerto-
jalle tarinan tuottaminen on yksilöllisesti luovaa ja kulttuurisesti sidottua. Se to-
teutuu tietyssä kontekstissa ja ammentaa aineksia yksilön aiemmasta kulttuurises-
ta traditiosta. (Hänninen 2000, 15.) 

Suomessa elämäkerrallinen tutkimustapa on saanut hyväksynnän lähes kai-
kissa ihmistieteissä (Syrjälä 2001, 206). Elämäkertatutkimusta on käytetty sekä 
Suomessa että kansainvälisesti erityisesti kuvattaessa erilaisten ihmisryhmien tai 
vähemmistöjen, kuten alkoholistien (Arminen 1998), vanhusten (Nilsson ym. 
2003, Kenyon 2003) sekä kodittomien elämää (Lovell 1997, Granfelt 1998, Tal-
mage 1998). Elämäkertatutkimusta on sovellettu myös kuvattaessa eri ammatti-
ryhmien kuten opettajien (Estola 2003, Erkkilä 2005, Harding 2006) ja hoitajien 
(Paasivaara ym. 2000, Foley 2004) ammatillista kasvua ja ammatti-identiteetin 
muotoutumista työuran aikana.  

Terveyttä osana elämää ja elämänkulkua on tutkittu varsin vähän elämäkerta-
tutkimuksen avulla, vaikka metodin on todettu olevan relevantti tutkittaessa ja 
haluttaessa ymmärtää ihmisen käyttäytymistä terveenä ja sairaana (Honkasalo 
1994, Zinn 2005). Suomalaisesta terveystieteen MEDIC-viitetietokannasta haku 
termeillä elämäkertatutkimus ja terveys tuotti yhden viiteen, joka viittasi Honka-
salon (1994) tutkimukseen omaelämäkerran hyödyntämisessä naisten terveystut-
kimuksessa. Termeillä elämäkertatutkimus ja terveyskäyttäytyminen haettuna 
tuloksena en saanut yhtään viitettä. Kansainvälisistä terveystieteellisistä 
MEDLINE- ja CINAHL- viitetietokannoista hakusanoja health ja biographical 
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research käyttäen tuloksena oli yhteensä 136 viitettä ja hakusanoilla health beha-
viour ja biographical research tuloksena oli yhteensä 7 viitettä. (Liite 1, taulukko 
3.) Elämäkertametodin avulla on tutkittu esimerkiksi kroonisesta kivusta kärsivi-
en (Richardson ym. 2006) ja dementoituneiden (Surr 2006) kokemuksia sekä 
ikääntyvien terveyttä (Clarke & Warren 2007) ja isyyttä terveyden osa-tekijänä 
(Aronson ym. 2003).  

Tämä tutkimus on elämäkertametodin sovellus, sillä se ei noudata puhtaasti 
eikä suoraviivaisesti elämäkertatutkimusta (ks. Huotelin 1992, 2). Tutkimuksessa 
käyttämäni menetelmä, temaattinen elämäkertatutkimus, on rakentunut tämän 
tutkimusprosessin kuluessa, etenkin tutkimusaineistoa kerätessäni ja tutkimusai-
neistoa lukiessani. Sosiaalisen konstruktionismin idea todellisuuden vuorovaiku-
tuksellisesta rakentumisesta näkyy siten myös tämän tutkimuksen metodin muo-
toutumisessa. (ks. Berger & Luckmann 1994.) 

Tutkimuksen aineistonkeruu pohjautuu temaattiseen elämäkertahaastatteluun 
(ks. Hyvärinen 1998, 23). Temaattisessa elämäkerrassa ihminen ei kuvaa elämän-
tarinaansa kokonaisuudessaan, vaan häntä pyydetään kuvaamaan elämäänsä jon-
kun tietyn teeman valossa. Suomalaisten seksielämää (Haavio-Mannila & Roos 
1998, 239–272, Kaskisaari 1998, 273–309) ja merkittäviä oppimiskokemuksia 
(Antikainen & Huotelin 1996) kuvaavissa tutkimuksissa on tutkimusaineisto ke-
rätty temaattisen menetelmän avulla. Tässä tutkimuksessa aineistonkeruuta ohjaa 
temaattisuus siten, että haastateltavat kertovat elämäntarinaansa terveyden tee-
masta lähtien. He kertovat, mitä terveys on heille heidän elämässään merkinnyt. 
Temaattinen elämäkertahaastattelu sopii tähän tutkimukseen, koska tavoitteena on 
saada syvällistä tietoa nimenomaan terveyteen liittyvistä asioista elämänkulussa. 
Kerään tutkimusaineiston haastattelujen enkä kirjoitettujen elämäkertojen avulla, 
koska oletan saavani näin monipuolisen aineiston. Jos keräisin aineiston kirjoitus-
ten avulla, voisi tutkimukseen valikoitua yksinomaan miehiä, jotka kokevat ole-
vansa kirjallisesti suuntautuneita. Lisäksi haastattelumenetelmä antaa minulle 
mahdollisuuden tehdä haastateltaville aiheeseen liittyviä tarkentavia kysymyksiä, 
jolloin dialogisuus ja vuorovaikutteisuus mahdollistavat elämäntarinan muototu-
misen (ks. Bertaux 1981, 7–9). 

Temaattisuus ohjaa myös tämän tutkimuksen aineiston analyysiä. En analysoi 
yksittäisten haastateltavien kronologisia elämäkertoja, vaan tarkastelen kaikkia 
haastatteluja yhtenä kokonaisuutena, terveyden teemasta lähestyen. Temaattista 
analyysiä ovat tehneet Granfelt (1998) etsiessään kodittomien naisten kertomuk-
sista marginalisaation ja kiinnipitävän ympäristön teemaan liittyviä asioita ja 
Hoikkala (1994) analysoidessaan miesten elämäkerta-aineistoja kasvatuksen tee-
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masta lähtien. Aineiston analyysistä puhuttaessa elämäkertatutkimuksessa käyte-
tään yleensä käsitettä lukutapa tai luenta, mutta myös käsitettä analyysi on käytet-
ty (Hyvärinen 1998, 17, 31). Käytän tässä tutkimuksessa näitä molempia käsittei-
tä kuvatessani tutkimuksen aineiston käsittelyä. Tällöin lukutapa tai luenta viittaa 
siihen, mistä näkökulmasta tutkijana lähestyn ja tulkitsen aineistoa ja analyysi 
viittaa tekniikkaan, jonka avulla käsittelen aineistoa. 

Faktanäkökulmassa laadullista aineistoa pidetään lähteinä, joiden avulla ih-
miset informoivat meitä rehellisesti ja todenmukaisesti tutkimuskohteesta. Fak-
tanäkökulmalle on ominaista, että aineistossa olevaa tietoa pidetään hyödyllisenä 
eikä sitä miten tieto esitetään. (Seale 1998, 202–216, Alasuutari 1999, 90–91, ks. 
myös ten Have 2004, 8.) Elämäkertatutkimuksen realistisessa lukutavassa tutki-
musaineistoa lähestytään faktanäkökulmasta. Realistisen lukutavan lähtöoletukse-
na on, että elämäkerroista on välittömästi luettavissa ihmisten kokemukset. Ihmis-
ten kirjoittamat tai kerrotut elämäntarinat nähdään suorasukaisina ja tutkijalle 
välittömästi avautuvina, faktatietoa sisältävinä kertomuksina. (Miller 2000, Esko-
la & Suoranta 2008.) Roosin (1987) suomalaista elämäntapaa ja Bertaux`n ja 
Bertaux-Viamen (1981) pariisilaisten leipureiden ammattia koskevat tutkimukset 
edustavat elämäkertatutkimuksen kentässä realistista lukutapaa.  

Faktanäkökulmalle vastakkainen lähestymistapa laadulliseen tutkimusaineis-
toon on näytenäkökulma (Alasuutari 1999, 92, 114), jota voidaan kutsua myös 
idealistiseksi näkemykseksi (Seale 1998) tai tutkimuksen resurssiksi (ten Have 
2004). Näytenäkökulmasta katsottuna tutkimusaineistoa ei pidetä väittämänä 
todellisuudesta kuten faktanäkökulmassa ajatellaan, vaan aineisto nähdään tutkit-
tavan todellisuuden osana. Elämäkertaa voidaan tutkia esimerkiksi näytteenä 
tarinasta tai näytteenä puheesta. Elämäkertatutkimuksessa lingvistinen (Rorty 
1967), narratiivinen (Ricoeur 1984) ja retorinen (Simons 1990) lukutapa edusta-
vat näytenäkökulmaa. Lingvistisen lukutavan taustalla on käsitys kielen moni-
tasoisuudesta (Halliday 1994) ja oletus, että kieltä voi ymmärtää vain ymmärtä-
mällä se samaan aikaan kaikilla sen tasoilla. Kielen ideationaalinen, interper-
soonalinen ja tekstuaalinen taso pitävät sisällään sisältötason, vuorovaikutteisuu-
den ja kielen muodon. (ks. myös Huotelin 1994.) Narratiivisessa lukutavassa 
elämäkertaa tarkastellaan tarinana, joka on rakentunut tietyistä elementeistä (Mit-
chell 1980, ks. myös Vilkko 1990, Hänninen 2000), ja retorisessa lukutavassa 
tarkastellaan niitä keinoja, joita puheessa käytetään yleisön vakuuttamiseksi (Pe-
relman 1996).  

Pelkän faktanäkökulman soveltaminen laadulliseen aineistoon on aineiston 
vajaakäyttöä (Alasuutari 1999, 113). Jos kieli tematisoidaan vain todellisuuden 
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kuvaamisen välineeksi, jää suuri osa kielen rikkauteen sisältyvästä informaatiosta 
käyttämättä. Honkasalo (1994) on yhdistänyt edellä mainitut näkökulmat ana-
lysoidessaan naisten elämäkerroista, mitä ja miten naiset kirjoittavat sairauksis-
taan. Yhdistän tämän tutkimuksen aineiston analyysissä faktanäkökulman ja näy-
tenäkökulman lukemalla tutkimusaineiston sekä realistista että retorista lukutapaa 
käyttäen. Realistinen lukutapa tarkoittaa sitä, että aineistoa lukiessani kysyn, mitä 
miehet puhuvat terveydestä ja terveyskättäytymisestä ja retorinen lukutapa sitä, 
että kysyn aineistolta, miten miehet puhuvat terveydestä ja terveyskäyttäytymises-
tä. Näytenäkökulmana tässä tutkimuksessa on retorinen lukutapa, sillä se on tar-
koituksenmukainen tutkimuksen tavoitteiden kannalta. Kuviossa 4 havainnollis-
tuu faktanäkökulman ja näytenäkökulman yhdistäminen tämän tutkimuksen ai-
neiston lukutavassa ja analyysissä.  
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Kuvio 4. Faktanäkökulman ja näytenäkökulman epistemologiset taustaoletukset ja 
näkökulmien yhdistäminen aineiston analyysissä. 

Aineiston lukeminen ja analysointi näillä molemmilla lähestymistavoilla antaa 
mahdollisuuden tarkastella haastateltavien merkityksenantoa moniulotteisesti. 
Faktanäkökulma tuo tietoa itse merkityksistä ja näytenäkökulman avulla saadaan 
tietoa merkityksen tuottamisen tavoista. Merkitykset näkyvät tässä tutkimuksessa 
niinä asioina, joita haastateltavat tuovat haastattelussa esille ja merkityksen tuot-
tamisen tavat ilmenevät siinä, miten kainuulaiset miehet puhuvat terveyskäyttäy-
tymisestään.  

  

 
 
Tutkimus-
aineisto: 
temaattiset 
elämäkerta-
haastattelut 
(n=20) 
 
 

       FAKTANÄKÖ- 
      KULMA 
   Realistinen lukutapa 
   Aineistolähtöinen  
   analyysi 
  Teemoihin pohjau- 
  tuva analyysi 
 Ontologisen realismin 
 mukainen tiedon- 
 käsitys: 
*Aineisto kuvaa todel- 
 lisuutta, josta voidaan  
 saada totuudenmu- 
 kaista tietoa 
 *Kieli kuvaa tai heijas- 
  taa todellisuutta 
  *Pyritään tavoitta- 
    maan kielen takana 
     oleva todellisuus 

          NÄYTE- 
       NÄKÖKULMA 
 Retorinen lukutapa   
  Retorinen analyysi 
  Maltillinen sosiaali- 
  konstruktionistinen  
  tiedonkäsitys: 
   *Aineisto kuvaa  
     ihmisten kokemuksia,  
     josta voidaan saada  
     heidän tulkitsemaansa  
     tietoa 
   *Kieli ei ole väline vain 
    todellisuuden tavoitta- 
    miseen, vaan se on  
   myös osa sitä 
  *Ei pyritä tavoittamaan  
  aineiston takana mahdol- 
 lisesti olevaa objektiivista 
 todellisuutta, olennaista  
on miten haastateltava  
jäsentää maailmaa  
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3.2.3 Tutkimuskohteeseen liittyvä esiymmärrys 

Laadullisen tutkimuksen aineiston analyysissä, tulosten tulkinnassa ja tutkimusra-
portissa tulee väistämättä esille tutkijan ääni (Hänninen 2000, 34). Tutkija on osa 
sitä merkitysyhteyttä, jota tutkii, eikä hän ihmisenä voi olla tämän merkitysten 
maailman ulkopuolella. Se miten tutkija ymmärtää ne kysymykset, joita hän mui-
den kohdalla tutkii, vaikuttaa ratkaisevalla tavalla koko tutkimusprosessin ajan. 
(ks. Rauhala 2005, 121–123.) Hermeneutiikassa ajatellaan kaiken ymmärtämisen 
pohjana olevan ”aina jo ymmärretty”. Toisin sanoen mikään ymmärtäminen ei ala 
absoluuttisesta alusta, vaan sen perustana on ennakolta ymmärretty merkitysko-
konaisuus. Tämän vuoksi hermeneutiikan mukaan kaikki ymmärtäminen perustuu 
esiymmärrykseen. Esiymmärryksen muotoutumiseen liittyy ajatus, että ihminen 
on olennaisesti historiallinen olento, jolloin hän on erottamattomassa suhteessa 
perinteeseen. (Gadamer 2004, Juntunen & Mehtonen 1975, 114–115.) Tutkijan 
oman esiymmärryksen esille tuominen tutkimusraportissa helpottaa lukijaa arvi-
oimaan tutkijan tekemiä tulkintoja. Näin ollen on tärkeää, että tutkijana tiedostan 
ja tuon esille omat ennakko-oletukseni ja tavan, jolla ymmärrän tutkimukseni 
kohteen. 

Esiymmärryksen muodostumisen taustalla tässä tutkimuksessa ovat olleet 
omakohtainen kokemukseni Kainuusta kasvu- ja elinympäristönä ja kokemukseni 
terveyspalvelujärjestelmästä sekä omaisen että terveydenhuollon ammattilaisen 
näkökulmasta. Terveysalan koulutus ja lähes kymmenen vuoden työkokemus 
käytännön hoitotyöstä samoin kuin terveysalan opettajana toimimisesta ovat vai-
kuttaneet kiinnostukseni heräämiseen tutkimaani ilmiötä kohtaan. Olen kokenut 
puheen ja kielenkäytön merkityksen ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa kiin-
nostavana asiana. Minulla on käytännön hoitotyöhön liittyviä kokemuksia asiak-
kaan ja työntekijän välisessä kommunikaatiossa olevista vaikeuksista, jotka joh-
tuvat vuorovaikutuksen osapuolten erilaisista kulttuuritaustoista. Kultturisia eroja 
on kokemukseni mukaan olemassa, vaikka osapuolilla olisi keskenään yhteiset 
kansalliset, etniset tai uskonnolliset taustat. Muistan tilanteen 1990-luvun alusta, 
jolloin työskentelin sairaanhoitajana lastentautien poliklinikalla Kainuun keskus-
sairaalassa. Olin avustamassa oululaista lääkäriä, joka teki jälkitarkastuksia sy-
dänleikkauksen läpikäyneille lapsille. Kainuun itäosasta kotoisin oleva äiti oli 
käyttämässä neljävuotiasta poikaansa tälläisella kontrollikäynnillä. Tutkimuksen 
aikana lääkäri kysyi äidiltä, onko lapsi hyötynyt leikkauksesta. Äiti oli tovin hil-
jaa, ikään kuin ei olisi ymmärtänyt kysymystä, katsoi minua ja vastasi hetken 
kuluttua lääkärille: ”On se, on se pari kiloa lihonut.” Nyt lääkäri näytti hämmäs-
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tyneeltä ja katsoi minua kuin ei olisi ymmärtänyt vastausta. Kerroin lääkärille, 
että tietyillä alueilla Kainuussa käsitteellä hyötyä tarkoitetaan lihomista. Tämän 
jälkeen hoitotilanne eteni suunnitelman mukaisesti.  

Kiinnostukseni historiaa, kulttuurihistoriaa ja kaunokirjallisuutta kohtaan on 
ollut myös vaikuttamassa esiymmärrykseni muotoutumiseen. Kainuulaisuuden 
ymmärtämistä on minulle avannut historian ja kulttuurihistorian välittämä tieto 
Kainuusta sekä kaunokirjallisuuden tuoma kuvaus kainuulaisista ihmisistä. Kau-
nokirjallisuuden lukeminen on antanut näköaloja myös suomalaisten miesten 
elämään, josta erityisesti Kalle Päätalon omaelämäkerrallinen tuotanto on ollut 
keskeinen, samoin kuin Veikko Huovisen teokset. Oman esiymmärryksen tiedos-
tamiseksi olen pitänyt tutkimuspäiväkirjaa, johon olen kirjannut tutkimuksen eri 
vaiheisiin liittyviä tunteita ja ajatuksia. Olen joutunut pohtimaan tämän tutkimus-
prosessin aikana käsityksiä, joita ihmiset arkikäytännössä liittävät kainuulaisuu-
teen ja kainuulaisiin miehiin. Kun olen kertonut eri puolilta Suomea oleville tut-
tavilleni tekeväni tutkimusta kainuulaisten miesten terveyskäyttäytymisestä, on 
yllättävän monen kommentti ollut vähättelevän ylimielinen: ”Ai, onko niillä ter-
veyskäyttäytymistä?” tai ”Mitä tutkimista siinä on. Nehän on takamaiden juntteja, 
jotka juovat viinaa ja syövät epäterveellisesti. Tämähän on tiedossa ilman tutki-
mustakin.” Stereotyyppiset käsitykset ja negatiiviset mielikuvat Kainuusta ja 
kainuulaisista tuntuvat juurtuneen syvälle sekä meihin kainuulaisiin että muualla 
Suomessa asuviin.  

Miksi Kainuusta on muodostunut käsitys kurjuuden tyyssijasta, jossa ”asuk-
kaat kärvistelevät alituisessa nälässä ja puutteessa?” Heikkisen (2005) mukaan 
tätä mielikuvaa ovat synnyttäneet vanhat kirjalliset traditiot, jotka juontavat juu-
rensa 1600-luvulle asti. Kajaanin seudusta kehittyi tuolloin aikakauden Siperia, 
kun Kajaanin linnassa säilytettiin poliittisia vankeja. Heistä kuuluisin, Johannes 
Messenius kirjoitti linnassa kokemasta kurjasta kohtelustaan teoksessa Scondia 
Illustrata. Ruotsalainen runoilija Lars Vivallius koki Messeniuksen kohtalon jou-
duttuaan vangiksi Kajaaniin. Vivallius julkisti kokemuksensa runoissaan, joissa 
hän kuvaa seikkaperäisesti hyytäviä olojaan ja raakaa kohteluaan linnassa.  

Kainuulaisen kurjuuden ja asukkaiden moukkamaisuuden kuvauksia jatkoivat 
1700-luvulla runoilija Frans Mikael Franzen´ja Suomen historian isä Henrik Gab-
riel Porthan, joiden kokemukset Kainuusta perustuivat pelkästään lyhyisiin vierai-
luihin Kajaanissa. Elias Lönnrot, joka työskenteli piirin lääkärinä Kajaanissa vuo-
sina 1833–1853, toi oman lisänsä negatiivisten mielikuvien säilymiseen. Hän 
kirjoitti kirjeissään Etelä-Suomessa asuville ystävilleen köyhyydestä ja puutteesta, 
mikä Kainuussa vallitsi. Nämä kirjeet levisivät myöhemmin yleiseen tietoisuuteen 
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sanomalehtien välityksellä. Heikkinen (2005) toteaa Lönnrotin alkuvuosien yli-
mielisyyden muuttuneen kuitenkin lempeäksi myötätunnoksi niiden kahdenkym-
menen vuoden aikana, joina Lönnrot Kainuussa asui ja eli.  

Ilmari Kianto julkaisi Punaisen viivan vuonna 1909 ja Ryysyrannan Joosepin 
vuonna 1924. Teoksissaan Kianto kuvaa tarkkasilmäisesti Suomussalmen köyhä-
listöä. Vaikka Kianto teoksillaan on halunnut henkisesti tukea köyhää väestön 
osaa, on Kainuu näiden romaanien myötä viimeistään tullut tunnetuksi kurjuuden 
maakuntana. (Heikkinen 2005.) Monelle on tuttu Kiannon (1952, 8) kuvaus Ryy-
syrannan pirtistä romaanin alussa: 

”Pieni on Ryysyrannan pirtti, totisesti, mutta paljon siihen mahtuu. Kuusitu-
hatta russakkaa ja kuusi lasta, isäntä, emäntä ja ämmä, kissa ja koira! Musta 
muurinmöhkäle, rukki ja kätkyt, patapölkky ja suolahuhmar, pöytä ja lavitsa 
– siinäpä huonekalutkin. Lattia on pahasti puhki, suureen koloon on mukava 
lakaista törkyä silloin kun sitä kasautuu niin paljon että torpanväkeä itseään-
kin iljettää.”  

Sotkamolainen kirjailijaprofessori Veikko Huovinen on tuonut kainuulaisuuden 
kuvaukseen myös lempeää huumoria. Se on monipuolistanut sitä negatiivista 
mielikuvaa, mitä monet muut kirjallisuuden ja kulttuurin tuotteet ovat Kainuusta 
Ryysyrantana antaneet. Veikko Huovinen (1987, 186–187) kuvaa romaaninsa 
”Lentsu” epilogissa Kainuuta miesten silmin: 

”Eivät kuki täällä omena- ja kirsikkapuut, ei kapsahda naisen kengänkorko 
kuumaan asfalttikatuun Bulevardilla eikä kukaan istu katukahvilassa minttu-
likööriä tai omenaviinaa juomassa. Mutta kevääksi tätä kuitenkin uskaltaa 
sanoa, pohjoisen sydänmaan kevääksi… Neljä miestä kävelee metsän läpi 
rantaan. On toukokuun kolmas päivä. Kevätpurot juoksevat notkoissa. Peip-
ponen laulaa, rastaat ovat tulleet, töyhtöhyyppä lennähtelee hurjana pellon 
laidassa. Valoa on. Aurinko lämmittää, sulattaa, hautoo. He kutsuvat sala-
seuraansa syysseminaariksi. He ovat jo syyspuolen miehiä. Yksi heistä on 
Rinteelän Aleksi, toinen on kirjailija. Rinteelän pihasta lähdettäessä oli Alek-
si sanonut, että vaikka hänellä onkin vain tuollaiset rötörakennukset ja köyhä 
talous, niin joskus keväällä mukavalla ilmalla täällä on melko hyvä elää. Sii-
tä he juohtuvat puhelemaan tyytyväisyydestä ja ihmisonnesta. Ei raha eikä 
omaisuus tuo tyytyväisyyttä, se on vanha totuus. Pitäisi osata elää, pitäisi 
ymmärtää omat rajansa, ei saisi kadehtia eikä haaveilla joutavista. Terveyttä 
kun piisaisi, ja unta ja nälkää…” (Huovinen 1987, 186–187) 
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Kuvauksessa ilmenee luonnon keskeinen rooli kainuulaisessa elämänmenossa. 
Tässä lyhyessä näytteessä tulee erinomaisella tavalla ilmi myös tietynlainen vaa-
timattomuus, mikä on kainuulaisille ominaista. ”Pitäisi osata elää, ymmärtää omat 
rajansa, ei saisi kadehtia eikä haaveilla joutavista.” Kainuulaista vaatimattomuutta 
tulkitsee myös Samuli Paulaharju (1958, 35): 

”Harmaa, vaatimaton on Kainuun metsätalo, erämaan tunnelma asuu sen 
seurassa vaaran laella. Se on juuri sellainen kuin yksinäisen hiljaisen korven 
odottaisi olevankin. Niin kuin harmaa talo sopeutuu erämaahan, niin sopeu-
tuu erämaan harmaa sarkapukuinen kansakin taloonsa ja karuun kotiseu-
tuunsa.”  

Paulaharju teki korpivaelluksia Kainuussa kesällä 1915 ja 1916 ja keräsi perinne-
tietoa Kainuusta haastattelemalla ”vanhoja ikäloppuja vaareja ja monia katoo-
vaikäisiä muoreja.” Isäni lapsuuskodissa Puolangan Rasinkylän Varpulassa toimi 
kestikievari vuosina 1900−1931, jota ukkini isänsä kanssa pitivät. Paulaharjukin 
pysähtyi Kainuun matkoillaan Varpulan kestikievarissa ja samoin Ilmari Kianto 
matkatessaan Suomussalmen ja Oulun väliä. (Hakamäki 2002, 11). Lapsuuskotini 
on puolankalaisessa maalaiskylässä, josta matkaa kuntakeskukseen on kaksi-
kymmentä kilometriä. Lapsuuskotini miehille metsä ja metsästys olivat tärkeitä. 
En ole ollut koskaan kiinnostunut metsästyksestä enkä kalastuksesta; enemmän-
kin surin niitä koppeloita ja teeriä, jotka joutuivat isäni ja veljieni ampumiksi. 
Kuitenkin eläydyin voimakkaasti jo pienenä tyttönä niihin mielihyvän kokemuk-
siin, joita metsästys ja metsässä samoileminen näyttivät miehille tuottavan. Ohei-
nen katkelma Veikko Huovisen (2001, 86) muistelmateoksesta ”Muina miehinä” 
tuntuu minusta kovin tutulta ja omalta, vaikka en koskaan lintumetsällä ole ollut-
kaan. Voin kuvitella, miltä metsällä oleminen miehistä tuntui. 

”Onko mitään niin painajaismaisen surumielistä kuin lokakuun loppupuolen 
iltapäivä soisilla mailla – Suomessa…Pilvinen, hiljainen päivä, lehdet sam-
malilla, ojissa, suohaudoissa; ilmassa ensimmäiset lumihahtuvat – taivaan-
rannalla etääntyvät siivet. Linnunmetsästäjät näkevät asioita, joita kaikki ei-
vät näe.”  

Isäni sairastui haimasyöpään kymmenen vuotta sitten, 71-vuotiaana. Sairauden 
toteamisen jälkeen hän joutui olemaan elämänsä viimeisten kuukausien aikana 
paljon sairaalassa ja terveyskeskuksessa tutkimuksissa ja hoidoissa. Olin tuolloin 
isäni tukena aina hänen kuolinhetkeensä saakka. Tuo aika oli minulle merkityk-
sellinen, sillä opin tuntemaan ja kunnioittamaan isääni entistä enemmän. Samalla 
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sain kokemuksia terveyspalvelujärjestelmästämme omaisen näkökulmasta ja jou-
duin tuolloin pohtimaan isäni kautta, terveyden ja sairauden merkitystä elämässä. 
Näkökulmani näissä pohdinnoissa oli paitsi omaisen, myös terveydenhuoltoalan 
ammattilaisen. Takanani oli sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan tutkinnot ja lähes 
kymmenen vuoden työkokemus hoitoalalta. Olin myös tuolloin aloittanut terveys-
tieteiden maisterin tutkintoon tähtäävät opinnot Kuopion yliopistossa ja tavoit-
teenani oli ammatti terveysalan opettajana.  

3.2.4 Tutkimuksen vaiheet ja niihin liittyvät eettiset kysymykset  

Koska tutkimuseettisten kysymysten tarkastelu koskee koko tutkimusprosessia 
(Burns & Grove 2005, Polit & Beck 2006) olen koonnut seuraavaan taulukkoon 
tämän tutkimuksen etenemisen ja sen, kuinka olen huomioinut eettiset näkökoh-
dat kussakin tutkimuksen vaiheessa (Taulukko 1). 



 

 70 

Taulukko 1. Tutkimuksen eettiset näkökohdat tutkimusprosessin eri vaiheissa. 

Ajankohta Työn vaihe Eettiset näkökohdat 

Syksy 2004 Tutkimussuunnitelman tekeminen Alustava 

kirjallisuuteen perehtyminen 

Perehtyminen yleiseen tutkimusetiikkaan, 

esim. mitä tutkimuslupia tarvitaan 

Kevät 2005 Hyväksytty tutkimussuunnitelma Tutkijankoulutustoimikunnalta kirjallinen 

hyväksymispäätös 

Kesä 2005 Aineistonkeruun aloittaminen 

Haastateltavien (n=10) etsiminen 

lumipallovalinnalla 

Suullinen ja kirjallinen tiedote 

haastateltaville tutkimuksesta 

Syksy 2005 I vaiheen haastattelujen tekeminen ja 

haastattelujen aukikirjoittaminen 

Haastateltavat allekirjoittavat kirjallisen 

suostumuksen tutkimukseen 

osallistumisesta 

Talvi 2006 I vaiheen haastatteluaineiston 

analysoiminen 

Anonymiteettiyden turvaaminen 

esim. tutkimusaineiston säilyttäminen 

lukollisessa kaapissa, haastateltavien 

identifioiminen numerokoodilla 

Kevät 2006 II vaiheen haastattelujen tekeminen (n=10) 

ja haastattelu-aineiston aukikirjoittaminen 

Haastateltavat saavat nähtäväksi I vaiheen 

haastatteluista litteroidun oman 

haastattelun 

Syksy 2006 II vaiheen haastatteluaineiston 

analysoiminen 

Anonymiteettiyden turvaaminen samoin 

kuin I vaiheen analyysissä 

Kesä 2007 I ja II vaiheen haastateluaineistojen 

yhdistäminen ja anlysoiminen 

Anonymiteettiyden turvaaminen samoin 

kuin I ja II vaiheen analyysissä 

Syksy 2007 ja 

Talvi 2008 

Systemaattiset tiedonhaut 

Syventävä perehtyminen kirjallisuuteen ja 

aikaisempiin tutkimuksiin. Tutkimusraportin 

kirjoittaminen 

Huolellinen ja tarkka lähdeviitteiden 

merkitseminen  

Kesä 2008 Valmis tutkimus Yhteys haastateltaviin, tiedottaminen 

tutkimuksen valmistumisesta 

Tieteellisen tutkimuksen eettisen hyväksyttävyyden sekä sen luotettavuuden ja 
tulosten uskottavuuden edellytys on, että tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen 
käytännön edellyttämällä tavalla (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2002). Hy-
vään tieteelliseen käytäntöön kuuluu se, että tutkijat noudattavat tiedeyhteisön 
tunnustamia toimintatapoja, soveltavat tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukai-
sia ja eettisesti kestäviä tutkimusmenetelmiä ja toteuttavat tieteellisen tiedon luon-
teeseen kuuluvaa avoimuutta tuloksien julkistamisessa. Lisäksi hyvän tieteellisen 
käytännön mukaista on ottaa muiden tutkijoiden työ ja saavutukset asianmukai-
sella tavalla huomioon, niin että heidän saavutuksilleen annetaan niille kuuluva 
arvo ja merkitys oman tutkimuksen tuloksia julkaistaessa. Olen noudattanut tätä 
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tutkimusta tehdessäni tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja eli olen tehnyt 
tutkimustani rehellisesti, huolellisesti ja tarkasti. Lisäksi olen huomioinut lähde-
materiaalin käytössä muiden tutkijoiden työn ja saavutukset ja maininnut käyttä-
mäni tutkimukset asianmukaisesti viitteissä ja lähdeluettelossa. 

Laadullisessa tutkimuksessa korostuu edellä mainittujen yleisten eettisten ky-
symysten lisäksi tutkittavan asemaan liittyvät näkökohdat. Tällöin tutkijan on 
välttämätöntä pohtia tekemiään metodisia ratkaisuja myös tutkittavan kannalta. 
(Mäkelä 1990, Syrjälä 2001.) Erityisen tärkeää laadullisessa tutkimuksessa on 
tutkittavien anonymiteettiyden suojeleminen, koska tutkimuksen kohteena oleva 
joukko on pieni. (Holloway & Wheeler 1995, Vehviläinen-Julkunen 1997.) On 
tärkeää varmistaa, että yksityisiä, tutkittavia koskevia tietoja ei voida käyttää 
heidän vahingokseen. 

Kun tutkimusaineisto kerätään haastattelemalla ja haastattelijana on tutkija, 
muodostuu tutkijan ja tutkittavien välinen suhde vuorovaikutussuhteeksi, jossa 
tutkija ei voi kohdella tutkittaviaan passiivisina kohteina (Mäkelä 1990, Eskola & 
Suoranta 2008). Erityisesti haastattelututkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä 
ovat haastattelijan ja haastateltavan väliseen suhteeseen liittyvät asiat, kuten luot-
tamuksellisuus, läheisyys ja tutkimusluvat (Ruusuvuori & Tiittula 2005). Samat 
kysymykset ovat olennaisia myös elämäkertatutkimuksen etiikkaa pohdittaessa. 
Huotelinin (1992) mukaan näitä periaatteita tutkittavien suojan kannalta ovat 
luottamuksellisuus, avoimuus, lojaalisuus ja molemminpuolisuus.  

Luottamuksellisuus sisältää anonymiteettiyden turvaamisen ja avoimuus sen, 
että tutkittavat tietävät mitä tutkitaan ja mikä on tutkimuksen tarkoitus (Huotelin 
1992, 85, Holloway & Wheeler 1995, Ruusuvuori & Tiittula 2005, 17). Anonymi-
teettiyden toteutumisen olen huomioinut tutkimusraporttia kirjoittaessani siten, 
että tutkittavien henkilöllisyys ei ilmene tutkimusraportin tekstistä eikä siinä käy-
tetyistä tutkimusaineiston suorista lainauksista. Olen käyttänyt haastateltavista 
numerokoodia enkä tuo tutkimusraportissa esille tutkittavien kotipaikkakuntia. 
Haastatteluista keräämäni aineiston, nauhoitetun materiaalin ja siitä litteroidun 
tekstimateriaalin olen säilyttänyt tietosuojaan liittyvien (Henkilötietolaki 
523/1999) salassapitosäännösten mukaisesti, eivätkä ne ole olleet muiden kuin 
minun käytettävissäni. Avoimuuden periaatteen mukaisesti tutkittavat saivat tut-
kimuksesta kirjallisen tiedotteen (Liite 4). Tiedote sisältää valtakunnallisen ter-
veydenhuollon eettisen neuvottelukunnan ETENE:n (Sosiaali- ja terveysministe-
riö 2001c) vaatimat tiedot tutkimuksen tarkoituksesta, osallistumisen vapaaehtoi-
suudesta ja mahdollisuudesta keskeyttää tutkimus niin halutessaan (ks. myös Dey 
1993). Tutkittavat saivat nämä samat tiedot myös suullisesti. Näiden tiedonanto-
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jen perusteella haastateltavat pystyivät päättämään osallistumisestaan tutkimuk-
seen (Stake 2000, Polit & Hungler 2001, Pekkala 2003). ETENE:n ohjeiden mu-
kaisesti kaikki tutkimukseen osallistuneet allekirjoittivat myös suostumusasiakir-
jan (Liite 5), jossa he antoivat kirjallisen suostumuksensa tutkimukseen osallistu-
misesta. Suostumusasiakirjassa korostetaan vielä tutkimukseen osallistumisen 
vapaaehtoisuutta ja oikeutta keskeyttää tutkimukseen osallistuminen. Elämäkerta-
tutkimuksen eettinen periaate, molemminpuolisuus, sisältää tutkimukseen osallis-
tumisen vapaaehtoisuuden ja henkilökohtaisen suostumuksen (Huotelin 1992, 
85). 

Tiedote tutkimuksesta ei sisältänyt tietoa siitä, että analysoin aineiston myös 
näytenäkökulmasta, sillä retorisen analyysin tekeminen hahmottui minulle vasta 
tutkimusprosessin edetessä. Tämä tutkimus on edennyt hermeneuttisen kehän 
mukaisesti siten, että ymmärryksen lisääntyminen tutkimuskohteesta on johtanut 
tekemään tutkimuskohteesta uusia tulkintoja. (ks. Gadamer 2004, Nikander 2002, 
Juntunen & Mehtonen 1975, 115–116.) Haastatteluja tehdessäni ja aineistoa auki-
kirjoittaessani oivalsin, kuinka tärkeää tutkimuksessani on myös kuvata ja analy-
soida miesten haastatteluissa sitä, miten he puhuvat terveyskäyttäytymisestään. 
Tutkimuskysymykset täydentyivät siten neljännellä kysymyksellä vasta tutkimuk-
sen edetessä. Tämän vuoksi otin yhteyttä kaikkiin tutkittaviin vielä ennen tutki-
musraportin julkaisemista, jolloin kerroin haastateltaville sekä tutkimuksen tulok-
sista että aineiston analysoimisesta myös siitä näkökulmasta, miten miehet ovat 
puhuneet terveyskäyttäytymisestään. Avoimuuden periaatteen huomioimiseen 
liittyi myös se, että kukin haastateltava sai nähtäväkseen toisella haastattelukier-
roksella ensimmäisestä haastattelustaan litteroimani tekstin samoin kuin ensim-
mäisistä haastatteluista analyysin tuloksena syntyneet teema-alueet (ks. Nikkonen 
ym. 2003). Avoimuuden ja anonymiteettiyden periaatteiden toteuttamiseksi täh-
täävät toimenpiteet liittyvät myös lojaalisuuden periaatteen huomioimiseen. Lo-
jaalisuuden huomioin siten, että tutkijana noudatin ja edelleen noudatan niitä 
sopimuksia, joita olin tehnyt tutkimukseen osallistuvien kanssa. (ks. Huotelin 
1992, 85.)  

Laadullisessa tutkimuksessa haastattelijan ja haastateltavan välinen onnistu-
nut vuorovaikutus voi johtaa läheisyyteen, joka synnyttää keskinäistä luottamusta. 
Tämän seurauksena haastateltava voi avautua ja kertoa asioita, joiden paljastamis-
ta hän myöhemmin katuu. Sen vuoksi on tärkeää, että haastateltavat tietävät voi-
vansa ottaa tutkijaan yhteyttä jälkikäteen ja tarkentaa sanottavaansa tai jopa kes-
keyttää tutkimukseen osallistuminen. Omasta elämästä kertominen voi haavoittaa 
ja vaikeuttaa tutkittavan elämää, varsinkin jos hänet yhteisen prosessin jälkeen 



 

 73 

jätetään yksin. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 17.) Toisaalta oman elämäntarinan 
kertomisella voi olla myös terapeuttista merkitystä haastateltavalle. Jäsentäessään 
elämäänsä kertojat voivat saada aineksia oman elämänsä ja käyttäytymisensä 
muuttamiseen (vrt. Arminen 1998, Rauhala 2005, 121, ks. myös Hänninen 2000). 
Tässä tutkimuksessa keräsin aineiston kahdesti, joten minulla oli tilaisuus tavata 
kukin haastateltava ensimmäisen tapaamiskerran jälkeen vielä uudestaan. Tieto 
uudesta tapaamisesta toi jatkuvuuden tunteen prosessiin. Korostin vielä toisen 
haastattelukerran jälkeen kullekin haastateltavalle, että he voivat ottaa yhteyttä, 
jos jokin asia jäi vaivaamaan mieltä. Kukaan ei käyttänyt tätä mahdollisuutta. 



 

 74 

 



 

 75 

4 Kooste tutkimuksen lähtökohdista 

Tämän tutkimuksen lähtökohdat, lähestymistapa ja metodiset ratkaisut näkyvät 
yhteenvetona seuraavalla sivulla kuviossa 5. Tutkimuksen ontologisena lähtökoh-
tana oleva holistinen ihmiskäsitys määrittää tutkimuskohteen siten, että ymmärrän 
kainuulaisen miehen ainutkertaisena, kokonaisvaltaisena ja tietoisena toimijana 
(Rauhala 1993, 2005, 2006). Epistemologisen olettamuksen, maltillisen sosiaali-
sen konstruktionismin mukaisesti ymmärrän kainuulaisten miesten todellisuuden 
rakentuvan vuorovaikutuksessa ympäröivän todellisuuden kanssa, mutta hyväk-
syn myös maailman objektiivisen olemassaolon (ks. Berger & Luckmann 1994, 
Suoranta 1997). Tämä epistemologinen lähtökohta näkyy tutkimusraportin raken-
teessa siten, että olen kuvannut tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat ja tutkimuk-
sen viitekehyksen erillisinä päälukuina. Teoreettiset lähtökohdat tässä tutkimuk-
sessa muodostavat tutkimuksen taustateorian (ks. Eskola & Suoranta 2008), jossa 
kuvaan tutkimuskohteeseen liittyvän ajallisen ja paikallisen kontekstin. Tämä 
konteksti ilmentää sitä objektiivista todellisuutta, jossa tutkittava ilmiö on. Tutki-
muksen viitekehyksessä eli tutkimuksen tulkintateoriassa (ks. Eskola & Suoranta 
2008) sen sijaan korosuu epistemologinen olettamus todellisuuden luonteesta 
sosiaalisena rakentumisena. 

Kuvaan tässä tutkimuksessa tätä todellisuutta ja sen rakentumista tulkitsevan 
tutkimusotteen avulla. Herneneuttinen lähestymistapa tekee mahdolliseksi tutkit-
tavan ilmiön ymmärtämisen ja ymmärrettäväksi tekemisen. (ks. Gadamer 2004, 
myös Rauhala 2006).  

Tutkittava ilmiö tässä tutkimuksessa on kainuulaisten miesten terveyskäyttäy-
tyminen, terveyspalveluihin suhtautuminen ja terveyskäyttäytymisestä puhumi-
nen. Tutkimuksen viitekehyksenä on kulttuurisuus, jolloin kuvaan ja analysoin 
tutkittavaa ilmiötä kulttuuriin liittyvien ominaisuuksien, kuten elämäntavan ja 
maailman hahmottamisen ja mielekkääksi kokemisen tavan kautta (ks. Leininger 
1991, Purnell & Paulanka 1998). Kulttuuriin liittyvät lisäksi yhteisössä opitut ja 
jaetut arvot, uskomukset ja normit, jotka ohjaavat kainuulaisten miesten ajattelua, 
päätöksentekoa ja toimintaa.  

Tutkimusmenetelmänä on temaattinen elämäkertatutkimus, jonka avulla pyrin 
tavoittamaan kainuulaisten miesten terveyskäyttäytymiseen liittyviä kulttuurisia 
merkityksiä. Yksilön elämänkulun huomiova lähestymistapa antaa mahdollisuu-
den päästä syvälle tutkittavaan ilmiöön, sillä elämäkertahaastatteluissa haastatel-
tavat pohtivat terveyteen liittyviä asioita koko heidän elämänsä ajalta ja heidän 
lähi- ja perheyhteisönsä huomioiden. Analysoin tutkimusaineiston sekä fak-
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tanäkökulmasta että näytenäkökulmasta. Faktanäkökulma tuo tietoa terveyskäyt-
täytymisestä ja näytenäkökulma antaa tietoa tavasta, jolla terveyskäyttäytymisestä 
puhutaan. 
 

Kuvio 5. Tutkimuksen kokonaiskehys. 

TUTKIMUKSEN 
TEOREETTINEN 
OSA 
Teoreettiset 
lähtökohdat  
Suomen terveys- 
palvelujärjestelmä 
Terveyspalvelut 
Kainuussa 
Suomalaisen miehen 
elämä tutkimuksissa 
Miehet terveyspalvelu- 
järjestelmän asiakkai-
na:  
miesten, terveys, 
terveyskäyttäytyminen 
ja terveyspalvelujen  
käyttäminen  

Tutkittava 
ilmiö 
 
Kainuulaisten 
miesten ter- 
veyskäyttäy- 
tyminen, 
terveyspalve- 
luihin suhtautu-
minen ja ter- 
veyskäyttäy- 
tymisestä  
puhuminen 

TUTKIMUKSEN 
EMPIIRINEN OSA 
Tutkimuksen viitekehys 
ja lähestymistapa 
Kulttuuri ja kulttuurisuus  
           ↓ 
Temaattinen  
elämäkertatutkimus 
           ↓ 
Menetelmät: 
aineiston hankinta ja  
analysointi 
Temaattiset  
elämäkertahaastattelut 
Aineistolähtöinen  
analyysi, teemoihin  
pohjautuva analyysi ja  
retorinen analyysi 

TUTKIMUKSEN TIETEENFILOSOFISET LÄHTÖKOHDAT 
Metodologia, ontologia ja epistemologia 
Holistinen ihmiskäsitys: ihmisen olemus muotoutuu tajunnallisuudesta,  
kehollisuudesta ja situationaalisuudesta 
Maltillinen sosiaalinen konstruktionismi 
Hermeneutiikka 
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5 Tutkimusaineisto ja sen käsittely 

Haastattelin tätä tutkimusta varten kymmentä syntyperäistä kainuulaista ja tutki-
musajankohtana edelleen Kainuussa asuvaa 36–56-vuotiasta miestä. Rajasin haas-
tateltavat 36–56-vuotiaisiin, koska tähän elämänvaiheeseen kasaantuu enemmän 
ongelmia kuin muihin ikävaiheisiin. Nämä ikäryhmät ovat kokeneet muita ikä-
ryhmiä useammin sosiaalisten suhteiden ongelmia kuten läheisen päihteidenkäyt-
töä, huolta lasten tulevaisuudesta, perhe-elämän vaikeutumista, tarpeettomuutta, 
yksinäisyyttä ja taloudellisen toimeentulon ongelmia (Korhonen 1999). Valittu 
ikäryhmä on perusteltu myös tutkimusmetodin kannalta, sillä keski-ikäisille on jo 
ehtinyt karttua elettyä elämää (Miller 2000). Ensimmäisiä haastatteluja tehtäessä 
miehistä kaksi oli 36-vuotiasta, kolme 40-vuotiasta, yksi 46-vuotias, kaksi  
50-vuotiasta ja kaksi 56-vuotiasta. Tutkimukseen osallistuneiden joukossa oli 
miehiä sekä Kainuun pienistä kunnista että Kajaanista. Haastatteluajankohtana 
miehistä kuusi oli työssäolevia, kolme oli työttömänä ja yksi sairaseläkkeellä. 
Ammattitaustaltaan miesten joukossa on sekä toimihenkilöitä, teollisuustyönteki-
jöitä ja palvelualalla toimivia ja koulutustaustaltaan miehet ovat joko ammatti-
koulun käyneitä, opistotutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneita. Miehistä 
seitsemän oli parisuhteessa eläviä ja kolme yksinasuvaa.  

Kun esitän tässä tutkimusraportissa suoria lainauksia haastatteluista, T-kirjain 
lainauksen alussa viittaa tutkijaan ja H-kirjain haastateltavaan. Jos lainaus on 
kirjoitettu isoilla kirjaimilla, se kuvaa äänen voimakkuuden nousua. Suluissa 
oleva numero suoran lainauksen lopussa tarkoittaa haastateltavan järjestysnume-
roa. Haastattelujärjestys erosi toisella haastattelukierroksella ensimmäisen kier-
roksen järjestyksestä, joten sama numero voi edustaa eri henkilöitä. En tuo erik-
seen esille tutkimuksen aineistonkeruuta ja tutkimuksen tuloksia esitellessäni, 
kummalta haastattelukerralta lainaus on peräisin, sillä tällä tiedolla ei ole merki-
tystä tutkimuksen tavoitteiden kannalta. Olen poistanut suorista lainauksista täy-
tesanoja, kuten niinku, että ja tuota, jos niillä ei ole ollut merkitystä tekstissä sen 
ymmärrettävyyden kannalta. Puheessa mahdollisesti olevaa taukoa havainnollis-
tan suluissa olevalla kolmella pisteellä (…). Olen erottanut lainaukset tekstistä 
kursivoinnilla. 

5.1 Aineiston keruu 

Tutkimushaastattelu on aineistonkeruumenetelmä, johon tutkija ryhtyy saadak-
seen esille haastateltavan näkemyksiä, kokemuksia ja/tai puhetapaa tutkimastaan 
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ilmiöstä. Tutkijan oletuksena on, että haastateltavalla on tietoa tutkimuksen koh-
teena olevasta ilmiöstä. (Fielding 2003, Ruusuvuori & Tiittula 2005.) Haastattelut 
voidaan jakaa kysymysten valmiuden ja sitovuuden mukaan strukturoituihin eli 
lomakehaastatteluihin ja strukturoimattomiin eli avoimiin haastatteluihin. Näiden 
väliin sijoittuu puolistrukturoitu haastattelu, jossa jokin haastattelun näkökohta on 
ennalta määrätty. Teemahaastattelu on tyypillinen puolistrukturoitu haastattelu, 
jossa käydään kunkin haastateltavan kanssa läpi samat teemat, mutta kysymysten 
muotoilu ja järjestys voivat vaihdella. (Hirsjärvi & Hurme 2001, Ruusuvuori & 
Tiittula 2005.)  

Haastattelu on aina haastattelijan ja haastateltavan välistä vuorovaikutusta. 
Huotelinin (1992, 46) mukaan haastattelu on elämäkerta-aineiston keruumenetel-
mänä sosiaalista vuorovaikutusta, jossa on tavoitteena kielellisten merkitysten 
välittäminen. Se, millainen vuorovaikutus haastattelijan ja haastateltavan välille 
syntyy, vaikuttaa ratkaisevasti siihen, millaiseksi tutkimusaineisto muodostuu 
(Ruusuvuori & Tiittula 2005, 10).  

Haastattelin tutkimukseen osallistuneita miehiä kutakin kaksi kertaa. Ensim-
mäisellä kerralla haastattelu oli temaattinen elämäkertahaastattelu, jossa haastatel-
tavat kertoivat, mitä terveys on heidän elämässään merkinnyt lapsuudesta tähän 
päivään. Haastattelua ohjasi väljä haastattelurunko (Liite 6), joten haastattelu 
noudatti puolistruktoitua menetelmää (Hirsjärvi & Hurme 2001). Tein toisen vai-
heen haastattelut kullekin haastateltavalle sen jälkeen, kun olin analysoinut koko 
ensimmäisen haastatteluvaiheen aineiston. Toinen haastattelu oli teemahaastatte-
lu, jossa haastatteluteemat pohjautuivat ensimmäisen vaiheen haastattelujen ana-
lysoinnin tuloksena syntyneisiin teemoihin. Teemahaastattelujen avulla täsmensin 
ja syvensin ensimmäisistä haastatteluista saatua tietoa. (esim. Polit & Beck 2006). 
Ensimmäisen vaiheen aineistonkeruun tein syksyllä 2005, elokuun ja lokakuun 
välisenä aikana ja toisen vaiheen haastattelut tammikuun ja toukokuun välisenä 
aikana vuonna 2006.  

Haastateltavat löytyivät varsin helposti. Valitsin haastateltavat lumipallovalin-
taa (snowball sampling) käyttäen. Tämä tarkoitti sitä, että tiedustelin eri puolilta 
Kainuuta olevasta tuttavapiiristäni, työyhteisöstäni, harrastuspiiristäni ja Kainuun 
kuntien työttömien yhdistyksistä tutkimuksen ryhmäkriteetit (36–56 vuotias mies, 
syntyperäinen kainuulainen, Kainuussa asuva) täyttäviä henkilöitä, ja henkilöiden 
yhteystiedot saatuani otin kuhunkin mahdolliseen haastateltavaan yhteyttä. (ks. 
Huotelin 1992, 53, Raunio 1999, 328–329.) Haastateltavat eivät siten olleet mi-
nun tuttaviani, vaan ihmisiä, joita tuttavani tai tuttavieni tuttavat tunsivat. 
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Tässä ensimmäisessä, puhelimitse tapahtuneessa yhteydenotossa kerroin ylei-
sesti tutkimuksesta ja tiedustelin henkilön halukkuutta osallistua tutkimukseen. 
Myönteisen vastauksen saatuani lähetin kullekin tutkimukseen osallistuvalle kir-
jallisen tiedotteen (Liite 4) tutkimuksesta joko kirjepostina tai sähköpostina. Tut-
kimustiedotteen lukemiseen annoin aikaa kaksi viikkoa, minkä jälkeen lähestyin 
uudelleen tutkittavia puhelimitse sopiakseni haastatteluajan. Tässä puhelinkeskus-
telussa tiedustelin, oliko tiedote tullut perille. Tiedotteet oli vastaanotettu, ja kukin 
miehistä kertoi puhelimessa ymmärtäneensä tutkimuksen tarkoituksen. Tässä 
vaiheessa yksi haastateltava karsiutui pois ilmoittaessaan, ettei täytä tutkimuksen 
kriteereitä. Hän ei ollut syntyperäinen kainuulainen, vaan oli asunut lapsuusvuo-
tensa Pohjois-Karjalassa. Toinen haastateltava jättäytyi pois tutkimuksesta siinä 
vaiheessa, kun oltiin sopimassa haastatteluaikaa. Syynä poisjääntiin oli perheessä 
tapahtunut tapaturmainen kuolemantapaus. Löysin molempien poisjääneen tilalle 
uudet, ryhmäkriteerit täyttävät henkilöt. 

Ensimmäisen vaiheen haastattelujen toteuttaminen 

Sovimme haastattelupaikan yhdessä kunkin haastateltavan kanssa. Tavoitteena oli 
löytää haastattelutilanteeseen rauhallinen ympäristö, missä mies pystyisi häiriin-
tymättä kertomaan oman tarinansa. (ks. Huotelin 1992, 50–51, Hirsjärvi & Hurme 
2001.) Tavoite toteutui jokaisessa haastattelutilanteessa. Haastatteluista kolme 
tein haastateltavien kotona, yhden haastateltavan työpaikalla ja kuusi kotonani. 
Yhdessä haastattelutilanteessa oli mukana myös haastateltavan vaimo. Tämä 
haastattelu tapahtui miehen kotona, jossa vaimo oli laittanut kahvit ja syötävää 
pöytään. Haastattelun alkuosa tapahtui meidän kaikkien kolmen kahvitellessa. 
Vaimon läsnäolo tilanteessa oli kaikin puolin luonteva. Keskustelulle oli ominais-
ta, että haastateltava ja hänen vaimonsa kertoivat yhdessä, toisiaan täydentäen 
miehen tarinaa. Yhteinen kertominen ilmenee seuraavasta katkelmasta, jossa pu-
hutaan miehen sydänoireista ja hakeutumisesta sairaalaan. 

T: No tuliko ne sitten yhtä äkkiä ne oereet vae tuota miten ne sitten, miten si-
nä huomasit? 

H: No sehän oli sen kahen vuojen aekana nehän oli ne rintakivut ja sitähän 

Vaimo: No sehän oli sitä että no onko se sitä että 

H: niin että eikae se vielä 
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Vaimo: vae onko se ihan sitten kun on tuo syöntihi aena vähän sitä sun tätä 
että, että vaekka ruokahi oli, niin jos siellä jottae oli kesken tuolla niin ei 
piässy syömään, että ne oli vähän sitten että johtuuko ne näestä ruuansula-
tusvaevoista ja kaekesta tämmösestä sitten, kun ahmii ruuan ja näen – van 
sittenhän se rupesi enemmän vaevaamaan ja tuota se oli kekrin pyhät ne oli 
just  

H: niin 

Vaimo: kun tuota sannoet, että nyt kyllä koskee niin kaoheesti 

H: se rupesi niin paljo kouristammaan että ihan oksennus sillon tuli ihan (9) 

Nauhoitin kaikki haastattelut, jotta voin myöhemmin kirjata tutkimusaineiston 
sanatarkasti ylös (Lee 2004, Alastalo 2005, 71). Talletin haastattelutilanteet Crea-
tive nomad MuVoTX -digitaaliselle soittimelle. Laite on pienikokoinen (6,5 cm × 
2.5 cm) ja äänetön. Minun ei tarvinnut huolehtia kasettien käsittelystä, sillä laite 
tallentaa äänen digitaalisesti. Laite mahdollisti haastateltavalle ja minulle täydelli-
sen keskittymisen tarinan kertomiseen ja kuuntelemiseen. Laite toimii yhdellä 
AAA-paristolla. Ennen varsinaista haastattelua keskustelimme haastateltavan 
kanssa yleisistä asioista, kuten syksyn säistä ja maailmanmenosta. Tavoitteenani 
oli tällä tavoin osaltaan luoda rentoa ja vapautunutta haastatteluilmapiiriä. (ks. 
Ruusuvuori & Tiittula 2005, 24.) Samaan tavoitteeseen liittyi myös se, että käytin 
puhuessani haastateltavien omaa kieltä, Kainuun murretta ja pyrin välttämään 
vierasperäisiä sanoja. (ks. Huotelin 1992, 50–51.) Tässä alkukeskustelussa tiedus-
telin vielä, onko tutkittavalla kysyttävää tutkimuksesta. Ensimmäisen haastattelun 
yhteydessä miehet myös allekirjoittivat suostumusasiakirjan (Liite 5). 

Kukin haastattelu kesti puolestatoista tunnista kahteen tuntiin. Tarinan kerto-
mista jäsensi haastattelutilanteessa antamani haastattelurunko (Liite 6), jonka 
pohjalta haastateltava sai kuvata omin sanoin elämänkulkuaan ja terveyden mer-
kitystä siinä. (ks. Huotelin 1992, 109, Komulainen 1998, 273–278.) Kerroin mie-
hille, että he voivat kertoa elämästään myös täysin vapaasti miettimättä tarinan 
kronologista etenemistä. Muutama haastateltava oli miettinyt etukäteen hyvinkin 
tarkasti elämänvaiheitaan terveyden näkökulmasta ja he kertoivat niistä ilman, 
että puutuin paljoakaan puheen kulkuun (ks. Liite 7). Jotkut haastateltavista halu-
sivat minun tekevän asiaan liittyviä kysymyksiä, jotta he ”puhuisivat oikeista 
asioista”. Roolini haastatteluiden etenemisessä oli olla neutraali kuuntelija (Hirs-
järvi & Hurme 2001, 97), sillä tavoitteena oli antaa haastateltaville mahdollisuus 
tuoda esille vapaasti heidän elämäntarinansa. 
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Haastattelutilanteet saattoivat olla hyvinkin koskettavia. Erityisen vaikuttava-
na koin haastattelun, jossa haastateltava kertoo jääneensä kuusivuotiaana äidittö-
mäksi. Äiti oli kuollut yllättäen suolentukkeumaan, minkä seurauksena haastatel-
tava jäi lapsuudessaan ilman äidin hoivaa. Haastateltavan isä alkoholisoitui sa-
moin kuin hänen kaksi vanhempaa veljeään. Kotioloja lapsuusvuosien aikana 
leimasivat näin ollen epävarmuus ja turvattomuus. 

H: Isällä oli vähän sitte, isällä oli se viina. Se viina tuli aeka voemakkaasti 
siihen mukkaan. Että se viina vei sitten miestä pitkään, ihan loppuun asti. Et-
tä se oli vähän siinä penskana ihan väärä paekka kasvaa siinä. Veljet oli va-
nahempie ja veljet kans rupesi dokaelee, että se oli semmosta tosi raohatonta 
aekoa se lapsuus siinä, että ei, ei siinä sillalaella (7) 

Istuimme kaikissa haastattelutilanteissa pöydän ääressä, siten että haastateltava 
istui vinosti minuun päin. Näin vältyttiin kuulustelunomaiselta asetelmalta, mutta 
luonteva katsekontakti minun ja haastateltavan välillä oli mahdollista. (ks. Hytti-
nen 1998, 30.) Digitaalinen äänentallennin oli pöydän keskellä, missä se pienenä 
ja äänettömänä ei häirinnyt haastattelun kulkua. Haastateltavat näyttivät suhtautu-
van hyvin luontevasti tallentimen läsnäoloon. Ainoastaan yksi haastateltavista 
kommentoi haastattelun tallentamista seuraavasti: 

H: Kun se tunnostaa tosiaanni, tässä vaiheessa tunnostaa, että minä hirveän 
huonosti lapsuutta muistan ja kouluikkää ja armeija-aekaahi, ja puhumatta 
sitten tosiaanni ni äitin ja isän saeraoksie ja tuommosie, niin tunnostaa, että 
yhtääkkie, näen kun kysytään ja kun sen tietää että se vielä mennee talteen 
tuonne. (6) 

Haastateltava harmitteli sitä, ettei ollut ehtinyt kunnolla paneutua lähettämääni 
kirjalliseen tiedotteeseen tutkimuksesta ja oli epävarma, osaako hän kertoa tutki-
muksen kannalta oleellisia asioita. Haastateltavat ottivat haastattelutilanteet tosis-
saan. He kertoivat valmistautuneensa haastatteluihin lukemalla saamansa tiedot-
teen, ja monet kokivat tutkimusaiheen olevan tärkeän. Monet myös kommentoivat 
tutkimustani toivoen, että se osaltaan edistäisi kainuulaisten miesten terveyttä. 
Jotkut haastateltavat halusivat keskustella kanssani aiheesta. Seuraavassa katkel-
massa on esimerkki tilanteesta, jossa korostui haastateltavan mielenkiinto tutki-
maani aihetta kohtaan. En voinut välttyä vertaamasta tätä kiinnostusta Konsta 
Pylkkäsen (Huovinen, 1987) intoon, kun hän Havukka-ahon ajattelijassa keskus-
telee ”lisenssien” kanssa.  
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H: No ootko sinä kartottanu tätä hommaa, millä paekkakunnalla on saera-
emmat ukot ja millä terveimmät? 

T: No mitä näetä tutkimuksie on niin tehty aekasemmin niin tuota Puolangal-
la on kaekkein saeraemmat. 

H: Sieltäkö löytyy? 

T: Sieltä löytyy. 

H: Kaekkein saeraemmat? 

T: Hmm 

H: Joo 

T: Ne sitten kuolee aekasemmin. 

H: Joo  

T: Niinku Kaenuun kunnista, että Puolangalla on kaekkein …oeskohan siitä 
pari vuotta aekaa siitä tutkimuksesta kun tuli ne tulokset. 

H: Joo joo joo 

T: Ja sittenhän se on mielenkiintosta kun tuota Suomessa nämä ruotsinkieliset 
rannikkoseuvvun alueet, siellähän on taas niinku kaekkein terveimmät … 

H: No mikä se on siinä sitten?   

T: Siihen on tutkijat löytäneet semmosen selityksen, että, tae mahollisen seli-
tyksen, että siellä on tämmönen yhteisöllisyys hyvin voemakas 

H: Elikkä ne on kiinteämpie 

T: Ne on kiinteämpie, siellä ei ehkä oo sitä kateutta eikä tämmöstä sitten 
(nauraa) 

H: (hymähtelee) niinku täällä 

T: Eli että ne pittää huolta toesistaan 

H: Elikkä onko se sitten pienempi se yhteisö sitten, niinku tiiviimpi on se  

T: Niin ja paljon on semmosta kanssakäömistä keskenään 

H: Hmm 

T: Että semmosen selityksen  
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H: Joo joo joo joo (10) 

Kunkin haastattelutilanteen lopettaminen vaatii sitä, että haastateltavaa valmistel-
laan tilanteen loppumiseen ja sovitaan, mitä jatkossa tapahtuu (Ruusuvuori & 
Tiittula 2005, 24). Kun näytti siltä, että haastateltavalla ei ole enää muuta kerrot-
tavaa, totesin haastattelun jo tuoneen tärkeitä asioita esille ja jos vielä tulee jotain 
kerrottavaa mieleen, voi rauhassa miettiä. Lisäksi kerroin, että minuun voi ottaa 
myöhemmin puhelimitse yhteyttä, jos haastateltavalla on aiheeseen jotain lisättä-
vää tai muuta kysyttävää tutkimuksesta. Haastattelun lopussa myös kiitin jokaista 
haastateltavaa tutkimukseen osallistumisesta.  

Litteroin koko haastatteluaineiston itse. Kirjoitin auki kunkin haastattelun sa-
nasta sanaan heti haastattelun jälkeen. Litteroinnin tarkkuudessa kiinnitin huo-
miota asiasisällön oikeellisuuteen siten, että en kääntänyt murteella puhuttua kiel-
tä yleiskieleksi. Ilmeitä, eleitä tai muuta non-verbaalista viestintää en huomionut 
aineistoa aukikirjoittaessani, sillä haastateltavat pystyivät ilmaisemaan itseään 
kielellisesti (vrt. Aaltonen 2005) eikä tutkimukseni tarkoituksena ollut vuorovai-
kutustilanteen analysoiminen (esim. Suoninen 2006, 107–109). Puheessa olevat 
pitkähköt tauot, naurahdukset ja äänen voimakkuuden nousun merkitsin litteroi-
tuun tekstiin. Aukikirjoittaminen oli työläs ja aikaa vievä vaihe. Yhden haastatte-
lun kirjoittaminen kesti kahdesta kolmeen työpäivään. Varmistin vielä kirjoitta-
mani tekstin oikeellisuuden siten, että kuuntelin litteroinnin jälkeen kertomuksen 
kokonaisuudessaan verraten kuulemaani kirjoittamaani tekstiin. Aloitin uuden 
haastattelun tekemisen vasta sen jälkeen, kun olin litteroinut edellisen haastatte-
lun.  

Toisen vaiheen haastattelujen toteuttaminen 

Toisen vaiheen haastatteluista kaksi tapahtui haastateltavien kotona, yksi haasta-
teltavan työpaikalla ja seitsemän kotonani. Samoin kuin ensimmäisellä kerralla, 
jokaisessa haastattelutilanteessa toteutui rauhallinen ja kiireetön ilmapiiri. Toisen 
kierroksen haastattelut kestivät puolestatoista tunnista kahteen tuntiin. Valmistau-
duin toisiin haastatteluihin lukemalla kunkin haastateltavan ensimmäisen litte-
roidun haastattelun ja merkitsemällä siihen asioita, joita halusin vielä erikseen 
kysyä haastateltavalta. Annoin litteroidun haastattelun toisen haastattelun alussa 
kullekin haastateltavalle luettavaksi. Näin haastateltava saattoi palauttaa mieleen 
niitä asioita, joita edellisellä kerralla oli puhuttu. Kerroin myös haastateltaville 
tässä yhteydessä, miten olin analysoinut ensimmäistä haastatteluaineistoa ja näy-
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tin analyysin tuloksena syntyneen kuvion, joka oli koko tämän toisen haastattelun 
ajan esillä ohjaamassa keskustelua.  

Haastattelutilanteet etenivät siten, että kävimme läpi haastateltavan kanssa 
teema-alueita kuvaavaa kuviota (Kuvio 6 s. 88). Totesimme tietystä teema-
alueesta jo puhutun edellisellä kerralla, mutta kysyin vielä jokaisessa haastattelus-
sa, haluaisiko haastateltava lisätä aikaisemmin kertomaansa jotakin. Näin aikai-
semmin puheeksi tulleet asiat täydentyivät tällä toisella haastattelukerralla. Toisen 
vaiheen haastattelussa tuli monelle haastateltavalle sisällöllisesti uusia teemoja 
verrattuna ensimmäiseen haastatteluun. Esimerkiksi elämänkatsomukseen ja mie-
henä olemiseen liittyvistä asioista puhuttiin tässä toisessa haastattelussa ensim-
mäisen kerran. Toisen vaiheen haastattelussa esitin haastateltaville myös joitakin 
haastateltavan ensimmäiseen haastatteluun liittyviä täsmentäviä kysymyksiä.  

5.2 Aineiston analysointi  

Haastattelujen ja niiden aukikirjoittamisen tuloksena sain tutkimusaineistoksi 290 
sivua litteroitua tekstiä rivivälillä yksi kirjoitettuna. Miehet puhuivat haastatte-
luissa paitsi omasta elämästään, myös paljon isistään, äideistään ja lähipiiriissä 
vaikuttaneista sukulaisista ja muista ihmisistä. Miesten puhe oli runsassanaista ja 
luontevaa, minkä seurauksena tutkimusaineistosta muodostui sekä sisällöllisesti 
että kielellisesti rikas (Liite 7) ja aineistoa oli mahdollista analysoida moniulottei-
sesti. Analysoin tutkimusaineiston kolmessa vaiheessa: induktiivisella eli aineisto-
lähtöisellä analyysillä, deduktiivisella eli teemoihin pohjautuvalla analyysillä ja 
retorisella analyysillä. Analysoidessani aineistoa lähestyin sitä tutkittavan ilmiön 
eli terveyskäyttäytymisen kautta. En analysoinut yksittäisen haastateltavan kerto-
musta kokonaisuutena, kuten perinteisessä elämäkertatutkimuksessa tehdään 
(esim. Roos 1987, Miller 2000), vaan keskityin tarkastelemaan näitä kaikkia haas-
tatteluja yhtenä kokonaisuutena tietyn teeman kautta (esim. Hoikkala 1993, Gran-
felt 1998), joka tässä tutkimuksessa oli terveys.  

Taulukossa 2 on yhteenveto tutkimusaineiston keruun etenemisestä ja aineis-
ton analyysistä.  
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Taulukko 2. Tutkimuksen kaksivaiheinen aineistonkeruu ja kolmivaiheinen analyysi. 

Aineistonkeruumenetelmä ja 

aineistonkeruun ajankohta 

Aineisto Näkökulma ja 

lukutapa 

Analyysitapa Analyysin tulos 

I vaihe:  

Temaattinen 

elämäkertahaastattelu 

Syksy 2005 

151 sivua 

litteroitua 

tekstiä 

Faktanäkökulma 

Realistinen 

lukutapa 

Aineistolähtöinen 

analyysi 

Kainuulaisten 

miesten 

terveyskäyttäytymistä 

kuvailevat teemat 

(ohjaavat II vaiheen 

teemahaastattelua) 

 

II vaihe: 

Teemahaastattelut 

Kevät 2006 

139 sivua 

litteroitua 

tekstiä 

Faktanäkökulma 

Realistinen 

lukutapa 

Teemoihin 

pohjautuva 

analyysi 

Kainuulaisten 

miesten 

terveyskäyttäytymistä 

kuvailevat, 

täydentyneet teemat 

 

III vaihe: 

I vaiheen ja II vaiheen 

aineistot yhdistetty 

Kesä 2007 

290 sivua 

litteroitua 

tekstiä 

Näytenäkökulma 

Retorinen lukutapa

Retorinen analyysi Kainuulaisten 

miesten 

terveyskäyttäytymistä 

kuvailevat, 

rikastuneet teemat 

Aineistolähtöisen analyysin ja teemoihin pohjautuvan analyysin tekeminen nou-
dattivat teknisesti sisällönanalyysin periaatteita. Sisällönanalyysi on systemaatti-
nen menetelmä, jonka avulla laadullista aineistoa, kuten tekstejä ja haastatteluai-
neistoja voidaan analysoida objektiivisesti. Siinä tutkimusaineistosta pyritään 
rakentamaan sellaisia malleja, jotka esittävät tutkittavaa ilmiötä tiivistetyssä muo-
dossa ja joiden avulla tutkittava ilmiö voidaan käsitteellistää. (Burns & Grove 
2001, Polit & Hungler 2001, Lauri & Kyngäs 2005.) Sisällönanalyysiä voidaan 
tehdä joko induktiivisesti (Gillis & Jackson 2002), jossa analyysin tekemistä oh-
jaa tutkimusaineisto, tai deduktiivisesti, jolloin aikaisempaan tietoon perustuva 
joko analyysirunko tai kehikko (Cavanagh 1997) tai teemat (Patton 1990) ohjaa-
vat analyysin tekemistä.  

Retoriikka käsitteenä tarkoittaa sekä analyyttistä tutkimusotetta että prag-
maattista taitoa, puheoppia (Gill & Whedbee 1997). Antiikin aikana Kreikassa, 
erityisesti Aristoteles ja Roomassa Cicero korostivat retoriikan merkitystä puhe-
taitona. Aristoteleen määritelmän mukaan "retoriikka on kyky havaita kunkin 
asian yhteydessä vakuuttava". Aristoteles erotti kolme tekijää, jotka saavat aikaan 
puheen vakuuttavuuden: itse puhe ja sen loogiset argumentit (logos), puhujan 
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oma luonne (ethos), sekä puhujan mielentila tai tunteiden ilmaisu ja kuulijoiden 
tunteisiin vetoaminen (pathos). (Aristoteles 1997.) Uudella ajalla, lähinnä valis-
tusfilosofien vaikutuksesta retoriikkaan suhtauduttiin penseästi, kunnes 1960-
luvulla alkoi retoriikan uusi tuleminen, ja se sai jalansijaa monilla eri tieteenaloil-
la. Tämä uusi retoriikka nojautuu lähinnä argumentaatioteoriaan (Perelman 1996) 
ja argumentoinnin tekniikoiden erittelyyn. (Summa 1995, 72–84.)  

Tässä tutkimuksessa retoriikkalla ei tarkoiteta kaunopuheisuutta, vaan ym-
märrän retoriikan kielen ominaisuutena, joka on läsnä kaikessa kielenkäytössä 
(Perelman 1996, Palonen ja Summa 1996) ja siten myös arkisissa puhetilanteissa 
(Antaki 1994, 139). Retorista analyysiä voidaan tehdä eri tavoilla, riippuen siitä, 
mihin kielenkäytön tasoon huomio kiinnitetään. Analyysissä voidaan erottaa pu-
heiden tai esitysten retoriikka, trooppien tai kielikuvien retoriikka ja argumen-
toinnin retoriikka. (Palonen & Summa 1996, 10.) Argumentoinnin retoriikassa 
keskitytään tarkastelemaan niitä keinoja, joilla erilaisia väitteitä tehdään uskotta-
viksi ja synnytetään sitoutumista niihin (Perelman 1996). Retorinen analyysi tässä 
tutkimuksessa on argumentoinnin tutkimista eli tarkastelun kohteena ovat ne va-
kuuttamisen keinot, joita miehet käyttävät terveyskäyttäytymisestä puhuessaan.  

5.2.1 Teemojen etsiminen aineistolähtöisellä analyysillä 

Ensimmäisen vaiheen aineiston analyysissä tavoitteeni oli löytää haastatteluai-
neistosta teemoja, jotka liittyvät sisällöllisesti miesten terveyskäyttäytymiseen ja 
terveyspalveluihin suhtautumiseen. Lähestyin tutkimusaineistoa faktanäkökul-
masta (Alasuutari 1999, 90–91) ja käytin realistista lukutapaa (Hyvärinen 1998, 
313–314, Miller 2000), sillä mielenkiintoni kohdistui siihen, mitä haastateltavat 
puhuvat terveydestä ja terveyskäyttäytymisestä. Teknisesti analysoin aineiston 
käyttämällä induktiivista tutkimusaineiston analyysimenetelmää (ks. esim Dey 
1993, Kyngäs & Vanhanen 1999, Gillis & Jackson 2002). 

Aloitin teemojen etsimisen lukemalla aineiston useaan kertaan läpi. Laajuu-
deltaan aineisto oli 153 sivua rivivälillä yksi kirjoitettuna. Koska olin itse tehnyt 
haastattelut ja litteroinut tekstin, helpotti se kokonaiskuvan hahmottumista aineis-
tosta. Tarkoituksenani oli etsiä ydinasiaa miesten puheesta. Kun olin lukenut koko 
aineiston useaan kertaan, ryhdyin sen jälkeen lukemaan aineistoa tehden sille 
kysymyksiä: mitä miehet puhuvat terveydestä, mitä miehet puhuvat terveyden 
merkityksestä ja mitä miehet puhuvat terveyskäyttäytymisestä ja terveyspalveluis-
ta. Tällä tavalla tutkimuksen kolme ensimmäistä tutkimuskysymystä ohjasivat 
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aineiston lukemista. Merkitsin edellä mainittuja asioita sisältävät ajatuskokonai-
suudet eli ilmaisut litteroituun tekstiin alleviivaamalla ne.  

Kun olin käynyt koko aineiston tällä tavalla läpi, siirsin alleviivaamani koh-
dat eli tutkimuskysymyksiä koskevat ilmaisut omaksi tiedostokseen Wordin teks-
tinkäsittelyohjelmaan. Merkitsin numerokoodilla kunkin alkuperäisestä aineistos-
ta irrottamani ajatuskokonaisuuden. Ensimmäisestä haastattelusta poimimani 
ilmaisut koodasin numerolla yksi, toisesta haastattelusta numerolla kaksi ja niin 
edelleen. Näin ollen pystyin myöhemmin palaamaan alkuperäiseen haastatteluun, 
jossa ajatuskokonaisuus ilmenee. Tämä ajatuskokonaisuuksia sisältämä tiedosto 
muodostui 54 sivuiseksi rivivälillä yksi kirjoitettuna. Tarkistin vielä koodaamani 
aineiston asiasisällön vastaavan koko alkuperäistä aineistoa lukemalla nämä mo-
lemmat aineistot rinnakkain.  

Seuraavaksi ryhdyin pelkistämään tässä 54 sivuisessa aineistossa olleita aja-
tuskokonaisuuksia. Luin kunkin alkuperäisestä aineistosta irrottamani ajatusko-
konaisuuden ja annoin sille sen sisältöä kuvaavan nimen. Seuraavasta ajatuskoko-
naisuudesta ”Syötiin aika paljon niinku omasta pellosta niin sillonhan se oli taval-
laan niinku semmosta terveellistä (1).” muodostin pelkistetyn ilmauksen ”Syötiin 
terveellistä ruokaa omasta pellosta”. Samoin ajatuskokonaisuus, ”Kun me oltiin 
80-luvulla yläasteella, niin se ruoka oli suorastaan sanoen kamalaa. Ja sitten kun 
vielä oli se pakkosyötön maku, että jos ei ottanu kaikkea niin se piti hakkea, vaik-
ka sitä ei pystyny syömään. (1)” pelkistyi muotoon ”Koulussa oli pakko syödä 
kaikkea.” Kun olin pelkistänyt koko aineiston, siirsin pelkistetyt ilmaukset omak-
si tiedostokseen. Tämän tiedoston laajuus oli 21 sivua sisältäen 520 pelkistettyä 
ilmausta.  

Tämän jälkeen ryhmittelin pelkistetyt ilmaukset. Pelkistettyjä ilmauksia lu-
kiessani selkiytyi ajatus ryhmitellä aineisto haastattelurungon teemojen mukaises-
ti siten, että lapsuuteen, kouluikään, armeija-aikaan ja työikään kuuluvat ilmauk-
set muodostavat oman ryhmänsä. Käytin ryhmittelyssä näin ollen myös deduktii-
vista otetta (esim. Patton 1990, Kyngäs & Vanhanen 1999). Näiden lisäksi aineis-
tosta nousivat omiksi ryhmikseen ilmaisut, jotka nimesin seuraaviin teemoihin: 
kokemukset terveyspalveluista, perhe- ja lähiyhteisö, kainuulainen elinympäristö, 
elämänasenne ja katsomus, miehenä oleminen sekä käsitys terveydestä. Samoin 
aineistoa lukiessa, selkiytyi käsitteen ”terveyskäyttäytyminen” suhde edellä ole-
viin teemoihin. Lapsuuden koti, koulu, armeija, työyhteisö, perhe- ja lähiyhteisö, 
kainuulainen elinympäristö, yksilön kokemukset terveyspalveluista, elämänasen-
ne ja katsomus, miehenä oleminen ja käsitys terveydestä ovat asioita tai teemoja, 
jotka ovat kainuulaisten miesten terveyskäyttäytymisen taustalla (Kuvio 6).  
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Kuvio 6. Ensimmäisen vaiheen analyysissä syntyneet ja toisen vaiheen haastattelua 
ohjaavat teemat. 

Kun pelkistetyt ilmaukset (520 kpl) olivat löytäneet oman teemansa, ryhdyin 
etsimään kunkin teeman alla olevista pelkistetyistä ilmauksista erilaisuuksia ja 
yhtäläisyyksiä. Tavoitteeni tässä oli muodostaa teemojen alle alateemoja, jotka 
kuvaavat tarkemmin teeman sisältöä. Yhdistin samaa tarkoittavat ilmaisut samaan 
ryhmään ja annoin ryhmälle sen sisältöä kuvaavan nimen. Muodostin siis pelkis-
tetyistä ilmauksista alateemoja induktiivisesti, tulkintaani hyväksikäyttäen. Tämä 
tarkoitti käytännössä sitä, että pohdin, mitkä asiat voidaan yhdistää samaan ryh-
mään ja mitä asioita ei voida yhdistää. Näin tähän vaiheeseen liittyi jo aineiston 
käsitteellistämistä eli abstrahointia. 

Liitteessä 8 olen kuvannut ensimmäisen vaiheen analyysissä muodostuneet 
alateemat ja liitteessä 9, kuinka teeman Armeija alateemat syntyivät alkuperäisistä 
lausumista pelkistettyjen ilmausten määrittelemisen ja ryhmittelyn kautta. 
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5.2.2 Teemojen sisällön täydentäminen teemoihin pohjautuvalla 
analyysillä 

Toisen vaiheen haastatteluista kertyi litteroitua aineistoa 139 sivua rivivälillä yksi 
kirjoitettuna. Tässä toisen vaiheen analyysissä, samoin kuin ensimmäisessä, lä-
hestyin aineistoa faktanäkökulmasta ja käytin realistista lukutapaa. Hain vastauk-
sia edelleen tutkimuksen kolmeen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. Tekni-
sesti analysoin tämän aineiston deduktiivisen sisällönanalyysin periaatteita muka-
ellen, jolloin aineisto analysoidaan valmiin analyysikehikon avulla (ks. esim. 
Patton 1990, Cavanagh 1997). Analyysiä ohjasivat teemat, jotka olivat syntyneet 
ensimmäisen vaiheen haastatteluaineiston aineistolähtöisen analyysin tuloksena 
(Kuvio 6, s. 88). Toisen vaiheen analyysin tavoitteena oli täydentää sisällöllisesti 
ensimmäisen vaiheen analyysissä syntyneitä teemoja. 

Etenin analyysissä aluksi samoin kuin ensimmäisen vaiheen analyysin teke-
misessäkin. Luin aineiston ensin useaan kertaan läpi saadakseni siitä kokonaisku-
van. Kun olin lukenut koko aineiston useaan kertaan, ryhdyin lukemaan aineistoa 
tehden sille kysymyksiä: mitä miehet puhuvat terveydestä, mitä miehet puhuvat 
terveyden merkityksestä ja mitä miehet puhuvat terveyskäyttäytymisestä ja ter-
veyspalveluista. Sen jälkeen ryhdyin etsimään kuhunkin eri teemaan (Kuvio 6) 
sisältyviä ajatuskokonaisuuksia eli lausumia miesten haastatteluista. Alleviivasin 
nämä ajatuskokonaisuudet litteroituun tekstiin ja merkitsin sivun marginaaliin, 
mihin teemaan kukin lausuma sisältyi. Seuraavassa on näyte haastattelukatkel-
masta, jonka tulkitsin kuuluvaksi ensimmäiseen teema-alueeseen eli lapsuuden 
kotiin.  

T: ja että ruoka oli niinku hyvvää (nauraa) että sokeria ja rasvaa 

H: no näenhän se oli että tuota niin. Just tuli yks päevä mieleen siitä, tuota 
niin, ei tähän liittyen ollenkaan mutta niin muuten että, ennenhän sitä kotona 
tehtiin sitä läski, läskitirriä. Muistan kun paestinpannulla ne tirriä paesto ja 
siinä kans leipää kastettiin ja muuta 

T: niin, käristykseksi sanottiin meillä  

H: niin no joo, tae mikä se nyt olikaan niin tuota ei semmosta ees tulisi mie-
leenkään, että tänä päevänä tekisi (6) 

Seuraavan lausuman tulkitsin liittyvän armeija-teemaan. 

T: justiisa, ja sinä kävit siellä armeijassa sitten lääkärillä 
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H: (naurahtaa) kävin kävin siellä, voe että siellä oli vaekka mitä kuule. Kuu-
meita nostettiin sillä tavalla että kaenaloon laetettiin nuita kuumia rättejä ja 
sinne mittari. Kun minä en yhtää tykänny tuolla metässäki ryömiä enkä nuita, 
kyllä minä ammuntaraalla tykkäsin ampua, ei siinä mittää. Tuommosellaki 
leirillä, hyvällä leirillä olla niin kyllä kae siellä van, siitä minä joutavanpä-
eväsestä konttaamisia tuolla metässä niin minä en kyllä niitä oekein minnää. 
Van minä, se on niin vaekee sannoo siihen niinku sen lääkärinki kuka siellä 
nyt oli aena lääkärinä, että onko nyt kippee vae ei. Jos kuumetta, jos kuume-
mittari näöttää kuumetta niin minkä sille tekköö. Parraimmilla oli omat mit-
tarit valamiissa kuumeessa.(3) 

Kun olin käynyt koko aineiston näin läpi, siirsin alleviivaamani kohdat eli eri 
teemoja koskevat ajatuskokonaisuudet omaksi tiedostokseen Wordin tekstinkäsit-
telyohjelmaan. Merkitsin haastateltavan haastattelujärjestystä kuvaavan numeron 
kunkin alkuperäisestä aineistosta irrottamani ajatuskokonaisuuden loppuun. Tätä 
aineistoa kertyi 33 sivua. Tämän jälkeen pelkistin kunkin lausuman sisältävän 
asiakokonaisuuden lyhyempään muotoon. Yllä olevista haastattelukatkelmista 
ensimmäinen pelkistyi muotoon ”Lapsuuden kotona tehtiin läskitirriä, tänäpäivä-
nä se ei tulisi mieleenkään (6)” ja toinen ”Tekeydyin sairaaksi välttääkseni epä-
miellyttävät metsäkeikat. (3)” 

Siirsin näin kertyneet pelkistetyt ilmaukset, joita oli 131 kappaletta, taas 
omaksi tiedostokseen. Teema-alueiden sisällä tein vielä myös pelkistettyjen ilma-
usten ryhmittelyä ja yhdistämistä. Yllä oleva ilmaus ”Lapsuuden kotona tehtiin 
läskitirriä, tänäpäivänä se ei tulisi mieleenkään (6)” sisältyi ryhmään ”Lapsuuden 
kotona ruoka oli epäterveellistä”. Tämä pelkistetty ilmaus sisältyi alateemaan, 
joka sai nimen ”Ruoka toisaalta terveellistä, toisaalta epäterveellistä (marjat, kas-
vikset, käristys, runsaasti rasvaa).”  

Liitteessä 10 näkyvät toisen analyysin tuloksena täydentyneet alateemat. Olen 
merkinnyt kuvioon kursivoidulla tekstillä ne asiat, jotka tulivat uusina asioina 
esille toisen vaiheen analyysissä verrattuna ensimmäisen vaiheen analyysin tulok-
sena syntyneisiin alateemoihin. 

5.2.3 Teemojen sisällön rikastaminen retorisella analyysillä  

Kolmannen vaiheen analyysissä analysoin ensimmäisen ja toisen vaiheen haastat-
teluaineistot yhdistettynä. Tätä materiaalia oli yhteensä 290 sivua. Mielenkiintoni 
tässä analyysissä kohdistui yksinomaan siihen, miten miehet puhuvat eikä siihen, 
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mitä he puhuvat terveyteen liittyvistä asioista (ks. Alasuutari 1999, 114–115). 
Hain aineistosta vastauksia tutkimuskysymykseen neljä eli millä tavalla miehet 
puheessaan perustelevat terveyskäyttäytymistään. Tavoitteenani oli retorisen ana-
lyysin avulla rikastaa sisällöllisesti tutkimuksen ensimmäisen ja toisen vaiheen 
analyysin tuloksena muodostuneita teemoja. Keskityin analyysissä tarkastelemaan 
argumentoinnin retoriikkaa (Perelman 1996, Jokinen 2006). 

Aloitin retorisen analyysin tekemisen siten, että luin koko tutkimusaineiston 
useaan kertaan taas uudelleen läpi saadakseni aineistosta kokonaiskuvan ja alus-
tavan käsityksen siitä, millä tavalla miehet puhuvat terveyskäyttäytymisestään. 
Aineisto oli hyvin rikasta ja se olisi houkutellut kokeilemaan myös muita aineis-
toa näytenäkökulmasta lähestyviä lukutapoja (ks. Hyvärinen 1998, 314–315). 
Etenin kuitenkin tutkimuskysymykseni mukaisesti ja keskityin retoriseen analyy-
siin, jonka avulla tarkastelin sitä, kuinka miesten puhe on rakentunut argumenta-
tiivisesti.  

Argumentaatiota voidaan toteuttaa puheessa monin erilaisin retorisin keinoin 
(Perelman 1996), ja se voi olla joko hyökkäävää tai puolustavaa (Potter 1996a). 
Hyökkäävässä retoriikassa vahingoitetaan vasta-argumenttia ja puolustavassa 
retoriikassa, omaa asemaa vahvistetaan siten, että sitä ei päästä vahingoittamaan. 
Jokinen (2006, 126–157) on eritellyt Potterin (1996a) teoksen ja empiiristen tut-
kimusten pohjalta 14 erilaista puolustavaa retoriikkaa edustavaa keinoa eli strate-
giaa, joilla kuulijaa pyritään vakuuttamaan oman argumenttinsa pätevyydestä. 
Seuraavissa taulukoissa vasemman puoleisilla sarakkeilla ovat retoriset keinot, 
jotka on jaoteltu koskevaksi joko argumentin esittäjää (Taulukko 3a) tai esitettyä 
argumenttia (Taulukko 3b) ja taulukon oikeanpuoleisilla sarakkeilla on kuvattu 
kunkin keinon ominaispiirteisiin liittyviä vakuuttamisen mekanismeja. 

Taulukko 3a. Retorisen analyysin analyysikehikko (ks. Jokinen 2006, 132–157). 

Argumentin esittäjän luonteeseen liittyvät retoriset 

keinot 

Vakuuttamisen mekanismi 

Etäännyttäminen omista intresseistä Kuulijalle/lukijalle tulee vaikutelma, että argumentin 

esittäjä ei aja omaa etuaan 

Puhujakategorioilla oikeuttaminen Tietyt kategoriat ovat muita pätevämpiä Esim. 

professori, lääkäri, presidentti 

Liittoutumisasteen säätely Puhujan suhde esittämäänsä väitteeseen, 

sitoutuuko vai etäänyttääkö itsensä siitä 

Konsensuksella tai asiantuntijan lausunnolla 

vakuuttaminen 

Esitetään useiden eri tahojen allekirjoittavan 

väitteen 
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Taulukko 3b. Retorisen analyysin analyysikehikko (ks. Jokinen 2006, 132–157). 

Esitettyyn argumenttiin liittyvät retoriset keinot Vakuuttamisen mekanismi 

Toimijuuden kadottaminen Toimijan rooli ja vastuu asioiden kulusta syrjäytyy 

Asiat tapahtuvat ilman oman toiminnan vaikutusta 

Kategorisointi Väite luokitellaan kuuluvksi tiettyyn kategoriaan, 

jonka ominaispiirteet ovat yleisesti tiedossa. Esim. 

työttömät, asunnottomat 

Yksityiskohdilla ja narratiiveilla vakuuttaminen Kuulija/lukija saadaan mukaan tarinan sisään, 

näkijäksi ja kokijaksi 

Numeerinen ja ei-numeerinen määrällistäminen Luvut ja prosentit näyttävät/kuulostavat 

vakuuttavilta 

Metaforien käyttö Tekee uuden asian ymmärrettäväksi liittämällä 

siihen merkityksiä jostain aiemmin tutusta asiasta 

Ääri-ilmaisujen käyttäminen Korostetaan piirteitä, joita kuvauksen kohteena 

olevaan asiaan halutaan liittää 

Kolmen lista Vahvistaa vaikutelmaa toiminnan 

säännönmukaisuudesta 

Kontrasti Kuulija/lukija vakuutetaan vastakohtien käytöllä 

Toisto ja tautologia Toisen henkilön esittämiä argumentteja sidotaan 

oman argumentaation osaksi 

Mahdolliselta vasta-argumentilta suojautuminen Oma argumentti suojataan etukäteen vasta-

argumentilta 

Edellä olevat kehikot toimivat retorisen analyysin runkona, joihoin deduktiivista 
analyysiä (ks. Patton 1990) mukaellen etsin haastatteluaineistosta sisällöllisesti 
sopivia lausumia. Merkitsin nämä lausumat litteroidun tekstin marginaaliin.  
Retoriset keinot voivat aineistossa kietoutua toisiinsa, eivätkä ne välttämättä 
esiinny itsenäisinä, jolloin niitä voi olla vaikea tunnistaa (ks. Antaki 1994). Tässä 
aineistossa jotkut lausumat sisälsivät useamman kuin yhden retorisen strategian. 
Seuraavan katkelman lausuman tulkitsin sisältävän sekä ääri-ilmaisun käytön että 
numeerisen määrällistämisen vakuuttamisen keinona. Ääri-ilmaisu puheessa on 
termi ”oo ikinä ollu” ja numeerinen määrällistäminen näkyy siinä, kun haastatel-
tava kuvaa, ettei ole armeijassa ollessaan sairaaksi tekeytymällä yrittänyt saada 
vapautusta palveluksesta. Hän vakuuttaa olleensa vain yhden kerran sotilassairaa-
lassa. 

Niin, ei minulla aenakkaa semmosta oo ikinä ollu. Että oli porukassa oli 
semmosie, oli semmosie, mutta en mä niinku. Siellä kun oltiin niin sitä oltiin 
sitten, en mää sen kummemmin että. Yhesti, hetkinen (…) yhesti oon ollu soti-
lassaeraalassa. (4) 
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Toisessa esimerkissä tulkitsin lausuman sisältävän ääri-ilmaisun käytön retorisena 
keinona. Siinä haastateltava käyttää ilmaisua ”en ole ikinä edes ajatellut”, kun hän 
kuvaa sitä kuinka nuoruusiässä terveysasiat eivät kiinnostaneet häntä.  

Ei tosiaan siihen maaliman aekaan niin ei, minä en oo niinku ikinä sillae aja-
tellu ees terveyttä. Mutta nytten kun ikää tullee ja omia lapsia, niin sitten sitä 
kaotta on tullu niinku enämpi …(5) 

Erittely retorisista strategioista vakuuttamisen keinona pohjautuu diskurs-
sianalyyttiseen tutkimukseen (Jokinen ym. 2006, 18–19), jossa on olennaista 
tarkastella ja tulkita retorisia strategioita osana kielenkäyttöä. Tällöin voidaan 
huomioida sitä, mitä näiden retoristen strategioiden käytöllä kielenkäytössä saa-
daan aikaan. Näin ollen diskurssianalyyttisessä retoriikan tutkimuksessa korostuu 
tutkijan rooli aktiivisena tulkitsijana (esim. Parker 1992), ja siksi tutkijan on tär-
keää tuoda esille oma osuutensa eli positionsa aineiston tulkinnassa. Keskeisimpiä 
tutkijapositioita ovat asianajaja, tulkitsija ja analysoija. Asianajajan positiossa 
tavoitteena on pyrkimys jonkun tietyn päämäärän saavuttaminen, ja tulkitsijan 
positiossa on keskeistä aineiston ja tutkijan välinen vuorovaikutuksellisuus. (Juhi-
la 2006.) Tässä tutkimuksessa oma roolini on analysoijan positio, sillä pitäydyn 
analyysiä tehdessäni yksinomaan aineistoon. (ks. Potter 1996b, ks. myös Niemi 
ym. 2006, 84–85.)  

Analyysin tuloksia esittäessäni keskityn kuvaamaan sitä, minkälaisia retorisia 
keinoja haastattelemani miehet puheessaan käyttävät perustellessaan terveyskäyt-
täytymistään. Retorisen analyysin tarkoitus on tässä tutkimuksessa täydentää ja 
rikastaa ensimmäisen ja toisen vaiheen analyysin tuloksena syntyneiden teemojen 
sisältöä kuvaamalla sitä, miten miehet puhuvat terveyskäyttäytymisestään. Reto-
risten keinojen analysointi tutkimusaineistossa saa merkityksensä vasta osana 
laajempaa tutkimustehtävää. Se on yksi keino, jonka avulla voidaan tutkimuksel-
lisesti lisätä ymmärrystä siitä, miten monin eri tavoin kielenkäyttö on rakentamas-
sa sosiaalista todellisuutta. (Jokinen 2006, 131,156.) 
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6 Tulokset 

Esitän tässä luvussa tutkimuksen kolmivaiheisen analyysin tulokset tutkimusky-
symyksittäin. Analyysin tuloksia esittäessäni yhdistän ensimmäisen tutkimusky-
symyksen tutkimuksen toiseen ja kolmanteen tutkimuskysymykseen, sillä en-
simmäisen tutkimuskysymykseen sisältyvä teema, terveyden merkitys, kuuluu 
sisällöllisesti myös tutkimuksen toiseen ja kolmanteen kysymykseen.  

Tässä luvussa esitetyt tulokset kertovat yksinomaan tutkimusaineistossa 
esiintulleista asioista enkä liitä enkä vertaa analyysin tuloksia vielä aikaisempaan 
tutkimustietoon. Analyysin tulokset yhdistän olemassa olevaan tutkimustietoon ja 
tutkimuksen kulttuuriseen viitekehykseen tämän raportin pohdintaosassa, jolloin 
analyysin tulosten viittaaminen muuhun tutkimukseen liittää ne yleisempään tie-
teelliseen arviointiin. Tällöin analyysin tuloksista muodostuu tutkimuksen tulok-
set. (ks. Alasuutari 1999, 77–78, myös Salonen 2001.) Näin ollen tässä tutkimuk-
sessa termillä analyysin tulokset viittaan yksinomaan tutkimusaineistosta esiin 
tulleisiin tuloksiin. Termillä, tutkimuksen tulokset tarkoitan niitä tuloksia, jotka 
ovat muodostuneet prosessissa, jossa olen yhdistänyt analyysin tulokset tutkimuk-
sen teoreettisiin lähtökohtiin ja tutkimuksen viitekehykseen. 

6.1 Terveyskäsitys ja terveyskäyttäytyminen elämänkulun aikana 

Haastateltavat miehet määrittelevät terveyden kokonaisvaltaiseksi hyvinvoinniksi. 
Terveys ei heidän mielestään ole vain fyysinen ominaisuus, vaan siihen liittyy 
yhtä tärkeänä psyykkinen ulottuvuus. Terveyden määritelmiin liittyy lisäksi toi-
mintakyvyn käsite samoin kuin sosiaalinen ulottuvuus. Nämä kaikki terveyden eri 
alueet tulevat esille seuraavassa katkelmassa, jossa haastateltava kertoo mitä ter-
veys hänen mielestään on. 

”Eikö se terveys käötännössä voes ajatella että se on niinku tuommosta hen-
kistä ja fyysistä hyvinvoentia, että voe hyvin niin fyysisesti kuin henkisesti. 
Tasapaenossa asioeden kansa ja ihmisten kanssa ja tekemisten kanssa ja mie-
lenraoha ja tuota myös sitten fyysiseltä puolelta, että fysiikka ei tee rasitteita 
toeminnalle.”(6) 

Monessa kertomuksessa tulee esille se, että terveyden merkityksen ymmärtää 
vasta sitten, kun itselle on tullut sairauksia ja ikää. Nuorempana ja terveenä olles-
sa terveyttä ei osaa arvostaa. Liitteessä 11 on kuvattu miesten tässä tutkimuksessa 
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esille tuomat terveyskäsitykset ja miten ne ilmenevät miesten elämänkulun aika-
na. 

Terveyskäyttäytymiseen liittyvälle puheelle on ominaista, että lähes jokainen 
haastateltavista puhuu tarinoissaan ensimmäisenä ja eniten ruoasta ja ruokavalion 
terveellisyydestä tai epäterveellisyydestä. Ruoan lisäksi miehet puhuvat myös 
liikunnasta, alkoholista, tupakasta ja jonkun verran harrastuksista ja levosta. Ter-
veyskäyttäytymiseen liittyen todetaan, että terveystottumusten pysyvä muuttami-
nen on vaikeaa eikä terveenä ollessa tule panostettua ennaltaehkäisyyn. Miehet 
kokevat myös, että omaan terveyteensä voi vaikuttaa itse ja siihen pitääkin vaikut-
taa.  

Yhteistä kertomuksissa lapsuudesta on se, että terveyttä ei lapsuuden kotona 
korostettu. Siitä ei erikseen puhuttu eikä sitä tiedostettu: elettiin vaan ja oltiin. 
Miehet eivät ole saaneet lapsuuden kotona terveysvalistusta. Kotona ei puhuttu 
terveydestä eikä sairauksista, eikä terveyttä tiedostettu. Jos terveydestä puhuttiin, 
se liittyi enemmänkin sairauksilla ja lääkärillä pelotteluun, mikä ilmeni varoituk-
sina ”jos et ole kiltisti, joudut lääkäriin”.  

Lapsuuden kodissa ei myöskään puhuttu ruoan terveellisyydestä tai epäter-
veellisyydestä. Elipä haastateltava lapsuuttaan 50-, 60- tai 70-luvulla, on kaikille 
heille yhteistä se, että koulu oli paikka, jossa terveysasioista puhuttiin. Lapsuuden 
kodin ruokavaliota kuvataan sanomalla, että ”syötiin mitä saatiin”. Tämä tarkoit-
taa sitä, että ravinnossa käytettiin paljon luonnon antimia kuten marjoja, riistanli-
haa ja kalaa. Samoin perunat, kasvikset ja vihannekset saatiin omasta pellosta. 
Ruoka oli näin ollen toisaalta terveellistä mutta toisaalta epäterveellistä, sillä ras-
van käyttö oli tähän päivään verrattuna runsasta. Usea haastateltavista muistaa 
käristyksen eli läskitirrin kuuluneen lapsuuskodin ruokapöytään. Ruokaan liittyy 
monella myös epämiellyttäviä muistoja. Jotkut muistelevat kuinka koulussa tai 
kotona pakotettiin syömään. Yksi miehistä kertoo naapurin isännästä, joka pakotti 
hänet syömään mannapuuroa. 

 ”Mulla on traumaattinen kokemus mannapuurosta, kun olin pikkupoeka, en 
koulussa vielä ollu. Muistan että kylällä asuttiin ja, siinä naapurissa käötiin 
aena leikkimässä ja siinä oli samanikäsie kun minä. Ja minä sitä, että mistä 
kumman syystä se talon isäntä sae semmosen käsityksen, että minä en saa 
tarpeeksi ruokaa kun äeti minut yksinään elätti. Ja se pisti minut korkealle 
keittiön jakkaralle istumaan ja mannapuuroa pisti laotasen täöteen ja soppoa 
siihen ja ennen ei piässy poes ennen kun oli laotasen syöny tyhjäksi. Ja kar-
kuunkaan siitä ei piässy kun oli niin korkealla tuolin piällä.(10) 
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Kertomuksissa lapsuudesta miehet kuvaavat liikkuneensa paljon. Liikunta oli 
hyötyliikuntaa, kun koulumatkat kuljettiin jalan tai pyöräillen ja monet harrastivat 
myös erilaisia liikuntalajeja pallopeleistä yksilölajeihin. Liikuntaa oli myös kou-
lussa liikuntatunneilla. Lapsuuteen liittyy myös muistoja, kuinka sairaana ollessa 
ei maltettu sairastaa ja levätä vuoteessa, kuten olisi pitänyt, vaan lähdettiin liik-
keelle liian varhain. Siitä oli seurauksena sairauksien pitkittymistä ja erilaisia 
jälkitauteja.  

”Mulla ei lapsuusvuosilta oo sen aekasempaa kokemusta lääkäreistä kun 
vuojesta 1957. Minä oon sillon ollu tuota kaheksan vuotta toesella luokalla 
kansakoulussa, kun tuli se aasialainen influenssa sillon joulukuulla tuota ja 
sehän se sitten meni ja oli osittain sitten ohi. Joulujuhlat oli koululla ja kou-
lukaverit toe todistuksen ja minä en ennää malttanu siinä vaeheeessa olla 
sängyssä ja kävin jalakeilla, minä sen muistan ihan selevään. Ja se uusi sitten 
ja se teki keuhkokuumeen.”(3) 

Koulussa miehet kertovat saaneensa valistusta terveellisistä elämäntavoista, kuten 
terveellisestä ravinnosta, liikunnan merkityksestä sekä nautintoaineiden haitoista 
terveydelle. Esimerkiksi raittiuskirjoituskilpailut ovat jääneet etenkin vanhempien 
haastateltavien mieleen nautintoaineiden vastaisesta terveysvalistuksesta koulus-
sa. Terveysvalistuksesta ei kuitenkaan välitetty eikä sitä otettu vakavasti, vaikka 
sitä oli koulussa runsain mitoin saatavilla.  

Armeija-ajoista miehillä on paljon terveyteen liittyviä muistoja. Haastatelta-
vista yksi ei ollut käynyt armeijaa synnynnäisen vamman vuoksi. Miehet kuvaa-
vat, kuinka armeijaikäisenä koettiin itsensä terveiksi: tuntui että ”eletään satavuo-
tiaiksi ja koko elämä on edessä”. Armeijassa korostui fyysisen kunnon merkitys 
erilaisine kuntotesteineen, metsäleireineen ja harjoituksineen. Monet kokevatkin, 
että he olivat armeijaiässä hyväkuntoisia miehiä. Vaikka armeijassa oli tarjolla 
terveysvalistusta ja neuvontaa, tuntuivat terveysuhat tuolloin kovin kaukaiselle, 
eikä valistus sen takia tavoittanut näitä nuorukaisia. 

”Se niin kaokaselle asialle tuntuu ja se, että miten se niinku, jos on jottae ke-
hottanu, että älä syö tae älä tee tätä, niin se että eihän se voe minnuun ei se 
minuunn. Että se ei oo sillae kohdannu. Ja tietysti se että kun ei oo mittää 
niinku vaevaa nuorena, niin eihän sitä ymmärrä että mitä se kipu on ja kaek-
kea. Että sitä ei kaepaa semmosta terveyskasvatusta.” (7) 

Osa miehistä kokee saaneensa armeijassa terveysvalistusta. He kertovat siellä 
järjestetyn jopa oppitunteja terveellisistä elämäntavoista. Vanhemmat haastatelta-
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vat sen sijaan kertoivat, ettei armeijassa ollut erikseen terveysvalistusta. Heidän 
mukaansa terveysasiat tulivat armeijassa konkreettisiksi käytännön kautta. Siellä 
sai hyvää ja terveellistä ruokaa säännöllisine ruokailuaikoineen ja päivärytmi oli 
säännöllinen. Yhteistä armeijaa koskeville kertomuksille on se, että armeijassa 
nähdään fyysisen kunnon merkityksen korostuvan erilaisine harjoituksineen ja 
kuntotesteineen. Jotkut kertovat oppineensa armeijassa myös sosiaalisia taitoja, 
koska siellä piti ottaa huomioon myös kanssaihmiset. Perusterveydenhoito oli 
armeijassa järjestetty hyvin lääkärintarkastusten ja sairausvastaanottojen muodos-
sa. 

Armeija-aikaan liittyy olennaisena osana kertomukset, joissa mentiin lääkäril-
le hakemaan vapautusta palveluksesta sairauteen vedoten. Miehet kertovat, kuin-
ka yleistä tällainen sairauksien kanssa ”pelaaminen” oli. Jokaisella armeijan käy-
neistä on joko omakohtaisia tai kavereiden kokemuksia siitä, että tekeydyttiin 
sairaaksi, jotta tiedossa oleva raskas metsäleiri vältettäisiin. Keinot olivat monen-
laiset ja niitä käytettiin, vaikka uhkana oli vapaan peruuntuminen, jos lääkäri 
totesikin miehen terveeksi. Kaikki armeijan käyneet muistavat käytännön, jossa 
rangaistiin lomien peruuntumisella, jos lääkäri huomasi varusmiehen tekeytyvän 
sairaaksi.  

Kun neljäkymmentä ikävuotta alkaa lähestyä, kiinnostus terveyttä kohtaan 
kasvaa. Tällöin terveysuhat alkavat tuntua läheisemmille kuin nuoruusvuosina ja 
terveysvalistus tiedostetaan. Omaa terveyttä aletaan pitää tärkeänä asiana. Moni 
miehistä kuitenkin toteaa, että vaikka terveysvalistuksen tärkeys ja sen merkitys 
omalle hyvinvoinnille tiedostetaan, valistuksen toteuttaminen kuitenkin ontuu. 
Aiempaa terveellisemmän ruokavalion noudattamiseen tai säännöllisen liikunta-
harrastuksen aloittamiseen voi aluksi olla motivoitunut ja sitä toteuttaa, mutta 
ajan kuluessa tottumukset palaavat entiseen. Terveyden merkityksen lisääntymi-
nen iän myötä näkyy myös siten, että terveysasioista puhutaan työkavereiden ja 
mieskavereiden kanssa. Omia kokemuksia vertaillaan toisten kokemusten kanssa 
ja ollaan myös aidosti kiinnostuneita kaverin terveydestä. Sen sijaan nuorempana 
ja armeija-aikana terveyteen liittyvistä asioista ei puhuttu miesten kesken. Kiin-
nostus omaa terveyttä kohtaan näkyy myös siten, että työmatkoja pyritään hyö-
dyntämään, kulkien ne ainakin ajoittain joko kävellen tai pyöräillen. 

Työikäisenä ja työssä ollessa työn merkitys nähdään tärkeänä terveyden ja 
hyvinvoinnin edistäjänä. Osa haastateltavista uskoo, että Kainuussa ei sairastettai-
si niin paljon, jos täällä ei olisi niin paljon työttömyyttä ja ihmisillä olisi töitä. Työ 
antaa ihmisille toimeentulon ja uskoa tulevaisuuteen. Työyhteisön ja työkaverei-
den merkitystä ihmisen hyvinvoinnille pidetään myös tärkeänä. Työkaverit ovat 
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tärkeitä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäjinä, ja jotkut miehistä kertovat viettävän-
sä vapaa-aikaakin työkavereiden kanssa erilaisten harrastusten parissa. Jotkut 
arvioivat, että terveyskäyttäytymisen muutos kuten laihduttaminen tai tupakoinnin 
lopettaminen onnistuu paremmin tutussa ryhmässä kuin yksin yrittäen. Työstä 
voidaan kokea myös henkisiä paineita ja stressiä kiireisen työrytmin takia. Tällöin 
ei ehditä käydä työpaikan ruokalassa ruokailemassa eikä muisteta ergonomisia 
työasentoja ennaltaehkäisemässä tukielinvaivoja. Työhön kuuluva työterveyshuol-
to koetaan hyvänä asiana, ja sen toimesta miehet kokevat saavansa myös terveys-
valistusta. Haastatelluille miehille on ominaista, että he eivät jää mielellään pois 
töistä sairauden takia. Töihin mennään mieluummin vähän sairaanakin kuin jää-
täisiin pois. 

6.1.1 Kainuulainen elinympäristö ja perhe- ja lähiyhteisö 
terveyskäyttäytymisen taustalla 

Perheen ja lähiyhteisön merkitystä pidetään keskeisenä terveyteen ja terveyskäyt-
täytymiseen vaikuttavana asiana. Miehet kokevat, että äidit ja vaimot ovat perin-
teisesti huolehtineet perheen hyvinvoinnista ja terveydestä. He ovat laittaneet 
ruokaa ja huolehtineet kodin ja perheenjäsenten hygieniaan liittyvistä asioista. 
Vaimot ovat lisäksi muistuttaneet miehiä terveellisistä elämäntavoista ja tuoneet 
käyttöön terveelliset ruokatottumukset. Yksi haastateltavista kertoo, miten hänen 
jääkaapissaan voipaketti vaihtui margariiniksi samalla kun poikamiespäivät vaih-
tuivat perheellisen miehen elämään. Tosin tarinoissa tulee esille miesten arviot 
siitä, että terveelliset elämäntavat lähtevät omasta itsestä ja omaan terveyteensä 
voi ja pitää itse vaikuttaa riippumatta elämäntilanteesta.  

Lapset ovat haastatelluille miehille rakkaita. Jotkut ovat sitä mieltä, että omat 
lapset ovat vaimoa tärkeämpiä hyvinvoinnin kannalta. Miehet kertovat lastensa 
vaikuttaneen terveyskäyttäytymiseensä siten, että he haluavat olla hyvänä esi-
merkkinä lapsilleen ja lastenlapsilleen, jotta heille ei tulisi samoja vaivoja kuin 
itsellä on ollut. Elämäntapoja on muutettu siten, että tupakointi on lopetettu tai 
sitä on ainakin vähennetty, samoin alkoholinkäyttöä on rajoitettu sekä oman ruo-
kavalion terveellisyyteen on kiinnitetty enemmän huomiota lasten myötä. 

Miesten tarinoissa tulee esille se, että perheessä tai lähiyhteisössä on sairastet-
tu paljon. Miehillä on kokemuksia perhe- ja lähiyhteisön sairauksista, tapaturmis-
ta, itsemurhista, alkoholismista, mielenterveyden ongelmista ja ennenaikaisista 
kuolemista. Kolme haastateltavista on kokenut ennen kouluikäänsä joko isänsä tai 
äitinsä kuoleman, yhden haastatellun kaksi veljeä ja isä ovat tehneet itsemurhan, 
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samoin monella on kokemuksia lähipiirissään työikäisten, etenkin miesten sydän-
kohtauksista ja kuolemantapauksista. Vaikka lähiyhteisössä ja perhepiirissä on 
ollut paljon sairauksia ja vaivoja, ei näistä vaivoista ole valitettu. Etenkin yhteisön 
miehet ja vanhat ihmiset ovat pitäneet sairautensa ja vaivansa omana tietonaan. 
Haastateltavat miehet sairastavat myös itse. Jokaisella heistä on jokin diagnosoitu 
sairaus, kuten korkea verenpaine, kilpirauhasen sairaus, korkea kolesteroli, sepel-
valtimotauti, sydänsairaus tai aikuisiän diabetes.  

Haastateltavista miehistä monet ovat lähtöisin Kainuun syrjäkyliltä, ja jotkut 
asuvat tälläkin hetkellä pienessä kuntataajamassa tai syrjäkylällä. Nämä miehet 
kokevat pienen yhteisön toisaalta turvalliseksi ja toisaalta ahdistavaksi. Turvalli-
suuden tunnetta lisää se, että yhteisön ihmiset tuntevat toisensa ja tietävät toisten-
sa tavat ja osaavat siten huolestua, jos naapurissa ei näykään liikettä. Toisaalta 
yhteisön pienuus ja sen jäsenten keskinäinen tuttuus voidaan kokea myös negatii-
visena ja jopa ahdistavana. Jotkut ovat kokeneet lähipiirissään kateutta, joka il-
menee kyttäyksenä ja miehen toimintaan puuttumisena. Elinympäristönä kainuu-
lainen luonto koetaan turvalliseksi ja terveelliseksi, puhtaine ilmoineen. Jotkut 
miehistä metsästävät ja kalastavat, ja joillekin metsä on tärkeä marjastusaikaan. 
Monelle metsä ja luonto merkitsevät yksinomaan rauhoittumispaikkaa ja liikun-
nan harrastamisen paikkaa, eikä metsästys, kalastus tai marjastus kuulu lainkaan 
harrastuksiin.  

Kainuun maantieteellinen sijainti Venäjän rajanaapurina tulee esille joissakin 
tarinoissa. Näissä nähdään, että naapurimaasta saadaan halpaa tupakkaa ja alko-
holia, jotka tarjoavat etenkin työttömille miehille houkutuksen. Joillakin on ko-
kemuksia lähipiiristään, että halpojen nautintoaineiden hankkimisesta ja käyttämi-
sestä on tullut etenkin työttömille miehille ajankulua, jolla on tuhoisat seuraukset 
terveydelle. Alkoholiveron alentaminen Suomessa nähdään myös negatiivisena 
asiana, joka on vaikuttanut alkoholinkäytön lisääntymiseen sekä miesten lähipii-
rissä että joidenkin omassa alkoholikäyttäytymisessä. 

6.1.2 Elämänasenne, katsomus ja miehenä oleminen 
terveyskäyttäytymisen taustalla 

Miehet kertovat kristillisten perusarvojen olleen läsnä heidän kotikasvatukses-
saan, vaikka uskonasioista ei ole paljon puhuttukaan kotona. Lapsuudenkodin 
perusarvojen ja normien taustalla on ollut kristinusko ja kymmenen käskyä. Van-
hempien kunnioittaminen ja rehellisyyden arvostaminen miesten kotikasvatukses-
sa on ollut keskeistä. Kotona suhtauduttiin ankarasti siihen, jos lapset valehtelivat 
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olevansa sairaita sen takia, ettei tarvitsisi mennä kouluun. Kristillisyys on näkynyt 
kotona myös iltarukouksen lukemisena. Haastateltavista moni kertoo äitinsä opet-
taneen tavan rukoilla iltaisin ja jotkut miehistä kertovat rukoilevansa vieläkin 
päivittäin. Rukouksen avulla voi mielessään pohtia ja kerrata päivän tapahtumia. 
Kristillisyys näkyi miesten lapsuudenkodeissa myös jumalanpalveluksen kuunte-
lemisena radiosta ja pyhäkoulussa käymisenä sunnuntaisin. Lapsuusmuistoihin 
liittyvät myös Jumalanpalveluksiin osallistuminen jouluna ja pääsiäisenä. Rippi-
koulun käyminen on kuulunut luonnollisena, lähes itsestäänselvänä osana miesten 
nuoruusvuosiin. Haastateltavista yksi ei ollut käynyt rippikoulua vakaumuksensa 
vuoksi. Kotona hänen ratkaisuunsa olla menemättä rippikouluun ei puututtu, vaan 
sitä on pidetty pojan omana asiana. Joillakin on kokemuksia, lähinnä lapsuudesta, 
kuinka he olivat kokeneet uskonnollisuuden negatiivisena ja joskus jopa ahdista-
vana. Kielteinen kokemus tästä on miehellä, jolta uskossa oleva täti kielsi kortin-
peluun pikkupoikana. Tädin tapa puuttua pelaamiseen tuntui hämmentävältä pie-
nestä pojasta.  

Sen naapurin pojan kans pelattiin korttie, niin sitten isän sisko tuli ja se otti, 
otti tuohtuneena kortit poes että nyt ei saa semmosta tehä (…) minusta se oli 
ihmeellistä sillalaella että, vaekka me jotaki katkoa tae mitähän me pelattiin, 
että se ei ollu semmosta) ei ollu rahapeliä eikä mittää (…) niin minusta se 
niinku sillalaella niinku pienen ihmisen, se jotenni sillae huono maku jäe siitä 
että (…) kun se, sitä oesi vaan ehkä sen paremminni sitten voenu tehä.” (9) 

Monet kokevat epämiellyttävänä jos toinen tuputtaa omaa uskoaan tai vakaumus-
taan. Miehet pitävät uskonasioita henkilökohtaisina asioina. Kukin saa uskoa, 
mihin haluaa, kunhan pidättäytyy tyrkyttämästä ideologiaansa toisille. 

Miehet arvioivat myönteisen elämänasenteen olevan yhtenä keskeisenä asiana 
hyvinvoinnin taustalla. Myönteinen suhtautuminen elämään ilmenee leikillisyyte-
nä ja huumorin käyttönä arkipäivän elämässä. Jotkut arvioivat vitsien kertomisen 
kuuluvan miehen olemukseen: ”miehet ovat ikuisia poikia”. Miehenä oleminen ja 
huumorin käyttö ilmenee seuraavassa haastattelukatkelmassa, jossa haastateltava 
kertoo Jehovan todistajista, jotka aika ajoin käyvät hänen luonaan. Tämä haasta-
teltava on kirkosta eronnut ja suhtautuu kriittisesti uskontoon, mutta kertoo mie-
lellään keskustelevansa uskon asioista. Mies harmittelee, ettei huomannut tarjota 
viinaryyppyä toiselle Jehovan todistajista.  

”Kun niitä oli kaks miestä, kun sehän oes pitäny sannoa, että sehän ylleesä 
ennen oli semmonen tapa, että jos niinku kahestaan kun liikuttiin, niin toenen 
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aenaki humalassa. Että sehän mennöö ihan hukkaan, jos kaks miestä selevil-
lään on..”(9) 

Ikävistä ja vaikeista asioista ei ole puhuttu miesten lapsuuden kodeissa. Elämään 
on suhtauduttu niin, että ongelmat selviävät parhaiten, kun niistä vaietaan. Yksi 
haastateltavista kertoo äidistään, joka oli sairastunut kilpirauhasen liikatoimintaan 
haastateltavan ollessa pieni poika. Äiti oli sairaalassakin, mutta lapsille ei kerrot-
tu, mikä äitiä vaivaa. Mies muistaa tuolta ajalta käytetyn sairauden nimen ”myrk-
kyruuma”, ja hän miettii vielä tarinaansa kertoessaankin millainen tämä sairaus 
mahtaa olla. Puhumattomuuteen liittyy myös toisen haastateltavan muistot isäs-
tään, joka oli sairastunut keuhkosyöpään, ja kun oli kuullut sairaudestaan lääkäril-
tä, ei ollut puhunut siitä kotona mitään vaimolleen eikä lapsilleen (Liite 7, näyte 
3). Kertomuksissaan miehet pohtivat syitä siihen, miksei sairauksiin ja terveyteen 
liittyvistä ongelmista lapsuuden kotona puhuttu. 

”Niin kyllä niistä puhuttiin erittäen vähän. Kaekenkaikkiaan nuista. Sitä vis-
siin vaen yritettiin elleä sitä normaalie elämää vaan ja sitten tuota vaekka äe-
tihi sillon saerasti, niin se oli vaan että mennään tuota tuonnemmaksi etteen-
päen” (6) 

”Että se on mahollisimman, tulleekin vähän semmonen kuva että maholli-
simman niinku vähän semmosesta kun puhhuukaan, niin se mennöö sillä vä-
hän ohi.” (7) 

Seuraavassa kuviossa näkyvät yhteenvetona analyysin tulokset, jotka vastaavat 
toiseen tutkimuskysymykseen ”Miten miesten terveydelle antama merkitys näkyy 
heidän terveyskäyttäytymisessään?” (Kuvio 7) 
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6.2 Terveyspalveluihin suhtautuminen elämänkulun aikana 

Terveyspalveluihin liittyvissä kertomuksissa miehet puhuvat eniten lääkärillä 
käymisestä. Terveyspalveluiden toimijoista puheessa esiintyvät myös hoitaja, 
terveydenhoitaja, hammaslääkäri ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen tarjoajista 
hierojat, nikamanniksauttajat ja kansanparantajat sekä yhdistystoiminnasta AA-
ryhmät. 

Lapsuudesta ja kouluiästä miehillä on kokemuksia kouluterveydenhoitajista 
ja rokotuksista sekä koululääkäreistä. He muistelevat näitä palveluja nyt myöntei-
sessä hengessä, eikä näistä lapsuuden kokemuksista ole jäänyt ikäviä tai pelotta-
via muistoja, vaikka ne lapsena ollessa saattoivatkin pelottaa. Hammashoitoon 
liityvät toimenpiteet, kuten hampaiden fluoraaminen koulussa ja hammaslääkäris-
sä käynnit, olivat myös kaikille tuttuja terveydenhoitoon liittyviä asioita.  

Monet muistavat, että lapsuudessa käytettiin hyvin vähän terveyspalveluja. 
Useassa kertomuksessa tulee esille kokemukset siitä, että lapsena oltiin yleensä 
terveinä. Jos vaivoja tuli, ne pyrittiin hoitamaan kotioloissa ja lääkäriin mentiin 
vasta, kun kotikonstit eivät enää tehonneet. Monella on muistoja vaihtoehtoisten 
hoitomuotojen käytöstä joko lapsuuden kotoa, tuttavapiiristä tai omasta kokemuk-
sesta. Nikamanniksauttajien ja kansanparantajien luokse on voitu mennä hyvinkin 
kauas apua hakemaan. Monet suhtautuvat vaihtoehtoisiin hoitomuotoihin myön-
teisemmin kuin virallisen lääketieteen tarjoamiin palveluihin. Yksi haastateltavis-
ta kertoo tälläkin hetkellä käyttävänsä magneettiranneketta tukielinvaivojen hoi-
toon.  

Armeija-ajan terveyspalveluista muistetaan rokotukset ja lääkärit. Joidenkin 
miehistä ei ole tarvinnut käyttää armeijan tarjoamia terveyspalveluita ollenkaan 
pakollisten rokotusten lisäksi. Osa joutui käymään äkillisen sairastumisen vuoksi 
armeijalääkärin vastaanotolla. Jotkut kokivat armeijan lääkärit omalaatuisina ja 
heidän ammattitaitoansa epäiltiin sen vuoksi, että lääkäri antaa kaikkiin vaivoihin 
ja kaikille varusmiehelle samat hoito-ohjeet ja lääkkeet. 

Työssä olevat ja työterveyshuollon palvelujen piiriin kuuluvat miehet ovat 
tyytyväisiä työterveyshuollon palveluihin. He kokevat työterveyslääkärien ja 
-hoitajien olevan ammattitaitoisia ja asiantuntevia. Avun saa nopeasti ja työterve-
yshoitoon on helppo hakeutua.  

Hyvän lääkärin tai hoitajan ominaisuuksia kuvataan tarinoissa käsitteillä kan-
sanomainen, asiallinen ja ammattitaitoinen. Yksi haastateltavista kertoo lääkäris-
tä, joka oli hoitanut häntä hänen jouduttuaan sairaalahoitoon haimatulehduksen 
vuoksi. Mies on alkoholisti ja tästä sairaalahoitojaksosta alkaa hänen raitistumi-
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sensa. Haastateltava kuvaa, miten merkittävä rooli tällä lääkärillä on hänen raittiu-
tensa alkamisessa. Miehen kotiutuessa lääkäri on käynyt vielä puhumassa hänen 
kanssaan. 

”Van sittenhän se sillon vielä lähtiissä kävi siellä minun luona sillon ja sano 
että se muista, että viinoa elä juo. Ja siitä lähtien minä oon ollu sitten. Minä 
oon ajatellu, että kun minä en oo nähny jäläkeenpäen sitä lääkärie, että jos 
se jossae tulloo vastaan, niin minä käön sille sanomassa, että olit sinä aenaki 
osavaekuttaja siihen asiaan. En minä tiijä hyvejääkö se mittää, van kyllähän 
se tietysti lääkärilleki jos sannoo. Koska se oli asiallinen lääkäri, kun se ei 
minnuo haokkunu eikä moettinu. Ku se oli ihan niinku, sanosinko minä, sa-
malla viivalla minun kanssa siinä. Että se ei ollu semmonen ylituomari siinä 
asiassa.” (4)  

Myönteisiä kokemuksia terveyspalveluista, hyvistä lääkäreistä ja hoitajista on 
monilla niillä, jotka ovat asioineet yksityisillä terveysasemilla. He arvioivat, että 
yksityiset palvelut ovat parempia kuin julkiset, mutta yksityisten palveluiden 
käyttöä rajoittavat niiden korkeat hinnat. Monessa tarinassa tulee esille taloudelli-
set syyt, jotka voivat vaikuttaa siihen, että yksityisiä terveyspalveluja ei käytetä, 
vaikka ne koetaan paremmiksi kuin julkiset. Tietynlainen säästäväisyys voi olla 
vaikuttamassa taustalla, kun tehdään valintoja mihin rahaa käytetään. Monet mie-
het kertovat tilanteista, joissa näkyy säästäväisyys tai jopa nuukuus nimenomaan 
lapsuuden kodissa. Nuukuus voi näkyä hyvälläkin tavalla. Yksi haastateltavista 
kertoo vanhemmistaan, jotka kielsivät poikansa tupakointikokeilut vedoten tur-
haan rahan menoon eikä niinkään siihen, että se olisi terveydelle haitallista. 

”Aenaki mitä minä nyt oon käsittäny, että se on niinku semmosta turhanpäe-
västä rahan polttamista. Että kun he kumpiki kuitenkin pula-ajan nähny ja 
kaekki se heijastuu sitten sieltä kaotta sitten se homma. Sitä ei sitä terveyttä 
siinä koskaan korostettu, aenakaa tuotu esille muistaakseni. Mutta niin, toe-
saalta se on kyllä ollu hyvä oppi, että sitä ei oo maestellukkaa” (8) 

Terveydenhuollon ammattilainen voidaan kokea myös liian empaattiseksi, jolloin 
asiakkaalle jää kokemus, että hän ei saa henkilöltä oikeaa apua. Tällaisesta tilan-
teesta kertoo haastateltava, joka oli hakeutunut A-klinikalle hoitoon alkoholion-
gelmansa takia. 

”Minä oon monesti jälestä ajatellukki, että siinä minnuo ymmärrettiin ihan 
liikaa. Tietysti siellä eka kertaa puhuki tästä omasta elämästä, niin minusta 
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siellä sitä hoetsuo taesi enempi se, että se oli niin liikuttunneen olonen siitä 
asiasta sitten. Sillä oli paljo pahempi mieli kun mulla, että kuinka on kurjasti 
assiet. Minnuo sitten ymmärrettiin ihan liikaa ja piettiin että, mulle tuli ihan 
semmonen kuva että kun nuin on kerta käöny niin sehän on aenut oekea tapa 
että juopi. Ei minnuo pantu koskaan semmosen tosiasian etteen, että minun 
pittää ite tehä niitä valintoja ja päätöksie. Lääkärien puolelta siellä oli, että 
koeta nyt vähän kahtoa sitä juomistasi. Mutta ei koskaan sanottu että lopeta 
nyt kerrasta poekki se, että se on niinku aenu vaehtoehto. Ja tietysti se, että 
sitten kun siellä on semmonen hoetaja joka ei varmaan välttämättä ihan tiijä 
mitä se on. Se on empaattinen ja muuta, niin sehän on kiva kertoa sille sitten 
kaikkie kun se kahtoo ymmärtävästi silimiin.” (7) 

Ne, jotka toivat esille alkoholisminsa, ovat saaneet tukea raittiin elämäntavan 
omaksumiseen ja ylläpitämiseen AA-ryhmistä. Ryhmissä miehet saavat vertaistu-
kea ja siellä he kokevat olevansa samanarvoisia toisten kanssa. Yksi haastatelta-
vista on sitä mieltä, että alkoholistien parissa terveydenhuollossa toimivilla am-
mattiauttajilla tulisi olla itsellään kokemusta alkoholismista. Tällöin he eivät olisi 
niin helposti tuomitsemassa asiakkaan alkoholinkäyttöä.  

Vuokra- eli keikkalääkäreiden ja ulkomaalaisten, erityisesti venäläisten lääkä-
reiden ammattitaito epäilyttää miehiä. Epäilystä aiheuttaa tietämättömyys siitä, 
minkalainen koulutus ulkomaalaistaustaisilla lääkäreillä on ja tuottaako koulutus 
lääkärin ammatissa tarvittavan pätevyyden. Keikkalääkäreiden kohdalla epävar-
muuden tunnetta aiheuttaa se, että lyhytkestoisen työsuhteen ei uskota edistävän 
lääkärin sitoutumista asiakkaansa tilanteeseen. Miesten kertomuksissa todetaan 
keikkalääkärin vastaanotolla vallitsevan tietoisuuden siitä, että sama lääkäri ei 
tule koskaan enää tapaamaan tätä asiakasta. Lääkärin sukupuolella ei sen sijaan 
ole merkitystä sille, hakeudutaanko terveyspalveluiden piiriin. Tärkeintä on se, 
että terveydenhuoltoalan ammattilainen osaa työnsä. Yksi haastateltavista tosin 
totesi, että hammaslääkärin olisi hyvä olla mies, sillä siinä työssä tarvitaan fyysis-
tä voimaa. Toinen taas muistelee, että nuorempana ollessaan hän koki helpom-
maksi puhua vaivoistaan mieslääkärille kuin naiselle. Nykyään ei hänkään koe 
tätä eroa merkittävänä. 

Tarinoissa tulee esille, että lääkäriin ei mennä mielellään. Yksi miehistä poh-
tii, että syynä tähän on vanhemmilta sukupolvilta periytyneet negatiiviset käsityk-
set ylipäätään viranomaisista ja niiden toiminnasta. Terveyskeskus ja Kansanelä-
kelaitos koetaan byrokraattisiksi virastoiksi, joista asiakas ei saa palvelua, vaan 
toiminnan ensisijaisena tavoitteena on päästä eroon asiakkaasta. (Liite 7, näyte 1.) 
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Yhtenä syynä lääkäripalvelujen vastentahtoiseen käyttämiseen, miehet tuovat 
esille sen, että heillä on tiedossa lääkäreiden vähäinen määrä, eikä heitä haluta 
vaivata turhan takia. Lääkäreillä ajatellaan olevan paljon töitä ja tärkeämpääkin 
tekemistä, kuin heidän vaivansa. Haastateltavista yksi harmittelee vieläkin tilan-
netta, kun oli käynyt lääkärin vastaanotolla ja siellä selvisi, että vaiva ei olisi vaa-
tinut lääkärin hoitoa.  

Hyvinnii tuota, että ei turhaan menisi jonottammaan sinne eikä veisi paekko-
ja. Yhen kerran jääpi mieleen tuosta niinku tunnosti, että ihan tyhjään kävi. 
Kun työssä moottorikelekalla sillae ajon, että tökkäs tämä sarvi tähän rintaan 
ja sitten se ei ollu heti kippeä. Menikö se seoraavaan vae sitä seoraavaan 
päevään, sitten meni ihan sillae ettei pystyny hengittämmään että huokum-
maa. Niin, sitten menin ja sitten kuvattiin se sitten, eikästä ollu mittää. Niin 
sitten tuli vaen tosiaan kun sanottiin niin tunnosti, että ihanko minä tyhjään 
täällä olin. Ihan semmonen mielikuva, että siellä oesi vaekka kylykiluu mur-
tunu tae jotaki sillalaella ku ei tosiaankaa pystyny ollenkaan normaalisti, sitä 
piti ihan sillalaella pintahengitystä. (9) 

Terveyspalvelujen käyttämistä voivat rajoittaa myös aikaisemmat negatiiviset 
kokemukset terveyspalveluista. Kokemukset voivat olla omakohtaisia tai koettuja 
asioidessa omaisten kanssa terveyspalvelujärjestelmässä. Miehet tuovat esille 
huonoina kokemuksina odottamisen, ajan saamisen vaikeuden, byrokraattisuuden 
tai hoitajan tai lääkärin käyttäytymisen. Yhdellä haastateltavista on kokemus hoi-
tajan rutiininomaisesta käyttäytymisestä, kun mies oli käyttämässä pientä lastaan 
vastaanotolla. Lapsella oli vuotava haava jalassaan, mutta hoitaja halusi ensin 
kirjata lapsen tiedot tietokoneelle ennen kuin ryhtyi katsomaan lasta ja kipeää 
jalkaa. 

”Siis aevan käsittämätöntä. Hän tuijotti sitä ruutua viis minuuttia varmasti 
kun hän kirjotti sinne niitä tietoja iliman että, välillä vaen vilikasi näen jala-
kaa ja taas jatko kirjottamista. Minusta se oli tosi tökerö toeminta. Kun se ite 
se ompeleminen ja puhistaminen ei oes menny kun viis kymmenen minnuuttia. 
Jos oesi siinä vaekka joku lääkäri ottanu välistä siinä toesella puolella 
tuommosen. Kyllä näetä kunnallissie terveyspalaveluita niin pyrkii välttäm-
mään just tämmösten jäläkeen.” (8) 

Seuraavassa kuviossa näkyvät yhteenvetona analyysin tulokset, jotka vastaavat 
kolmanteen tutkimuskysymykseen ”Miten miesten terveydelle antama merkitys 
näkyy heidän suhtautumisessaan terveyspalveluihin?” (Kuvio 8) 
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6.3 Terveyskäyttäytyminen miesten puheessa 

Aineistosta löytyi 76 lausumaa, jotka tulkitsin sisältävän jonkun retorisen keinon 
puheen vakuuttamiseksi. Vakuuttamisen keinoja löytyi kuusi erilaista: toimijuu-
den kadottaminen, ääri-ilmaisujen käyttäminen, mahdolliselta vasta-argumentilta 
suojautuminen, yksityiskohdilla vakuuttaminen, määrällistäminen sekä konsen-
suksella tai asiantuntijan lausunnolla vahvistaminen. 

Toimijuuden kadottaminen retorisena keinona ilmeni 25:ssä ja ääri-ilmaisujen 
käyttäminen 20 lausumassa. Ne olivat yleisimmin esiintyviä vakuuttamisen kei-
noja. Muita retorisia strategioita esiintyi vähemmän. Mahdolliselta vasta-
argumentilta suojautumista oli yhdeksässä (9) samoin kuin numeerista määrällis-
tämistä esiiintyi yhdeksässä (9) lausumassa. Yksityiskohdilla vakuuttamista ilme-
ni seitsemässä (7) lausumassa. Myös konsensuksella tai asiantuntijan lausunnolla 
vahvistamista esiintyi varsin runsaasti eli 15 lausumassa. 

Toimijuuden kadottaminen retorisena keinona tulee aineistossa selkeimmin 
esille. Se on vakuuttamisen muoto, jossa asiat saadaan näyttämään puhujista ja 
tulkinnoista riippumattomilta tosiasioilta. Asia tuotetaan puhujan näkemyksistä 
riippumattomaksi tosiasiaksi, joka on vain opittava hyväksymään. Toimijuuden 
kadottaminen miesten puheessa näkyy passiivimuodon tai yksikön kolmannen 
persoonamuodon käyttämisenä, vaikka haastateltava puhuukin omasta toiminnas-
taan. Seuraavissa katkelmissa haastateltavat kertovat omista terveystottumuksis-
taan ja terveyskäyttäytymisestään, käyttämättä puheessaan ollenkaan yksikön 
ensimmäistä persoonaa. 

Salaatin syönti on onnistunu aena (3) 

Van eihän sitä tuu muutettuo niitä tottumuksijaan että sehän on semmos-
ta…(4) 

Niinku sillon nuoruusvuosina kun että tosiaan ei oo ollu mittää niin sitä ei oo 
oekein ajatellu eikä aenakaa panostanu siihen (…) hirveän palijo että se on 
vähän menny sitten (…) omalla paenollaan (6) 

Kahdessa seuraavassa lainauksessa, joissa puhutaan tupakanpolton lopettamisen 
vaikeudesta, toimijuus on kadonnut lähes kokonaan. Ensimmäisessä lainauksessa 
haastateltava, joka pystyi lopettamaan tupakanpolton vasta toisen ohitusleikkauk-
sen jälkeen, puhuu itsestään ikään kuin puhuisi toisesta ihmisestä. Hän käyttää 
lauseen subjektina pronomiinia ”se”, puhuessaan omasta toiminnastaan. Toisessa 
lainauksessa mies on lopettanut tupakanpolton, mutta alkoholia, ”sallittuja lisäai-
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neita” käyttäessään tupakoi edelleen. Puheesta voisi päätellä, että tupakka tulee 
väen väkisin haastateltavan huulille eikä hän itse voi tähän vaikuttaa. 

Tuohan se oli mulla kun sitä tupakkie tuli poltettuo sillon (naurahtaa) koko 
ikäsä melekein van se viimesellä kerralla (toisen ohitusleikkauksen jälkeen) 
vasta älysi lopettaa…(9) 

Mutta kyllä se aena, kun joskus sitten niitä sallittuja lisäaeneita, niin sitten se 
tulloo se tupakki huulille…(8) 

Toimijuus voidaan kadottaa myös kiertoilmaisuilla. Asiaa ei sanota suoraan, vaan 
sitä kuvataan muulla tavalla. Alla olevassa lainauksessa haastateltava käyttää 
kiertoilmaisua ”meleko kortilla” tarkoittaessaan, että hän syö harvoin salaattia. 
Tässä minä haastattelijana teen tarkentavan kysymyksen, jonka avulla miehen 
tarkoittama asia selvenee.  

Mut muutoin voisin sanoa kyllä että se salaatin syöminen ja tuommonen on 
meleko kortilla… 

T: niinku sinulla vai ihan ylleisestikö? 

H: niin minulla (…) sanotaanko näin että mitä oon grillaillu joskus niin sil-
loin tulloo tuota tehtyä sallaattia eli jottain fetajuustoa ja näitä laittaa ja sa-
laattia ja tomaattia ja kurkkua niinku sekkaan että sen ottaa mukkaan ja jot-
tain perunasalaattia…(1) 

Kun mies on tarkentanut puhuvansa itsestään, hän jatkaa puhetta ja kertoo salaatin 
syömisestä, jolloin puheessa näkyy edelleen toimijuuden kadottaminen. Hän käyt-
tää tällöin yksikön kolmatta persoonaa puhuessaan omasta toiminnastaan. 

Seuraavassa katkelmassa toimijuuden kadottaminen näkyy passiivimuodon 
käyttönä: ”ei ole mitään välitetty”. Tässä haastateltava kuitenkin itse tarkentaa 
jatkamalla ”ainakaan minä ole välittänyt”. Tässä samassa katkelmassa tulee esille 
myös ääri-ilmaisujen käyttäminen retorisena keinona, joka on toiseksi yleisin 
vakuuttamisen keino tässä aineistossa. 

Kyllähän niistä on varmasti puhuttu niistä ruokavalioista mutta eipä sitä sii-
hen aekaan sehän oli vielä (… ) sen voesi tuon terveyshommanni niin sillala-
ella kitteöttää, että sanotaan tuohon aenaki 40 ikävuoteen ja ylihi siitä, niin 
eihän sitä niinku mistään ruokavalioesta eikä mistään terveysohjeista oo mit-
tää välitetty (…) aenakaa minä oo välittäny sillae, että sitähän on vaen pors-
kuttanu menemään niin kauvon kun pyssyy seisallaan….(naurua) (4) 
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Ääri-ilmaisujen käytöllä voidaan korostaa niitä piirteitä, joita kuvauksen kohteena 
olevaan asiaan halutaan liittää. Ne joko maksimoivat tai minimoivat kuvauksen 
kohteen joitakin piirteitä. Edellä olevassa katkelmassa mistään- ja mitään-sanojen 
käyttämisellä kuulija vakuutetaan siitä, että terveysneuvonta ei ole tavoittanut 
haastateltavaa.  

Tavallisia ääri-ilmaisuja miesten puheessa ovat myös muotoilut ”ei koskaan”, 
”ei ikinä” ja ”kaikki”. Terveysvalistuksen puuttumista kotona kuvataan seuraavas-
sa ääri-ilmauksia käyttämällä, samoin kuin omaa vähäistä kiinnostusta joukkuela-
jien harrastamista kohtaan. Suvussa esiintyvien sairauksien olemassaolosta ja 
vakavuudesta kuulija vakuutetaan kertomalla ääri-ilmauksin äidin verisuonisai-
raudesta. 

Ei meillä meijän kotona oo sillätavalla ikinä ollu (…) ei koskaan(…) tietysti 
koulun kaotta on tullu (…) mutta jos alle kouluikästä jos ajattellee niin en 
muista että ikinä oes ollu silleen (…) sillälaella ollu mittää puhetta (5) 

Minä en mielellään, en oo ikinä lähteny näehin joukkuehommiin jalakapal-
loehin ja näehin. (naurahtaa) Ne on terveyvelle vaarallisia. Niin en oo ikinä 
näehin, minä mieluummin itekseen liikun (2) 

Meijännii suvussa on kaekkea näetä juttuja. Äetillä oli tukossa kaekki suonet 
(2) 

Seuraavissa lainauksissa kerrotaan armeijakokemuksista, käyttäen runsaasti ääri-
ilmaisuja. Kuulija vakuutetaan asiasta liioittelevilla ääri-ilmauksilla, joiden avulla 
tuodaan esille, kuinka vaikeaa armeijan lääkäriltä oli saada sairauden vuoksi va-
pautusta palveluksesta. Jotta vapautuksen sai, piti kysymyksessä olla oikea vaiva. 
Toisessa lainauksessa haastateltava kertoo ääri-ilmauksia käyttäen, kuinka paljon 
armeijassa käytettiin rokottamista sairauksien ennaltaehkäisemisessä. 

Ja olihan siellä semmonen lääkäri jota sanottiin, miks sitä sanottiin sitä uk-
koo, jos ei kumpparit ollu täönnä verta niin ei se antanu vappaotuksie  

T: joo, niin 

H: jos on, niin helekkari siinä pittää olla vähintään jalaka poekki tae raahata 
jottae raajaa mukanaan, lumihanki veressä kun mennee (3) 

Siellä iskivät piikkiä persuuksiet täöteen ja varmasti en tiijä vaekuttiko se sit-
ten se että ei saerastunu. (10) 
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Ääri-ilmaisujen käyttämistä näkyy myös seuraavassa katkelmassa, jossa haastatel-
tava kertoo, kuinka edellisellä hammaslääkärikäynnillä hänen hampaistaan löytyi 
juurihoidon tarvetta.  

H: Niin kun mulla paljastu semmonen ihme juttu, kun mulla tuota niin ham-
paat mätänöö (…) 

T: ai jaa 

H: suuhun (…) 

T: jaa 

H: niinku juuressa mätä (…) 

T: joo (…) joo  

H: Niin minä sille sanon, että no nämähän alakaa näöttää siltä, että nämä 
joutuu nostelemmaan kaikki poes ne hampaat että (…) sano että sulla on vie-
lä hyvät hampaat (naurahtaa) (10) 

Haastattelun edetessä ilmenee, että hoidettavaa oli löytynyt kolmesta hampaasta, 
mutta puheessaan hän kuvaa asian, ikään kuin kaikki hampaat olisivat vialliset ja 
uhkana olisi, että lääkäri joutuisi poistamaan ne kaikki.  

Ääri-ilmaisuja käyttää myös haastateltava, joka seuraavassa haastattelukat-
kelmassa tuo painokkaasti esille, että hän on terve ja on aina ollut. Hänellä ei ole 
mitään vaivoja.  

Että kummanlaella sitä ei saerastunu mitenkään, vaekka ei ollu jääkaappeja 
meilläkään. Voe oli kuule tuolla kellarin portaella aena ja sieltä (…) oli se 
vähän härskiintyny van ei ei (…) siis kun sanoen, niin minä en oo oekeestaan 
koskaan missään vaeheessa saerastanu niinku mittää muuta kun sen tuhkaro-
kon ja sikotaodin. EI MITÄÄN. Koko ikäni minä oon ollu terve kun pukki ei 
minussa oo ollu, ei minkaanlaesta. (10) 

Mies tehostaa sanomaansa lisäämällä äänen voimakkuutta korostaessaan, ettei ole 
sairastanut mitään. Kuitenkin kertomuksen edetessä hän kertoo luontevasti selkä-
vaivoistaan, jotka olivat aiheuttaneet työkyvyttömyyttä ja korkeasta kolesterolista, 
jota hoidettiin ruokavaliolla. 

Oletettuun vasta-argumenttiin varautuminen on retorinen keino, jossa oma 
argumentti pyritään jo etukäteen suojaamaan odotetulta vastaväitteeltä. Tällöin 
viedään toiselta osapuolelta mahdollisuus käyttää kyseistä argumenttia. Miesten 
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tarinoissa uskonnosta puhuttaessa ja uskonnon tuputtamiseen liittyvässä puheessa 
näkyy tämän retorisen keinon käyttäminen. 

Ei mulla mittää uskovaesie vastaan oo, jokkaenen uskoo mihin uskoo, mutta 
tuota kuiteski se on aena se että (…) (3) 

Kuki saapi uskoo vaekka sahapukkiin, jos tulloo tyytyväeseksi. Minä en sitä 
kato, jos uskollaan tulloo autuaakasi niin onpa sitten kuka tahasa (…) olipa 
kuka tahasa, niin minun puolesta suapi vaekka mihin uskoa. (8) 

En nuorempana enkä tänäkää päevänä oekein hyväksy sitä että, että olipa se 
tietysti mikä tahasa niin, jokkaesella on tietysti omat mielipitteesä ja saapihi 
olla ja jos uskoo vaekka mihin, niin sehän on sinänsä hyvä, mutta se että, (…) 
jos se hänelle tuopi tyydytystä siitä, kyllä, mutta se että, jos sitä oekein rupe-
aa hirveästi sitten väkisellä niinku pakkoamaan toesille, niin sitten (…) (9)  

Samanlainen vasta-argumentilta suojautuminen tulee esille myös seuraavassa 
lainauksessa, jossa haastateltava ilmaisee epäluuloisuuttaan venäläisten lääkärei-
den ammattitaitoa kohtaan:  

Saeraalan puolelta niin (…) kumpiki, anastesialääkäri ja sitten leikkaava 
lääkäri oli venäläesiä (…) (naurahtaa) (…) sitten (…) toki heijän ammattitai-
toosa en ossaa sannoo mikä se on, mutta jotenkin se vaen tuntuu aena siltä 
että (…) onko se ammattitaito mitä se on heillä (…) heijän koulutuksensa sit-
ten… (5) 

Edellä olevaa strategiaa voitaisiin tarkastella myös suostuttelevana retoriikkana, 
sillä siinä puhuja yrittää suhteuttaa argumentaatiotaan oletettuun yleisöön ja sen 
ajamiin näkemyksiin (Jokinen 2006, 155). Puhuja voi siten ensin liittoutua ylei-
sön kanssa, kuten edellä olevissa lainauksissa, ja sanoa riskialttiin argumentin 
vasta sen jälkeen. Tällä tavoin hän suojelee omia kasvojaan eli sitä, että tulisi 
luokitelluksi johonkin epäsuotavaan kategoriaan, kuten uskonnonvihaajaksi tai 
rasistiksi. 

Haastateltavien joukossa on miehiä, jotka eivät harrasta metsästystä, ja heidän 
perustelunsa asialle ovat keskenään samankaltaisia. Miehet tuovat esille, että 
heillä ei ole mitään metsästystä vastaankaan eivätkä he väheksy sitä, mutta eivät 
itse välitä käydä metsällä. 

En minä metästyksestä ty (…) harrasta niinku ollenkaa(…) kyllä minä mar-
jassa ja tämmösessä kulen mieluummin metässä (…) tosin ei mulla niinku 
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mittää metästystä vastaankaa oo (…) että ei toki sen puolesta (…) mutta minä 
en oo niinku ite sitä (…) siinäpähän juoksennelkoon riista vappaana (5)  

Että ei se siis, en minä toki sitä luonnon merkitystä niinku väheksy kuiten-
kaan, että tullee siellä muuten liikuttua sitten, että en minä (…) (4) 

Juoskoon ne elläimet siellä metässä (…) saahan sitä lihhaa kaopasta jos ha-
luaapi että (…) (2) 

Yksityiskohdilla vakuuttaminen on retorinen keino, jossa yksityiskohtaisilla kuva-
uksilla ja niiden sijoittamisella osaksi joitakin tapahtumakulkuja voidaan tapah-
tumista tuottaa autenttinen, totuudenmukainen vaikutelma. Hyvärisen (1998, 325) 
mukaan tällaisilla tihentymillä eli kohdilla, joissa kertoja tarjoaa poikkeuksellisen 
paljon yksityiskohtia, on yleensä hyvin strateginen merkitys. Tarinoissa kaksi 
miehistä kuvaa omaa alkoholismiaan ja sitä, kuinka ovat onnistuneet raitistumaan. 
Molemmat kertovat hetkestä juuri ennen kuin hakeutuivat hoitoon. Tämä hoi-
toonhakeutumisen kerta oli molemmille merkittävä, sillä heidän raitistumisensa 
alkoi näistä tilanteista. Yhteistä molempien kertomuksille on se, että niissä käyte-
tään runsaasti yksityiskohtia. 

Se oli sillon syyskuun 11 päevä kun oli se (…) kun ne lenti sinne torniin ne 
lentokonneet (…) sillon minä olin tuossa kato näky telekkarissa sillon (…) ja 
mulla sillon oli se maha tuskassa (…) sitten seoraavana (…) sen yön olin tiäl-
lä kotona (…) ja sitten seoroavana uamuna oli jo pakko varraen lähteä sinne 
lääkäriin kun enhän minä ollu nukkunu sekuntiaa koko yönä (4) 

Se oli syyskuun kaheskymmenesyheksäs päevä kun minä (…) tae kaheskym-
meneskaheksas päevä syyskuuta oli yheksänkytkolome kun oon viimesen ryy-
pyn tuota ottanu ja (…) Minä muistan (…) mulle tuli tökärit sinä päevänä 
(…) edellisenä päevänä (…) minä sitten tuossa (…) minä että ei varmasti jiä 
mittää polttelemmaan että (…) minä olin jo päättäny muutamaa päevää en-
nen että sillon meen (…) että nyt (…) nyt pittää niinku tehä jottae ja (…) me 
sitten kaveriin kanssa kipattiin ne tökärit että mulle jäe sitten satanen vana-
haa rahhaa niin sae sillon torstaiaamuna tupakkaa itelle kun menin sinne 
tuota niin (…) kyllä sitä sillon oli niin valamis siihen kaekkeen (…) että sitä 
halusi tosiaan semmosta muutosta (7) 

Määrällistäminen eli kvantifiointi voi olla joko numeerista eli luvuilla vahvista-
mista tai sanallisesti kuvailevaa määrällistämistä. Asioiden esittäminen numee-
risesssa muodossa luo kuulijalle mielikuvan selkeästä, ristiriidattomasta tiedosta. 
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Seuraavissa lainauksissa miehet käyttävät määrällisiä ilmauksia kuvatessaan sitä, 
kuinka vähän ovat olleet pois työstä sairauden takia, ovat olleet työttömänä tai 
pystyneet olemaan tupakkalakossa. 

Että jos minäki oon kahenkymmenen vuojen työhistorian aekana mitä tuossa 
oon ollu saman työnantajan palaveluksessa niin (…) oesinko minä ollu kolo-
mekymmentä vuorokaotta saeraana, josta jo puolet olin vesirokossa (8) 

No oonkohan minä työttömänä vissiin ollu elläessään joku puoltoestakuuka-
otta, kaks kuukaotta (4) 

Minä olin puolitoesta päevää, että ei helekkari että ei pysty olemaan. Sitä on 
niin heikko ihminen, että sitä(…) ommaa heikkoutta, eikae se muuta.(3) 

Konsensuksella tai asiantuntijan lausunnolla vakuuttaminen on retorinen keino, 
jossa esitettyä argumenttia vahvistetaan siten, että esitetään useiden eri tahojen 
allekirjoittavan jonkin väitteen. Tällöin asia ei enää näyttäydy vain henkilökohtai-
sena mielipiteenä, vaan enemmänkin yleisenä käytäntönä. Miesten puheessa kon-
sensuksella tai asiantuntijan lausunnolla vakuuttaminen näkyy siten, että he ker-
tovat muidenkin tehneen samoin tai joku asia on ollut tapana tehdä tietyllä tavalla. 
Tämä yleinen käytäntö täten selittää miesten omaakin käyttäytymistä. Alla olevis-
sa lainauksissa miehet puhuvat siitä, kuinka he eivät nuoruudessa välittäneet ter-
veysvalistuksesta, vaan ”olivat ja menivät” koska kaikki muutkin tekivät samalla 
tavalla. 

Uskosin että minun aekana sitä ei ajateltu, että sitä vaen mentiin. (2) 

Kyllä se on justiisa nuorella iällä ja nuorella ihmisellä ylleesäkki, niin ei se, 
eihän, et sinä niinku semmosie ajattele ihan oikeesti. En minä aenakaa muis-
ta ikinä, tenavana muista ajatelleeni semmosta. (4) 

Van eihän sitä sillon ollu mittää semmosta (…) niinku (…) no kyllähän sitä 
siitä karamellin syönnistä oli puhetta, että kyllä ne niinku selosti sitä että jus-
tiinsa sitä että mikä aeheuttaa tätä reikiintymistä van eipästä tietenkää väli-
tetty. Eipästä semmosesta, kukkaa ottanu tosissaan (4) 

Seuraavassa katkelmassa haastateltava myös pohtii laajemmin, onko kainuulaisen 
miehen terveyskäyttäytyminen sen huonompaa kuin muidenkaan: 

Se on sitten vähän jokkaesella aekojen saatossa saattaa vaehellakin. Välillä 
sitä saattaa hyvinni olla aktiivinen ja (…) ja (…) vähän niinku kuntoelupuo-
lellahi, että välillä intoutuu, että puoli vuotta on (…) Ja sitten se taas vähän 
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rupeaa lipsumaan, että (…) en minä usko, että onko se (…) ei se varmaan 
kaenuulaenen mies oo sen huonompi tae parempi kun joku (…) vaekka joku 
muuhin (6) 

Miehet voivat myös perustella lääkäriin menemistä sen mukaan mitä toiset ovat 
tehneet. Alla olevissa lainauksissa ensimmäisessä haastateltava kertoo, ettei hän 
eivätkä muutkaan halua mennä mielellään lääkäriin, ja toisessa lainauksessa toi-
nen mies kertoo käyvänsä mielestään herkästi lääkärin vastaanotolla ja miettii, 
onko hän oppinut tämän tavan isältään. Yksi miehistä taas puolestaan miettii, että 
hänen lääkärillä käymättömyys on opittu kotoa. 

Ja eihän nuorempana, kun sillon eihän sitä ajatella sitä terveyttä niin, eikä 
sehän on se aenaki mulla ja monella muullahi että sehän on ollu se lääkäriin 
meno semmonen, että ei sitä mielellään mennä sinne eikä halluo joka assien 
tähe mennä (4) 

Ehkä minä oon isästä oppinu sen että tuota (…) että aenahi viime vuosina isä 
meleko herkästihi meni ja valitti niitä vaevojaan sitten ja (…) (6) 

Ehkä se on kotoa jääny se (…) se että ei tule itelläkää niinku mentyä lääkä-
riin heti (…) ylleesä että tuota niin (…) jättää niinku usein menemättä että 
tuota jospa se paranee ja (…) antaa niinku olla (8)  

Konsensuksella tai asiantuntijan lausunnolla vahvistaminen tulee miesten puhees-
sa esille myös selkeästi perusteltuna asiana, jolloin sitä ei voi tulkita retoriseksi 
keinoksi. Seuraavassa lainauksessa näkyy, kuinka haastateltava perustelee tällä 
tavoin omaa toimintaansa. Mies oli ensimmäisessä haastattelussa kertonut syö-
vänsä homeista ruokaa, ja toisella tapaamiskerralla ihmettelin tätä asiaa. Kysyin 
häneltä miksi hän tekee näin. Hän perusteli asiaa sillä, että samoin ovat aiemmat-
kin sukupolvet toimineet: niin on aina ennenkin tehty.  

H: EEii van sepä on tuota niin, se oli ennen semmonen tapa, eihän sitä pietty 
minnää siinä, se home otettiin poes siitä 

T: niin justiin 

H: kun sepä oli niinku tievossa, kokemus siitä että se, en minä sitä ite oo kek-
siny, kun sehän on jo ollu niinku vanaha (…) äetiltä ja mummulta ja sieltä ka-
to, että siitä vaen kuoritaan se ja nakataan poes se (…) Niin kyllä kae ne on 
tienny sen jostae, mistä ne on suanu sen tietoosa että semmosen voe niinku 
syyvä 
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T: joo 

H: että se minun mielestä kae se on ollu ihan ylleinen käötäntö se, että sem-
monen home on vaen otettu poes siitä (10) 

Olen koonnut seuraaviin taulukoihin (Taulukko 4a ja Taulukko 4b) tämän tutki-
muksen retorisessa analyysissä esille tulleet vakuuttamisen keinot lukumäärittäin. 
Taulukon oikean puoleisella sarakkeella näkyvät keinoihin sisältyvät keskeiset 
vakuuttamisen mekanismit. 

Taulukko 4a. Retoriset keinot terveyskäyttäytymiseen liittyvässä puheessa. 

Esitettyyn argumenttiin liittyvät retoriset keinot Vakuuttamisen mekanismi 

Toimijuuden kadottaminen (25 lausumaa) Toimijan rooli ja vastuu asioiden kulusta syrjäytyy 

Asiat tapahtuvat ilman oman toiminnan vaikutusta 

Ääri-ilmaisujen käyttäminen (20 lausumaa) Korostetaan piirteitä, joita kuvauksen kohteena 

olevaan asiaan halutaan liittää 

Mahdolliselta vasta-argumentilta suojautuminen 

(9 lausumaa)  

Oma argumentti suojataan etukäteen vasta-

argumentilta 

Yksityiskohdilla vakuuttaminen (7 lausumaa) Kuulija/lukija saadaan mukaan tarinan sisään, 

näkijäksi ja kokijaksi 

Numeerinen määrällistäminen (9 lausumaa) Luvut ja prosentit näyttävät/kuulostavat 

vakuuttavilta 

Taulukko 4b. Retoriset keinot terveyskäyttäytymiseen liittyvässä puheessa  

Argumentin esittäjän luonteeseen liittyvät retoriset 

keinot 

Vakuuttamisen mekanismi 

Konsensuksella tai asiantuntijan lausunnolla 

vakuuttaminen (15 lausumaa) 

Esitetään useiden eri tahojen allekirjoittavan 

väitteen 
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7 Pohdinta 

Tutkimukselliset lähestymistavat ja käytännöt ovat eriytyneet ja moninaistuneet 
ihmistieteissä entistä enemmän. Postmodernissa tieteessä hylätään näkemys ob-
jektiivisesta todellisuudesta ja tieteen tehtävästä todellisuutta koskevan totuudelli-
sen tiedon tuottajana. Tällöin tutkijan ei tarvitse vedota sellaiseen tieteelliseen 
perusteeseen, joka ylittäisi ajallisen ja paikallisen kontekstin, sillä oletuksena on 
kunkin tilanteen erilaisuus ja sen vaatimus erityisestä ymmärtämisestä. Postmo-
dernin näkemyksen mukaan tutkimus tuottaa tilannekohtaisia kertomuksia, joiden 
yleisempi tieteellinen arviointi ei ole mahdollista. Tutkimus ei siis heijasta ja 
raportoi jo olemassa olevaa maailmaa, vaan tuottaa sen tietynlaisena kertomukse-
na, maailmaa koskevan tulkinnan ja ymmärryksen kautta. Näin postmodernismi 
luo perustaa tieteen hajoamiselle lukuisiin todellisuutta eri tavoin tulkitseviin 
diskursiivisiin kulttuureihin. (ks. Raunio 1999, 60.)  

Kulttuurintutkimuksen lähtökohdilla ja sen tuottamalla tiedolla on yhteneväi-
syyksiä postmoderniin tieteeseen, sillä kulttuurintutkimuksessa ymmärtäminen on 
paikallisuuteen perustuvaa ja sille on keskeistä ymmärtämiseen perustuva selittä-
minen. Samoin sosiaalisen konstrutionismin mukainen epistemologinen lähtökoh-
ta todellisuuden vuorovaikutuksellisesta rakentumisesta on yhteinen postmoder-
nin näkemyksen kanssa. (ks. Alasuutari 1996, 33.) Tämän tutkimuksen epistemo-
logisena lähtökohtana on maltillinen sosiaalinen konstruktionismi. Siinä todelli-
suus ymmärretään rakentuvan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, mutta hyväksy-
tään myös ontologisen realismin mukaisesti objektiivisen todellisuuden olemas-
saolo (ks. Suoranta 1997, 19–20), jolloin todellisuudesta voidaan tehdä yleisem-
pää arviointia. Näin ollen tässä tutkimuksessa on mielekästä tarkastella tutkimuk-
sen tuloksia paitsi tapauskohtaisina kertomuksina, myös liittää ne yleisempään 
tieteelliseen arviointiin. Lisäksi tulosten tarkastelu ja niiden yleisempi hyödynnet-
tävyys käytännön kannalta on oleellista tässä tutkimuksessa, sillä tutkimuksen 
tavoitteena on tuottaa käytännöllistä tietoa terveyspalvelujen kehittämiseksi.  

7.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Elämäkertatutkimuksen samoin kuin kulttuurintutkimuksen luotettavuuden arvi-
ointiin soveltuvat samat arviointikriteerit, joita käytetään yleisestikin laadullisen 
tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa (Backman ym. 2001, 258, Juntunen 
2003, 230, ks. myös Kylmä ym. 2004, 253). Lincolnin ja Cuban (1985) mukaan 
laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointikriteerit ovat uskottavuus, siirret-
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tävyys, seuraamuksellisuus ja todeksi vahvistettavuus (ks. myös Holloway & 
Wheeler 1996). Arvioin tämän väitöskirjatutkimuksen luotettavuutta näiden kri-
teereiden avulla liittäen ne tutkimuksen aineistonkeruun, aineiston analysoinnin ja 
tutkimustulosten tarkasteluun (Burns & Grove 2005).  

Uskottavuudella (credibility) tarkoitetaan tulosten totuudenmukaisuutta. Tu-
losten totuudenmukaisuuteen vaikuttaa se, kuinka tutkijana olen saavuttanut tut-
kittavien luottamuksen ja kuinka hyvin olen sitoutunut tutkimukseen. (Lincoln & 
Cuba 1985.) Uskottavuus on olennainen luotettavuuden kriteeri liittyen tutkimuk-
sen faktanäkökulmaan (Alasuutari 1999, 95). Tällöin on tärkeää pohtia sitä, ovat-
ko haastateltavat kertoneet totuudenmukaisesti omasta elämästään. Näytenäkö-
kulmasta katsottuna tämä ei ole olennainen kysymys. Näytenäkökulman kannalta 
on sen sijaan tärkeää pohtia sitä, ovatko haastateltavat voineet puhua haastatteluti-
lanteissa luontevasti ja siten, kuten he puhuvat normaalistikin sosiaalisissa vuoro-
vaikutustilanteissa. Tässä tutkimuksessa nämä molemmat näkökohdat tulivat 
huomioiduksi tutkimuksen ontologisen lähtökohdan myötä (Rauhala 2005). Ih-
miskäsitys näkyi siten, että suhtauduin haastateltaviin ja heidän ainutkertaisiin 
elämäntarinoihinsa arvostavasti ja pidin kunkin haastateltavan ainutkertaisia elä-
mäntarinoita tutkimuksen kannalta yhtä arvokkaina. (Rauhala 2005, 108). Haasta-
teltavat tiesivät sekä tutkimukseni tarkoituksen ja tavoitteet että koulutus- ja työ-
taustani sairaanhoitajana ja terveysalan opettajana. Nämä tiedot tulivat esille haas-
tattelua edeltävässä alkukeskustelussa tai ensimmäisessä yhteydenotossa puheli-
messa. Tämä mahdollisti luotettavan ja avoimen haastatteluilmapiirin syntymisen 
samoin kuin sen, että haastateltavat kokivat tutkimuksen ja oman osuutensa siinä 
tärkeänä. Näin ollen voi olettaa, että haastateltavat kertoivat elämästään rehelli-
sesti ja totuudenmukaisesti, koska kokivat tutkimuksen tärkeäksi ja pystyivät 
avoimessa ilmapiirissä myös puhumaan luontevasti. (ks. Eskola & Suoranta 2008, 
Keats 2000.) 

Koulutus- ja ammattihistoriani helpotti luotettavan ja avoimen ilmapiirin syn-
tymistä tämän tutkimuksen haastattelutilanteissa, sillä terveysalan koulutuksen ja 
työkokemukseni ansiosta minulla oli varmuutta erilaisten ihmisten kohtaamiseen 
ja heidän kuuntelemiseen. Tutkimushaastattelusta minulla oli kokemusta pro  
gradu -tutkielman tekemisen myötä (1998). Tässä tutkimuksessa haastattelujen 
toistaminen lisäsi myös tutkimukseen osallistuvien luottamuksen syntymistä, sillä 
kaikki kymmenen, ensimmäiseen haastatteluun osallistuneista miehistä, osallis-
tuivat myös toiseen haastatteluun. Jotkut haastateltavista jopa toivoivat, että haas-
tattelisin heitä vielä kolmannenkin kerran. 
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Luottamuksen syntyminen näkyi toisissa haastatteluissa, joissa monin paikoin 
miesten ja minun välinen vuorovaikutus oli enemmän keskustelunoloista kuin 
haastattelemista. Tähän vaikutti osaltaan se, että olimme jo tulleet miesten kanssa 
tutuiksi ensimmäisen haastattelun aikana. Tuttuus ja vuorovaikutuksen avoimuus 
näkyi myös siten, että toisessa haastattelussa monet haastateltavat käyttivät pu-
heessaan enemmän huumoria kuin ensimmäisellä kerralla (ks. Åstedt-Kurki & 
Liukkonen 1994). Samoin tunteista puhuminen näytti tuntuvan luontevalta tällä 
toisella haastattelukerralla. Alasuutari (1999,145) toteaakin vapaamuotoisen tee-
mahaastattelun olevan tilanteena varsin lähellä luonnollista keskustelutilannetta. 
Siinä haastattelija toimii siten kuin toimisi ketä tahansa muuta ystävää tai tuttavaa 
jututtaessaan, vaikka olisi saanutkin haastattelu- tai terapiakoulutusta. (ks. myös 
Ruusuvuori & Tiittula 2005, 29.) Vaikka neutraalisuuden tavoite (Hirsjärvi & 
Hurme 2001, 97) ohjasi minua haastattelutilanteissa, se ei estänyt avoimen ja 
luonnollisen vuorovaikutuksen syntymistä. Minulle jäi haastatteluista vaikutelma, 
että haastateltavat suhtautuivat tilanteisiin tosissaan ja kertoivat totuudenmukai-
sesti elämästään. Elämäkertatutkijat ovat todenneet elämäkertojen kirjoittajien ja 
haastateltavien kertovan elämästään yleensä vakavissaan ja totuuteen pyrkien 
(Roos 1997, Hyvärinen 1998, 323, Vilkko 1998).  

Haastattelijan ja haastateltavan välisillä eroilla, kuten sukupuolella, voi olla 
merkitystä sille, millaiseksi haastattelutilanne muodostuu (Alasuutari 1999, 144–
149, Rastas 2005, 92), mutta toisaalta erolla ei välttämättä ole mitään merkitystä 
jossain tietyssä haastattelutilanteessa (Rastas 2005, 93). Samankaltaiset kokemuk-
set tuottavat samanmielisyyttä ja toisinaan mahdollisuuden puhua joistain asioista 
määrätyllä tavalla. Sama sukupuoli voi edesauttaa sellaista avoimuutta, joka voi 
tuottaa haastattelupuhetta hyvin aroistakin asioista. Voisi ajatella, että tämän tut-
kimuksen haastattelutilanteiden asetelma, jossa nainen haastatteli miestä, saattoi 
estää intiimien tai hyvin henkilökohtaisten asioiden esilletuomisen. Ehkä tutki-
musaineisto tässä tutkimuksessa olisi muodostunut toisenlaiseksi, jos aineiston 
kerääjänä olisi ollut mies. Toisaalta haastattelun osapuolten eriävä sukupuoli voi 
vaikuttaa siihen, että tutkimusaineisto muodostuu tarkemmaksi ja sisällöllisesti 
rikkaammaksi, kuin samaa sukupuolta olevien välisessä haastattelussa. Kun haas-
tattelijalla ja haastateltavalla ei ole jostain tietystä asiasta yhteistä kokemustaus-
taa, voi olla, että haastateltava kertoo näistä asioista tarkemmin, eikä oleta haas-
tattelijan ilman muuta ymmärtävän haastateltavan tarkoitusta. (ks. Alasuutari 
1999, 148.) Tässä tutkimuksessa miehet puhuivat armeijaan liittyvistä tapahtumis-
ta hyvin tarkasti kenties siksi, koska tiesivät minulta puuttuvan armeijakokemuk-
sen. 
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Aineistonkeruun uskottavuutta tässä tutkimuksessa lisäsi se, että litteroin 
haastatteluaineiston huolellisesti ja tarkasti heti haastattelujen jälkeen. Koska olin 
itse sekä haastattelijana ja aukikirjoittajana, pystyin palauttamaan mieleeni mah-
dollisesti epäselvästi puhutut kohdat nauhalla. Uskottavuutta tutkimuksessa hei-
kensi yhden toisen vaiheen haastattelun tallentumatta jääminen. Huomasin tämän 
heti haastattelun loputtua ja kirjoitin haastattelusta itselleni muistiinpanot haastat-
telun jälkeen. Muistini varaan perustuvilla merkinnöillä en kuitenkaan pystynyt 
tuomaan esille haastattelun koko sisältöä enkä etenkään tapaa, jolla siinä puhut-
tiin, sillä tallentumatta jäänyt haastattelu kesti kaksi tuntia ja haastateltavan kie-
lenkäyttö oli värikästä. Aineistonanalyysin uskottavuutta tässä tutkimuksessa 
lisäsi aineiston moniulotteinen analysoiminen sekä fakta- että näytenäkökulmasta. 
Näytenäkökulmaan sisältynyt retorisen analyysin tekeminen ja tulosten esittämi-
nen runsaine autenttisine lainauksineen havainnollistivat tutkimuksen faktanäkö-
kulmaan sisältyneiden sisällönanalyysien tuloksia.  

Tutkimukseen sitoutuminen edellyttää tutkijalta sen kulttuurin tuntemista, jo-
ta tutkittavat edustavat (Lincoln & Cuba 1985, 301). Tässä tutkimuksessa synty-
peräisenä kainuulaisena ja Kainuussa asuvana tutkittavien kulttuuritausta oli mi-
nulle tuttu. Yhteinen syntyperä tutkittavien kanssa helpotti luottamuksen synty-
mistä ja toistemme ymmärtämistä (ks. Rauhala 2005, 122). Kainuulaisuus minus-
sa näkyi Kainuun murteen käyttämisenä haastattelutilanteissa. Huotelinin (1992, 
68) mukaan erityisesti kulttuurisesti tai etnisesti eriytyviä ryhmiä tutkittaessa ja 
näistä tulkintoja tehtäessä tulisi tutkijan olla sisällä tutkittavassa kulttuurissa ja 
ymmärtää vastaajan näkökulma. Orientoitumalla haastateltavien elämismaailmaan 
ja kulttuuriin on mahdollista tunnistaa hienosyiset vivahteet ja kulttuurispesifit 
merkitykset. Tutkimukseen sitoutumista edisti myös aito kiinnostukseni ja innos-
tuneisuuteni tutkimusaihettani kohtaan.  

Siirrettävyyttä (transferability) luotettavuuden kriteerinä arvioitaessa pohdi-
taan sitä ovatko tutkimuksen tulokset sovellettavissa muualle ja voidaanko tulok-
sia hyödyntää laajemmin (Lincoln & Cuba 1985, 298). Siirrettävyys ei tarkoita 
määrällisen tutkimuksen tapaan yleistettävyyttä (Backman 2005, 128) vaan mah-
dollisuutta siirtää tulokset samankaltaisiin yhteyksiin, kuin missä tutkimus on 
toteutettu. Alasuutari (1999, 248–250) käyttää laadullisen tutkimuksen tulosten 
arvioinnissa yleistettävyyden käsitteen sijasta suhteuttamisen käsitettä. Tällöin on 
olennaista pohtia, mitä erityistä tutkimuksen kohteena olevan tapauksen tai ilmiön 
ratkaisumalleissa on suhteessa muiden samanlaisessa tilanteessa olevien ihmisten 
ratkaisumalleihin. Laadullisen tutkimuksen tapausanalyysi suhteutetaan näin laa-
jempiin väestöryhmiin viittaamalla muuhun tutkimukseen ja päätellään sen avul-
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la, missä suhteessa tutkittu ilmiö on poikkeuksellinen tai rinnastettavissa muihin 
väestöryhmiin. Esittäessäni tämän tutkimuksen tuloksia olen viitannut ja verran-
nut tuloksiani aikaisempiin sekä kansallisiin että kansainvälisiin terveyskäyttäy-
tymistä ja terveyspalvelujen käyttöä sekä suomalaisten miesten elämäkertoja 
kuvaileviin tutkimuksiin. Tämä on mielekästä, koska yhteiskunnalliset tavoitteet 
ja päämäärät terveyspalvelujen tuottamisessa ovat samat ja koskevat kaikkia 
suomalaisia. Vaikka tämän tutkimuksen kohderyhmän, kymmenen kainuulaisen 
miehen terveyskäyttäytymistä koskevia tuloksia voidaan pitää yksittäistapauksina 
tai poikkeuksellisina, antavat ne viitteitä kainuulaisten miesten terveyskäyttäyty-
misestä yleisemminkin. 

Tämän tutkimuksen haastattelutilanteet olivat kahden henkilön, haastattelijan 
ja haastateltavan välisiä vuorovaikutustilanteita. Haastattelijalla oli sairaanhoita-
jan ja terveydenhoitajan koulutus ja pitkä työkokemus hoitotyöstä, ja haastatelta-
va kertoi haastattelijalle omista terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen liittyvistä 
asioista elämänkulkunsa aikana. Haastatteluasetelma oli siten pitkälti samanalai-
nen, kuin se on terveydenhuollon asiakkaan ja työntekijän välillä heidän kohda-
tessaan terveyspalvelujärjestelmässä (ks. Ruusuvuori & Tiittula 2005, 9). Näin 
ollen oletan, että tämän tutkimuksen asetelma on siirrettävissä terveydenhuollon 
kontekstiin. Kun tarkastelen retorisen analyysin avulla sitä, miten miehet puhuvat 
terveyskäyttäytymisestään tutkimushaastattelutilanteessa, voidaan tarkastelun 
kuvaus ja tulokset ulottaa koskemaan myös asiakastilanteita terveydenhuollossa. 
Oletan, että miehet puhuvat terveydenhuollon asiakkaina ollessaan samalla tavalla 
kuin tämän tutkimuksen haastattelutilanteissa. 

Seuraamuksellisuus (dependability) tarkoittaa sitä, että laadulliseen tutkimuk-
seen liittyy sekä inhimillinen vaihtelu että ilmiön ja asetelman muuttuvuus. Näin 
ollen tutkimustilanteita ei voida toistaa täsmälleen samanlaisina. Tältä osin tutki-
muksen luotettavuutta voidaan vahvistaa havainnollistamalla tulosten uskotta-
vuutta (Lincoln & Cuba 1985, 299, 317), mikä näkyy tässä tutkimuksessa siten, 
että olen kuvannut tutkimusraportissa ja sen liitteissä tarkasti tutkimusprosessin 
eri vaiheiden toteutumisen. Holloway ja Wheeler (1996) viittaavat laadullisen 
tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa samaan asiaan riipuvuuden kriteerillä, 
jota voidaan arvioida sen perusteella, kuinka tutkimus on toteutettu yleisiä tieteen 
kriteereitä noudattaen. 

Todeksi vahvistettavuus (confirmability) tarkoittaa sitä, että tulokset perustu-
vat aineistoon eivätkä tutkijan omiin käsityksiin (Lincoln & Cuba 1985, 300). 
Olen tiedostanut, että laadullisessa tutkimuksessa minulla on tutkijana keskeinen 
rooli sekä aineistonkeruussa että tutkimusaineiston tulkinnassa (Peltonen 1994, 
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Eskola & Maijala 2003, 193), ja tulkintaan vaikuttavat ennakkokäsitykseni tutkit-
tavasta ilmiöstä (Eskola & Suoranta 2008). Tämän vuoksi olen kuvannut tutki-
musraportissa omaa tutkimuskohteeseen liittyvää esiymmärrystäni ja sen muotou-
tumista, jotta lukija voi arvioida tekemiäni tulkintoja esiymmärrykseni huomioi-
den. Todeksi vahvistettavuuden lisäämiseksi olen pitänyt myös tutkimuspäiväkir-
jaa, jonka avulla olen pohtinut ja dokumentoinut omia käsityksiäni koko tutki-
musprosessin ajan (ks. Kylmä ym. 2004, 253). Päiväkirja on siten ollut minulle 
apuväline pitämään toisistaan erillään tutkittavien käsitykset ja omat käsitykseni.  

Tieteellisen tutkimuksen tuloksissa yhdistyvät tutkimusaineistosta analysoitu 
tieto sekä tutkimuskohteesta jo olemassa oleva tieto (ks. Alasuutari 1999, 77–78, 
myös Salonen 2001). Sen vuoksi tutkimuksen tulosten luotettavuuden kannalta on 
välttämätöntä, että tutkija kartoittaa systemaattisesti tutkimaansa ilmiötä koskevaa 
aikaisempaa tutkimustietoa (ks. Kylmä ym. 2003, Kääriäinen & Lahtinen 2006). 
Tässä tutkimuksessa olen kartoittanut aikaisempaa tutkimustietoa tekemällä sys-
temaattiset tiedonhaut sekä miesten terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen liittyvis-
tä tutkimuksista, kulttuurisuudesta terveyden taustalla tehdyistä tutkimuksista että 
elämäkertametodin käytöstä, terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen liittyvistä tut-
kimuksista. Tiedonhakujen luotettavuuden lisäämiseksi olen käyttänyt hakuja 
tehdessäni informaatikon apua (ks. Sindhu & Dickson 1997). Hakujen tulokset 
olen raportoinut tutkimusraportissa kunkin aihealueen käsittelyn yhteydessä sekä 
koosteena liitteessä (Liite 1). Tässä tutkimuksessa tiedonhaut osoittivat, että kan-
sallista tutkimusta miesten terveydestä ja terveyskäyttäytymisestä on olemassa 
vähän. Lisäksi tiedonhaut osoittivat uuden tutkimustiedon tarpellisuuden koskien 
sekä kulttuuria ja kulttuurisuutta yksilön terveyden taustalla että elämäkertameto-
din hyödynnettävyyttä terveyden tutkimuksessa.  

Havainnollistaakseni omaa rooliani tässä tutkimuksessa, olen kirjoittanut tut-
kimusraportin minä-muodossa. En ole ollut tutkimuksessa ulkopuolinen havain-
noija, vaan haastattelutilanteet ovat rakentuneet vuorovaikutuksessa miesten 
kanssa (ks. Potter & Wetherell 1987, Berger & Luckmann 1994). Jotta lukija pys-
tyisi arvioimaan tulkintojeni aineistoon perustuvuutta, olen esittänyt tutkimusra-
portissa analyysieni etenemisen tarkasti ja esitän raportissa autenttisia lainauksia 
haastatteluista (Mäkelä 1990). Näin lukijat pystyvät myös itse arvioimaan tulosten 
todeksi vahvistettavuutta seuraamalla minun tulkintaani ja sitä kautta arvioimaan 
sen paikkansa pitävyyttä (Eskola & Suoranta 2008). Elämäkertatutkimuksessa 
käytettävien autenttisten lainausten määrä on runsasta, ja ne ovat varsin pitkiä, 
sillä elämäntarinoiden erityispiirteitä ja haastateltavien kerronnan variaatioita ja 
väkevyyttä ei tulisi raportissa kadottaa (Vilkko 1990, Hyvärinen 1994, Saaren-
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heimo 1997). Kuitenkin runsas ja etenkin pitkien lainausten käyttö tekstissä voi 
vaikeuttaa lukijaa seuraamasta tutkimuksen perusajatusta, ja siten runsas lainaus-
ten käyttö voi hukuttaa alleen tutkimuksen tarkoituksen ja tavoitteet. (ks. Alasuu-
tari 1999, 296).  

Tämän vuoksi olen liittänyt tämän tutkimusraportin liiteosaan näytteitä mies-
ten puheesta, joista lukijalle ilmenee aineiston rikkaus ja moniulotteisuus, mutta 
liiteenä ollessaan ne eivät katkaise tutkimuksessa olevaa ajatusta. Tässä tutkimuk-
sessa runsas suorien lainausten käyttö näkyy erityisesti retorisen analyysin teke-
misen kuvauksessa ja analyysin tulosten esittämisessä. Tämä on välttämätöntä, 
sillä tässä tutkimuksessa roolini retorisen analyysin tekemisessä oli analysoijan 
positio, jossa analyysi perustuu yksinomaan aineistoon ja tutkijan osuus tulkin-
nassa on mahdollisimman vähäinen. (Potter 1996b, ks. myös Niemi ym. 2006, 
84–85.) Autenttiset lainaukset tässä tutkimuksessa tuovat esille myös haastateltu-
jen miesten äänen ja lisäävät elävyyttä tutkimusraportin tekstiin (Alasuutari 1999, 
296). Samalla ne havainnollistavat ja tekevät lukijalle ymmärrettäväksi, minkä-
laista on kainuulaiselle kulttuurille ominainen puhetapa, Kainuun murre.  

Analyysin luotettavuuden lisäämiseksi laadullisessa tutkimuksessa voidaan 
käyttää myös face-validiteettia. Se tarkoittaa analyysin tulosten esittämistä henki-
löille, jotka ovat tuttuja tutkittavan ilmiön kanssa tai niille, joita tutkimusaineisto 
koskee. (Cavanagh 1997.) Tässä tutkimuksessa haastateltavat saivat nähtäväkseen 
ensimmäisen vaiheen analyysin tuloksena syntyneet teemat, sillä ne ohjasivat 
toisen vaiheen aineistonkeruuta. Tulkitsin analyysini tuloksen luotettavaksi, sillä 
kukaan tutkimukseen osallistuneista ei asettanut kyseenalaiseksi teemojen paik-
kansapitävyyttä.  

7.2 Tulosten tulkinta 

Vanhan kainuulaisen käsityksen mukaan terveys on ”unta ja näläkää” (ks. Huovi-
nen 1987, 187, Härkönen 2006). Tutkimukseen osallistuneista miehistä jotkut 
muistivat tämän kainuulaisen toivotuksen, mutta määrittelivät terveyden tätä käsi-
tystä laajemmin, ihmisen kokonaisvaltaisena hyvinvointina. Haastateltavat eivät 
myöskään nähneet sairauden poissaoloa terveyden määrittäjänä, kuten arkisesti 
voidaan ajatella (ks. Pelkonen 2005) tai kuten ruotsalaistutkimuksessa (Hjelm 
2005) tuli esille. Miesten käsitykset olivat samansuuntaisia terveyskäsityksen 
kanssa, joka tällä hetkellä vallitsee sekä kansainvälisessä että suomalaisessa ter-
veyspolitiikassa. Terveys ymmärretään hyvinvointina, voimavarana ja pääomana, 
joka vaihtelee elämän eri vaiheissa. (WHO 1986, Sosiaali ja terveysministeriö 
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2006a.) Miesten terveyskäsityksen laaja-alaisuutta tässä tutkimuksessa voi selittää 
se, että haastateltaviksi valikoitui miehiä, jotka ovat kiinnostuneita terveyteen 
liittyvistä asioista ja sen vuoksi seuraavat yhteiskunnallista ja siihen liittyvää 
terveyspoliittista keskustelua.  

Tulkitsen tutkimuksen kolmivaiheisen analyysin tuloksia tutkimuksen kult-
tuurisen viitekehyksen avulla. Olen liittänyt analyysin keskeiset tulokset oheiseen, 
tutkimuksen kulttuurista viitekehystä kuvaavaan kuvioon (Kuvio 9), jonka muo-
dostamisen olen kuvannut tämän työn luvussa 3.1.1 ”Tutkimuksen kultuurinen 
viitekehys”. Tarkastelen seuraavassa tutkimuksen tuloksia sekä kulttuurin yhtei-
söllisen ulottuvuuden että kulttuurin yksilöllisen ulottuvuuden kautta. 
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Kuvio 9. Kulttuuri ja kulttuurisuus kainuulaisten miesten terveyskäyttäytymisessä. 

Kulttuurin yhteisöllinen ulottuvuus terveyskäyttäytymisessä 

Tilastotiedot kainuulaisten runsaasta sairastavuudesta (Kansaneläkelaitos 2005) 
todellistuivat tämän tutkimuksen tarinoissa. Miehet jakoivat tarinoissaan koke-
muksia perheen ja lähiyhteisön runsaasta sairastamisesta ja sairastavuuteen liitty-
vistä ennenaikaisista kuolemista. Sairauden olemassaolon kokemukset kainuulai-
sessa elinympäristössä olivat niin yleisiä, että kysymyksessä voi tulkita olevan 
kollektiivisen kokemuksen, joka yhdistää yhteisön jäseniä. Haastateltavat sairas-
tivat myös itse. Miesten kertomuksista jäi vaikutelma, että etenkin miesten lap-
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suudessa sairastaminen ja ennenaikainen kuoleminen on koettu kuuluvaksi nor-
maaliin elämään ja se on luonnollinen osa sitä. Tällainen yhteinen kokemus voi 
vaikuttaa terveyskäyttäytymiseen ja elämään suhtautumiseen. Uhkana on se, että 
sairauksien runsasta esiintymistä siihen liittyvine hoitoineen ja lääkityksineen 
aletaankin pitää luonnollisena ja hyväksyttävänä, kenties jopa tavoiteltavana asia-
na yhteisössä. Tällöin terveyttä edistävän ja sairauksia ennaltaehkäisevän elämän-
tavan omaksuminen koetaan vieraaksi, ja sen vuoksi sitoutuminen elämäntapojen 
muuttamiseen on vaikeaa. 

Miesten lapsuuteen ja perhe- ja lähiyhteisöön liittyvissä kertomuksissa tuli 
esille käyttäytymispiirre, jolle on ominaista vaikeneminen ikävistä asioista. Piirre 
tässä aineistossa oli niin voimakas, että oletan sen koskevan yleisemminkin kai-
nuulaista elämäntapaa. Tulkitsen tämän käyttäytymispiirteen olevan kulttuurinen 
malli, joka on tuttu kaikille yhteisön jäsenille (ks. Roos & Peltonen 1994, 9, Nie-
mi 2006, 30). Puhumattomuuden ilmiö näkyi tarinoissa siten, että sairauksista ja 
ikävistä asioista ei ole kotona eikä lähipiirissä puhuttu, vaan niiden on ajateltu 
unohtuvan helpommin, kun niistä vaietaan. Vaikenemisesta oli kokemuksia myös 
terveydenhoitopalveluiden taholta esimerkiksi alkoholiongelmaisen asiakkaan 
kohtaamisessa. Huolta liiallisesta alkoholinkäytöstä ei ole otettu terveydenhuol-
lossa puheeksi. Samoin uskonnollisuuteen liittyvistä asioista on vaiettu kotona. 
Kaikki haastateltavat kuvasivat kristillisten arvojen olleen heidän kotikasvatuk-
sessaan taustalla ja ne on tiedostettu, mutta niistä ei ole kotona juurikaan puhuttu. 
Liitteessä 7 on näyte haastatattelusta, jossa vaikeneminen tulee esille kasvatusti-
lanteeseen liittyvänä asiana (Näyte 4). Miehen isä on kuollut pojan ollessa alle 
kouluikäinen, joten setä on ollut miehen mallina pojalle ja kasvattanut joskus 
kovallakin kurilla. Haastateltava kuvaa ristiriitatilanteiden jälkeistä puhumatto-
muutta ikään kuin sovintona: ”jälestä päen niistä ei koskaan puhuttu ja sitten se 
leppy.” 

Kortteisen (1992) kuvaamaa yksinpärjäämisen eetosta ja vaatimattomuutta 
luonteenpiirteenä voidaan ajatella taustaksi pyrkimyksessä ymmärtää miesten 
kertomuksista välittynyttä puhumattomuuden ilmiötä. Voisiko vaikenemisen taus-
talla olla yksilön yksinpärjäämiseen perustuva katsomus, jolloin korostuu ihmisen 
tarve selviytyä yksin myös ongelmistaan ja vaikeuksistaan? Kainuulaiseen kan-
sanluonteeseen on ainakin kaunokirjallisuudessa liitetty vaatimattomuus (ks. Pau-
laharju 1958, 35, Huovinen 1987, 186–187). Vaatimattomuuteen liittyvä vähättely 
voi johtaa siihen, että omia murheita tai vaivoja ei pidetä niin merkityksellisinä, 
että niistä puhuttaisiin muille. Vähättely tuli tässä tutkimuksessa esille miesten 
kertoessa terveyspalvelujen käyttämisestä. Lääkäriin hakeutumiseen piti olla oi-
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kea syy, ettei turhaan vietäisi lääkärin aikaa, ja jos oma vaiva osoittautuukin vä-
häpätöiseksi, sitä harmitellaan pitkään. Ilmiön taustalla voi olla myös tietynlainen 
ideologia yksilön yksityisyyden kunnioittamisen tärkeydestä. Miesten kertomuk-
sissa näkyi vastenmielisyys uskontoon liittyvien aatteiden tuputtamista kohtaan. 
Joillakin miehistä oli jopa ahdistavia muistoja lapsuudesta, jotka liittyivät uskon-
nollisen aatteen tyrkyttämiseen. Voisiko puhumattomuuden taustalla olla hieno-
tunteisuus? Kun vältetään asioista puhumista, vaara loukata toisen yksityisyyttä 
vähenee. Ajatusta pitemmälle vietäessä, voi ajatella kainuulaisten miesten koke-
van normatiivisen ja tuputtavan terveysneuvonnan ja valistuksen negatiivisena ja 
yksityisyyttä loukkaavana. Näin ollen se ei ole tehokas keino pyrittäessä vaikut-
tamaan kainuulaisten miesten elämäntapoihin. 

Pulan, sodan ja jälleenrakennuksen sukupolven ääni tuli tämän tutkimuksen 
tarinoissa esille miesten kertoessa omista isistään, äideistään ja isovanhemmistaan 
(esim. Liite 7, näyte 3 ja näyte 4). Kertomuksiin liittyivät tällöin oleellisena osana 
kuvaukset puutteen ja köyhyyden kokemisesta, mikä näkyi vanhempien sukupol-
vien säästäväisenä ja tuhlaamista välttävänä elämäntapana. Häkkisen ym. (2005, 
63) mukaan puutteen vahva historiallinen muisti näkyy suurten ikäluokkien ajat-
telussa ja puheesssa, vaikka he eivät ole kokeneet puutetta ja köyhyyttä yhtä suu-
ressa mittakaavassa kuin vanhempansa ja isovanhempansa. Nuoremmat ikäpolvet 
ovat omaksuneet puutteen merkityksen vanhempiensa kokemusten ja kasvatuksen 
kautta. Tämän tutkimuksen tarinoista välittyi kuva, että säästäväisyyttä ja jopa 
nuukuutta on arvostettu kainuulaisessa elämäntavassa. Analyysin tulokset antoivat 
viitteitä siitä, että säästäväisyyden arvostamisen on ainakin jossakin määrin periy-
tynyt myös tähän tutkimukseen osallistuneille miehille. Säästäväisyys tuli esille 
siten, että yksityisiä terveyspalveluja ei käytetä mielellään, koska niistä pitäisi 
maksaa. 

Terveys ei ole ollut toimintaa ja päätöksentekoa ohjaava arvo haastateltujen 
miesten lapsuudessa, kainuulaisessa kasvuympäristössä. Päivittäistä elämää on 
eletty eteenpäin, ilman että terveyteen liittyviä asioita olisi korostettu. Tietyt asiat 
ovat olleet luonnostaan terveellisiä, kuten liikunnan suuri rooli päivittäisessä elä-
mässä. Liikunta on ollut osa elämää ja luonnollinen osa arkea, eikä sitä ole harras-
tettu sen terveysvaikutusten vuoksi. Esimerkiksi koulumatkat ja harrastuksiin 
liittyvät kulkemiset on hoidettu itse joko kävellen tai pyöräillen. Tämä johtuu 
luonnollisesti siitä, että auto ei ollut vielä miesten lapsuuden kodeissa yhtä ylei-
nen eikä yleisessä käytössä oleva kulkuneuvo kuin nykyään (Mauranen 2001, 55–
56). Ruokavaliossakaan ei ole tietoisesti noudatettu terveellisyyttä, vaan on käy-
tetty niitä elintarvikkeita, jotka ovat olleet saatavilla, kuten omassa kotitaloudessa 
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tuotetut kasvikset ja juurekset, maitotaloustuotteet, kala ja riistanliha sekä marjat. 
Tässä tutkimuksessa miehet kertoivat paljon ruokaan ja sen terveellisyyteen tai 
epäterveellisyyteen liittyvistä muistoistaan, samoin kuin tämänhetkisestä suhtau-
tumisestaan ravitsemukseen liittyviä asioita kohtaan (esim. Liite 7, näyte 2).  

Häkkisen (1991) mukaan suomalaisten suhtautumisella ruokaan on historial-
linen taustansa. Nälällä on ollut aivan erityinen merkitys Suomessa, jota aina 
1800-luvun loppuun asti koettelivat ankarat katovuodet. Nälän uhka on ollut köy-
hyyden, epäoikeudenmukaisuuden, elämän epävarmuuden ja kuoleman merkki, 
jonka voittaminen on ollut yhteiskuntakehityksen tärkeimpiä saavutuksia. Suurten 
ikäluokkien vanhempien puheessa ”hyvin syöminen” tarkoittaa sitä, että ruokaa 
oli riittävästi ja se oli täyttävää, eikä mitään ”heinää” (Häkkinen 2005), ja kirves-
miehille ja metsureille kunnon ruoka on runsas, täyttävä ja lämmin ja sen valmis-
tamisessa nähdään vaivaa ja se tehdään kotona (Prättälä 1998, 49). Liiteessä 7 
(Näyte 2) ilmenee tässä tutkimuksessa haastatellun miehen samansuuntainen 
käsitys siitä, että kotona tehty ja voissa paistettu ruoka on parempaa kuin valmis-
ruoat. 

Terveyden merkityksen näkymättömyyden taustalla kainuulaisten miesten 
lapsuusvuosien aikana on myös se, että terveys ja terveyden edistäminen ei ole 
ollut näkyvä arvo Suomalaisessa yhteiskunnassa 1950-, 1960- eikä 1970-luvuilla. 
Kansanterveyslaki tuli voimaan vuonna 1972, josta lähtien terveydenhuollon 
painopistettä ryhdyttiin määrätietoisesti siirtämään sairauksien hoidosta terveyden 
edistämiseen ja terveys sai näkyvämmän sijan myös ihmisten arjessa. Samoin 
vuonna 1972 käynnistetty Pohjois-Karjala projekti lisäsi elintapakysymysten 
näkyvyyttä koko Suomessa (Teperi & Vuorenkoski 2005, 25). Oletan, että Kai-
nuussa terveyden arvon esille nouseminen ja sen sisäistäminen on tapahtunut 
myöhemmin kuin muualla Suomessa, sillä Kainuussa ja sen syrjämailla on muuta 
maata enemmän ja pitempään jouduttu kamppailemaan jokapäiväisen selviytymi-
sen kanssa (ks. Karisto ym. 2005, 103). Näin terveydenhuollon toiminnassa on 
korostunut sairauksien hoito ja ennalta ehkäisevä toiminta on keskittynyt lähinnä 
tartuntatautien torjuntaan (ks. Teperi & Vuorenkoski 2005, 28–29). Näin ollen voi 
olettaa, että terveyden edistäminen ei ole ollut kainuulaisen kunnallisen eikä ter-
veydenhuollon toimien tärkeysjärjestyksessä ensimmäisellä sijalla. Siten tervey-
den korostaminen ei ole näkynyt myöskään kainuulaisten arjessa. Myös Kainuun 
keskussairaalan käyttöön vihkiminen vuonna 1969 (Heikkinen 2000) vaikutti 
terveydenhuollon painopisteen keskittymiseen sairauksien hoitamiseen tervey-
denedistämisen sijaan vielä pitkän aikaa kansanterveyslain voimaantulosta huoli-
matta.  
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Kulttuurin yksilöllinen ulottuvuus terveyskäyttäytymisessä 

Yksilöllisenä kokemuksena oma tai läheisten sairastaminen voi johtaa myöntei-
seen muutokseen miehen elämässä. Tässä tutkimuksessa tuli selkeästi esille, että 
nuorena ja terveenä ollessa terveyttä ei osaa arvostaa, vaan sen merkityksen ym-
märtää vasta iän myötä. Tähän vaikuttavat kokemukset omista ja läheisten ihmis-
ten sairastamisesta. Häkkinen ym. (2005, 83) ovat tehneet samanlaisen huomion 
päijäthämäläisiä haastatellessaan. Ihmisten asenteet ja terveyskäyttäytyminen 
muuttuivat vasta, jos omassa tai lähimmäisten terveydentilassa on tullut esiin 
jotakin hälyttävää. Samassa tutkimuksessa todettiin nuoruusiässä joko koulun tai 
tiedotusvälineiden kautta saadun terveysvalistuksen menneen ikään kuin hukkaan. 
Tutkimukseen osallistuneet eivät muistaneet terveysvalistuksen sisältöä, eikä sen 
vaikutuksia nähty. Tulokset ovat samansuuntaisia tämän tutkimuksen kanssa, 
jossa haastateltavat tosin muistivat saaneensa terveysvalistusta nuoruudessa kou-
lussa ja myöhemmin armeijassa, mutta olivat hyvin yksimielisiä siitä, ettei saatua 
terveysvalistusta toteutettu omassa toiminnassa. 

Haastatellut miehet ymmärsivät terveyden ylläpitämisen olevan ensisijaisesti 
yksilön itsensä vastuulla eikä oletettu tai odotettu jonkun ulkopuolisen tahon pitä-
vän siitä huolta. Miesten tarinoista heijastui näin kuva terveydenhuollon asiak-
kaasta, joka on aktiivinen toimija omaa terveyttään koskevassa päätöksenteossa 
(ks. Kinnunen 1995). Tähän tutkimukseen osallistuneet miehet olivat myös moti-
voituneita terveystottumustensa muuttamiseen, mutta kokivat vaikeaksi uuden, 
terveellisemmän käyttäytymisen omaksumisen ja siihen sitoutumisen. Myös suo-
malaisten terveyskäyttäytymistä selvittävien tutkimusten mukaan epäterveellisiä 
elintapoja oltaisiin valmiita muuttamaan. Esimerkiksi päivittäin tupakoivista 
suomalaisista miehistä 61 prosenttia haluaisi lopettaa tupakoinnin ja 76 prosenttia 
päivittäin tupakoivista on huolestunut tupakoinnin vaikutuksesta terveyteensä. 
(Helakorpi ym. 2007a.)  

Suomalaisten miesten elämäkerroista on välittynyt kuva armeijasta kurinpitä-
jänä ja oman tahdon alistajana. Miehet ovat oppineet armeijassa epäoikeudenmu-
kaisuutta ja vääryyttä. (Roos 1994, 24–25, Siltala 1994). Siltalan (1994, 104–116) 
mukaan armeijan oppi on ollut sen hyväksyminen, että vahvemman tekemä vää-
ryys on oikeutta. Armeijan rankaisukäytännöt ovat vieneet yksilöltä itsenäisen 
elämänhallinnan ja palauttaneet hänet ulkoisten tekijöiden armoille. Koska ran-
gaistaessa ei ole opetettu parempaa toimintamallia, on oppimistulos jäänyt pinta-
puoliseksi. Ei ole syntynytkään itsekuria, vaan oivallus siitä, että mielivallan alta 
pääsee ylös nousemalla itse sitä harjoittamaan. Tässä tutkimuksessa välittyi kuva 
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armeijasta merkityksellisenä elämänvaiheena, sillä miesten kertomukset armeija-
ajastaan olivat varsin yksityiskohtaisia ja tarkkoja (ks. Hyvärinen 1998, 325) ja 
miehet muistivat hyvin kymmenien vuosien takaisia kokemuksiaan. Toisin kuin 
Roosin (1994) ja Siltalan (1994) tutkimuksissa tässä tutkimuksessa armeijaan 
liitettiin myönteisiä kokemuksia, jotka liittyivät sosiaalisten taitojen oppimiseen, 
hyvään terveydenhoitoon, säännölliseen päivärytmiin ja monipuoliseen ruokaan. 
Vaikka armeijassa saatuun terveysvalistukseen suhtauduttiin välinpitämättömästi, 
miehet arvostivat edellä mainittuja terveyteen liittyviä asioita, jotka tulivat konk-
reettisiksi armeijan jokapäiväisessä elämässä. 

Armeijassa on tämänkin tutkimuksen mukaan opittu Roosin (1994) kuvaamaa 
vääryyttä ja koettu rangaistuksia. Se ilmeni sairauksiin ja sairaaksi tekeytymiseen 
liityvänä toimintana, jonka avulla armeijan koulutukseen kuuluvat ikäviksi koetut 
velvollisuudet yritettiin välttää. Olennaista tälle toiminnalle tai pelille oli, että 
tekeydyttiin sairaaksi ja haettiin armeijan lääkäriltä sairauslomaa. Jos lääkäri 
toteaisi miehen sairaaksi, mies oli voittanut pelin ja sai vapautusta palvelusta. Jos 
taas lääkäri huomasikin vilppiyrityksen, peli oli hävitty, ja miestä rangaistiin va-
paan tai lomien peruuntumisella. Mielenkiintoiseksi tämän ilmiön esiintymisen 
tässä aineistossa tekee ilmiön piirteiden samankaltaisuus ja toisaalta ristiriitaisuus 
miesten lapsuuden kasvatuskokemusten kanssa. Joillekin miehistä lapsuudenko-
din kasvatuksesta oli jäänyt mieleen lääkäreillä pelotteleminen kasvatuskeinona. 
Jos lapsi ei totellut, uhattiin häntä rangaista lääkäriin joutumisella. Toisaalta koti-
en kasvatuksessa tuli hyvin vahvasti esille rehellisyyden arvostaminen, mikä nä-
kyi ehdottomana kieltona siitä, että terveyteen liittyvillä asioilla ei saa leikkiä eikä 
valehdella tai uskotella olevansa sairas, jotta ei tarvitsisi mennä kouluun.  

Tämän tutkimuksen miesten kokemukset kasvatuksesta tukevat aikaisempien 
tutkimusten (Hoikkala 1993, Roos 1994, Huttunen 1999) tuloksia, joissa on todet-
tu autoritäärisen ja rankaisevan kasvatuksen olleen yleistä suomalaisissa kodeissa 
vielä 1950–1970 luvuilla. Rankaisevan kasvatuksen tai koulutuksen tehottomuus 
(ks. Siltala 1994, 104–116) ilmenee tässä tutkimuksessa esille tulleessa, armeijas-
sa esiintyvässä sairaaksi tekeytymisen pelin ilmiössä. Näyttää siltä, että lapsuu-
denaikaista käyttäytymismallia uusinnetaan armeijassa. Voisi päätellä, että lap-
suudenaikainen käyttäytyminen toistuu armeijassa, koska auktoriteettiin perustu-
va kasvatus lapsuudessa ja samaan periaatteeseen pohjautuva koulutus armeijassa 
eivät tue yksilön itsenäistä elämänhallintaa, vaan mielivallan alta pääsemiseksi 
ryhdytään harjoittamaan sitä itse. Sairaaksi tekeytymisen peli voi liittyä myös 
tässä tutkimuksessa esille tulleeseen miehenä olemiseen kuuluvaan leikillisyyteen 
ja poikamaiseen huumoriin (ks. myös Salmi 1996, 73). Naissukupuolta edustava-
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na on vaikea kuvitella, että naiset toimisivat edellä kuvatulla tavalla. Pelin pelaa-
minen voi myös kertoa siitä, että armeija-aikana ei terveyteen ja sairauksiin liitty-
viin asioihin suhtauduta kovin vakavasti. Tässä tutkimuksessahan tuli esille, että 
armeijaikäisenä terveysuhat tuntuvat kaukaisille eikä terveyteen liittyviä asioita 
pidetä sen vuoksi tärkeinä. 

Haastatellut miehet pitivät työtä tärkeänä asiana terveyden taustalla, ja työt-
tömyys nähtiin uhkana yksilön hyvinvoinnille. Työn merkitys miehen hyvinvoin-
nille on tullut esille myös muissa tutkimuksissa (esim. Korhonen 1999, 17, Joki-
ranta 2003, Mesiäislehto-Soukka 2005, 138). Sen sijaan työttömyyden vaikutuk-
sesta yksilön hyvinvointiin on tutkimustuloksia, joiden mukaan työttömyyden 
kokemuksella on kielteisten vaikutusten lisäksi myös myönteinen ulottuvuus (ks. 
Poutanen 2000). Työttömyyden kokeminen sapattina voi edistää yksilön hyvin-
vointia auttaessaan häntä suuntautumaan työuralla uudella, itselleen sopivammal-
la tavalla (Hänninen 2000, 103–104) tai parantaa yksilön sosiaalisia suhteita 
(Korhonen 1999, 25). Työn tärkeänä kokeminen ilmeni tässä tutkimuksessa siinä, 
että miehet eivät jääneet työstä mielellään pois sairaudenkaan takia. Työhön sitou-
tuminen on suomalaiskansallinen ominaisuus, sillä sairauspoissaolojen kansainvä-
lisessä vertailussa Suomi kuuluu vähäisten poissaolojen maihin (Antikainen ym. 
1998). Suomessa työstä poissaolotiheys sairauden vuoksi on noin puolet useiden 
EU-maiden vastaavista luvuista (Rantanen 2005, 59).  

Työn arvostusta suomalaisessa kulttuurissa selittää Häkkisen ym. (2005, 67) 
mukaan suomalaisten perintönä vanhemmiltaan saama vahva, jopa uskonnollissä-
vytteinen työn arvostus. Suomalaisessa kulttuurissa työnteolle on annettu vahvoja 
merkityksiä, eikä lasten työntekoa ole pidetty epäsopivana vaan pikemminkin 
luonnollisena ja välttämättömänä elämänkoulutuksen vaiheena, jota usein arvos-
tettiin jopa enemmän kuin virallista koulutusta. Pohjoisessa Suomessa asuvat 
pojat velvoitettiin osallistumaan miesten tehtäviin pelto- ja metsätöissä aina 1980-
luvulle asti. (Snellman 1996, 39–48, 120–127.) 

Sairauden vuoksi työstä poisjäämisen korkeaa kynnystä tässä tutkimuksessa 
ja laajemminkin Suomessa voi ymmärtää työn tärkeänä kokemisen lisäksi, pei-
laamalla sitä Kortteisen (1992) kuvaamaan yksinpärjämisen eetoksen ideaan, jota 
Siltala (1994) on täydentänyt häpeän ja kunnian kokemiseen liitettävillä teemoil-
la. Suomalaisilla on syvälle juurtunut katsomustapa, että asiat on hoidettava itse ja 
pärjättävä yksin, niin pitkään kuin mahdollista. Tätä taustaa vasten sairastuminen 
ja työstä poisjääminen voidaan kokea luovuttamisena ja häpeällisenä, sillä mies-
kunnian saavuttaakseen ja säilyttääkseen miehen on pakko pärjätä. Tämän tutki-
muksen kertomuksissa tuli monessa esille miesten kuvauksia isistään tai suku-
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laismiehistä, joiden tavassa suhtautua elämään korostuu yksinpärjäämisen eetos. 
Yhdessä tarinassa yksinpärjääminen kiteytyy haastateltavan isän tapaan ilmaista 
haluttomuutensa hakeutua lääkäriin: ”Minkäpä ne hälle mahtaa”. Liitteessä 7 on 
näyte kertomuksesta, jossa tämä sama isä, keuhkosyövän heikentämänäkään ei 
hyväksy poikansa tarjousta auttaa kädestä portaita noustessa (Näyte 3). 

Perheellä oli keskeinen merkitys miesten terveyskäyttäytymisessä. Vaimo ja 
erityisesti omat lapset ovat olleet tärkeitä vaikuttajia elintapojen muuttumisessa 
terveellisemmiksi. Monissa muissa, sekä kansainvälisissä (esim. Zajacova 2006, 
Kerr-Correa ym. 2007) että suomalaisissa tutkimuksissa (Patja ym. 2007) on to-
dettu parisuhteessa ja lapsiperheessä elämisen selittävän yksilön terveellisempiä 
elintapoja kuten tupakoimattomuutta ja kohtuullista alkoholinkäyttöä verrattuna 
yksineläviin. Etenkin miesten kohdalla perheellisyyden vaikutus on huomattava, 
sillä perheellisten miesten on todettu elävän pitempään kuin perheettömien (Mar-
telin ym. 2005). Tämän tutkimuksen kanssa samansuuntaisia tuloksia perheen ja 
läheisten ihmisten merkityksestä yksilön omaan terveyskäyttäytymiseen on saatu 
myös tutkittaessa päijäthämäläisten terveyskäyttäytymistä. Tutkimukseen osallis-
tuvat kuvasivat lasten ja lastenlasten merkitystä omaan käyttäytymiseen siten, että 
heidän kauttansa peilataan tulevaisuutta, miten jälkeläisten elämä olisi hyvää. 
(Häkkinen ym. 2005, 85.) 

Terveyspalveluihin suhtautumiseen liittyen, tässä tutkimuksessa tuli esille, et-
tä lääkäriin ei mennä mielellään. Niin ikään haastateltujen kokemukset olivat 
varsin yhteneväiset sikäli, että lapsuudessa on käytetty vain vähän terveyspalvelu-
ja. Aikaisempi tutkimustieto suomalaisten käyttäytymisestä on samansuuntainen 
tämän tutkimuksen kanssa, sillä suomalaisten on todettu käyttävän vähemmän 
lääkäripalveluja, kuin muissa teollistuneissa maissa (Häkkinen ym. 2006, 33). 
Tutkimusaineisto antoi viitteitä siitä, että käyttäytymisen taustalla voivat olla 
aiemmilta sukupolvilta ja etenkin miehiltä periytyneet negatiiviset käsitykset 
virallisen terveyspalvelujärjestelmän byrokraattisuudesta ja virkavaltaisuudesta 
(esim. Liite 7, näyte 1). Suomussalmelaisten hyvinvointia ja elämänhallintaa sel-
vittävässä tutkimuksessa todettiin suomussalmelaisilla olevan jonkinlaista luotta-
musta sosiaali- ja terveysviranomaisten vaikutusmahdollisuuksiin yksilön hyvin-
vointiin liittyvien ongelmien ratkaisussa. Ero miesten luottamuksessa verrattuna 
naisten luottamukseen oli tilastollisesti merkitsevä. Miehistä 43 prosenttia luotti 
melko tai hyvin paljon sosiaali- ja terveysviranomaisiin, kun vastaava luku naisil-
la oli 54 prosenttia. (Korhonen & Niemelä 1998, 69.) Häkkisen ym. (2005, 83) 
haastattelututkimuksessa yhteiskunnallisten instituutioiden ja yksilöiden väliset 
kohtaamiset, kuten palvelut tai valistus, saivat haastateltavien kertomuksissa vä-
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häisen sijan. Terveysviranomaisten kohtaamista vähäteltiin tai niihin suhtauduttiin 
kielteisesti. Amerikan meksikolaistaustaisten miesten terveyspalvelujen piiriin 
hakeutumattomuuden taustalla on nähty olevan macho-kulttuuri, jossa miehen 
nähdään olevan mies, kun hän selviää vaivoistaan itse. (Sobralske 2006). Macho-
kulttuurin piirteillä näyttää olevan samankaltaisuutta yksinpärjäämisen eetoksen 
idean kanssa. Erona on se, että suomalainen yksinpärjäämisen mentaliteetti näh-
dään koskevan molempia sukupuolia. (ks. Kortteinen 1992.) 

Työterveyshuollon palveluista tähän tutkimukseen osallistuneilla oli hyviä 
kokemuksia, ja niihin oltiin tyytyväisiä. Tyytyväisyys työterveyshuollon palvelui-
hin on tullut esille myös muissa Suomessa tehdyissä tutkimuksissa. Vuonna 2003 
tehdyn Työ ja terveys -haastattelututkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa työnte-
kijöistä piti työterveyshuollon toimintaa kiitettävänä tai hyvänä. (Piirainen ym. 
2003, ks. myös Räsänen 2005, 371). Korkeaa tyytyväisyyttä työterveyshuollon 
palveluita kohtaan voi osaltaan selittää työterveyshuollon henkilöstön toimiva 
täydennyskoulutus (Rautio 2004, 177, Räsänen 2005, 368). Tässä tutkimuksessa 
hyvän terveydenhuollon työntekijän ominaisuutena pidettiin nimenomaan ammat-
titaitoa ja asiantuntijuutta. Yksityiset terveyspalvelut koettiin tässä tutkimuksessa 
hyviksi, mutta palvelujen käyttämistä rajoittivat niiden korkeat hinnat. Jotkut 
haastateltavista suhtautuivat vaihtoehtoisiin hoitomuotoihin myönteisemmin kuin 
koululääketieteen edustamiin palveluihin. Tämä voi kertoa siitä, että vaihtoehtoi-
siin hoitomuotoihin ei liitetä negatiivisia käsityksiä byrokraattisuudesta eikä vir-
kavaltaisuudesta. 

Miesten puheesta oli tunnistettavissa retorisia keinoja, joiden avulla he perus-
telivat omaa terveyskäyttäytymistään. Olennaista on muistaa, että analyysin tu-
loksia esittäessäni ja miesten puhetta tulkitessani tarkoituksena ei ole ollut arvuu-
tella onko retoristen keinojen käyttö tietoista ja harkittua toimintaa, vai käyttääkö 
haastateltava niitä ikään kuin luonnostaan (ks. Jokinen 1999, 131,156, myös Pot-
ter 1996a). Yksilöllisten motiivien sijasta tavoitteeni analyysissä ja tulosten tul-
kinnassa on ollut tunnistaa retoristen keinojen käyttämistä haastateltavien puhees-
ta ja kuvata siinä käytettyjä strategioita. Koska tutkimuksen viitekehyksenä on 
kulttuurisuus, tarkastelen retorisia keinoja myös siitä näkökulmasta, liittyvätkö ne 
mahdollisesti yhteisön kulttuuriseen puhetapaan. 

Yleisimmin aineistossa esiintyvä retorinen keino oli toimijuuden kadottami-
nen, mikä näkyi passiivimuodon tai yksikön kolmannen sijamuodon käyttämisenä 
aktiivimuodon tai yksikön ensimmäisen sijamuodon asemesta. Toimijuuden ka-
dottaminen tämän tutkimuksen aineistossa oli niin yleinen ilmiö, että oletan sen 
koskevan laajemminkin kainuulaista puhetapaa. Tulkintani mukaan kysymyksessä 
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ei ole yksilön ominaisuus, vaan yhteisössä opittu kulttuurinen puhetapa. Passiivi-
muodon tai yksikön kolmannen muodon persoonapronominin käyttäminen omaa 
toimintaa kuvatessa, voi antaa kuulijalle vaikutelman, että puhuja ei halua sitou-
tua omaan toimintaansa ja sen muuttamiseen. Toimijuuden kadotessa puheesta 
puuttuu jämäkkyys, jolloin kuulija voi olettaa puhujan pakoilevan ottamasta vas-
tuuta omasta toiminnastaan. Terveydenhuollon asiakastilanteissa tällainen tulkinta 
voi johtaa vääriin arvioihin asiakkaan voimavaroista ja vahvuuksista ja sitä kautta 
kyvystä muuttaa elämäntapojaan. Jos asiakasta tulkitaan terveydenhuollossa hä-
nen puhetapansa perusteella väärin, vaikeutuu asiakaslähtöisen hoidon toteutumi-
nen ja hoidon vaikuttavuus jää vajaaksi. Koska aikaisemmissa kielenkäyttöä tar-
kastelevissa tutkimuksissa on todettu kielenkäytöllä olevan merkitystä rakennet-
taessa päätöksenteon kriteereitä hoito- ja palveluorganisaatioissa (Nikander 
2004), voisi kielenkäytöllä olettaa olevan vaikutusta terveydenhuollon työntekijän 
päätöksentekoon myös asiakastilanteessa. 

Lähes yhtä yleinen vakuuttamisen keino miesten puheessa toimijuuden kadot-
tamisen ohella oli ääri-ilmaisujen käyttäminen, mikä tuli esille puhumalla liioitel-
len. Jokisen (2006) mukaan liiallinen ääri-ilmaisujen käyttö voi joissakin tilan-
teissa pikemminkin alkaa ärsyttää kuulijaa kuin vakuuttaa häntä. Puhujan voidaan 
epäillä liioittelevan, jos ääri-ilmaisujen käyttäminen on kovin runsasta. Jos ter-
veydenhuollon asiakastilanteissa ääri-ilmaisujen käyttö tulkitaan liioitteluksi, voi 
olla vaarana, että asiakasta ei oteta todesta eikä hänen tarpeensa tule tämän vuoksi 
riittävän hyvin huomioiduiksi. 

7.3 Tutkimuksen merkitys terveyspalvelujen kehittämiselle 

Terveyspalvelujen kehittäminen on ajankohtainen asia, sillä koko väestön tarpeis-
ta lähtenyt terveyspolitiikka ja sen toteuttaminen on johtanut Suomessa terveyden 
jakautumisen eriarvoisuuteen. Terveyspalvelujen kehittämiseksi tulevaisuudessa 
on nähty kaksi keskeistä toimintalinjaa. Ensiksi, tulisi suunnitella ja toteuttaa 
nykyistä enemmän erilaisille väestöryhmille räätälöityjä terveyden edistämiseen 
liittyviä ohjelmia. Tämä tarvitsee tuekseen tutkittua tietoa eri väestöryhmien elä-
mästä. (esim. Sosiaali- ja terveysministeriö 2006b, Prättälä & Paalanen 2007, ks. 
myös Kaufman ym. 2007, Mishra ym. 2007, Mohan 2006.) Toiseksi, terveyspal-
veluja tulisi kehittää terveyspalvelujen asiakkaan näkökulmasta siten, että yksilön 
mahdollisuudet määrittää tarpeitaan ja mahdollisuuksiaan vaikuttaa terveyden-
huollon palveluihin edistyisivät (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006b). Tämä on 
haaste terveyspalvelujen tuottajille, sillä asiakkaan tarpeisiin liittyy usein toiveita 
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ja odotuksia, jotka ovat vaikeasti erotettavissa toisistaan. Kuitenkin, jos asiakkaan 
tarpeet tulevat kuulluksi, terveyspalveluiden toimijoiden on mahdollista tarjota 
hänelle tarpeittensa mukaista hoitoa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006b, ks. 
myös Leino-Kilpi ym. 1999, Hiidenhovi ym. 2001, Leino-Kilpi 2003.)  

Tässä tutkimuksessa on huomioitu molemmat edellä todetut terveyspalvelu-
jen tulevaisuuden kehittämisen haasteet. Tutkimuksessa on tuotu esille asiakkaan 
näkökulma terveyspalveluihin ja lisäksi on tuotettu uutta kulttuurista tietoa yhden 
väestöryhmän elämästä terveyskäyttäytymisen osalta. Tämä tutkimus on sovelta-
vaa tutkimusta, sillä tutkimuksessa tuotettua tietoa voidaan soveltaa ja hyödyntää 
käytännössä (OECD 1980, ks. myös Eriksson ym. 2007). Tutkimuksen tuloksena 
on löydetty, analysoitu ja kuvattu kainuulaisten miesten terveyskäyttäytymisen 
taustalla olevia tekijöitä. Lisäksi tutkimuksessa on analysoitu ja kuvattu kainuu-
laisten miesten terveyskäyttäytymiseen liittyvää puhetta. Suomessa ei ole aikai-
semmin julkaistu hoitotieteellisiä tutkimuksia, joissa tarkasteltaisiin kulttuurisuut-
ta yksilön terveyskäyttäytymisen ja terveyspalveluihin suhtautumisen taustalla. 
Terveydenhuollon asiakkaan puheen retoriikkaa ei ole myöskään aikaisemmin 
tutkittu hoitotieteessä. Tutkimuksessa tuotettua tietoa voidaan hyödyntää tuotetta-
essa terveyspalvelujen kainuulaisille miehille. Lisäksi tuotettu tieto auttaa tervey-
denhuoltoalan toimijoita ymmärtämään kainuulaisten miesten terveyskäyttäyty-
mistä. Tämän tutkimuksen tuoma tieto kulttuurisuuden merkityksestä yksilön 
terveyskäyttäytymisen taustalla antaa myös välineitä terveyspalvelujen kehittämi-
seen laajemmin koko Suomessa. Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyn-
tää myös terveydenhuoltoalan koulutuksessa. Tutkimus esimerkiksi konkretisoi 
kulttuurisen kompetenssin käsitettä ja ulottaa sen koskemaan myös tilanteita, 
joissa työntekijälla ja asiakkaalla on yhteinen kulttuuritausta. Tämän tutkimusra-
portin lukeminen voi auttaa terveysalan opiskelijoita myös pyrkimyksessä ym-
märtää ja sisäistää holistista ihmiskäsitystä sekä tutkimustyön että hoitamis- ja 
auttamistyön lähtökohtana (ks. Rauhala 1993). 

7.4 Jatkotutkimushaasteet 

Tämän tutkimuksen pohjalta nousee sisällöllisesti kolmenlaisia jatkotutkimus-
haasteita. Haasteet liittyvät kulttuurisen tiedon lisäämiseen ja syventämiseen, 
tutkimuksessa käytettyyn metodiin sekä miessukupuolen huomioimiseen terveys-
käyttäytymisen taustalla.  

Kulttuurisen tiedon syventämiseksi kainuulaisten miesten terveyskäyttäyty-
misessä olisi jatkossa tärkeää perehtyä tässä tutkimuksessa löytyneisiin ilmiöihin 
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puhumattomuudesta ja toimijuuden kadottamisesta miesten puheessa. Jatkotutki-
muksella voitaisiin todentaa oletuksiani ilmiöiden liittymisestä kainuulaiseen 
kulttuuriin. Mielenkiintoista olisi myös tutkia, esiintyykö ilmiöitä muualla Suo-
messa. Puhumattomuuden ilmiötä olisi tarpeellista tutkia myös käsiteanalyyttises-
ti, etsimällä, tarkastelemalla ja määrittelemällä käsitteen ominaispiirteitä ja omi-
naisuuksia. Tässä tutkimuksessa puhumattomuus liittyi moneen eri tilanteeseen, ja 
sitä voitiin tulkita sekä positiivisena että negatiivisena asiana, joten käsiteanalyyt-
tinen tutkimus selkiinnyttäisi, tunnistaisi ja määrittelisi tätä ilmiötä. Lisäksi, jatko-
tutkimuksella tulisi selvittää sitä, onko puhumattomuuden ilmiöllä vaikutusta 
yksilön terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen. Suomenruotsalaisia tutkittaessa 
heiltä on löydetty kulttuurinen ominaisuus, sosiaalinen pääoma, minkä on todettu 
edistävän terveyttä (Hyyppä ym. 2007). Sosiaaliselle pääomalle on ominaista 
yhteisön jäsenten keskinäinen viihtyminen, yhteisen päämäärän hyväksi toimimi-
nen ja toisiin luottaminen. Jos tässä tutkimuksessa esille tullut puhumattomuuden 
ilmiö todennetaan jatkotutkimuksessa kainuulaiseksi kulttuuriseksi ominaisuu-
deksi, voitaisiin kainuulaisten terveyttä ja terveyskäyttäytymistä tarkastella tutki-
muksen keinoin tämän ilmiön kautta.  

Edelleen kulttuurisen tiedon syventämiseksi olisi jatkossa tärkeää perehtyä 
tutkimaan sitä, miten yksilöön vaikuttaa yhteisössä koettu runsas sairastavuus. 
Oletustani siitä, että runsas sairastavuus yhteisössä johtaa sairastamisen hyväk-
symiseen yhteisössä, voisi todentaa kvantitatiivisella tutkimusotteella toteutetta-
valla jatkotutkimuksella. Tällöin tutkimusaineisto kerättäisiin strukturoidulla 
kyselylomakkeella ja kohderyhmänä olisi edustava otos kainuulaisia. Otokseen 
valittaisiin sekä miehiä että naisia, jolloin aineiston analyysissä voidaan tehdä 
sukupuolten välistä vertailua tutkitun ilmiön suhteen.  

Kulttuurinen kompetenssi on ymmärretty hoitotyöntekijän herkkyytenä nähdä 
asiakkaan kulttuurinen ulottuvuus sekä taitona olla vuorovaikutuksellisessa hoi-
tosuhteessa vierasta kulttuuria edustavan asiakkaan kanssa (Ikonen 2007, 147–
148.) Kulttuurisen kompetenssin ymmärtäminen voi jäädä liian suppeaksi, jos se 
tämän määritelmän pohjalta käsitetään koskevan vain kaukaisia tai itselle vieraita 
kulttuureja. Tämän tutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, että kulttuurista 
kompetenssia ja kulttuurista herkkyyttä terveydenhuollossa tarvitaan myös omaa 
kulttuuria edustavan asiakkaan kanssa työskennellessä. Kun kulttuuriseen kompe-
tenssiin sisältyvä kulttuurin käsite ymmärretään laajasti, sisältyy kulttuuriseen 
kompetenssiin luontevasti myös sivistyksen käsite. (ks. Rauhala 2006, 13–14). 

Jatkotutkimuksessa olisi mahdollista laajentaa sekä filosofisesti että teoreetti-
sesti tässä tutkimuksessa käytettyä kulttuurisuuden viitekehystä. Tämän tutkimuk-
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sen ontologisena lähtökohtana oli Rauhalan holistinen ihmiskäsitys, johon sisäl-
tyy kulttuurisuuden käsitteelle läheinen, situationaalisuuden käsite. Situationaali-
suus holistisessa ihmiskäsityksessä kuvaa ihmisen elämäntilannetta, kaikkea sitä 
mihin ihminen on elämänsä aikana suhteessa. Situationaalisuus ei ole ympäröivä 
maailma, jossa ihminen on, vaan käsitteellä kuvataan sitä mitä ihminen on olles-
saan osa maailmaa. Situaatio on siten perustavassa, ontologisessa mielessä ihmis-
tä. (Rauhala 2006, 39–42) Näin ollen situationaalisuuteen, osana ihmisen koko-
naisuutta, sisältyy myös kulttuuri ja sukupuoli. Jatkotutkimuksessa voitaisiin 
muodostaa deduktiivisen teorianmuodostuksen mukaisesti (ks. Lauri & Kyngäs 
2005, 63) kainuulaisen miehen terveyskäyttäytymistä kuvaileva malli, joka poh-
jautuisi situationaalisuuden rakenteeseen (ks. Rauhala 2005). Mallin pohjana 
olisivat situationaalisuuden rakennetekijät eli komponentit ja niiden sisältö eli 
faktisuus. Tutkimuksessa muodostettu malli sisältäisi kainuulaisen miehen terve-
yskäyttäytymisen taustalla vaikuttavat situationaalisuuden rakennetekijät ja niiden 
sisällön. Muodostettua mallia voitaisiin hyödyntää jatkotutkimuksessa, soveltava-
na tutkimuksena, joka toisi käytäntöön hyödynnettävää tietoa. 

Tutkimusmetodina haastattelupuheen tutkiminen myös kielenkäytön kannalta 
osoittautui käyttökelpoiseksi menetelmäksi lisätä ymmärrystä tutkimuksen koh-
teena olleesta ilmiöstä tässä tutkimuksessa. Jatkossa tätä menetelmää eli näy-
tenäkökulman yhdistämistä faktanäkökulmaan olisi mahdollista hyödyntää ny-
kyistä enemmän terveystieteellisessä tutkimuksessa. Menetelmän avulla voidaan 
laajentaa ja syventää laadullisen terveystutkimuksen tuottamaa tietoa. Tutkimuk-
sissa voitaisiin jatkossa keskittyä myös yksinomaan näytenäkökulmaan. Tällöin 
tutkimuksen lähestymistapana voisi olla diskurssianalyysin perustuva tutkimus-
ote, jossa tarkastellaan kielenkäytön sosiaalisia ja kulttuurisia merkityksiä ihmisil-
le (ks. Chafe & Tannen 1987). Diskurssianalyyttinen menetelmä avaa mahdolli-
suuden uuden tiedon etsintään hoitotyön ilmiöistä. Näin ollen se soveltuisi erityi-
sesti perustutkimukseen (ks. Niemi ym. 2006, 88).  

Oletukseni tässä tutkimuksessa oli, että terveydenhuollon asiakkaana olles-
saan miehet puhuvat samalla tavalla eli käyttävät samoja retorisia keinoja kuin 
tämän tutkimuksen haastattelutilanteissakin. Näin ollen tämän tutkimusraportin 
kuvaus retorisen analyysin tekemisestä ja retorisen analyysin tuloksista antaa 
sellaisenaan terveydenhuollon työntekijöille apuvälineitä auttavan vuorovaikutus-
suhteen luomiseen kainuulaiseen miesasiakkaaseen. Tämän tutkimusraportin 
lukeminen voi tällä tavoin ymmärrettynä lisätä terveydenhuollon työntekijän 
ymmärrystä kainuulaisten miesten terveyskäyttäytymisestä ja terveyspalveluihin 
suhtautumisesta. Tällaisen tietämyksen merkitys korostuu tämän hetkisessä kai-



 

 139 

nuulaisessa terveyspalvelujärjestelmässä, jossa yhä useammin käytetään lääkäri-
vajeen korjaamiseksi vuokralääkäreitä (Parmanne & Vänskä 2005, 5137), eikä 
heillä välttämättä ole omakohtaista kokemusta kainuulaisesta kulttuurista eikä 
kainuulaisista miehistä terveydenhuollon asiakkaina. 

Tutkimuksen viitekehys tässä tutkimuksessa muodostui kulttuurisuudesta. 
Vaikka tutkimuksen kohteena olivat miehet, ei tutkimuksessa perehdytty sukupuo-
len merkitykseen terveyden taustatekijänä muutoin kuin siten, että se oli kriteerinä 
valittaessa henkilöitä haastateltaviksi. Jatkossa olisikin tärkeää tutkia tarkemmin 
sukupuolten välisten terveyserojen taustalla olevia tekijöitä, sillä sukupuolten 
väliset terveyserot on todettu sekä kansallisissa (Aromaa ym. 2005, Prättälä & 
Paalanen 2007) että kansainvälisissä tutkimuksissa (Sobralske 2006, Kerr-Correa 
ym. 2007, Glaser 2007). Kansainvälisissä tutkimuksissa sukupuolten välisten 
terveyserojen on selitetty johtuvan biologisista ja hormonaalisista tekijöistä sekä 
psykososiaalisista ja elämäntyyliin liittyvistä asioista. Maskuliinisuutta on tarkas-
teltu myös terveyskäyttäytymistä mahdollisesti selittävänä ja ennustavana tekijänä 
(Gough 2007, Mahalik ym. 2007). Ruotsissa (Backhans ym. 2007) ja Englannissa 
(Lohan 2007) peräänkuulutetaan kriittistä miestutkimusta selvitettämään tervey-
den jakautumisen eriarvoisuutta sukupuolten välillä.  

Tämän tutkimuksen tulokset antoivat viitteitä siitä, että miesten terveyskäyt-
täytymisessä ja terveyspalvelujen käyttämisessä on sukupuoleen liittyviä erityis-
piirteitä, joita terveyspalvelujärjestelmässä toimivien ammattihenkilöiden tulisi 
tunnistaa ja ymmärtää. Miesasiakkaan erityispiirteiden tunnistaminen edesauttaisi 
asiakkaan tarpeista lähtevän hoitamisen edellytysten lisääntymistä, jolloin terve-
ysneuvontaa ei toteutettaisi kaavamaisesti samanlaisena sekä naisille että miehil-
le. Suomalaisen terveyspolitiikan tavoitteiden määrittelyssä ei ole erikseen huo-
mioitu miehiä terveyspalvelujen käyttäjäryhmänä eikä Terveys 2015-
kansanterveysohjelmassa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001a) ole määritelty 
yksinomaan miesten terveyden edistämiseen liittyviä tavoitteita.  

Tässä tutkimuksessa ilmeni armeijan olevan merkityksellinen vaihe miesten 
elämässä. Tulevaisuudessa olisi tärkeää selvittää tarkemmin armeijan osuutta 
miesten elämäntapojen omaksumiseen ja sitä, miten terveysnäkökohdat otetaan 
armeijassa huomioon. Olisi mielenkiintoista tutkia mitä terveydenedistämistyö 
armeijassa on tänä päivänä, ja miten sitä omaksutaan, sillä varusmiesten terveys-
kasvatukseen käytettävä aika, noin 4–5 tuntia on varsin vähäinen (ks. Sahi 2005, 
319). Jatkossa voitaisiin myös selvittää, millaiselle filosofialle armeijassa toteutet-
tava terveydenedistämistyö perustuu ja tukeeko armeijan maanpuolustustehtäävää 
korostava koulutusfilosofia ja sotilaskulttuuriin kuuluvat arvot kuten kurinalai-
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suus, käskeminen ja totteleminen (Puukka 2005) yhteiskunnassa yleisesti hyväk-
syttyä terveydenedistämisen tavoitteita.  

Olennaista on myös ottaa huomioon tässä tutkimuksessa esille tullut tieto sii-
tä, että armeijaikäisenä terveysvalistus ei mene perille. On ilmeistä, että tulevai-
suudessa tarvitaan erikseen armeijaikäisille räätälöityjä terveydenedistämisen 
toimintatapoja. Tärkeä on myös huomio siitä, että terveysvalistus näytetään 
omaksuvan paremmin, kun sitä ei tuputeta eikä tyrkytetä. Kun terveyteen liittyvät 
asiat, kuten terveelliset elämäntavat, tulevat esille luontevana osana yhteisön toi-
mintaa, kuten tämän tutkimuksen miehet kokivat armeijassa säännöllisen päivä-
rytmin ja monipuolisen ruoan tulleen, terveysnäkökohdat koetaan myönteisinä. 
Terveyspolittinen lähtökohta, jossa terveyden edistäminen nähdään koko yhteis-
kuntapolitiikan toimintaa koskevana asiana (Sosiaali ja terveysministeriö 2006a, 
Valtioneuvosto 2007), on tätä taustaa vasten oikea suuntaus suomalaisen terveys-
palvelujärjestelmän kehittämisessä. 
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8 Päätelmät ja suositukset 

Olen johtanut tässä tutkimuksessa käyttämääni metodiin ja tutkimuksessa saamii-
ni tuloksiin perustuen seuraavat päätelmät ja suositukset: 

Tutkimuksen metodologisiin lähtökohtiin ja tutkimusmetodiin liittyvät 
päätelmät 

1. Fenomenologis-hermeneuttiseen filosofiaan pohjautuva holistinen ihmiskäsitys 
tutkimuksen ontologisena lähtökohtana sekä siihen pohjautuva elämäkerta-
haastattelu on käyttökelpoinen metodi tutkittaessa kainuulaisten miesten ter-
veyskäyttäytymistä, sillä tässä tutkimuksessa metodi tuotti rikkaan ja moni-
puolisen tutkimusaineiston. 

2. Faktanäkökulman ja näytenäkökulman yhdistäminen elämäkertametodia sovel-
tavan tutkimuksen aineiston lukutavassa ja analyysissä on mahdollista. Tässä 
tutkimuksessa näytenäkökulma laajensi ja toi syvyyttä faktanäkökulman avul-
la tuotettuun tietoon. Lisäksi näytenäkökulman avulla pystyttiin vahvistamaan 
tutkimuksen faktanäkökulman avulla saatujen tulosten luotettavuutta. 

3. Tässä tutkimuksessa sovellettua metodia voidaan käyttää jatkossa muissakin 
terveystieteellisissä tutkimuksissa, joissa halutaan saada syvällistä ja moni-
ulotteista tietoa ihmisten elämästä. 

Tutkimuksen kulttuuriseen viitekehykseen liittyvät päätelmät 

4. Kulttuurinen ja elämänkulun huomioiva tieto yksilön terveyskäyttäytymisestä 
antaa syvyttä ja uusia näköaloja pyrittäessä ymmärtämään kainuulaisten mies-
ten terveyskäyttäytymistä. Sen vuoksi kulttuurinen ulottuvuus palvelujen tuot-
tamisen taustalla on huomioitava entistä enemmän myös laajemmin kehitettä-
essä suomalaista terveyspalvelujärjestelmää. Kulttuurisen kompetenssin käsi-
tettä tulee laajentaa ja ymmärtää koskevan myös kansallisen kulttuurin sisällä 
olevia elämäntapoja. 

5. Jos terveyden arvo ei ohjaa kainuulaisen miehen toimintaa, on terveyskäyttäy-
tymisen muuttaminen vaikeaa. Terveyden arvon ohjatessa miehen käyttäyty-
mistä terveellisten elämäntapojen omaksuminen ja elintapojen muuttaminen 
edistyy. Elintapojen muuttumisen pysyvyyteen ja säilyttämiseen yksilö tarvit-
see tukea ja ohjausta, vaikka hänen toimintaansa ohjaisi sisäistetty terveyden 
arvo. 
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Terveyspalvelujen kehittämiseen liittyvät päätelmät ja suositukset 

6. Terveyspalvelujärjestelmässä toteutettavan terveydenedistämistyön tulee perus-
tua terveydenhuoltoalan ammattihenkilön vahvaan ammattitaitoon ja asiantun-
tijuuteen, jota voidaan edistää näyttöön perustuvuuteen pohjautuvalla toimin-
nalla. 

7. Terveyspalvelujärjestelmässä on harkittava rutiininomaisten eri ikäluokille ja 
sukupuolille yhteisten terveysvalistuskampanjoiden ja terveydenedistämisoh-
jelmien käyttöä. On ilmeistä, että niiden vaikuttavuus on kyseenalainen, jos 
yksilö ei ole omakohtaisesti motivoitunut terveyttä edistävään toimintaan.  

8. Terveyspalvelujärjestelmän olisi kyettävä entistä paremmin vastaamaan tarpee-
seen tukea yksilön terveellisten elämäntapojen omaksumista ja säilymistä. 
Terveysvalistuksen ja terveysneuvonnan oikea ajoittaminen vaiheeseen, jolloin 
yksilö on motivoitunut terveyskäyttäytymisensä muutokseen, on ensiarvoisen 
tärkeää, sillä tämän tutkimuksen mukaan miehet ovat valveutuneita ja kiinnos-
tuneita omaan terveyteensä liittyviä asioita kohtaan ja hakevat sitä koskevaa 
tietoa.  

Kainuulaisen terveyspalvelujärjestelmän kehittämiseen liittyvät päätelmät 
ja suositukset 

9. Kainuulaisiin miehiin kohdistuva terveysneuvonta tai terveysvalistus ei ole 
vaikuttavaa, jos se on tuputtavaa tai tyrkyttävää. Sitä vastoin asiakkaan koh-
taaminen tasavertaisena toimijana edistää terveysneuvonnan vaikuttavuutta. 
Näin ollen holistisen ihmiskäsityksen sisäistäminen auttamistyön lähtökohtana 
on tarkoituksenmukainen, sillä silloin asiakkaan ainutkertaisuuden kunnioit-
taminen ja tasavertaisuus tulee huomioiduksi. 

10. Terveyspalvelujärjestelmän tulee kyetä saavuttamaan myös ne miehet, jotka 
eivät kuulu työterveyshuollon palvelujen piiriin. Kainuussa olisi mahdollista 
käyttää informaatioteknologian suomia mahdollisuuksia nykyistä enemmän 
terveydenedistämistyössä nimenomaan sellaisille väestöryhmille, jotka ovat 
jääneet työterveyshuollon palveluiden ulkopuolelle esimerkiksi työttömyyden, 
lyhytaikaisten tai määräaikaisten työsuhteiden tai sairauden vuoksi.  

11. Jotta julkinen terveyspalvelujärjestelmä saavuttaisi nykyistä paremmin myös 
työterveyshuollon palvelujen ulkopuolella olevat kainuulaiset miehet, tulisi 
kansanterveystyötä toteuttaviin yksiköihin perustaa neuvolan kaltaisia toimi-
pisteitä, jotka olisi tarkoitettu yksinomaan miehille. Toimipisteiden toiminta-
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ajatus perustuisi miehen terveydenedistämiseen hänen elämänkulkunsa aikana. 
Miesten terveyden ja hyvinvoinnin toimipisteen toiminnan perustana olisi 
miesasiakkaan erityispiirteiden ymmärtäminen ja asiakkaan terveellisten elä-
mäntapojen omaksumisen kannustaminen ja niiden ylläpitämisen tukeminen. 
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9 English summary 

The purpose of the present study was to describe and analyse the health behaviour 
among the male population in the Kainuu region in Finland, to chart the men’s 
attitudes towards health services, and to find out how they talked about their 
health behaviour. The objective was to produce new, cultural information on how 
to organise health services, and, in addition, to shed light into the health behav-
iour among the men living in the Kainuu region. 

There is plenty of researched information about the health and health behav-
iour among the Finnish population. The Finnish National Public Health Institute 
has been studying the health behaviour among the Finnish adult population since 
1978 by conducting annual surveys (Helakorpi et al. 2004), and STAKES, the 
Finnish National Research and Development Centre for Welfare and Health, has 
been following the health habits of children and adolescents with the School 
Health Promotion Study (Rimpelä et al. 2003). The studies have shown that the 
health among the Finnish population has developed in a positive direction and the 
life-span of the population has risen. According to the studies, however, health is 
not distributed evenly among the Finnish population (Palosuo et al. 2004, Prättälä 
and Paalanen 2007). There are differences between men and women, for example. 
The life expectancy for men is lower than for women, and, on the average, men 
die approximately seven years earlier than women. Socioeconomic differences, 
i.e. differences in the line of profession, professional status, and education, were 
also contributing factors in the distribution of health. The life expectancy for an 
upper-level employee is higher than for a lower-level employee, and, similarly, 
people who have received higher education live longer than people with a lower 
education. In addition, there are regional differences in the distribution of health. 
The morbidity rate among the population in northern and eastern Finland is higher 
than among the population in western and southern Finland (Aromaa et al. 2005), 
and the Swedish speaking population of the coastal areas is healthier than the 
population in the north and the east (Hyyppä 1994). Habits and health behaviour 
have an effect on the health of the population. According to Helakorpi et al. 
(2004, 2007), middle-aged men living in Northern Finland are in the risk zone 
when it comes to their lifestyle. The eating and exercise habits of these men, as 
well as their smoking habits and use of alcohol give rise to concern that in the 
future these men will be a considerable cost item to the health care services. Stud-
ies conducted around the world have also shown that health is distributed un-
evenly in society, and that there are differences in receiving quality health ser-
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vices depending on sex (Kerr-Correa et al. 2007), domicile (Farmer et al. 2005), 
socioeconomic background (Ward et al. 2007), or ethnic background (Tremblay et 
al. 2006).  

Kainuu, located in Northern Finland, is a region of dispersed settlement, and 
its special characteristics issue a challenge to the public health service. Organiz-
ing health services in this region is problematic because of long distances and 
shortage of physicians in the region, for instance (Timonen 2004, Parmanne and 
Vänskä 2005). The same challenges are faced by other dispersed settlements 
around the world. In the United States, for example, it has been difficult to find 
medical personnel to work in the more remote areas (Arcury et al. 2001, Hart-
Hester and Thomas 2003), and the same problem applies to Greece as well (Vlas-
tos et al. 2005). Demographic changes also worsen the problems in these types of 
settlements. The remote areas suffer as the young and working-age populations 
move to population centres. This results in a distortion of the age structure of the 
outlying areas where the aging population is now over-represented; this in turn 
leads to a relative increase in morbidity. The financial situation of the affected 
municipalities is also weakened. (Nivalainen and Volk 2002, Timonen 2004.) In 
2005, a new organisation model called “Joint authority of Kainuu region” started 
its operation in Kainuu. This experiment in self-government tries to find solutions 
to the problems that arise from producing health services in a dispersed settle-
ment. One of the goals of this experiment is to guarantee public health service to 
the population, and to discover new and innovative ways to add to the well-being 
of the people in Kainuu. (Laki Kainuun hallintokokeilusta 2003.)  

Guaranteeing the quality of health care services and making sure that people 
are equal when it comes to receiving these services are visible goals in the official 
Finnish health policy guidelines as well (Sosiaali ja terveysministeriö 2001, 
Sosiaali- ja terveysministeriö 2002). These goals are part of the Government Pro-
gram, and promoting public health and decreasing the differences in health distri-
bution have been recorded as the goals of the Health Promotion Policy Pro-
gramme (Valtioneuvosto 2007). 

Cultural studies – along with health science – provide the foundation for the 
present study. In this study, the cultural perspective means that culture, or a per-
son’s way of life, is taken seriously. By taking cultural factors into consideration, 
it has been possible to obtain in-depth information about the health behaviour 
among the male population in the Kainuu region. 

One characteristic of cultural studies is that explaining phenomena is not only 
based on understanding but also on locality (Leininger 1991, Alasuutari 1999, 24–
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25.) The concept of meaning is central in this context, because cultural studies 
sees reality to be socially constructed (Berger and Luckmann 1995). In other 
words, according to this view, people act on the basis of how meanings are inter-
preted and on the basis of the rules for these interpretations. Every culture is seen 
to form its own conception of the world that members of that culture then apply to 
their everyday life. (see Alasuutari 1999, 71–74, Ojala and Kontula 2002, 16, 
Järvinen 2004.) 

In the present study the chosen research method has been thematic biographi-
cal study. I collected the research material by interviewing ten men aged 36–55, 
who were all born and currently living in the Kainuu region. All men were inter-
viewed twice. The interviewees were selected using the following group criteria: 
origin, sex, age, domicile, and employment status. The interviewed men were 
born and currently living in the Kainuu region. The men were divided by age into 
36–40-year-olds, 40–50-year-olds, and 50–55-year-olds. The interviewees’ domi-
cile and employment status were taken into consideration by selecting men from 
the smaller municipalities as well as from the region’s capital, Kajaani, and by 
selecting both employed and unemployed men. I selected the interviewees by 
using snowball sampling. In other words, after locating persons that met the 
group criteria for this study, I asked them if they knew other good candidates for 
the interview. (Huotelin 1992.)  

The biographical method was applied to the study by collecting the material 
in two stages (see Huotelin 1992). During the first round of interviews the inter-
viewees recounted their life story orally in a taped session. The objective was that 
the interviewee would tell his life story from the perspective of what health had 
meant to him during the course of his life. The second round of interviews was 
done after the material from the first round had been analysed. The second inter-
view was a thematic interview, and the themes were based on the results of the 
analyses that were done on the basis of the first interviews. Thus, the thematic 
interviews were used to explore the information gathered from the first interviews 
in depth. 

When analysing the research material, I used both a factist perspective and a 
specimen perspective. The so called “factist perspective” considers the research 
material as a source through which people inform the researcher honestly and 
truthfully about the research subject. According to this approach, it is the informa-
tion in the data that is useful, not how this information is expressed. (Seale 1998, 
202–216, Alasuutari, 1999, 90–91, see also ten Have 2004, 8.) The premise is that 
people’s experiences are instantly available from the data. The research data is 
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seen as being factual, frank and instantly open to the researcher. (Miller 2000, 
Eskola and Suoranta 1996, 108.)  

In comparison with the factist approach, an opposite way of approaching 
qualitative research data is the so called “specimen perspective” (Alasuutari 1999, 
92, 114), also called the “idealistic view” (Seale 1998), or “study resource” (ten 
Have 2004). From the specimen perspective, the research data is not seen as a 
statement of reality nor as a reflection of reality as it is seen in the factist ap-
proach, instead, the data is seen as a part of the reality being studied. In the pre-
sent study, I analysed the data in three stages, using a material-based analysis, 
thematic analysis, and rhetorical analysis (see Vanhanen and Kyngäs 1999, Joki-
nen 1999). In this study the rhetorical analysis was the specimen approach to the 
research data. These analyses created the themes that described both the health 
behaviour among the men in the Kainuu region and the way this health behaviour 
was discussed.  

The results of the present study showed that health did not guide the actions 
or decision making of the interviewed men during their childhood in the Kainuu 
region. Health issues were not emphasised during the course of their daily lives. 
While still young and healthy, health was taken for granted, and its meaning had 
been understood only later in life. According to the interviewees, experiencing 
health problems either in your own life or in the life of a loved one influenced the 
way health and its meaning was perceived. Statistics on the morbidity of the peo-
ple living in the Kainuu region (Kansaneläkelaitos 2005) were verified in the 
interviews conducted for this study. The interviewed men shared their experiences 
concerning the high morbidity in their family and community, and the premature 
deaths that accompanied it. Health problems in the interviewees’ living environ-
ment were so common that it is possible to think that this is a collective experi-
ence that unites the members of the community. The interviewed men themselves 
also had health problems. The interviews left the impression that, especially in the 
men’s childhood, being sick and dying prematurely were seen to be a part of a 
normal life. One can assume that this type of collective experience influences the 
men’s health behaviour and their attitudes towards life. A possible threat is that 
the high morbidity and the related treatments and medications will be considered 
natural and acceptable, maybe even desirable. In such a case, the idea of adopting 
a health promoting lifestyle can feel foreign, and thus committing to changing 
your lifestyle can be difficult.  

The stories the men told about their childhood and their family and close 
community revealed a behaviour pattern that had to do with staying silent about 



 

 149 

unpleasant issues. This characteristic was so strongly present in the research data 
that I assume it to be a more general part of the lives of the people in the Kainuu 
region. I see this behavioural pattern to be a cultural model that is known to all 
the members of the community (see Roos and Peltonen 1994, 9, Niemi 2006, 30). 
The phenomenon of silence was visible in the interviews; diseases and other un-
pleasant things were not discussed at home or within the immediate circle, it was 
thought that these things would be forgotten more easily this way. 

The results also showed that health services were not used willingly. Previous 
negative experiences and inherited negative attitudes were the reasons behind the 
limited use of these services. 

It was possible to recognise rhetorical ways the men used to justify their 
health behaviour. The most common rhetorical strategy present in the data was 
the absence of agency, in other words using the passive instead of the active 
voice, or using the third person singular instead of the first person singular. The 
absence of agency was such a common phenomenon in the research data that I 
can assume it to apply to the manner of speaking among the people in Kainuu in 
general. According to my interpretation, the absence of agency is not an individ-
ual’s characteristic but a learned cultural behaviour. Using the passive voice or 
third person singular when describing one’s own actions can give the impression 
that the speaker does not want to commit to his or her actions or to changing 
them. The speech lacks assertiveness and the listener may assume that the speaker 
is hiding from responsibility. In a situation where a health care professional is 
dealing with a customer, a false interpretation such as this can complicate the 
realisation of customer-based care. 

In addition to the absence of agency, another common rhetorical strategy was 
the use of extreme expressions which manifested itself in the use of exaggera-
tions, for example. According to Jokinen (2006), the excessive use of extreme 
expressions can in some situations annoy the listeners more than reassure them. If 
a person uses extreme expressions very often, others may feel that he or she is 
exaggerating. In a customer service situation in health care, if the use of extreme 
expressions is interpreted as exaggeration, there is the risk that the customer is not 
taken seriously and his or her needs might not be taken into account sufficiently.  
The results of the present study can be used when directing health care services to 
the male population in Kainuu, since this type of information has previously been 
scarcely available in the Kainuu region. The results can also be used in a broader 
sense when developing the Finnish national health service system, and decreasing 
the differences in the distribution of health. The results will also be beneficial to 
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the education in the field of health and social studies as well as to the develop-
ment of health care. 

In order to explore the cultural information even deeper in the future, it is im-
portant to study how morbidity in a community affects the members of that com-
munity. My hypothesis that a high morbidity rate can lead to its acceptance in the 
community could be verified by doing further research on the subject following 
the principles of quantitative study. In that case, the research data would be col-
lected with the help of a structured questionnaire and the target group would be a 
representative sample of the population in the Kainuu region. Both men and 
women could be chosen for the sample, which would make it possible to make 
gender-based comparisons of the research subject.  

In future, it is possible to explore further the phenomena of silence and the 
absence of agency in the speech of the men in the Kainuu region. Further study 
can be used to verify, for instance, that the phenomena are a part of the culture in 
Kainuu in general and do not apply only to the men interviewed in the present 
study. It would be interesting to study if these phenomena occur on a national 
level as well. It would also be necessary to approach the phenomenon of silence 
from a concept-analytical perspective by searching, observing and defining the 
characteristics of the concept. In the present study, silence was related to many 
different situations, and it could be interpreted both as negative and positive. 
Concept analysis would thus clarify, identify, and define the phenomenon. In 
addition, the question of what effect the phenomenon of silence has on an indi-
vidual’s health and health behaviour is a possible subject for further study. In 
earlier studies, it has been shown that the Swedish speaking population in Finland 
have a cultural trait – social capital – that has been proven to promote health (Hy-
yppä et al. 2007). Social capital typically means that the members of a commu-
nity enjoy each other’s company, work for a common goal, and trust each other. If 
further study verifies the phenomenon of silence to be a typical cultural trait of 
the population of the Kainuu region, the health and health behaviour of the popu-
lation could also be studied from this perspective.  
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Liite 1 Systemaattisen tiedonhaun tulokset 

Taulukko 1. Hakusanat ja löydetyt viitteet Arto-viitetietokannasta ja terveystieteiden 
kekeisistä tietokannoista. 

Hakusanat Arto Medic Medline Cinahl 

Terveys ja terveyskäyttäytyminen 127 23   

Miehet ja terveys 92 1   

Miehet ja terveyskäyttäytyminen 13 0   

Health ja men   40323 6926 

Healthbehaviour ja men   1342 213 

Taulukko 2. Hakusanat ja löydetyt viitteet terveystieteiden keskeisistä viitetietokan-
noista ja Arto-viitetietokannasta. 

Hakusanat Arto Medic Medline Cinahl 

Kulttuuri ja terveys 26 3   

Kulttuurisuus ja terveys 0 0   

Kulttuuri ja terveyskäyttäytyminen 0 0   

Culture ja health   21532 4536 

Cultural ja health   24329 5034 

Culture ja men´s health   54 39 

Cultural ja men´s health     116 41 

Taulukko 3. Hakusanat ja löydetyt viitteet Arto-viitetietokannasta sekä terveystieteiden 
keskeisistä viitetietokannoista. 

Hakusanat Arto Medic Medline Cinahl 

Elämäkertatutkimus ja terveys  1 1   

Elämäkertatutkimus ja 

terveyskäyttäytyminen 

 0 0   

Health and biographical research   102 34 

Health behaviour ja biographical 

research 

   5 2 
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Taulukko 4. Manuaalisen haun hakusanat ja löydetyt viitteet Hoitotiede-lehden artikke-
leiden nimistä v. 1996-2007. 

Hakusanat Hoitotiede-lehti 

Terveys 4 

Terveyskäyttäytyminen  0 

Terveyspalvelut/ palvelut 1 

Kulttuurinen 3 

Kulttuuri 2 

Kulttuuri ja terveys 1 

Kulttuurinen ja terveys 0 

 



 

 175 

Liite 2 Kansainvälisiä tutkimuksia 
terveyskäyttäytymisestä ja terveyspalveluista 
Tekijä ja tutkimuksen nimi Tutkimuksen tarkoitus Tutkimusmenetelmä Keskeiset tulokset 

Toan NV, Trong LN, 

Hojer B & Persson LA 

(2002) 

Public health services 

use in a mountainous 

area, Vietnam: 

implication for health 

policy 

Kuvata julkisten 

terveyspalvelujen käyttöä 

erilaisten sosiaaliryhmien ja 

etnisten ryhmien välillä 

Vietnamin vuoristoalueilla 

Strukturoitu kysely 

(n=1452) 

Tilastolliset 

menetelmät 

57% vastanneista käytti 

itsehoitoa, julkisten 

palvelujen sijaan  

30% käytti julkista 

terveyspalvelua, jos 

sairastivat 

Miesten ja naisten välillä 

ei eroa terveyspalvelujen 

käytössä 

Ihmiset, jotka asuivat 

kaukana palveluista, 

käyttivät niitä vähemmän 

Farmer J, Hinds K, 

Richards H & Godden D 

(2005) 

Urban versus rural 

populations`views of 

health care in Scotland 

Verrata skotlantilaisten haja-

asutusalueilla ja 

kaupungissa asuvien 

tyytyväisyyttä ja odotuksia 

terveyspalveluja kohtaan  

Survey-tutkimus, 

strukturoitu 

haastattelu (n= 

2707), 

Tilastolliset 

menetelmät 

Haja-asutusalueella 

asuvat olivat 

tyytyväisempiä lääkäri- ja 

sairaalapalveluihin kuin 

kaupungissa asuvat. 

79%:n mielestä palvelujen 

tulee olla yhtä hyvät haja-

asutusalueilla ja 

kaupungeissa 

Tan H, Tseng H, Chang 

C, Lin W & Hsiao S 

(2005) 

Accessibility assesment 

of the Health Care 

Improvement Program in 

rural Taiwan 

Taustalla kansallisen 

terveysviraston v.1977 

toimeenpanema kokeellinen 

terveydenhuollon 

kehittämisohjelma (HCIP) 

Tutkimuksessa arvioidaan 

terveyspalveluiden 

saatavuutta, käyttöä ja 

tehokkuutta HCIP-kokeilun 

aikana 

Pitkittäistutkimus. 

Aineisto: Alueen 

terveyspalvelujen 

käyttötilastot ja 

terveyspalvelujen 

käyttäjien 

haastattelut 

Väestön sairaanhoitoon 

liittyvien palvelujen käyttö 

väheni. 

Avoterveydenhoidon 

palvelujen käyttö lisääntyi. 

Ennen kokeilua 60,4% 

alueen asukkaista oli 

tyytymättömiä 

terveyspalveluihinKokeilun 

jälkeen tyytymättömiä oli 

32,4% 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi Tutkimuksen tarkoitus Tutkimusmenetelmä Keskeiset tulokset 

Arras Re, Ogletree RJ & 

Welshimer KJ (2006) 

Health-promoting 

behaviors in men age 45 

and above 

Kuvata ja selittää keski-

ikäisten ja vanhempien 

miesten terveyttä edistävää 

käyttäytymistä. 

Taustalla HPM-malli (The 

Health Promotion Model) 

Survey-tutkimus. 

Selittävät muuttujat: 

koetut hyödyt, koetut 

esteet, pystyvyyden 

tunne (selfefficacy), 

demografiset tekijät, 

itsearvioitu terveys. 

Selitettävä muuttuja: 

terveyttä edistävä 

käyttäytyminen. 

Tilastolliset 

menetelmät 

66% terveyttä edistävästä 

käyttäytymisestä oli 

selitettävissä selittävillä 

muuttujilla. 

Pystyvyyden tunne (self-

efficacy) oli tärkein 

yksittäinen 

terveyskäyttäytymisen 

ennustaja 

Bolin K, Lindgren B & 

Rossner S (2006) 

The significance of 

overweight and obesity 

for individual health 

behaviour: an economic 

analysis based on the 

Swedish surveys of living 

conditions 1980-81, 

1988-89 and 1996-97 

Selvittää vaikuttaako 

ylipainoisuus (painoindeksi 

25 ja 30 välillä) tai lihavuus 

(painoindeksi yli 30) ihmisen 

yksilölliseen 

terveyskäyttäytymiseen 

Strukturoidut kyselyt 

vuosina 1980-81, 

1988-89 ja 1996-97. 

(n=3693) 

Tilastolliset 

menetelmät 

Lihavat naiset, lihavat 

miehet ja ylipainoiset 

miehet panostivat 

normaalipainoisia 

vähemmän liikuntaan. He 

arvioivat oman 

terveytensä 

normaalipainoisia 

huonommiksi. 

Ylipainoiset naiset eivät 

eronneet 

normaalipainoisista 

liikuntaan panostamisessa 

ja omasta arviosta 

terveydestään 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi Tutkimuksen tarkoitus Tutkimusmenetelmä Keskeiset tulokset 

Tremblay MS, Bryan SN, 

Perez CE, Ardern CI & 

Catzmarzyk PT (2006) 

Physical activity and 

immigrant status: 

evidence from the 

Canadian Community 

Health Survey 

Kuvata Kanadassa asuvien 

maahanmuutajien liikunnan 

harrastamista. Vaikuttaako 

siihen maassa asumisen 

aika ( I) 10 v. tai vähemmän 

Kanadassa asuneet, II) yli 

10 v. Kanadassa asuneet III) 

alkuperäinen väestö) ja 

maahan muuttajan etninen 

tausta 

Surveyaineisto 

(Canadian 

Community Health 

Survey) vuosilta 

2000 ja 2003. 

n=171513, 20-64 

vuotiaita. 

Tilastolliset 

menetelmät 

I ryhmään kuuluvista 

mustat miehet ja 

valkoihoiset naiset 

liikkuivat eniten, etelä-

Aasiasta lähtöisin olevat 

miehet ja naiset vähiten. 

Maassa asumisen aika 

vaikutti liikunnan 

määrään: lyhyemmän 

aikaa maassa asuneet 

liikkuivat muita vähemmän 

Zajacova A (2006) 

Education, Gender and 

Mortality: Schooling have 

the same Effect on 

Mortality for Men and 

Women in the US? 

Selvittää onko sukupuolella 

yhteyttä koulutuksen 

vaikutukseen 

kuolleisuudessa 

Tutkimusaineisto: 

Kansalliset tilastot 

25-75 vuotiailta 

amerikkalaisilta 

vuosilta 1971- 1975 

ja 1992 (n=12 036), 

Tilastolliset 

menetelmät  

Koulutus vaikuttaa 

terveyteen sekä miehillä 

että naisilla. Mitä 

korkeampi koulutus, sitä 

parempi terveys. 

Perhesuhteet miehillä 

vaikuttavat terveyteen 

koulutusta enemmän. 

Eronneitten miesten 

joukossa koulutuksella ei 

ole vaikutusta 

kuolleisuuteen. Eronneilla 

naisilla sen sijaan 

korkeampi koulutus 

vähentää kuolleisuutta 

Backhans MC, Lundberg 

M & Mansdotter A (2007) 

Does increased gender 

equality lead to a 

convergence of health 

outcomes for men and 

women? A study of 

Swedish Municipalities 

Selvittää mitä yhteyttä on 

indikaattoreilla jotka 

kuvaavat sukupuolten tasa-

arvoa ja indikaattoreilla, 

jotka kuvaavat väestön 

terveyttä 

Ruotsalaisia kuntia. Sukupuolten välinen tasa-

arvo korreloi huonomman 

terveyden kanssa sekä 

miehillä että naisilla 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi Tutkimuksen tarkoitus Tutkimusmenetelmä Keskeiset tulokset 

Benjamin M (2007) 

Predictors of Preventive 

Health Care Use Among 

Middle-Aged and Older 

Adults in Mexico: The 

Role of Religion 

Selvittää onko ehkäisevien 

terveyspalveluiden käytöllä 

ja uskonnollisuudella 

yhteyttä 

Strukturoitu kysely 

keski-ikäisiltä ja 

vanhemmilta 

meksikolaisilta 

aikuisilta (n=9890) 

Tilastolliset 

menetelmät 

Uskonnollisuudella on 

merkitsevä vaikutus 

verenpaineen, kolesterolin 

ja diabeteksen seurantaan 

osallistumiseen (korreloi 

positiivisesti) 

Fernald LCH (2007) 

Socio-economic status 

and body mass index in 

low-income Mexican 

adults 

Selvittää painoindeksin 

(BMI), sosioekonomisen 

statuksen ja 

alkoholinkulutuksen yhteyttä 

Mexikon köyhien 

asumaalueella 

Tutkimusaineisto: 

12 873 aikuista 

Mexicon 7:stä 

köyhimmistä 

valtiosta 

Tilastolliset 

menetelmät 

BMI ja sosioekonominen 

status 

korreloivat positiivisesti. 

BMI ja sosioekonominen 

status korreloivat 

positiivisesti 

alkoholinkulutuksen 

kanssa 

Gough B (2007) 

“Real men don´t diet”: An 

analysis of contemporary 

newspaper 

representations of men, 

food and health 

Kuvata minkälaista tietoa 

mediassa on miehistä, 

ruoasta ja laihduttamisesta 

osana terveyttä. 

Laadullinen 

sisällönanalyysi 

tutkimusajankohtana 

ilmestyneiden 

englantilaisten 

sanomalehtien 

artikkeleista, joissa 

on käsitelty miestä ja 

laihduttamista 

Artikkeleissa esiintyy 

maskuliininen hegemonia, 

johon ei kuulu terveellinen 

ruoka eikä laihduttaminen. 

Se on feminiinistä aluetta. 

Toisaalta miehet nähdään 

naiiveina ja haavoittuvina 

laihduttamiseen ja 

terveyteen liittyvissä 

asioissa, joissa naiset 

ovat asiantuntijoita 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi Tutkimuksen tarkoitus Tutkimusmenetelmä Keskeiset tulokset 

Kerr-Correa F, Igami TZ, 

Hiroce V & Tucci AM 

(2007) 

Patterns of alcohol use 

between genders: A 

cross-cultural 

evaluation 

Systematisoida tietoa 

alkoholonkäytöstä 

sukupuolten välillä. 

Systemaattinen 

kirjallisuuskatsaus v. 

1972-2004 

julkaistuista 

tutkimuksista (Lilacs, 

Scielo ja Medline 

tietokannoista) 

Miehet juovat enemmän 

kuin naiset ja 

alkoholinkäytöstä koituu 

heille enemmän ongelmia 

kuin naisille. Naisiin 

kohdistuu miehiä 

enemmän syrjintää 

alkoholin käyttöön liittyen. 

Perheen ja 

uskonnollisuuden vaikutus 

on positiivinen (vähentää 

alkoholinkäyttöä) 

Koopmans GT & Lamers 

LM (2007) 

Gender and health care 

utilization: the role of 

mental distress and help-

seeking propensity 

Ymmärtää kuinka sukupuoli 

vaikuttaa terveypalvelujen 

käyttöön? (taustalla 

aikaisempi tieto, että naiset 

käyttävät miehiä enemmän 

terveyspalveluja) 

Tarkoitus tuottaa ja testata 

*malli, joka selittää 

sukupuolten välisiä eroja 

terveyspalvelujen käytössä 

Strukturoitu 

postikysely (n=8698) 

hollantilaisille 

aikuisille 

*Malli: naiset 

käyttävät 

terv.palveluja 

>miehet koska 

naisilla on miehiä 

enemmän 

somaattisia oireita, 

koettuja oireita, 

henkistä stressiä ja 

taipumusta käyttää 

terv. palveluja 

Naiset kuvasivat miehiä 

enemmän somaattisia 

oireita ja henkistä stressiä 

Taipumuksessa käyttää 

terveyspalveluja ei ollut 

eroa sukupuolten välillä 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi Tutkimuksen tarkoitus Tutkimusmenetelmä Keskeiset tulokset 

Lohan M (2007) 

How might we 

understand men´s health 

better? Integrating 

explanations from critical 

studies on men and 

inequalities in health 

Kehittää *malli, miesten 

terveyden ymmärtämiseen. 

Tähän mennessä miesten 

terveyttä on tarkasteltu joko 

miehen ja maskuliinisuuden 

näkökulmasta tai 

sukupuolten välisen 

terveyden epätasaarvon 

näkökulmasta.*Mallin 

tarkoitus on yhdistää em. 

näkökulmat 

Kirjallisuuskatsaus Miesten terveyttä 

käsittelevien tutkimusten 

tulisi perustua femin. 

teoriasta alkunsa 

saaneeseen kriittiseen 

miestutkimukseen. Se olisi 

viitekehys, joka yhdistää 

sekä maskuliinisuuden 

että epätasaarvon 

näkökulmista lähtevät 

terveystutkimukset 

Mahalik JR, Burns SM & 

Syzdek M (2007) 

Maskulinity and 

perceived normative 

health behaviors as 

predictors of men’s health 

behaviors.  

Tarkastella 

maskuliinisuuden ja miesten 

normatiivisuuden käsitysten  

osuutta ennustamassa 

miesten itsekuvattua 

terveyskäyttäytymistä.Taust

alla aikaisempi tutkimustieto: 

perinteinen maskuliiniseen 

sukupuoleen 

sosiaalistuminen ja 

käyttäytymisnormit 

rohkaisevat miehiä 

riskeeraamaan terveytensä 

n=140 18-78 

vuotiaita miehiä 

Internet listoilta. 

Strukturoitu lomake, 

jossa arvioidaan 

maskuliinisuutta, 

käsityksiä 

normatiivisesta terv. 

käyttäytymisestä 

sekä omaa 

tervkäyttäytymistä 

(esim.alkoholi, 

tupakka, liikunta, 

ravitsemus) 

Maskuliinisuus ja käsitys 

normatiivisuudesta 

muiden miesten 

terveyskäyttäytymisessä 

ennusti merkitsevästi 

miehen omaa 

terveyskäyttäytymistä. 

Käsitys naisten 

terveyskäyttäytymisen 

normatiivisuudesta ei 

ennustanut miehen omaa 

terveyskäyttäytymistä 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi Tutkimuksen tarkoitus Tutkimusmenetelmä Keskeiset tulokset 

Rygh EM & Hjortdahl P 

(2007) Continuous and 

integrated health care 

services in rural areas. A 

literature study. Rural & 

Remote Health 7(3)766 

Tarkastella mahdollisia 

keinoja, joilla parantaa ja 

kehittää terveyspalveluja 

haja-asutusalueilla 

Kirjallisuuskatsaus Uusien vuorovaikutus 

tapojen kehittäminen. 

Esim. tieteidenvälinen je 

eri hallintokuntien välinen, 

tiimityöhön perustuva työ, 

joustavine rooleineen ja 

vastuineen on relevantti 

toimintamuoto haja-

asutusalueilla, samoin 

kuin tehtävien 

delegoiminen ja 

kulttuurisuuden 

ymmärtäminen ja 

telelääketieteen 

hyödyntäminen 

Wamala S, Merlo J, 

Bostrm G & Hogstedt C 

(2007) 

Perceived discrimination, 

sosioeconomic 

disadvantage and 

refraining from seeking 

medical treatment in 

Sweden 

Analysoida yhteyttä koetun 

syrjinnän, lääketieteelliseen 

hoitoon 

hakeutumattomuuden ja 

sosioekonomisen haitan 

välillä (socioeconomic 

disadvantage=työttömyys, 

taloudellinen kriisi, 

käteisvarojen puute) 

Tutkimusaineisto: 

Data Ruotsin 

kansallisesta 

terveystutkimuksesta 

v. 2004 (n= 14 736 

miestä ja 17 115 

naista) 

Koettu syrjintä ja 

sosioekonominen haitta 

vaikuttivat itsenäisesti 

hoitoon 

hakeutumattomuuteen. 

Kokemukset syrjinnästä 

ilman sosioekonomista 

haittaa vaikuttivat myös 

hoitoon 

hakeutumattomuuteen 

Ward H, Tarasuk V & 

Mendelson R 

(2007) 

Socioeconomic patterns 

of obesity in Canada: 

Modeling the role of 

health behaviour. 

Selvittää onko tuloilla ja 

koulutuksella yhteyttä 

lihavuuteen 

Tutkimusaineisto: 

25-64 vuotiaita, 3767 

miestä, 3823 naista 

(n= 7590) 

Survey-tutkimus 

Tilastolliset 

menetelmät 

Miehillä tulot korreloivat 

positiivisesti painoa. (Mitä 

korkeammat tulot, sitä 

korkeampi paino.) 

Naisilla vastaavaa 

yhteyttä ei ole. 
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Liite 3 Suomalaisia tutkimuksia elämästä ja 
terveydestä 
Tekijä Tutkimus Tutkimusmenetelmä Keskeiset tulokset 

Roos J-P (1987) Suomalainen elämä 130 elämäkerran analyysi, 

aineisto kerätty v.1978 ja 

1980 

Elämäkertatutkimus 

Neljä elämäntarinan 

perustyyppiä: 

kärsimystarinat, elämän 

pakkoraon -tarinat, onnelliset 

ja harmoniset tarinat, 

onnellisuusmuurin taakse 

piilotetut tarinat 

Åstedt-Kurki P 

(1992) 

Väitöskirja, 

Tampereen 

yliopisto 

Terveys, hyvä vointi ja 

hoitotyö kuntalaisten ja 

sairaanhoitajien 

kokemana 

60 teemahaastattelua 

(Nastolan ja Joensuun 

kunnista 40 kuntalaista ja 20 

sairaanhoitajaa, 

terveydenhoitajaa tai 

vastaavaa) 

Fenomenologinen analyysi 

Terveyden kokemukset 

perustuvat ihmisen arvoihin ja 

arkielämän kokemuksiin, jotka 

ilmenevät tietämyksenä, 

tuntemuksena ja tekoina. 

Pietilä A-M (1994) 

Väitöskirja, Oulun 

yliopisto 

Elämänhallinta ja 

terveys. 

n=2500, Oulun ja Lapin 

läänissä v.1966 synt. miehiä 

Tilastollinen analyysi 

Nuoruusiän elintavat 

ennustavat aikuisiän 

elämänhallintaa ja terveyttä. 

Elämänhallintaan liittyvät 

toisaalta posit. ja toisaalta 

negat. tekijät kasautuvat usein 

samoille henkilöille 
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Tekijä Tutkimus Tutkimusmenetelmä Keskeiset tulokset 

Korhonen M & 

Niemelä P (1998) 

Suomussalmi-

projektin 

osatutkimus 

Väestön hyvinvointi, 

osallisuus ja 

syrjäytyminen sekä 

elämänhallinta 

Suomussalmella 

n=550, 18–64 vuotiaita 

suomussalmelaisia 

Strukturoitu 

lomakehaastattelu 

Tilastollinen analyysi 

Sukupuolella, iällä ja 

ammatilla on yhteys millaisia 

hallintastrategioita ongelmissa 

käytetään 

Miehillä esiintyy 

mm.itsesyytöksiä, epätoivon 

kokemista, alkoholin ja 

muiden päihteiden käyttöä ja 

ongelmalliseksi koettujen 

ihmissuhteiden katkaisemista 

naisia useammin 

Elämän 

keskivuosikymmeneen ja 

ydinkeski-ikään kasaantuu 

enemmän ongelmia kuin 

muihin ikävaiheisiin 

Häggman-Laitila A 

(1999) Väitöskirja, 

Tampereen 

yliopisto 

Terveys ja 

omatoiminen 

terveydenhuolto: 

Kuvaileva teoria 

yksilöllisistä 

kokemuksista 

n=120,laadullinen 

teemahaastattelu 50v. ja 30 

v. 

Laadullinen analyysi 

Tunnistettiin kolme 

terveyskokemuksen 

perustyyliä: 

terveyden kokonaisvaltaisena 

ja sisältäpäin määrittyvänä, 

terveyden osittuneena ja 

ulkoapäin määrittyvänä, 

terveyskokemus jäsentymätön 

Hänninen V (2000) 

Väitöskirja. 

Tampereen 

yliopisto 

Sisäinen tarina, elämä 

ja muutos. 

Tarinallisuus, lähtökohta: 

Miten ihmiset luovat 

merkitystä elämälleen ja 

erityisesti sen muutoksille. 

Kolme tarinallisuuden 

ulottuvuutta: 

Kertomus=kerrottu tarina, 

sisäinen tarina=koettu 

tarina,draama= 

eletty tarina 

Elämänmuutos on tilanne, 

jossa elämäntarinaa 

joudutaan kirjoittamaan 

uudelleen siten, että muutos 

kutoutuu sen osaksi. 

Esim. työttömyysjakson 

näkeminen sapattina voi 

auttaa suuntautumaan 

työuralla uudella, itselleen 

sopivammalla tavalla 
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Tekijä Tutkimus Tutkimusmenetelmä Keskeiset tulokset 

Poutanen V-M 

(2000) Väitöskirja. 

Kuopion yliopisto 

Elämänhallintaa ilman 

työtä. Tutkimus 

pitkäaikaistyöttömyyde

n seurauksista ja niiden 

hallinnasta. 

n=105, informoitu kysely 

suomussalmelaisille 

pitkäaikaistyöttömille 

Tilastollinen analyysi 

Muodostui kolme osaryhmää: 

sopeutujat, turhautujat ja 

syrjäytyjät 

Rintanen H (2000) 

Väitöskirja. 

Tampereen 

yliopisto 

Terveys ja 

koulutuksellinen 

syrjäytyminen nuoren 

miehen elämänkulussa 

Pitkittäistutkimus vuosina 

1989–1993 

kutsuntatarkastetuista 

nokialaisten miesten 

terveyskorteista 

Löytyi syrjäytymisvaarassa 

oleva ryhmä. Koulutuksen 

ulkopuolelle jääminen, 

terveydentila ja 

tarveystottumukset 

”huonompia” kuin väestöllä 

keskimäärin, sos. ongelmien 

kasautuminen 

Korhonen J (2001) 

Lisensiaatin 

tutkimus. Kuopion 

yliopisto. 

Koulutukseen ja 

työelämään 

integroitumisen 

haasteet 

Suomussalmella 

13–24 vuotiaita 

suomussalmelaisia (n=367) 

Tilastollinen analyysi 

Vastenmielisyys koulua 

kohtaan, runsaampi tupakointi 

ja alkoholinkäyttö verrattuna 

ikäryhmään muualla 

Suomessa, halu muuttaa pois 

kotiseudultaan 

Jokiranta H (2003) 

Väitöskirja, 

Tampereen 

yliopisto 

Se on miehen elämää- 

Maaseudulla asuvia 

miehiä elämäänsä 

kertomassa 

10 miehen haastattelu (35–

64v.) 

Elämäkertatutkimus 

Työ, terveys, luonto ja 

toimeentulo keskeiset asiat, 

joiden avulla miehet saavat 

otteen elämästä 
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Tekijä Tutkimus Tutkimusmenetelmä Keskeiset tulokset 

Renfors T, 

Turunen A, 

Palomäki P & 

Itkonen P (2004) 

Väestön käsitys 

lääkäripalveluja 

korvaavista 

vaihtoehdoista 

25–70-vuotiaita Pohjois-

Karjalan sairaanhoitopiirin 

alueen asukkaita (n=5000) 

Strukturoitu kyselylomake 

Tilastollinen analyysi 

52 % mielestä 

terveyskeskuksen 

lääkäripalveluista jokin tai 

joitakin olisi voitu korvata 

puhelimella, sähköpostilla, 

sairaanhoitajan tai 

terveydenhoitajan 

vastaanotolla. 

Erikoissairaanhoidon osalta 

15 % arvioi samoin. Parhaana 

korvaavana vaihtoehtona 

pidettiin sairaanhoitajan tai 

terveydenhoitajan 

vastaanottokäyntiä 

Aarva P & 

Pasanen M (2005) 

Suomalaisten 

käsityksiä terveyteen 

vaikuttavista tekijöistä 

ja niissä tapahtuneita 

muutoksia vuodesta 

1994–2002 

Puhelinhaastattelut v. 1994 

(n=782) ja v. 2002 (n= 882) 

Tilastollinen analyysi 

Terveyden edistämisen arvoja 

suomalaisessa 

mielipideilmastossa  

ovat ravitsemuksen ja 

liikunnan tärkeys ja päihteiden 

ja tupakan välttäminen 
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Tekijä Tutkimus Tutkimusmenetelmä Keskeiset tulokset 

Häkkinen A, 

Linnanmäki E & 

Leino-Kaukiainen 

P (2005) 

Osaraportti 

”Ikihyvä 

Päijäthäme-

projektista”  

Suomi, johon suuret 

ikäluokat syntyivät 

Vuonna 2002 

käynnistyneessä projektissa 

seurataan kolmen 

ikäryhmän, vuosina 1926–

30, 1936–40 ja 1946–50 

syntyneiden terveydentilaa, 

terveyskäyttätymistä, 

vanhenemisen kokemuksia 

ja elämäntyylejä kymmenen 

vuoden ajan 14 

päijäthämäläisessä 

kunnassa. 

Aineistot: strukturoitu kysely 

ja terveystarkastukset 

(n=2800) 

Osaraportin 

aineisto:haastattelu ja 

muistelukertomukset suuriin 

ikäluokkaan kuuluvilta 

henkilöiltä, ainakin heidän 

yhdeltä vanhemmaltaan ja 

ainakin yhdeltä 

lapselta (n=67)  

Yhteiskunnallisten 

instituutioiden ja yksilöiden 

kohtaamiset, mm. palvelut tai 

valistus saivat kerronnassa 

vähäisen osan.  

Oma tahto, pyrkimykset, 

tavoitteet ja toiminta nousivat 

keskiöön. 

Terveysviranomaisten 

kohtaamista vähäteltiin tai 

niihin suhtauduttin kielteisesti. 

Terveysvalistuksen sisältöä ei 

muistettu eikä 

terveysvalistuksen vaikutuksia 

nähty. 

Asenteet ja 

terveyskäyttäytyminen ovat 

muuttuneet vasta, jos omassa 

tai lähimmäisten 

terveydentilassa on tullut esiin 

jotakin hälyttävää 

Hyyppä MT, 

Mäki J, Impivaara 

O ja Aromaa A 

(2007)  

Individual-level 

measures of social 

capital as predictors of 

all-cause and 

cardiovascular 

mortality: a population-

based prospective 

study of men and 

women in Finland 

Taustalla Mini Suomi –

terveystutkimus 8000 yli 30-

vuotiasta suomalaista 1978–

1980. Tutkimuksessa 

sosiaalisen pääoman 

vaikutusta kuolleisuuteen 

tarkasteltiin reilut 20 vuotta 

myöhemmin 

Sosiaalinen pääoma edistää 

terveyttä ja vähentää 

kuolemanriskiä 



 

 187 

Liite 4 Tiedote tutkittavalle 

 
Arvoisa tutkimukseen osallistuva, 
 
Terveyspalvelujen tuottamisessa tarvitaan uutta tietoa, jotta terveyspalveluja voi-
taisiin kohdentaa paremmin tiettyihin riskiryhmiin. Tarvitaan tietoa, joka pureutuu 
terveyskäyttäytymisen taustalla vaikuttaviin tekijöihin. TtM Arja Oikarisen väi-
töskirjatutkimuksen ” Kainuulaisten miesten terveyskäyttäytyminen ja suhtautu-
minen terveyspalveluihin” tarkoituksena on kuvata ja analysoida kainuulaisten 
miesten terveyskäyttäytymistä ja heidän suhtautumistaan terveyspalveluihin. Tut-
kimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa terveyspalvelujen järjestämiseen. 
Tutkimus tehdään Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa, Hoitotieteen 
ja terveyshallinnon laitoksella. Tutkimuksen ohjaajina ovat professori Arja Isola 
ja lehtori Leena Paasivaara. 
 
 
Tutkimuksen lähestymistapa on laadullinen. Laadullisella tutkimuksella saadaan 
tutkittavasta ilmiöstä syvällistä tietoa. Miesten terveyskäyttäytymistä tarkastellaan 
tässä tutkimuksessa miesten elämänkulun kautta, elämäkertatutkimuksena. Elä-
mäkertatutkimus on laadullinen tutkimusmenetelmä, jonka avulla on mahdollista 
saada rikasta kokemusperäistä tietoa yksilöllisistä elämänkuluista. 
 
 
Tutkimusaineisto koostuu kymmenen kainuulaisen miehen haastatellusta elämän-
kertomuksesta. Haastattelut toteutetaan kahdesti, joten tutkimusaineisto muodos-
tuu kahdestakymmenestä haastattelusta. Haastateltaviksi valitaan syntyperäisiä 
kainuulaisia, Kainuussa asuvia, 36–55-vuotiaita miehiä. Haastateltavien joukossa 
on sekä työttömiä että työssä olevia ja sekä Kajaanissa että Kainuun muissa kun-
nissa asuvia miehiä. Haastattelut nauhoitetaan ja aukikirjoitetaan. Aineisto analy-
soidaan rinnakkain aineistonkeruun kanssa. 
 
 
Tässä tutkimuksessa elämäkertametodia sovelletaan siten, että aineisto kerätään 
kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen haastattelu toteutuu syksyllä 2005 ja toinen 
haastattelu tehdään kesällä 2006. Ensimmäisellä haastattelukerralla haastateltavat 
kertovat suullisen elämänkertomuksensa, jonka tutkija nauhoittaa ääninauhalle. 
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Elämänkertomus teemoitetaan siten, että haastateltavat kertovat elämäntarinaansa 
siitä näkökulmasta mitä terveys on heidän elämässään merkinnyt. Toinen haastat-
telukerta toteutetaan sen jälkeen kun ensimmäinen haastattelukierroksen aineisto 
on analysoitu. Toinen haastattelu on teemahaastattelu, jossa haastatteluteemat 
pohjautuvat ensimmäisen haastattelukierroksen aineiston analyysin tuloksiin. 
Teemahaastatteluilla siten täsmennetään ja syvennetään ensimmäisistä, elämän-
kertomus haastatteluista saatua tietoa. Keskeistä haastatteluissa on haastattelijan 
ja haastateltavan välinen vuorovaikutus. Tutkijan tavoitteena on päästä avoimeen, 
luonnolliseen ja lämpimään vuorovaikutukseen, jossa haastateltava kertoo avoi-
men elämänkertomuksen.  
 
 
Haastattelussa haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 
 

1. Mitä terveys merkitsee ja mitä se on merkinnyt kainuulaisille miehille hei-
dän elämänkulkunsa aikana?  
2. Miten miesten terveydelle antama merkitys näkyy heidän terveyskäyttäy-

tymisessään? 
3. Miten miesten terveydelle antama merkitys näkyy heidän suhtautumises-

saan terveyspalveluihin?  
 
 
 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja tutkittava voi keskeyttää tutki-
mukseen osallistumisen niin halutessaan. Tutkija huolehtii siitä, että haastatteluis-
sa saadut tiedot säilyvät luottamuksellisina. Tutkittavien henkilöllisyys on vain 
tutkijan tiedossa, samoin haastattelunauhat ja nauhoista aukikirjoitettu materiaali. 
Tutkija säilyttää haastattelumateriaalin lukollisessa kaapissa. 
Tutkimukseen osallistuvilta pyydetään myös kirjallinen suostumus tutkimukseen 
osallistumisesta. 
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Lisätietoja tutkimuksesta saatte tutkijalta alla olevista yhteystiedoista:  
 
TtM Arja Oikarinen 
Karoliinantie 1c6 
87200 Kajaani 
p. 050-5348769 
email. aroikari@mail.student.oulu.fi 
 
 
tai työn ohjaajilta: 
 
THT, Professori, Arja Isola TtT, Lehtori, Leena Paasivaara 
Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja 
tervyshallinnon laitos terveyshallinnon laitos 
p.08-5375617 p.08-5375603 
email. arja.isola@oulu.fi email. leena.paasivaara@oulu.fi 
 
 
 
 
Kajaanissa 1.8.2005 
 
 
Kunnioittavasti, Arja Oikarinen 
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Liite 5 Suostumusasiakirja 

Pyydän teitä osallistumaan haastateltavaksi TtM Arja Oikarisen väitöskirjatutki-
mukseen ”Kainuulaisten miesten terveyskäyttäytyminen ja suhtautuminen terve-
yspalveluihin”. Tutkimus tehdään Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekun-
nassa, Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitoksella, jossa työn ohjaajina ovat pro-
fessori Arja Isola ja lehtori Leena Paasivaara. Tutkimuksesta olette saaneet jo 
tietoa ”Tiedote tutkittavalle” –lomakkeesta. 
 
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja voitte keskeyttää tutkimukseen 
osallistumisen niin halutessanne.  
  
Kajaanissa ______/________________ 
 
________________________________ 
Arja Oikarinen 
 
Tutkittavan ni-
mi:_____________________________________________________________ 
 
Syntymäaika: 
_________________________________________________________________ 
 
Osoite: 
_________________________________________________________________ 
 
Suostun osallistumaan ko. tutkimukseen 
 
 
_________________________________________________________________ 
Aika ja paikka, allekirjoitus 
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Liite 6 Elämäkertahaastattelun runko 

 
 
Kerro omin sanoin mitä terveys on Sinulle merkinnyt elämäsi eri vaiheissa. 
Voit jaksottaa kertomaasi seuraavan jaottelun mukaisesti: 
 

• lapsuusvuodet 
• kouluikä 
• armeija-aika 
• työikä 
 

 Voit myös pohtia mitä käsite ”Terveys” tarkoittaa. 
 
 
 
Kerro myös minkälaisia kokemuksia Sinulla on terveyspalveluista elämäsi aikana 
ollut. 
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Liite 7. Näytteitä tutkimusaineistosta 

Näyte 1. 
”Ja sitähän on alunperinni, en minä sitä syytä siitä. Tätä minun alkoholismie siitä 
lähtökohista niinku täällähi kaikilla meillä, nuorilla poijilla. Sehän oli humalaha-
kusta se juominen, se oli tarkotus, että kun humalaan päästässiin, saatassiin huma-
la, että ei sitä koskaan (naurahtaa) varmaan juurikaan sillae - no olihan siinä jottae 
semmosta, että ei tietenkään, kun muka kulettiin jossahi tanssipekolla ja jonkula-
esta rajjoa piettiin. Mutta kuitennii, että pitäs muka humalassa olla. Eihän sitä 
älytöntäkää humaloa ihannnoetu, mutta se kuitennii oli semmosta, että pitäs jonku 
verran olla ja että itekkin tietää että on humalassa. Että semmostahan se on ollu se 
juomakulttuuri. Kyllähän se on vaekuttanu elämään se viina aeka palijo mullahi. 
Sen minä kyllä tiijän omasta kokemuksesta siis tuommonen lyhytaekanen raettius 
ei semmosen pitkän juopottelun ja alkoholismin jäläkeen, niin se ei vielä aota. 
Että se mulla tuntuu aenaki nyt sen nelisen vuotta oon ollu, se koko ajan sillä 
tavalla parantuu se tilanne. Että minä paremmin alan olla nykyjään ihteni kanssa 
sovussa – sovussa, että siitä vähitellen. ” (4) 
 
”Mutta kyllähän se varsinnii tämä työttömyys ja huono työtilannehan se osittaen 
vaekuttaa tähän hommaan, terveöteen vaekuttaa. Eihän se pitäs vaekuttoa, koska 
jokkaenenhan ite pystyy itestään pitämään huolta ja pitäs pitteä hyvvää huolta, 
vaikka se oes minkalaessa elämäntilanteessa. Vaekka se oes työttömänä ja se oes 
epävarma tulevaesuus, mutta sehän on varma asia, että jos sillä ihmisellä on sillä 
tavalla turvallinen olo, että sillä on toemeentulo turvattu ja se työpekkahan se on 
tärkeä. Mutta sehän on perinteistä tiällä, sanotaan näellähi seuvvun, tämä tämmö-
nen työttömmyys. Että sehän on ollu semmosta kaosiluontosta työtä ku ikäsä, 
isiltä pojille, niinku mehtätyöt. Nehän on ollu kaosiluontosta ja sitten välillä on 
ollu työttömyysjaksoja ja sitten toas on alotettu pöllinteko eri paekassa ja eihän 
sitä välttämättä sitä työttömyyttä pietä sillä laella. Sehän on elämäntapa, että sii-
hen on soppeuvuttu sillä tavalla, että jos on töetä niin tehhään, käyvvään töessä ja 
sitten jos ei oo töetä niin ei. Että ei sitä niinku, kun tämähän naorattaa, kun hirvei-
tä halloeta nostettaan Etelässä, jos jossaehi on pakkolommaotettu laetoksessa 
kaheksi viikoksi joku väki, että nyt se mualima kuatuu siitä. Täällä ollaan helevet-
ti kaks vuotta työttömänä (…) niin (…) ja edelleenkihän on semmonen sehän 
aenaki minä luulen, että samanlaenen se on minun ikäsillä ja muillahi. Sehän on, 
valtiohan on vihollinen. Kaekki nämä terveyskeskukset ja virkamiehet ja polliisit 
ja nämähän on tuota (naurahtaa), se on tullu perintönä semmonen. Ja sehän on, 
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että jos niijen kans joutuu olemaan tekemisissä niin se on niinku semmonen kon-
flikti-tilanne, että minusta se kae juontaa kaokaa juuresa se homma. Jo viime 
vuosisaan tae 1800-luvun puolelta just näestä tämmösistä, kun se on siinä vae-
heessa ollu tämä virkakonneisto tämmönen ehoton. Ja onhan se ollu vielä niinku 
1900-luvun puolellahi, mutta onhan se vielähi. Vielähihän sitä yritettään olla, 
onhan ne nämä KELA: t ja terveyskeskus, ei ne oo niin palavelupaekkoja, vaekka 
se pitäsi olla. Kyllä se monestikki näöttää, että potilaetahan sitä ei tarvittas siellä, 
että näöttää, että oesi parempi että siellä ei kävisi.” (4) 
 
Näyte 2. 
” Varmaankaan (nauraa) ei mulla tätä diabetesta oesi, jos se terveysvalistus oes 
menny perille. Meijän suvussa on palijo. Mutta tuota kyllähän se on elämänta-
voistakin. Kyllä se on ihan tottuus, että siinä kun pelihommat loppu niin siinä 
kaikki vähän meni sillä tavalla ruokapuoli. Kun harjotukset tae oikeastaan jalasta 
meni jänteet, niin sitten rupes tuota. Tuli semmonen aeka, että ei kehannu liikkua. 
Ja muuten, niin eipä sitä paljo ajatellu mittään. Kun sillon peliaekana tietysti oli 
niin kova kulutus ja kaikkee niin eihän siinä, kun se oli se liikunta niin älytöntä, 
että ei kerenny lihomaan. Kun oekeastaan nyt vasta ihan aekuisiällä on tullu näetä 
vaevoja mitä on tullu. Mutta kyllä terveys tällä hetkellä on tärkee. Että sitä ihan 
eri tavalla arvostaa, kun sillon nuorempana. Sillon ajateltiin, mulla oli semmonen 
käsitys, että se mennöö terveys omalla paenollaan. Että sitä ei voe tapahtua mit-
tään ja ennen kun se tullee kohalle niin se on sitten eri juttu. Minä vaan ajattellin, 
että sitä on teräsihminen. En minä tiijä onko se monilla muillakin.” (2) 
 
”Kirjastosta hain kirjoja ja kaikkee mahollista ja tiesin ja siskon miehelle sannoin, 
että tiijätkö mitenkä paljo rasvaa siinä piirakassa on (nauraa). Ja se, että ei var-
masti oo, että tämä on terveellistä. Minä, että voitaikinnaa, että ruppeepa luke-
maan ohjeesta minä kyllä oon lukenu (nauraa äänekkäästi). Ja tulleehan sitä itel-
läki noita lipsahuksia ei sille voi mittään. Se on kylymä totuus. Mutta, kun van-
hempi poika on meillä, niin yritän mahollisimman terveellisest.. tai niin sanotusti 
terveellistä ruokaa tehä. Kotiruokaa meillä tehhään, aena on tehty. Tietysti toki 
joskus tulloo aena valamiita ostettuo, mutta sillä tavalla kotiruoka on ollu aena 
tärkee. Oonpa minä ollu yksin tae, kun poika on tullu, se on tottunu aena siihen, 
että jottae tulloo tuolta uunista eikä aena kaupasta valamiina. Ja nuoremmalle 
pojalle kans, että sehän nyt syöpi ihan kotiruokaa kunnolla eikä tarvi opettaa sit-
ten ennää, jos tosiaan hoetopaekkaan joutuu, niin se on ihmeissään että mitä se 
tämä on. Aena sitä yrittää tehä, van kyllähänn sitä tullee joskus itekkin vähän 
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lipsahettuo. Esimerkiksi kalaruoat on semmosie niinku esimerkiksi muikut, että 
eihän niitä voe syyvä, jos on öljyssä paestettu. Niinku meillähi isompi poika sano, 
että en syö yhtään ja minähi ihmettelin, että kun ei syö muikkuo, kun normaalisti 
kilotolokulla syöpi. Niin sano, että en syö ja minä että mikä siinä on - no minä 
tein öljyssä. Seuraavan kerran tein voessa niin kelepasi (nauraa).” (2) 
 
Näyte 3. 
 
 ”Isä oli kyllä semmonen että se aena sano, kun kävi se kyllä aena lääkärissä, jos 
sillä joku oli, niin se vaen sano, että minkäpä ne lääkärit minulle mahtaa. Se aena 
sano näen (naurahtaa). Sille kerran tuli suolitukos isälle ja minä vein sen tuonne 
KAKS: iin keskussaeraalaan ja minut kuhtu tiältä, kun ei voinu kylän taksia kuh-
tuo, kun se oes ollu siinä lähellä ja se oesi vähän voenu maksaahin. Niin se minul-
le, kun minä työvuoron jäläkeen tulin kottiin, niin soetti, että pitäs päästä lääkär-
riin. Minä että pääsethän sinä, kun ootat puoli tuntia, että minä lähen. No niin, 
niin se oli saeraalassa muutaman päevän. Ne tyhjensi sen siellä ja anto hoeto-
ohjeet siihen punaseen korttiin, että pittää sillon ja sillon tulla kokkeisiin, niin 
eihän se ikinä käöny siellä sen jäläkeen, kun se luotti siihen kertakäöntiin. Se oli 
isällä semmonen asenne siihen, että ei ne lääkärit hälle mitään maha ja kaekki ne 
jatkohoijot kaekki se aena jätti kesken. Se piti kerralla sattua diagnoosit kohalleen 
(nauraa).” (3) 
 
”Kun isähän saerasti sitä keohkosyöpää ja minä sen vein sillon 97 oliko se hele-
mikuuta, että hän aena välillä kävi tuolla, lääkäri x:hän se sitä hoeti tuossa terve-
yskeskuksessa. Isä aena siellä kävi ja minä vein sen sillon talvella lääkärille ja 
minä sitten kuvittelin ihan, että ne ottaa sen sitten sisälle sinne. Se oli tullu päe-
vällä kottiin, se äeti soetti, että nyt se on tuossa kotona on, eikä se puhu mittään ja 
minä sitten menin käömään. En muista meninkö minä samana päevänä käymään 
vae seuraavana päevänä ja minä sille, että mitä ne sano ja isä että mitäpä ne. Eipä 
ne minulle voe mittää. Se oli sillon lääkäri sanonu, kun sitä nähtiin sillon jälestä-
päen, niin saen sen tietoon, että siinä on keohkosyöpä, että oesi saanu jäähä sinne 
saeraalaan pötköttämmään. Van ei ku kottiin tuli eikä puhunu sitten kotona mit-
tään, että hänellä on semmonen. Minkäpä ne lääkärit mulle mahtaa. Niin sitkeä 
sissi se oli se sillon, että se kyllä varmasti piti ne omassa piässään, että ei se var-
masti puhunu, jutellu niistä kellekkään.” 
Tutkija: Sanoko se isäsi missään vaeheessa, että hänellä on keohkosyöpä? 
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Haastateltava: Ei mulle sanonu ei. Siskohan sen vei sitten tuonne KAKS:iin. Oli 
yks aamu soettanu, minä olin töessä, että pitäs päästä lääkäriin. Se oli kun minä 
viimesen kerran käötin sitä tuossa kaopassa ja käötiin ja me sitten mentiin kottiin, 
niin mulla oli se kassi ja se näötti, että se ei jaksa kävellä, niin se sano mulle että 
käöpi vähän tuohon rintaan. Että hän ei jaksas kävellä näetä portaita. Minä että 
minä autan. No, se että kyllä minä tästä pääsen. Se ei varmasti kärsiny, että käsi-
puolesta oesi tarttunu. Niin ,oliko se sitten seoroava päevä, kun se oli menny 
tuonne KAKS:iin ja siellä sano mulle tuo lääkäri että se on keohkosyöpä. Että 
siitä ei enneä oo hirveästi ei oo aekoa. Siinä minä vaen oon sen isän kaotta nähny 
tämän kaenuulaesen periluonteen, että mikä on viimesen päälle varmasti ollu.” (3) 
 
Näyte 4. 
 
”Kyllä ne oli niitä vanahan kansan harjasukkoja, se oli se semmosta sillon kuus-
kymmentäluvulla mitä ruppean muistammaan, ne oli piru töräkkiä ukko-
ja.Tietenni oli ja niinku soan käöneitähän ne oli (…) kuuskymmentä jos minä 
ruppean muistammaan, jos neljäkytäviis sota loppu ja soassa olleet niin, kovia 
ukkoja, eiku tappajiehan ne oli (…) puhheetki kansa oli sitten raakoja, siinä ei 
paljo hempeilty kuule (…) 
Tutkija: niin ja ne sitten puhuvat ihan lapsillekki että ei 
Haastateltava: niin, niin (…) ei ne paljo, tietenni muuten sitten olivat tuota sillä 
tavalla että tuota niinku kaoheen niinku lapsirakkaeta ja semmosia että varmasti 
huolen pitivät, vähän liikaahi. Niinku se eno, joka tässä asu ja joka rakenti tämän 
talon ja me asuttiin yläkerrassa oli ja se koetti mulle jöötä ja isänä olla ja minä 
että ja perketi minähän en sinnuo usko, varmaan (…) mutta nyt jäläkeen päen kun 
miettii monta asiaa niin voe, voe, kyllä oli niin oekeassa (nauraa) varmasti oli 
(…) kyllä minä tunnustan että kyllä niissä oli ihan järki niissä juttuissa, ihan mo-
nessa asiassa ihan oekeassa, just samanlaella tekisin sannoo niinku minä sanon 
taas pojalle 
Tutkija: joo (…) niin puhuko se niinku jostaki terveöteen liittyvistä asioesta (…) 
viinan juonnista tae… 
Haastateltava: puhu niin kaekesta, että usko nyt jotta niin (…) ja ylleesä koetti 
vähän jöötä pitteä niin monta asiaa semmosta, oekeassahan se oli (…) 
Tutkija: niin että oliko se vähän niinku anakarampi se eno kuin äeti 
Haastateltava: oli (…) oli oli oekein semmonen, että peräkkäen juostiin tuolla 
(nauraa) 
Tutkija: niin, sinä menit pakkoon sitä vae 
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Haastateltava: (nauraa)..ei se suanu kiini, jumalaota kun me juostiin, kyllä minä 
TIUKKaan vetelin tuolla (…)mutta jälestä päen niistä ei koskaan puhuttu ja se 
sitten leppy. Ei varmasti puhuttu niistä ja se oli sen hetkesä aena. Ja yks mulla oli 
tuolla semmonen eno kansa, siitä minä tykkäsin, se oli kyllä perr..semmonen oe-
kein mukava, se oli oekeastaan paras niistä veljeksistä. 
Tutkija: no oliko niillä enoilla, muistatko minkalenen suhtaotuminen lääkäreihin. 
Oliko niillä sitä että ei pikkuvaevan takia mennä lääkäriin 
Haastateltava: Minä en etes muista onko se ikinä käönykkään lääkärissä, minkään 
vaevan takia. No hemmetti vieköön, kun mulla yks eno, onko se äetin veli eno 
Tutkija: on, äetin veli on eno 
Haastateltava: se yks kuoli tuonne, saman talon, tuossa tuo seoraava huone, niin 
kynnykselle…”(8) 
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Liite 8 I vaiheen analyysin tuloksena syntyneiden 
teema-alueiden sisältö 

 
 

 

 

 KOULUYHTEISÖ 
• valistusta terveellisistä elä-

mäntavoista (ruoka, liikun-
ta, nautintoaineet) 

• kouluterveydenhoito 
• hammashoito 

    LAPSUUDEN KOTI 
• ei terveysvalistusta 
• pelottelua lääkärillä 
• rahaa vähän 
• ei puhuttu terveydestä eikä 

sairauksista 
• terveyttä ei tiedostettu 

TYÖYHTEISÖ 
• mukavat työkaverit 
• harrastustoimintaa 
• stressiä työstä 
• työterveyshuolto 
• terveysvalistusta 

TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 
• hyötyliikuntaa (työmatkat) 
• työkavereiden kanssa puhutaan 

terveydestä 
• ei mielellään sairauspoissaoloja 
• käydään syömässä työpaikka-

ruokalassa 
• jos kiire, ei ehdi syödä, ei ehdi 

ajatella ergonomiaa 
• terveysvalistus tiedostetaan, toteut-

taminen lipsuu 

 

 TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 
• liikuttiin paljon 
• syötiin mitä saatiin 
• ruoka toisaalta terveellistä toisaal-

ta epäterveellistä (mar-
jat,kasvikset, käristys, runsaasti 
rasvaa) 

• ei maltettu sairastaa  

 

TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 
• terveysvalistus ei mennyt perille 
• terveysuhat tuntuvat kaukaiselle 
• koulussa oli pakko syödä 

 

TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 
• terveysvalistus ei mennyt perille 

sillä terveysuhat tuntuvat kaukai-
selle 

• terveysasioista ei puhuta kaverei-
den kanssa 

• sairauksilla juksaaminen 

 
ARMEIJA 
• terveysvalistusta oli ja ei ollut 
• -fyysinen kunto korostui 
• -terveellinen ruoka ja säännöl-

liset ruokailuajat 
• -rangaistiin, jos kävi turhaan 

lääkärissä 
• -oppi huomioimaan toisia 
• -hyvä terveydenhoito 
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PERHE- JA LÄHIYHTEISÖ 
• äidit ja vaimot huolehtivat 
• vanhemmat ihmiset eivät valita 

vaivoistaan 
• miehet eivät hevin mene lääkäriin 
• lähiomaisten itsemurhia, ennenai-

kaisia kuolemia, sairauksia, alkoho-
lismia,  mielenterveyden ongelmia 

• AA-ryhmä tärkeä 
• kateus 

TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 
• halu olla hyvänä esimerkkinä 

lapsilleen 
• vaimo ja/tai lapset ovat vaikutta-

neet  positiivisesti terveyskäyttäy-
tymiseen 

• kiinnostus omaa terveyttä kohtaan 
kasvanut omaisten sairauksien 
myötä 

TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 
• alkoholinkulutus kasvanut 
• lääkäriin ei mennä mielellään, koska 

vaikea saada aikaa 

KAINUULAINEN ELIN- 
YMPÄRISTÖ 
• työttömyys 
• alkoholiveron alennus 
• Venäjä lähellä (halvan tupa-

kan ja alkoholin saanti help-
poa)  

• lääkäripula 

YKSILÖN KOKEMUKSET 

TERVEYSPALVELUISTA 
• ajan saaminen vaikeaa 
• henkilökunnalla kiire 
• byrokraattisuus 
• halutaan päästä asiakkaasta eroon 
• TK-lääkäreiden, keikkalääreiden ja 

venäläisten lääkäreiden ammattitaito 
epäilyttää 

• palvelut eivät kohtaa asiakasta 
• hoitaja liian empaattinen esim. alko-

holistin kohtaamisessa 
• ei puututa esim. alkoholin käyttöön 
• ennaltaehkäisevä ote vajavainen 
• työterveyshuollon ja yksityiset lääkä-

ripalvelut toimivat 
• hyvä lääkäri: asiallinen, ystäväl- 

linen, kansanomainen, ei 
 tuomitse asiakasta, on 
 samalla viivalla 

 
TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 
• lääkäriin ei mennä mielellään 
• mentäisiin yksityiselle,  

mutta se maksaa 



 

 199 

 

 

 
 ELÄMÄNKATSOMUS JA 

SUHTAUTUMINEN ELÄMÄÄN 
• terveyden kanssa ei saa leikkiä 

esim. tekeytymällä sairaaksi vält-
tääkseen ikävän velvollisuuden 

• raittiin elämäntavan näkeminen 
• oman elämänhistorian ymmärtämi-

nen 

TERVEYSKÄYTTÄYTY-
MINEN 
• alkoholismista toipuminen 
• liikunnan harrastaminen 

tärkeä osa elämää 

TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 
• terveyspalveluja ei käytetä kovin 

herkästi 

 MIEHENÄ OLEMINEN 
• mies ei helposti mene lääkäriin 
• ei kainuulainen mies ole huo-

nompi tai parempi kuin joku 
muukaan 

• mies selviytyy itse (ei helposti 
ota apua vastaan) 

 
 

KÄSITYS TERVEYDESTÄ 
• nuorena terveyttä pidetään itsestään 

selvyytenä 
• terveys on kokonaisvaltaista hyvin-

vointia 
• itse pystyy ja pitää vaikuttaa omaan 

terveyteensä 
• terveyttä osaa arvostaa vasta iän, 

sairauksien ja omien lasten myötä 

TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 
• terveystottumusten pysyvä muut-

taminen vaikeaa 
• terveenä ollessa ei tule satsattua 

ennaltaehkäisyyn 
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Liite 9 Esimerkki I vaiheen analyysistä 

 
ENSIMMÄISEN KIERROKSEN HAASTATTELUAINEISTON ARMEIJA-
AIKAAN LIITTYVÄT ALKUPERÄISET AJATUSKOKONAISUUDET JA 
NIISTÄ MUODOSTETUT PELKISTETYT ILMAUKSET: 
 
armeijassahan sitä jo oli jonkun verran tota erilaeset ne ruokailutavat ja ruoka-
eluajathan ne tosiaan oli siellä säännölliset. 3. 
SÄÄNNÖLLISET RUOKAILUTAVAT JA AJAT 
 

 mulla armeija-aekaan oli aski mukana siellä jotoksella van kun se märkäni tas-
kuun, niin minä heitin että tuota ei kannata. 3. 
TUPAKANPOLTON KOKEILUA 
 

armeija-aekana. Siellähän oli tehty semmoseksi se homma, että kun (…) siellä-
hän kato (…) niinku voes verrata tätä niinku nykyjään on jalakapallossa ja jää-
kiekossa että jos vilmovaa niin sitten suapi varotuksen. Niin tuota, jos ei suanu 
vp:tä sieltä niin sitä annettiin joku rangaestus siitä, että jos kävi vastaanotolla 
eikä saanu siitä saeraslommoa sieltä niin tuli. Kun se oli se kirja niin siitä sae 
jonkun rangaestuksen kun aiheetta menny. Se oli semmonen peloke että ei turhan 
takkie kuleta siellä. 4. 
RANGAISTIIN, JOS TURHAAN KÄVI LÄÄKÄRISSÄ 
 

ei minun mielestä, aenut vaen, siis armeijaan liittyen tuota ne palavelut on ker-
rottu. Mutta ei terveyvestä, en minä kyllä muista ikinä että siellä oes niinku 
semmosta ollu. Että se on se, että jos on ollu kippeä, niin sillon on menty lääkä-
rin vastaanotolle. Ja ne normaalit kuntotestit on ollu siinä lopussa ja taesi siinä 
välissäki olla jotku, että ei sen kummempaa. 5. 
KUNTOTESTIT 
EI TERVEYSVALISTUSTA 
TARVITTAESSA MENTY LÄÄKÄRIIN 
 

ei se semmonen yleinen puhheenaehe oo (terveys armeijassa) 6. 
EI PUHUTTU KAVEREIDEN KANSSA TERVEYDESTÄ 
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siinähän on perinteisesti hyvvää se terveydenhoito ja kaikemmaailman rokotuk-
set. Nehän pittää huolta kyllä sillalaella. Minä en etes armeija-aekana, kävinkö 
minä yhen kerran siellä saerastuvalla siinä puitteissa että oesin saeraana ollu. 
Erittäen vähän sielläkin kyllä saerastin. 6. 
TERVEYDENHOITO HYVÄÄ 
ROKOTUKSET 
VÄHÄN SAIRASTIN 
 

kyllä niitä jonkuverran niitä oppitunteja ja semmosie oli kyllä. Se mahto mennä 
niinku muutkin se opiskelu, että vähän toesesta korvasta sissään ja toesesta ulos, 
että ei oekein sitä.6. 
OPPITUNTEJA TERVEYDESTÄ 
VALISTUS EI MENNYT PERILLE 
 

 jonkun verran paenottivat sitä, ihan fyysistä kuntoa että sitä kaotta sitten sitten 
jos sitä jaksas kehitteä. Mutta sekin oli siihenni aekaan omalta kohalta tahto olla 
vähän, että kun jonku cooperin sae juostua niin ei sitten sen jäläkeen tullu oekein 
panostettua siihen.6 
COOPERIN TESTI JA FYYSISEN KUNNON PAINOTUS 
 

kyllä niinku armeija-aekaan ja (…) kyllähän ne tietysti jonku verran sitä fyysistä 
puolta aenaki tuota paenottivat (…) että jonkun verranhan olihan sitä oli sitä 
oppitunteja (…) ehkä se oli (…) ei se hirveän semmosta massiivista ollu se 6. 
FYYSINEN KUNTO PAINOTTUI 
 
 (armeijasta) ehkä helepommasti meni sinne ja yritti piästä helepommalla sillä 
laella että ei tarvinnu jonnekki sissiviikolle lähteä tae sae vaekka jotaki VUP:tä, 
tuota vapautus ulkopalveluksesta. Ja selekäähän kun valitti, niin sillähän sitä 
pääsi sitten aeka monesta poes. Siellähän oli jotaki tämmössie. Ja sitten tarina 
kertoo, ei oo kokemusta, jopa uskonnii tietysti. Justiisa vaekka armeija-
aekanahhii, niin joku sitä lämpömittarie varkaen yitti lämmittää jollaki muulla 
konstilla että vähän oesi sitä lämpöä. Vaekka tosiaan, vesihanan alla taekka jos-
sae muussa piti että kun silimä vältti. Että se on varmaan tänähi päevänä on 
sammaa. Eihän se oo, miksi se oesi muuttunu 6. 
SAIRAUKSILLA JUKSAAMINEN 
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 (armeijassa) minä en kyllä lääkärien kanssa, mitä nyt rokotuksie oli sillon ala-
kuun. Lääkärien palaveluja saen siellä ja hoetajien palaveluja ja muuta. Armei-
jassahan oli kans semmosta terveyskasvatusta oli osaltaan kyllä siellähi, että 
elintavoista ja muusta, liikunnasta ja liikunnan määrästä.7. 
TERVEYSKASVATUSTA ELINTAVOISTA JA LIIKUNNASTA 
 
T:..no oliko siellä armeijassa sitten (…) kun sinun veli oli kuitenni ampunu ihte-
sä …niin etkö sinä vaen ajatellu sitä asiaa vae puhhuitko sinä siitä kenekää 
kanssa siellä niitten terveydenhuoltoihmisten kanssa tae. 7. 

K: No ei varmaan. Ei siellä varmaan semmosta armeijassa ollu mittää tämmöstä, 
että siellä oes keskusteluyhteyttä suanu minkään kansa. Että se oli aeka niinku 
semmonen, jos ei itte hakkeotunu mihinkää, en kyllä tiijä mistä kautta sinne oesi 
jos oesi tarvis, oesi hakkeotunu sitten. Siellä ei niinku missään lääkärissä eikä 
muussakaa sen kummemmin kyselty että miten mennee eikä muuta että. 7. 
LÄÄKÄRISSÄ EI KYSELTY HENKISTÄ JAKSAMISTA 
 

 sehän on (armeija) niinku tärkeähi paekka. Että sen on käöny sen armeijan. Kyl-
lä siellä on oppinu huomioemaan toesia ihmisie muitakin. 7. 
OPPINUT HUOMIOIMAAN MUITA IHMISIÄ 
 
tietysti armeijassahan siellä siellä oli näetä lääkärin oppitunteja ja tämmösie 
joessa sitten puhuttiin näestä terveellisistä elämäntavoesta ja sen jäläkeen ne on 
jiäny varmastikkin vaemon hommaksi mitä se on puhunu. 8. 
OPPITUNTEJA TERVEELLISISTÄ ELÄMÄNTAVOISTA 
 

 Kyllähän se vääpeli maenihti siitä että jos ei mittää saanu lommoa sieltä tae 
veepeetä niin tae sinne mentiin turhan takia van en minä muista että oes mittää 
rangastuksia (…) niin no jos usseamman kerran tavattiin samasta hommasta niin 
saatto siinä lomat mennä. 9. 
EI TURHAN TAKIA LÄÄKÄRIIN 
RANGAISTIIN, JOS KÄVI TURHAAN LÄÄKÄRISSÄ 
 
Vääpeli meille aena iltalomille lähtiessä meille varotti että elekää juoko kalijaa 
sitte. Että jos te juotte yhen pullon kalijaa niin te ootte kolomen ja puolen promil-
len humalassa ja jos juotte kaks pulloo niin teissä on seittemän promillee, huma-
lassa ootte. 10 
VÄÄPELI VAROITTELI VIINASTA 
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Tietenni oliko sitä siihen aekaan (armeijassa) syötiinhän niitä, olihan niitä jo 
jotakin vihanneksie ja hedelmiä tietenni siellä, mutta en minä usko ei sitä ollu 
koskaan mittää puhetta.10 
EI VALISTUSTA 
TERVEELLINEN RUOKA 
 
PELKISTETYT ILMAUKSET LUETTELOITUNA JA NUMEROITUNA: 
 
1. TUPAKANPOLTON KOKEILUA 
2. EI PUHUTTU KAVEREIDEN KANSSA TERVEYDESTÄ 
3. TERVEYDENHOITO HYVÄÄ 
4. ROKOTUKSET 
5. VÄHÄN SAIRASTIN 
6. TARVITTAESSA MENTY LÄÄKÄRIIN 
7. OPPITUNTEJA TERVEYDESTÄ 
8. VALISTUS EI MENNYT PERILLE 
9. TERVEYSKASVATUSTA ELINTAVOISTA JA LIIKUNNASTA 
10. OPPITUNTEJA TERVEELLISISTÄ ELÄMÄNTAVOISTA 
11. VÄÄPELI VAROITTELI VIINASTA 
12. EI VALISTUSTA 
13. LÄÄKÄRISSÄ EI KYSELTY HENKISTÄ JAKSAMISTA 
14.COOPERIN TESTI JA FYYSISEN KUNNON PAINOTUS 
15. FYYSINEN KUNTO PAINOTTUI 
16. KUNTOTESTIT 
17. OPPINUT HUOMIOIMAAN MUITA IHMISIÄ 
18. TERVEELLINEN RUOKA 
19. SÄÄNNÖLLISET RUOKAILUTAVAT JA AJAT 
20. EI TURHAN TAKIA LÄÄKÄRIIN 
21. EI TURHAN TAKIA LÄÄKÄRIIN 
22. SAIRAUKSILLA JUKSAAMINEN 
23. RANGAISTIIN, JOS TURHAAN KÄVI LÄÄKÄRISSÄ 
24. RANGAISTIIN, JOS TURHAAN KÄVI LÄÄKÄRISSÄ 
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PELKISTETTYJEN ILMAISUJEN SIJOITTUMINEN INDUKTIIVISESTI 
MUODOSTETTUIHIN ALATEEMOIHIN, JOTKA NIMETTY SISÄLTÖÄ 
VASTAAVAKSI: 
 

• terveysvalistusta oli ja ei ollut (7,8,910, 11,12) 
• fyysinen kunto korostui (13,14,15,16) 
• säännölliset ruokailuajat ja terveellinen ruoka (18,19, 20) 
• rangaistiin, jos kävi turhaan lääkärissä (21,22,23,24) 
• oppi huomioimaan toisia (17) 
• hyvä terveydenhoito (3,4,5,6) 

 
 

TERVEYSKÄYTTÄYTYMISEN TEEMAAN LIITTYVÄT PELKISTETYT 
ILMAUKSET: 
 

• terveysvalistus ei mene perille, sillä 
 terveysuhat tuntuvat kaukaiselle (1, 9) 

• sairauksilla juksaaminen (23) 
• terveysasioista ei puhuttu kavereiden kanssa (2) 
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Liite 10 II vaiheen analyysin tuloksena 
täydentyneiden teema-alueiden sisältö 

 

 
 

 

 

 

  

     LAPSUUDEN KOTI 
• ei terveysvalistusta 
• pelottelua lääkärillä 
• rahaa vähän 
• ei puhuttu terveydestä eikä 

sairauksista 
• terveyttä ei tiedostettu 

 TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 
• liikuttiin paljon 
• syötiin mitä saatiin 
• ruoka toisaalta terveellistä toisaalta 

epäterveellistä (marjat, kasvikset,  
käristys, runsaasti rasvaa) 

• ei maltettu sairastaa (jälkitaudit 
tavallisia esim. influenssan tai siko-
taudin jälkeen) 

TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 
• terveysvalistus ei mennyt perille 
• terveysuhat tuntuvat kaukaiselle 
• koulussa oli pakko syödä

TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 
• terveysvalistus ei mennyt perille sillä 

terveysuhat tuntuvat kaukaiselle 
• terveyasioista ei puhuttu kavereiden 

kanssa 
• sairauksilla juksaaminen 

KOULUYHTEISÖ 
• valistusta terveellisistä 

elämäntavoista (ruoka, 
liikunta, nautintoaineet) 

• kouluterveydenhoito 
• hammashoito 

 
   ARMEIJA 
• terveysvalistusta oli ja ei ollut 
• fyysinen kunto korostui 
• terveellinen ruoka ja säännölli-

set ruokailuajat 
• rangaistiin, jos kävi turhaan 

lääkärissä 
• oppi huomioimaan toisia 
• hyvä terveydenhoito 

TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN 
• hyötyliikuntaa (työmatkat) 
• työkavereiden kanssa puhutaan ter-

veydestä 
• ei mielellään sairauspoissaoloja 
• käydään syömässä työpaikkaruokalas-

sa 
• jos kiire, ei ehdi syödä, ei ehdi ajatella 

ergonomiaa 
• terveysvalistus tiedostetaan, toteutta-

minen lipsuu 
• työterveyshuollon palvelut koetaan 

myönteisinä 
• terveyskäyttäytymisen muutos 
•  onnistuu paremmin ryhmässä 

TYÖYHTEISÖ 
• mukavat työkaverit 
• harrastustoimintaa 
• stressiä työstä 
• työterveyshuolto 
• terveysvalistusta 
• työ tärkeä osa sosiaalista 

hyvinvointia 
• työstä saa rahaa 
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PERHE- JA LÄHIYHTEISÖ 
• äidit ja vaimot huolehtivat 
• vanhemmat ihmiset eivät valita vai-

voistaan 
• miehet eivät hevin mene lääkäriin 
• lähiomaisten itsemurhia, ennenaikai-

sia kuolemia, sairauksia, alkoholis-
mia,  mielenterveyden ongelmia 

• AA-ryhmä tärkeä 
• kateus 
• turvallinen ympäristö 
• omat lapset tärkeitä, 

rakkaita 

TERVEYS- 
KÄYTTÄYTYMINEN 
• halu olla hyvänä esimerk-

kinä lapsilleen 
• vaimo ja/tai lapset ovat 

vaikuttaneet positiivisesti 
terveyskäyttäytymiseen 

• kiinnostus omaa terveyttä 
kohtaan kasvanut omaisten 
sairauksien myötä 

• AA-ryhmässä käyminen 

TERVEYS- 
KÄYTTÄYTYMINEN 
• alkoholin kulutus kasvanut 
• lääkäriin ei mennä mielellään, 

koska vaikea saada aikaa 
• yksityisiä terveyspalveluita ei 

käytetä niiden kalleuden takia 
• metsässä liikkuminen, marjastus, 

metsästys, kalastus 

KAINUULAINEN 
 ELINYMPÄRISTÖ 
• työttömyys 
• alkoholiveron alennus 
• Venäjä lähellä (halvan tupa-

kan ja alkoholin saanti help-
poa)  

• lääkäripula 
• luonto lähellä 

 
YKSILÖN KOKEMUKSET 
 TERVEYS-PALVELUISTA 

• ajan saaminen vaikeaa 
• henkilökunnalla kiire 
• byrokraattisuus 
• halutaan päästä asiakkaasta eroon 
• TK-lääkäreiden, keikkalääreiden ja venäläisten 

lääkäreiden ammattitaito epäilyttää 
• palvelut eivät kohtaa asiakasta 
• hoitaja liian empaattinen esim. alkoholistin 

kohtaamisessa 
• ei puututa esim. alkoholin käyttöön 
• ennaltaehkäisevä ote vajavainen 
• työterveyshuollon ja yksityiset lääkäripalvelut 

toimivat 
• hyvä lääkäri: asiallinen, ystävällinen, kansan-

omainen, ei tuomitse asiakasta, on  
samalla viivalla asiakkaan kanssa 

• lääkäreiden asenteet ovat ehkä muut- 
tuneet asiakasystävällisemmiksi 

TERVEYS- 
KÄYTTÄYTYMINEN 
• lääkäriin ei mennä mielel-

lään 
• mentäisiin yksityiselle, 

mutta se maksaa 
• vastenmielisyys lääkkei-

den käyttöä kohtaan 
• vaihtoehtoishoitojen 

käyttäminen 
• lääkäriin ei haluttaisi 

mennä turhan takia, ettei 
vietäisi paikkaa oikeasti 
apua tarvitsevalta 



 

 207 

 

 

TERVEYS- 
KÄYTTÄYTYMINEN 
• terveyspalveluja ei käytetä 

kovin herkästi 
• hoidetaan itse omat vaivat 
• lääkärin sukupuoli on toisar-

voinen asia, ammattitaito 
tärkein 

• nuorempana mieslääkärille 
puhuminen luontevampaa 
kuin naiselle 

• mies voi itkeä 

  

ELÄMÄNKATSOMUS 
 JA ELÄMÄNASENNE 

• terveyden kanssa ei saa leikkiä 
tekeytymällä sairaaksi, jotta välttäi-
si ikävän velvollisuuden 

• raittiin elämäntavan näkeminen ja 
oman elämänhistorian ymmärtämi-
nen apuna alkoholismista toipuessa 

• maanpuolustus, isänmaallisuus, 
liikunnallisuus 

• koti ei ollut uskonnollinen 
• kristilliset arvot ”läsnä” elämässä 
• koti ortodoksinen 
• uskonasioista ei puhuttu 
• äiti oli uskonnollinen 
• äiti opetti iltarukoukset 
• jumalaa ja kirkkoa ei saa pilkata 
• kotoa saatu perusnormit 
• myönteinen elämänasenne tärkeä 

terveyden ja hyvinvoinnin taustalla 
• AA on kuin uskonto 

TERVEYS- 
KÄYTTÄYTYMINEN 
• alkoholismista toipuminen 
• liikunnan harrastaminen 

tärkeä osa elämää 
• iltarukous,  päivän ”kelaa-

minen” 
• kirkossa käyminen jouluna, 

häissä, hautajaisissa 
• suvaitsevaisuus uskonasi-

oissa 

MIEHENÄ OLEMINEN 
• mies ei helposti mene lääkäriin 
• mies selviytyy itse (ei helposti 

ota apua vastaan) 
• ei kainuulainen mies ole huo-

nompi tai parempi kuin joku 
muukaan 

• miehenä oleminen on ”poika-
na” olemista 

• leikkimielisyys, huumorinkäyt-
tö

 

KÄSITYS TERVEYDESTÄ 
• nuorena terveyttä pidetään itsestään 

selvyytenä 
• terveys on kokonaisvaltaista hyvinvoin-

tia 
• itse pystyy ja pitää vaikuttaa omaan 

terveyteensä 
• terveyttä osaa arvostaa vasta iän, saira-

uksien ja omien lasten myötä 
• kun on unta ja nälkää, on terve 
• terveys on toimintakykyä

TERVEYS- 
KÄYTTÄYTYMINEN 
• terveystottumusten 

pysyvä muuttaminen 
vaikeaa 

• terveenä ollessa ei tule 
satsattua ennaltaeh-
käisyyn 
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Liite 11 Haastateltujen terveyskäsitykset 

 
 

 

Kuvio 1. Haastateltujen terveyskäsitykset. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÄSITYS 
TERVEYDESTÄ 
• kokonaisvaltaista 

hyvinvointia 
• toimintakykyä 
• ”unta ja nälkää” 
• osaa arvostaa vasta 

iän, sairauksien ja 
omien lasten myötä 

ELÄMÄNKATSOMUS 
JA SUHTAUTUMINEN 
ELÄMÄÄN 
• kristilliset arvot läsnä 

elämässä, niistä ei puhuta 
• myönteinen elämänasen-

ne tärkeä terveyden ja 
hyvinvoinnin taustalla 

LAPSUUS 
• terveyttä ei tiedostettu 
• terveydestä ei puhuttu 
• pelottelua lääkärillä 

KOULUAIKA 
• terveysvalistusta 

MIEHENÄ OLEMINEN 
• ”poikana” olemis-

ta→leikillisyys, huumori 

KAINUULAINEN 
ELINYMPÄRISTÖ 
• luonnon merkitys 

tärkeä 
• työttömyys vaikuttaa 

terveyteen 

ARMEIJA-AIKA 
• terveysvalistusta 
• fyysisen kunnon 

merkitys korostui 

        TYÖIKÄ 
• työyhteisön 

merkitys sosiaa-
lisen hyvin-
voinnin edistä-
jänä 

• stressiä työstä/ 
työttömyydestä 

PERHE- JA 
 LÄHIYHTEISÖ 

• vaimot ja äidit huolehtivat 
• omat lapset tärkeitä, rakkai-

ta 
• kokemuksia sairauksista, 

itsemurhista, alkoholismis-
ta, ennenaikaisista kuole-
mista 
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