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Tiirinki, Hanna, On the interface of visible and hidden meanings – Health care
center related cultural models from the customer’s point of view
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Medicine, Institute of Health Sciences,
Health Administration, Public Health; Medical Research Center Oulu; Oulu Universty Hospital
Acta Univ. Oul. D 1241, 2014
University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract

The purpose of this study was to analyze cultural meanings associated with primary health center´s
from customers’ point of view. Since 1972 the health center has been the most important place
providing public health care. Nationally, customership development has been the main goal of
primary health care. The purpose of this study was to determine the cultural meanings associated
with the health center from customers’ point of view. 

The theoretical framework utilized in the study comprised the idea of new public service, the
theory of organizational culture and a cultural model that allows understanding the health center,
the cultural meanings conceptualized, and the interface between the customer and health care
center. 

A three -phase empirical study was conducted using mixed methods. In the first phase, the
cultural significance of the customer point of view was examined in document data (N=605),
consisting of health care center -related writings in the Kaleva newspaper during the period
1972–1982. The second phase consisted of virtual anthropological data (N=338), i.e internet chat
room writings from around 2010. The third phase was a questionnaire form, which formed part of
the Northern Finland Birth Cohort 1966 study. It included a multiple choice questionnaire
(N=3237) and open questions (N=200). Qualitative data (the empirical part of phases I, II, and
partly III) were analyzed by inductive and deductive content analysis and text analysis. The
quantitative data (the partly empirical phase III) were statistically analyzed. 

In the study, four cultural models were formed pertaining to the visible and hidden cultural
meanings related to health centers from customers’ point of view: 1. The Melting Pot of Health
Problems Model, highlighting the meanings between the organization and the customer, such as
staff incarnation and individual activity associated with meanings, which on the other hand
appeared contradictory. 2. The Low-Threshold Model, where the meanings are associated with
service. The health center was considered a “rush center”, where the level of care varies, but the
service was felt to harmonize with the trust-related meanings and was compared to the bedrock.
3. The Guessing Centre Model, which consisted of the beliefs and meanings associated with a
health center waiting room or was described as a lottery, but which was on the other hand regarded
as the center of rumors. 4. The Expected Future Model, where the meanings related to expectations
concerning the future of the health care center, describing a generative and functional local health
care centre with a set of values based on holisticity. 

The theoretical results provide new insight that helps understand phenomena on the interface
between health care services and customers. Health center customers appear to be a cultural
phenomenon, organized as cultural models. In health care, the new information generated in the
study can be used in customers-oriented planning and development, education, health and applied
cultural research. 

Keywords: cultural meanings, cultural model, health care centre, health care customers, new
public service, operational culture, organizational culture, reification





Tiirinki, Hanna, Näkyvien ja piilotettujen merkitysten rajapinnoilla – Terveyskeskukseen liittyvät
kulttuurimallit asiakkaan näkökulmasta
Oulun yliopiston tutkijakoulu; Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Terveystieteiden laitos,
Terveyshallintotiede, Kansanterveystiede; Medical Research Center Oulu; Oulun yliopistollinen sairaala
Acta Univ. Oul. D 1241, 2014
Oulun yliopisto, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto

Tiivistelmä
Tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida terveyskeskukseen liittyviä kulttuurisia merkityksiä
perusterveydenhuoltopalveluiden asiakkaan näkökulmasta. Terveyskeskus on ollut vuodesta 1972
tärkein julkinen terveydenhoitopaikka. Valtakunnallisesti perusterveydenhuollon päätavoitteeksi
on nostettu asiakkuuden kehittäminen. Tutkimustehtävänä oli selvittää, millaisia kulttuurisia mer-
kityksiä terveyskeskukseen liittyy asiakkaan näkökulmasta. 

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä hyödynnettiin hallintoteoreettista näkökulmaa, teo-
riaa organisaatiokulttuurista sekä kulttuurimallia. Terveyskeskukseen liittyviä kulttuurisia merki-
tyksiä käsitteellistettiin reifikaatioon peilaten terveyskeskuksen ja asiakkaan välisen rajapinnan
ymmärtämiseksi. 

Tutkimus jakautuu teoreettiseen ja empiiriseen osaan. Kulttuurisia merkityksiä asiakkaan näkö-
kulmasta tutkittiin mixed methods -menetelmälähtöisesti kolmivaiheisen empiirisen aineiston poh-
jalta. Ensimmäinen vaihe koostui dokumenttiaineistosta (N=605), joka muodostui sanomalehti
Kalevan julkaisemista terveyskeskukseen liittyvistä kirjoituksista vuosina 1972–1982. Toinen vai-
he koostui virtuaaliantropologisesta aineistosta (N=338), joka käsitti internetin keskustelupalsto-
jen kirjoituksia 2010-luvun taitteessa. Kolmas vaihe kerättiin kyselylomakkeella, joka oli osaotos
Pohjoissuomen syntymäkohortti 1966:n tutkimusta. Se sisälsi monivalintakyselyn (N=3237) sekä
avoimen kysymyksen (N=200). Laadulliset aineistot (empiirisen osan vaiheet I, II, osin III) analy-
soitiin induktiivisella ja deduktiivisella sisällön- ja tekstianalyysillä. Määrällinen aineisto (osin
empiirisen aineiston osa III) analysoitiin tilastollisesti. 

Tutkimuksessa muodostettiin terveyskeskukseen liittyvistä näkyvistä ja piilotetuista kulttuuri-
sista merkityksistä asiakkaan näkökulmasta neljä kulttuurimallia: 1. Vaivojen sulatusuunimalli,
jossa korostuivat organisaation ja asiakkaan väliset merkitykset. Niitä olivat henkilöstöinkarnaatio
ja asiakasaktiivisuus, jotka toisaalta näyttäytyivät ristiriitaisina. 2. Matalan kynnyksen malli, jossa
merkitykset liittyivät palveluun. Terveyskeskus miellettiin ruuhkakeskukseksi, jossa hoidon taso
vaihtelee, mutta toisaalta palveluun luotettiin ja sitä verrattiin peruskallioon. 3. Arvauskeskusmalli,
joka muodostui uskomuksiin liittyvistä merkityksistä. Terveyskeskusta kuvailtiin odotushuoneeksi
tai lottoriviksi, mutta joka toisaalta käsitettiin huhupuheiden keskiöksi. 4. Tulevaisuuden odote-
malli, jossa merkitykset liittyivät tulevaisuuden odotuksiin. Terveyskeskus haluttiin nähdä tulevai-
suudessa generatiivisena ja toimivana lähiasemana, jonka toimintakulttuurin arvopohja perustuisi
holistisuuteen. 

Tutkimuksen teoreettisilla tuloksilla on uutuusarvoa terveyspalveluiden ja sen asiakkaan raja-
pinnan ilmiöiden ymmärtämiseksi. Terveyskeskuksessa asiakas on edelleen palvelujen tuottami-
sen kohde. Asiakkaan roolia tulee kehittää aktiiviseksi ja osallistuvaksi. Terveyskeskus on asiak-
kaille tärkeä ja se tulisi olla joustavasti lähellä myös tulevaisuudessa. Tutkimuksen tuottamaa tie-
toa voidaan hyödyntää terveydenhuollon asiakaslähtöisessä suunnittelu- ja kehittämistyössä, kou-
lutuksessa sekä terveydenhuollon ja kulttuurintutkimuksen soveltavassa tutkimuksessa. 

Asiasanat: asiakas, kulttuurimalli, kulttuuriset merkitykset, new public management, new public
service, organisaatiokulttuuri, reifikaatio, terveyskeskus, toimintakulttuuri





Suomalaiselle terveydenhuollolle ja terveyspalveluiden 
asiakkaille – meidät itsemme mukaan lukien! 
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elävät käsityksissä, uskomuksissa ja luuloissa. Tieto antaa niille uusia värejä. 
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kimusmatka on jatkunut käsityksistä kohti tiedon valoa. Haluan osoittaa mitä 

suurimmat kiitokset tutkimukseni valmistumiseen vaikuttaneille henkilöille. 

Väitöskirjani ohjaajat ovat olleet parhaista parhaat. Kiitos ohjaajani professori 

Leena Paasivaara. Ohjauksessasi minusta kasvoi luova, utelias ja rohkea tutkija. 

Leena, kiitos myös verrattomasta työkaveruudesta sekä näiden vuosien aikana 

syntyneestä ystävyydestä. Kiitos ohjaajani emeritus professori Juhani Nikkilä. 
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seen ja haastavaan aiheeseen.  
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luiden asiakkuudesta. Tieteelliset oivallukset syntyvät moniäänisissä akateemisis-
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1 Tutkimuksen lähtökohdat 

1.1 Asiakas terveyspalvelujärjestelmän eri tasoilla 

Terveydenhuollossa on kysymys monimuotoisista, monitulkintaisista ja ainutker-

taisista ihmisten välisistä vuorovaikutussuhteista (Raisio 2009, Lehtopuu ym. 

2012). Julkisten palveluiden asiakkaan valinnanvapauden ja vaikutusmahdolli-

suuksien lisääminen on suomalaisessa kuntakentässä tunnistettu laajasti. (Valka-

ma 2009, Lehtopuu ym. 2012, Larjovuori ym. 2012.) Toisaalta terveydenhuollon 

asiakkuus on monisärmäistä ja siihen liitetään monia vaihtelevia ominaisuuksia, 

odotuksia, velvollisuuksia ja oikeuksia, jotka heijastuvat organisaation arvoista ja 

toimintamalleista (Valkama 2012). Asiakaslähtöisyys korostuukin terveydenhuol-

lossa yhä enemmän. (DeKeyser & Medoff-Cooper 2004, Bates & Bitton 2010, 

Elg ym. 2011, Alharbi ym. 2012, Cliff 2012, Elg 2012, Leventhal ym. 2012, Kork 

ym. 2013.) Kulttuurin näkökulmasta terveyspalveluiden tarkastelu on kohdistunut 

muun muassa julkisten palveluiden etiikan, arvomaailman tai tuottamismotivaa-

tion ilmiöiden tarkasteluun. (Andersen & Pedersen 2012, Mauri & Muccio 2012, 

Molina & McKeown 2012.)  

Suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän julkinen palveluorganisaatio on ja-

kautunut perusterveydenhuollosta vastaaviin kunnallisiin terveyskeskuksiin ja 

erikoissairaanhoidosta vastaaviin sairaanhoitopiireihin (Saarinen 2007a, Mattila 

2011). Suomalainen terveyskeskus on julkisen terveydenhuollon organisaatio, 

joka erottaa sen muista tavanomaisista organisaatioista sen velvoite huolehtia 

asiakkaidensa hyvinvoinnista voittoa tavoittelematta (Haverinen 1998). Tervey-

denhuollon organisaatioita voidaan kutsua asiantuntijaorganisaatioiksi. (Syväjärvi 

ym 2013.) Organisaation rajojen määrittelyyn ei ole yksiselitteistä totuutta, vaan 

rajat perustellaan organisaation analyysillä (Hatch & Cunliffe 2006). Organisaati-

on määrittelyssä voidaan esimerkiksi asiakkaat määritellä osaksi organisaatiota 

(Harisalo 2008). Organisaatiota voidaan tarkastella eri rakenteiden kautta, joita 

voidaan luonnehtia esimerkiksi organisaatiotasoiksi, arvomaailmoiksi tai kulttuu-

reiksi. (Stacey 2011, Alharbi ym. 2012.) Organisaatio määrittyy kokemusten ja 

abstraktioiden kautta, jotka syntyvät ja elävät ihmisten välisen konkreettisen te-

kemisen kautta. (Fineman ym. 2010, Stacey 2011.) Johtamistutkimuksessa orga-

nisaatioiden vuorovaikutteisuutta ja rakentumista sosiaalisen vuorovaikutuksen 

kautta on viime aikoina korostettu. (Finemann ym. 2010, Stacey 2011, Alharbi ym. 

2012.) 
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Suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän kaltaista ei löydy EU-maista tai sen 

ulkopuolelta. (Lammintakanen ym. 2010, Mattila 2011.) Terveyskeskuksen asema 

perusterveydenhuollon asiakkaiden terveydenhoitopaikkana onkin merkittävä. 

Kansainvälisesti suomalaisesta terveyskeskuksesta tekee ainutlaatuista se, että 

terveydenhuollon julkisten terveyspalveluiden järjestämisvastuu on muihin mai-

hin verrattuna poikkeavasti uskottu kunnille. (Mattila 2011, Rostila ym. 2011.) 

Julkisen terveydenhuollon muutokset vaikuttavat suoraa palveluiden käyttäjiin 

(Vartiainen 2009, Kaseva 2011, Wallin 2012), mutta tulevaisuudessa terveyspal-

veluiden odotetaan olevan entistä laadukkaampia terveyspalveluiden asiakkaan 

näkökulmasta (Siltaniemi ym. 2009). Terveyspalveluiden uudelleen järjestäyty-

minen on koettu myönteisenä terveyspalveluiden työyhteisön näkökulmasta, mikä 

tarkoittaa esimerkiksi julkisten terveyspalveluiden markkinoitumisen lisääntymis-

tä (Saarinen 2007b). Kuntien taloudelliset vaikeudet ovat ajaneet niitä yhä enem-

män yksityisten terveyspalveluiden hankintaan, joka on ollut alkusysäys koko 

2000-luvun terveydenhuolto-organisaation uudelleen järjestäytymiselle. (Laiho & 

Lith 2011, Mertala 2011.)  

Suomalainen perusterveydenhuolto ymmärretään varsin laajana järjestelmänä. 

Jokaisella suomalaisella on oikeus julkiseen terveydenhoitoon. (Heponiemi ym. 

2013, Kansanterveyslaki 66/1972.) Terveyspalveluiden keskeisiä tuottajia ovat 

kuntien terveyskeskukset, vaikka erilaisia terveyspalveluja tuotetaan lisäksi paljon 

sekä julkisen vallan että yksityisten yritysten toimesta. (Kallio 2007, Sannisto 

2011, Heponiemi ym. 2013.) Terveyskeskuksen asiakkaita ovat muun muassa 

vanhukset, lapset, moniongelmaiset tai perussairaat sekä työttömät. (Heponiemi 

ym. 2013.) Terveyskeskuksen suurkäyttäjäksi voidaan määritellä asiakas, joka käy 

terveyskeskuksessa lääkärin vastaanotolla vähintään kahdeksan kertaa vuodessa. 

(Kaattari ym. 2014.) Julkisen terveydenhuollon rinnalla toimivassa yksityisessä 

terveydenhuollossa asiakkaat ovat todennäköisemmin korkeatuloisia ja vähem-

män vakavasti terveysongelmaisia. (Vuorenkoski ym. 2008.) Yhtenä selittävänä 

tekijänä julkisen terveydenhuollon asiakkaiden tiettyyn profiloitumiseen on nähty 

työikäisille työnantajien kustantama työterveydenhuolto, mikä on työssäkäyville 

pääsääntöisesti maksutonta (Vuorenkoski ym. 2008).  

Terveyskeskuksen asiakasmäärät ovat olleet vuoden 2010 jälkeen kasvussa. 

Vuosina 1997–2009 vaihteluvälillä oli 4,5–4,7 käyntiä asukasta kohden. Käynti-

määrät ovat pysytelleet suhteellisen tasaisena, mutta käyntimäärissä on vuoden 

2010 sekä 2011 kohdalla havaittavissa selkeä kasvu. (Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos 2013.) Käyntimäärien kasvun muutosta selittää perusterveydenhuollon 

uudistuminen tiedonkeruun osalta sekä kirjaamiskäytäntöjen kehittyminen ja 
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vakiintuminen. Vuonna 2010 terveyskeskuksissa siirryttiin asiakaskäyntien päivit-

täiseen ajantasaiseen tiedonsiirtoon aiemmasta vuosittaisesta kertasiirrosta, joka 

aiheutti tilastollisen kasvun terveyskeskuksen asiakaskäynneissä. (Tilastokeskus 

2012.) Seuraavaan taulukkoon (taulukko 1.) on koottu terveyskeskuksen lääkäri-

käynnit, käynnit muun ammattihenkilökunnan luona, käynnit yhteensä sekä ter-

veyskeskuskäynnit asukasta kohti vuodesta 1985 alkaen viiden vuoden välein 

vuoteen 2010 saakka, sekä vuoden välein vuodesta 2010 vuoteen 2012 saakka. 

Taulukko 1. Terveyskeskuksen asiakaskäyntimäärät vuosina 1985–2012 (Stakes 2007, 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010, 2013, Tilastokeskus 2013.) 

Vuosi Lääkärikäynnit Käynnit muun ammatti-

henkilökunnan luona 

Käynnit yhteensä Terveyskeskuskäynnit 

/ asukas 

1985 10 357 528 15 255 312 25 612 840 5,2 

1990 9 636 395 12 560 632 22 197 217 4,4 

1995 10 362 787 13 396 310 23 759 097 4,6 

2000  10 350 203 14 780 280 25 130 483 4,9 

2005 9 363 661 16 265 880 25 629 541 4,9 

2010 8 395 823 18 795 598 27 191 421 5,1 

2011 7 277 347 21 580 655 28 858 325 5,3 

2012 10 580 847 17 691 600 24 458 150 4,5 

Lapsiperheet ovat kunnallisten terveyspalveluiden tärkeä käyttäjäryhmä. (Kanste 

ym. 2013, Tilastokeskus 2013.) Terveyskeskuksen suurkäyttäjiä ovat keskimäärin 

5–8 % kaikista terveyskeskuksen potilaista ja he kuormittavat merkittävästi perus-

terveydenhuoltoa. (Kaattari ym. 2014.) Keskimäärin jokainen suomalainen asioi 

terveyskeskuksessa vuoden 2011 tilastojen valossa 5,3 kertaa, kun vastaava luku 

oli vuonna 2009 yhteensä 4,9 terveyskeskuskäyntiä vuodessa. Väestöstä vähin-

tään kerran terveyskeskuksen terveyspalveluiden käytti jopa 59 % kuntalaisista 

(Valtiovarainministeriö 2012). 

Terveyskeskuksen asiakaskäyntejä ovat myös muut kuin lääkärikäynnit. 

Vuonna 2012 terveyskeskuksen lääkärikäyntejä kertyi yhteensä 10 miljoonaa ja 

käyntejä muun terveydenhuollon ammattihenkilökunnan luona oli yli 17 miljoo-

naa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013.) Muiksi käynneiksi terveyskeskuk-

sessa virallisen tilaston mukaan määritellään muun muassa äitiysneuvola-, lasten-

neuvola-, perhesuunnitteluneuvola-, kouluterveydenhuolto-, opiskelijaterveyden-

huolto-, työterveyshuolto-, kotisairaanhoito-, mielenterveys-, fysioterapia ja muut 

avohoitokäynnit. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010.)  
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Asiakaslähtöisyyden ja joustavuuden kehittäminen perusterveydenhuoltopal-

veluissa vaatii palveluprosessien hyvää tuntemusta (Kanste ym. 2013). Kansain-

välinen keskustelu julkisen terveydenhuollon tilasta kietoutuu yhteiskunnan mo-

nitasoisiin ilmiöihin: hyvinvointi lisääntyy, ikärakenne muuttuu ja väestö vanhe-

nee. Väestöstä yli 65-vuotiaiden osuus on kasvanut tasaisesti viimeisen 20 vuoden 

aikana. Terveyskeskuksen suurkäyttäjien on todettu olevan elämäntilanteeseensa 

tyytymättömiä ja yhteys psyykkiseen oirekuvaan lisää terveyskeskuskäyntejä. 

(Kaattari ym. 2014.)  

Tutkimusilmiö pyritään tavoittamaan sen historiallisessa yhteydessä sekä ny-

kyhetken ajattelun ehdoilla, pidättäytyen ennakkonäkemyksistä ja kontrolloimi-

sesta sekä välttäen näin tutkimuskohteen anakronistamista. (Syrjämäki 2011, 

Burke 2006.) Terveyskeskuksen kulttuuristen merkitysten tarkasteleminen asiak-

kaiden näkökulmasta leikkaa läpi terveyskeskuksen toimintahistorian. Eri vuosi-

kymmenten tarkastelulla pyritään tuottamaan menneisyydestä tietoa, jotta nykyi-

syydestä tulisi ymmärrettävämpi ja tutumpi. Tutkimuksessa tarkastellaan nykyi-

syyttä menneisyyden kautta ja päinvastoin. Menneisyyttä tarkastellaan nykyajan 

välinein, mitkä kumpuavat tutkijan kokemusmaailmasta. (Kalela 2000.)  

Tässä tutkimuksessa terveyskeskusta ja sen asiakkuutta tarkastellessa koros-

tuvat organisaation monitasoiset merkitykset asiakkuuden rajapinnassa. Terveys-

keskukseen liittyvät kulttuuriset merkitykset ymmärretään terveyspalveluiden 

asiakkaiden kokemuksiin pohjautuvina organisaation ja asiakkaan vuorovaikuttei-

sina näkyvinä ja piilotettuina tulkintoina, jotka ovat erityislaatuisia juuri terveys-

keskuksen organisaation erityisluotoisuudesta johtuen.  

Teoreettisena käsitteenä terveyskeskuksessa asioivista henkilöistä käytetään 

käsitettä asiakas. Terveyspalveluiden asiakkaalla tarkoitetaan kuntalaista eli ter-

veyspalveluiden käyttäjää. Todellisuudessa terveyspalveluita käyttävät kansalaiset 

mieltävät itsensä asiakkaiksi. (Valkama 2012.) Pääsääntöisesti sosiaali- ja tervey-

denhuollossa asioivista kansalaisista käytetään termejä asiakas ja potilas (Jäntti 

2008, Valkama 2009 Larjovuori ym. 2012, Mertaniemi ym. 2011). Terveyspalve-

luiden asiakkaaseen liitetään asiakaslähtöisyys, joka liittyy julkisten terveyspalve-

luiden käytön valinnanvapauden lisääntymiseen uuden terveydenhuoltolain 

(2010/1326) myötä. 

Terveyspalvelujärjestelmällä tarkoitetaan koko suomalaista terveydenhuoltoa, 

kun taas perusterveydenhuollon organisaatiolla tarkoitetaan julkisten terveyspal-

veluiden toimintapaikkaa eli terveyskeskusta. Tässä tutkimuksessa pyritään nos-

tamaan esiin asiakkaan äänellä sen kohtaamisen rajapinnoilla muodostuneita mo-
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nitasoisia käsityksiä, olettamuksia ja myyttejä, joita kutsutaan kulttuuriksi merki-

tyksiksi.  

Kulttuuristen merkitysten rajapintojen ymmärretään muodostuvan reifikaa-

tiona terveyskeskuksen ja asiakkaan vuorovaikutuksen monimuotoisessa kohtaa-

misessa. Reifikaatiolla tarkoitetaan tämän tutkimuksen kontekstissa esineellisty-

mistä eli ilmiötä, jossa terveyskeskus muuttuu asiakkaan käsitysmaailmassa hyö-

dykkeeksi tai tavaran kaltaiseksi mielikuvaksi. 

1.2 New public service teoria terveyspalveluiden asiakkaan roolin 

esiin nostajana  

Terveyskeskusta tarkastellaan julkisen hallinnon johtamisen näkökulman sijaan 

kohdennetummin julkisten palveluiden näkökulmasta (engl. new public service), 

joka korostaa erityisesti palveluiden asiakkuutta. New public service (NPS)-

oppisuunta voidaan nähdä teoreettisesti juontuneen kansainvälisesti laajasti tunne-

tusta new public management (NPM) -teoriasta, jonka valossa terveydenhuolto-

palveluiden rakenteita on aiemmin tarkasteltu suhteellisen paljon (mm. Lähdes-

mäki 2003, Valkama 2003, Simonet 2008, Newman & Lawler 2009, Moresi-Izzo 

& Bankauskaite 2010, Osborne ym. 2013), ja joka onkin eräänlainen yleinen 

kehys maailman laajuisten julkisten palveluiden hallinto- ja johtamisrakenteiden 

muutoksen ja kehityksen tutkimuksessa.  

Uuden julkisjohtamisen ja julkishallinnoinnin opin (engl. new public mana-

gement) keskeisenä tekijänä on julkisen toiminnan jatkuva arviointi. (Wallin 2012, 

Stenvall & Airaksinen 2009.) NPM on nostanut esiin muun muassa julkisten pal-

veluiden heikkenevän aseman vahvan yksityistämisen rinnalla. (Brereton & 

Temple 1999.) NPM korostaa julkisten palveluiden asiakaslähtöisyyden lisäksi 

prosessiajattelua, tuloksellisuutta ja kustannustehokkuutta, laatujohtamista sekä 

managerialismia. Teorian lähtökohtana on tavoite paremmista kansalaisia palve-

levista julkisista palveluista, joka turvaa kansalaisten tasa-arvoisen ja oikeuden-

mukaisen kohtelun (Dobel 2005). Suomalaisessa hallinnon kehittämisessä tulisi 

siirtyä NPM-vaiheesta seuraavaan kehitysvaiheeseen, joka tarkoittaa pyrkimystä 

yhä toimivampaan ja palvelualttiimpaan hyvinvointiyhteiskuntaan. (Temmes 

2013.) 

New public service ajattelu korostaa new public management oppia selvem-

min julkisten palveluiden etiikkaa sekä arvomaailmaa (engl. public service value) 

(Denhardt & Denhardt 2000, Getha-Taylor 2009, Molina & McKeown 2012) ja 

toisaalta julkisten palveluiden tuottamismotivaatiota (engl. public service motiva-
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tion) (Andersen & Pedersen 2012) sekä kulttuuristen tekijöiden vaikutusta julki-

seen hallintoon. (Mauri & Muccio 2012.) NPS tuo esiin myös julkiseen palvelu-

järjestelmään kohdistuvia myyttejä (Pratchett & Wingfield 1994). New public 

service -lähtökohdan mukaan julkisten palveluiden kohde tulisi tuottavuuden 

sijasta olla aina asiakas (Denhardt & Denhardt 2000) eli se korostaa asiakkaan 

äänen kuulemista ja kuuntelemista erilaisissa julkisten palveluiden kohtaamisissa.  

New public service -teorian valossa julkista terveyskeskusta voidaan tarkas-

tella kolmitasoisesti. Ensimmäisenä palvelu tulee ymmärtää konkreettista tasoa 

moniulotteisempana. (Vandermerwe 2004, Osborne ym. 2013.) Tämä tarkoittaa, 

että terveyskeskuksen asiakkaalle terveyskeskuskäytin on aina toisaalta konkreet-

tinen tuote, vaikkapa sydänfilmin ottaminen. Kuitenkin terveyskeskuksen palvelu 

on myös aineetonta, johon liittyy konkreettista terveydenhoitoa syvempiä ulot-

tuuksia. Näitä ovat muun muassa asiakkaan odotukset, vaatimukset tai arvomaa-

ilma asiakastilanteessa.  

Teorian toisena näkökulmana julkisissa palveluissa voidaan erottaa toisistaan 

palveluiden tuottaminen (engl. production) ja varsinainen palvelu (engl. service). 

(Osborne ym. 2013.) Terveyskeskuksessa tämä voidaan ajatella liittyvän esimer-

kiksi terveyskeskuksen ajanvaraukseen. Terveyskeskuspalvelu on olemassa ja 

lähtökohtaisesti saatavana ajanvarauksen kautta, mutta palvelun tavoittaminen 

konkreettisesti palvelutasolle voi ajoittain olla haasteellista terveyskeskuksen 

ruuhkaisuuden tai henkilöstöresurssien puutteen vuoksi.  

Kolmantena tasona palveluiden tuottamisessa tulee ymmärtää, että asiakkaan 

rooli on aina laadullinen, subjektiivinen, ja se on aina kiinteässä suhteessa palve-

luiden tuottamiseen. (Korkman 2006, Osborne ym. 2013.) Tämä kytkeytyy terve-

yskeskuksen asiakaslähtöisyyden vaatimukseen ja toisaalta tämä nähdään sellai-

sena terveyskeskuksen ja asiakkaan rajapintana, jota tässä tutkimuksessa jäsenne-

tään kulttuuristen merkitysten kautta.  

Julkisten palveluiden asiakaslähtöisyys voidaan NPS -ajattelun näkökulmasta 

nähdä osana organisaatiokulttuuria, mikä näyttäytyy asiakkaalle muun muassa 

organisaation työtekijöiden asenteina ja toimintatapoina. (Kaarakainen & Syrjä-

nen 2012, Mauri & Muccio 2012.) Terveydenhuollon asiakas voidaan toisaalta 

nähdä enemmän toimijana ja asiantuntijana oman hoitonsa suhteen. (Honkasalo & 

Leppo 2008.) NPS -ajattelun taustalla vaikuttaa julkisten palveluiden tavoitetila 

lisääntyvästä palvelusta: ”More serving, less steering” (Denhardt & Denhardt 

2000, Denhardt 2004, Ikola-Norrbacka & Lähdesmäki 2011), jonka voisi suo-

mennettuna ajatella tarkoittavan perimmäisessä merkityksessään esimerkik-

si ”enemmän palvelua tai ohjaamista, vähemmän opastamista”.  
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Tässä tutkimuksessa new public service ajattelulla tavoitellaan terveyskes-

kukseen liittyvien kulttuuristen merkitysten ymmärtämistä asiakkaan näkökul-

masta asiakkaan ja julkisia palveluita tuottavan organisaation vuoropuheluna. 

New public service -teorian viitekehyksessä terveyskeskus ymmärretään eettisiä 

ja arvonäkökulmia, tuottamismotivaatiolähtöisyyteen liittyviä tekijöitä ja organi-

saatiokulttuurisia tekijöitä sisällään pitävänä ainutlaatuisena organisaationa, jonka 

moninaiset ja kompleksiset osatekijät osaltaan vaikuttavat asiakkuuden kokemuk-

seen ja asiakkuuden kautta muodostuneisiin merkityksiin. Tutkimuksen praktisen 

tiedonintressin lähtökohtana on käsitys terveyskeskuksesta asiakkaiden tervey-

denhoitopaikkana. Toisaalta tässä tutkimuksessa NPS käsitetään osaltaan jatkuva-

na julkisten palveluiden muutoksena, mikä tässä tutkimuksessa asemoituu julki-

sen terveydenhuollon tavoitteeseen kehittyä ensisijaisesti asiakaslähtöisemmäksi. 

(Kaseva 2011, Mauri & Muccio 2012, Wallin 2012, Kork ym. 2013.) Asiakkuu-

den tarkastelun hallintoteoreettisia lähtökohtia julkisissa perusterveydenhuolto-

palveluissa on kuvattu seuraavassa kuviossa (kuvio 1.):  

 

Kuvio 1. Asiakkuuden muutos julkisissa terveyspalveluissa New public management- 

ja New public service -teorioiden valossa. 

Tutkimus kuuluu terveyshallintotieteen tieteenalaan, jonka hallinto- ja yhteiskun-

tatieteitä soveltavan tutkimusintressin keskiössä ovat olleet sosiaali- ja terveyden-

huollon palvelurakenteet, poliittinen ohjaus sekä johtaminen mikro- että makrota-

son ilmiöinä. (Sinkkonen & Kinnunen 2001, Vuori 2005.) Terveyshallintotiede 

voidaan sijoittaa toisaalta tieteenalaksi, jonka tutkimusperinteen paradigmojen 
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kehittyminen ja selkiyttäminen yhä jatkuu (Vuori 2005, Lammintakanen ym. 

2008). Terveyshallintotieteessä eri tieteiden tarjoamat näkökulmat täydentävät 

toisiaan, mutta samalla myös erottuvat toisistaan (Törmänen 2011). Tieteenalan 

keskiöön sijoittuvat myös esimerkiksi terveydenhuollon toimintaympäristön muu-

tokset nyt ja tulevaisuudessa (Paasivaara ym. 2013).  

Tämä tutkimus sijoittuu terveyspalvelujärjestelmän eri tasojen rajapinnoille. 

Se asemoituu makrotasolla erityisesti palvelurakenteiden tarkasteluun julkisen 

terveydenhuollon kontekstissa ja puolestaan mikrotasolla tarkastelu kohdistuu 

terveyskeskukseen ja sen asiakkaaseen. Terveyshallintotieteellisen terveyskeskus-

tutkimuksen ja sen asiakkuuden tutkimuksen soveltamisesta kulttuurintutkimuk-

sen teoriaan esitetään tutkimuksen terveyspalvelujärjestelmän yhtymäkohdat ja 

sen keskeiset osatekijät seuraavassa kuviossa (kuvio 2.).  

Tutkimusaihe nivoutuu terveyshallintotieteellisen tutkimuksen keskiöön kiin-

nittyen terveydenhuollon yhteiskunnalliseen tarkasteluun sekä terveyspalvelujär-

jestelmän organisaation sekä asiakastason kysymyksiin. Suomalaisen terveyspoli-

tiikan tavoitteissa on määritelty terveyskeskusten asiakaskeskeisyyden parantami-

nen sekä terveyskeskusimagon parantaminen. Valtakunnallisesti terveyskeskuksen 

kehittämistyö pohjautuu sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen Kaste-

kehittämisohjelmaan (STM 2009, STM 2012), jonka mukaan perusterveyden-

huollon kehittäminen voidaan nähdä vahvistavan kokonaisuudessaan suomalaista 

terveydenhuoltoa. 

Terveyshallintotieteen näkökulmasta tutkimus lisää tieteenalan ymmärrystä ja 

tietoperustaa julkisen terveydenhuollon asiakkaan ja organisaation välisestä raja-

pinnasta kulttuuristen merkitysten näkökulmasta.  
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Kuvio 2. Terveyskeskuksen ja terveyspalveluiden asiakkuuden monitasoisuus ter-

veyshallintotieteen tieteenalan näkökulmasta. 

1.3 Tutkimuksen tarkoitus ja kysymyksenasettelu 

Tutkimuksen tarkoituksena on analysoida terveyskeskukseen liittyviä kulttuurisia 

merkityksiä perusterveydenhuoltopalveluiden asiakkaan näkökulmasta. Tutkimus-

tehtävänä on selvittää, millaisia kulttuurisia merkityksiä terveyskeskukseen liittyy 

terveyspalveluiden asiakkaan näkökulmasta. Kulttuurisista merkityksistä muodos-

tetaan terveyskeskuksen asiakkuuden näkökulmasta kulttuurisia malleja. Tutki-

muksen tavoitetta lähestytään seuraavilla tutkimuskysymyksillä: 

1. Millaisia näkyviä ja piilotettuja kulttuurisia merkityksiä terveyskeskukseen 

liittyy asiakkaan näkökulmasta? 

2. Minkälaisia kulttuurisia malleja hahmottuu näkyvistä ja piilotetuista kulttuu-

risista merkityksistä terveyskeskuksen asiakkaan näkökulmasta? 

Terveyskeskukseen liittyviä kulttuurisia merkityksiä tarkastellaan asiakkaan nä-

kökulmasta, joita muodostuu terveyskeskuksen ja asiakkaan kohtaamisen rajapin-
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Asiakkuustaso 
Asiakas julkisten terveydenhuoltopalveluiden käy�äjänä 
Käsitykset, uskomukset ja myy�t terveyskeskuksen kul�uuristen merkitysten 
ilmentäjinä 
Asiakkuuden ja terveyskeskuksen rajapinnan tarkastelu 
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nalla reflektoivana reifikaationa. Näkyvien ja piilotettujen kulttuuristen merkitys-

ten rajapinnalla tarkoitetaan terveyskeskuksen ja terveyskeskuksen asiakkaan 

kohtaamisen monimuotoista ilmentymää. Rajapinnat ymmärretään sekä piilotet-

tuina että näkyvinä merkityksinä, joita käsitteellistetään kulttuurimallien muotoon.  

Tutkimuksessa ei pyritä asettamaan näkyviä tai piilotettuja rajapintoja tärke-

ysjärjestykseen tai tekemään niistä toistensa vastakohtia, vaan pyritään ymmärtä-

mään niihin liittyviä kulttuurisia merkityksiä terveyskeskuksen asiakkaan näkö-

kulmasta. Rajapintojen tarkastelussa vastakkaisina ovat terveyskeskus ja asiakas, 

laajemmin palvelujärjestelmä ja palvelunkäyttäjä. Palvelujärjestelmä kuvataan 

pysyvänä, kun taas palvelunkäyttäjä asiakkaan roolissa on monitasoinen sekä 

muuttuva ilmiö ja tätä muuttuvaa ilmiötä havainnollistetaan kuviossa katkoviival-

la. Rajapintoja leikkaavat näkyvät ja piilotetut kulttuuriset merkitykset ja kulttuu-

rimallit. Siellä vaikuttavat myös hallintoteoreettiset new public management sekä 

new public service – teorioiden mekanismit. Tämän tutkimuksen rajapinnan tut-

kimuskonteksti on esitetty seuraavassa kuviossa (kuvio 3.):  

 



 23

Kuvio 3. Tutkimuksen lähtökohdat: Terveyskeskuksen ja asiakkaan välinen rajapinta. 

Tutkimusraportti koostuu teoreettisesta ja empiirisestä osasta. Teoreettisessa osas-

sa muodostetaan esiymmärrys terveyskeskuksesta julkisia palveluita tuottavana 

terveyspalveluorganisaationa, terveyspalveluiden asiakkuudesta, sekä kulttuurista 

käsitysten ja kokemusten määrittäjänä aiempien tutkimusten valossa. Empiirinen 

osa toteutetaan kolmivaiheisesti, jossa tarkastellaan terveyskeskukseen liittyviä 

kulttuurisia merkityksiä asiakkaan näkökulmasta. Tutkimuskysymyksiin haetaan 

vastausta sanomalehtidokumenttiaineistosta, virtuaaliantropologista aineistoista ja 

kohorttiaineistoista.  

Kul�uurimallit 

Näkyvät ja piilotetut 
kul�uuriset 
merkitykset 

 
 

Terveyspalvelujärjestelmä 

Palvelunkäy�äjä 

New public 
management  

New public service 

Terveyskeskus 

Asiakas 
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Tutkimusraportti jakautuu kuuteen lukuun. Ensimmäisessä osassa esitellään 

tutkimuksen lähtökohdat. Toisessa osassa tarkastellaan asiakasta julkisessa ter-

veyspalvelujärjestelmässä kulttuurin näkökulmasta. Kolmannessa osassa avataan 

tutkimuksen metodologiset lähtökohdat tieteenfilosofian ja tutkimusmenetelmäl-

listen valintojen näkökulmasta. Neljäs luku kuvaa tutkimuksen empiirisen toteu-

tuksen aineiston keruusta analyysiin.  

Tutkimuksen tulokset eli terveyskeskukseen liittyvät kulttuuriset merkitykset 

asiakkaan näkökulmasta neljänä kulttuurimallina esitetään viidennessä luvussa. 

Tutkimuksen viimeisessä luvussa eli loppukeskustelussa pohditaan luotettavuutta, 

eettisiä kysymyksiä, tutkimuksen merkitystä tieteenalalle sekä esitetään jatkotut-

kimushaasteita sekä tutkimuksen johtopäätelmät.  
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2 Asiakas julkisessa 
terveydenhuoltojärjestelmässä kulttuurin 
näkökulmasta  

2.1 Terveyskeskus suomalaisen perusterveydenhuollon perustana 

Terveyskeskus (engl. health care clinic, health clinic, health centre) tarkoittaa 

perusterveydenhuollon (engl. primary health care) toimintayksikköä, johon kun-

tien on keskitettävä perushoidon palvelunsa. (Wrede 2000, Mattila 2011.) Toisin 

kuin kansainvälisessä kirjallisuudessa, Suomessa terveyskeskus ei edusta yksit-

täistä terveydenhuollon toimipistettä, vaan kunnan terveyspalveluiden organisaa-

tiota. (Sannisto 2011.)  

Suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää on luonnehdittu hajanaiseksi ja vai-

keasti hahmotettavaksi (Wrede 2000), eikä suomalaisen terveydenhuoltojärjes-

telmän kaltaista julkisen ja yksityisen yhdistelmää ole suoraan löydettävissä EU-

maista tai muultakaan maailmasta. (Mattila 2011.) Kuitenkin lähtökohtaisesti 

terveyspalveluista tulisi muodostua asiakkaan näkökulmasta selkeä ja yhtenäinen 

palvelupolku. (Valkama 2012.) Julkisista terveyspalveluista on kansanterveyslais-

sa (66/1972) säädetty siten, että perusterveydenhuolto tulee olla kaikkien kunta-

laisten saatavilla ja kunnallisen toiminnan tärkein tehtävä on järjestää kuntalaisille 

paikalliset palvelut. (Oulasvirta & Brännkärr 2001, Ronkainen & Maksimainen 

2002.) 

Suomen terveydenhuoltojärjestelmän peruspiirteet luotiin toisen maailman-

sodan jälkeen. Kunnanlääkärijärjestelmä vakiintui vuonna 1943, jolloin asetettiin 

laki yleisestä lääkärihoidosta. Sairasvakuutusjärjestelmän voimaan astuminen 

vuonna 1964 oli merkittävä kehitysaskel suomalaiselle terveydenhuollolle sekä 

valtakunnalliselle terveyspolitiikalle. (Saarinen 2008, Mattila 2011.) Terveyskes-

kus on muovautunut 40 vuoden olemassaolonsa aikana organisaatioksi, jonka 

kehityshistorian tuntemus on Lehtomäen (2009) mukaan välttämätöntä sen kult-

tuurisen merkityksen ymmärtämiseksi. Terveyskeskus on moniammatillinen or-

ganisaatio, jonka moninaisista palveluista sairaanhoito on näkyvin osa toimintaa 

(Lehtomäki 2009).  

Terveyskeskusjärjestelmä hahmottui vuonna 1972 voimaan astuneella kan-

santerveyslailla (66/1972), mikä historiallisella aikajänteellä kohdentuu tämän 

tutkimuksen ilmiön alkuun. Tämän tutkimuksen lähtökohtana on, että terveyskes-

kus syntyi käsitteellisellä tasolla kansanterveyslain voimaan astumisen myötä. 
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Kaiken kaikkiaan kansanterveyslain säätäminen on yksi merkittävin käännekoh-

tana suomalaisessa perusterveydenhuollossa, koska se muutti 1860-luvulla alka-

nutta terveydenhoitoa tavoitteellisemmin kattamaan kaikkia kansalaisia asuinpai-

kasta riippumatta. (Mattila 2011.) 

Kansanterveyslaki oli puitelaki, jonka sisältö koski kansanterveystyön hallin-

non ja rahoittamisen järjestämistä, mutta vastuu toteuttamisesta oli kunnilla. Laki 

merkitsi siirtymistä terveyskeskusjärjestelmään, joka osaltaan viimeisteli tervey-

denhuollon yhteiskunnallistumiskehityksen. (Saarinen 2008.) Kansanterveyslaki 

(1972/66) asetti vuonna 1972 alkaen aukottoman velvoitteen perusterveydenhuol-

lon järjestämisestä jokaiselle suomalaiselle kunnalle. Lain mukaan kunnan on 

pidettävä huolta kansanterveystyöstä. Kansanterveystyöllä tarkoitetaan terveys-

palveluita, kuten kunnan asukkaiden terveysneuvontaa ja terveystarkastuksia, 

sairaanhoitoa, mielenterveydenhoitoa, sairaankuljetusta ja suun terveydenhuoltoa. 

Terveyskeskusten ensimmäinen vuosikymmen oli uusien terveyskeskusra-

kennusten ja toimitilojen rakentamisen ja järjestämisen aikaa. Uuden luominen 

eteni nopeasti koko maassa (mm. Kaipainen 1975, Kokko 2005, Lehtomäki 2009, 

Mattila 2011). Yhteiskunnallisesti kansanterveyslaki suuntasi terveyspolitiikkaa 

painottamaan voimavaroja kunnallisen perusterveydenhuollon kehittämiseen ja 

terveyskeskusten perustamiseen. (Lampela 2009.) 

Kansanterveyslakia seurasi terveydenhuoltojärjestelmän kannalta julkisen 

terveydenhoidon rakenteita täsmentävä erikoissairaanhoitolaki (1989/1062), joka 

säädettiin vuonna 1988. Terveyskeskustyön keskeinen tavoite pitkäjänteisestä 

kansansairauksien hoitotyöstä voitiin nähdä olevan vaarassa (Kokko 2005). Eri-

koissairaanhoitolain seurauksena kuntien tuli huolehtia myös asukkaittensa eri-

koissairaanhoidosta. Suomeen perustettiin 21 sairaanhoitopiiriä, jotka rakentuivat 

jäsenkunnista. Sairaanhoitopiirejä on edelleen Ahvenanmaa mukaan lukien yh-

teensä 21. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.) 

Sosiaali- ja terveyshallitus muodostettiin vuonna 1991, ja sillä pyrittiin osal-

taan tehostamaan julkisen terveydenhuollon toimintaa lähinnä organisaatiomuu-

toksilla ja palvelurakenneuudistuksilla. Terveydenhuollon suunnittelu- ja kehittä-

mistoimintaa varten perustettiin Stakes, eli sosiaali- ja terveysalan kehittämiskes-

kus (Forsius 2002). 

Julkisen terveyspalvelujärjestelmän kehityksen kannalta oleellisina tekijöinä 

voidaan nähdä vuoden 2002 kansallinen terveyshanke hoitoaikojen säätelystä, 

joka suuntasi terveyspalveluiden kehittämistä lähemmäs asiakasta, kohti potilaan 

oikeuksia. Asiakkaan näkökulma vahvistui vuonna 2005 voimaan astuneen hoito-

takuun myötä. Organisaatiomuutokset taas sijoittuvat vuoden 2007 Paras-
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hankkeen aikaan, jolloin terveydenhuollon rakenteiden voidaan nähdä vahvistu-

neen kuntien yhdistymisen tai terveyspiirien muodostamisen myötä. (Mattila 

2011.) Vuonna 2008 hyväksyttiin laki Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksesta 

(2008/668), ja se merkitsi Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuk-

sen Stakesin ja Kansanterveyslaitoksen yhdistämistä uudeksi hyvinvoinnin ja 

terveyden tutkimuskeskukseksi. Lain mukaan THL:n tehtävänä on muun muassa 

väestön terveyden ja hyvinvoinnin seuranta, tutkimus ja kehittäminen.  

Kansanterveyslaki määrittää kuntien terveydenhoitovelvollisuuden, johon lu-

keutuvat julkisten terveyspalveluiden asiakkaiden terveysneuvonta, sairaanhoito, 

sairaankuljetus, hammashuolto, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, työterveys-

huolto, seulonnat ja joukkotarkastukset, kiireellinen avosairaanhoito, lääkinnälli-

nen kuntoutus ja virka-apu poliisille. Kansanterveyslakiin tehtiin vuonna 2005 

lisäys, jonka mukaan kuntien tulee tarjota asukkailleen perusterveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon palvelut hoitotakuun edellyttämien aikamääreiden mukaises-

ti. (Kansanterveyslaki 1972/66.)  

Kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseksi perustettuja yhteistoi-

minta-alueita oli vuonna 2011 toiminnassa 51 ja valmisteilla kuusi. Yhteistoimin-

ta-alueet toimivat pääasiassa isäntäkuntamallilla tai kuntayhtymämallilla. (Niira-

nen & Puustinen 2011.) Terveyskeskusten erikoissairaanhoidon palveluista vastaa 

sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (Lampela 2009). Yhteistoiminta-alueiden kehi-

tyksessä näkyy kaksisuuntainen kehitys, jossa toisaalta on nähtävissä palvelujen 

eheys, mutta toisaalta sosiaali- ja terveyspalvelut ovat eriytyneet tilanteissa, joissa 

aiemmin kunnan omat terveyspalvelut on siirretty yhteistoiminta-alueelle tuotet-

taviksi (Niiranen & Puustinen 2011).  

Tutkimusten mukaan hoitotakuu perusterveydenhuollossa ei kuitenkaan ole 

parantanut terveydenhuollon toimivuutta. (Tuomola ym. 2008, Mattila 2011.) 

Käytännössä terveyskeskukseen on saatava puhelinyhteys välittömästi ja akuutin 

hoidon tarve on täytettävä heti. Lääkärin vastaanotolle on päästävä ei-akuuteissa 

tapauksissa kolmessa päivässä ja erikoissairaanhoitoa on saatava puolessa vuo-

dessa. (Kansanterveyslaki 1972/66.)  

Terveyskeskusten määrän voidaan todeta olevan laskussa. Suomessa toimi 

vuonna 2010 yhteensä 172 terveyskeskusta, joista kuntien ylläpitämiä oli 106 

terveyskeskusta. Vastaavasti terveyskeskusten vuonna 2011 terveyskeskuksia oli 

enää yhteensä 161 kappaletta, joista kuntien ylläpitämiä oli 98 terveyskeskusta. 

(Tilastokeskus 2010, Tilastokeskus 2013). Muita julkisen terveydenhuollon terve-

yskeskuksia olivat kuntayhtymien sekä isäntäkuntien mallilla toimivat terveys-

keskukset. Kuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteli vuonna 2009 Tilas-
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tokeskuksen mukaan 244 000 henkilöä, joista terveyspalveluissa 138 500 henki-

löä. Terveyskeskus- ja vastaavissa yleislääkäripalveluissa työskenteli 53 600 hen-

kilöä. Kuntien terveyspalveluiden hoitohenkilöstä on hyvin naisvaltaista ja heidän 

osuutensa koko henkilöstöstä oli 91,5 %. Tilastokeskuksen (2010) mukaan julkis-

ten terveyspalveluiden henkilöstöstä runsas viidennes saavuttaa vuoteen 2020 

mennessä 67 vuoden iän. 

2.2 Terveyskeskus terveyspalvelujen tuottajana 

Viimeaikaisten tutkimusten valossa perusterveydenhuollon palvelurakenne on 

2000-luvulla monipuolistunut (Lehtomäki 2009, Haimakainen ym. 2011a, Mattila 

2011), mutta varsinaisesti terveyskeskusten toiminnan kokonaisuus ei ole paran-

tunut vuosien 2006–2010 kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta sekä sosiaali- ja 

terveydenhuollon kansallisesta kehittämisohjelmasta huolimatta. (Haimakainen 

ym. 2011b.) Uutta tutkimustietoa on saatu perusterveydenhuollon palveluiden 

kehittämisestä terveyskeskuksen ohelle esimerkiksi terveyskioskikokeiluista ja 

perusterveydenhuollon palveluiden jalkautumisesta lähemmäksi asiakkaita (Kork 

ym. 2012, Kork ym. 2013). Terveyskeskukseen liittyvinä haasteellisina muutoksi-

na on nähty kuntien säästötoimet, potilaiden moniongelmaisuuden lisääntyminen, 

terveyskeskuksessa työskentelevien työntekijöiden omaan työhön liittyvät työn 

hallinnan ongelmat, lääkäri- ja sijaispula sekä uusien tehtävien vyöryttäminen 

erikoissairaanhoidosta. (Lehtomäki 2009, Vuononvirta ym. 2009.)  

Terveyskeskusten toiminnan haasteita tulevaisuudessa ovat väestön ikäänty-

minen ja terveydenhuollon alueellinen järjestäminen. Suuri haaste liittyy myös 

terveydenhuollon teknologisoitumiseen (Kuusi ym. 2006, Vuononvirta ym. 2009). 

Tiedonkulun on todettu olevan haasteellista ja takkuavan terveyskeskuksen ja 

erikoissairaanhoidon välillä (Virjo ym. 2013). Potilas noussee tulevaisuudessa yhä 

enemmän kuluttajan asemaan myös terveydenhuollossa. Toiviaisen (2007) mu-

kaan konsumerismilla terveydenhuollossa tarkoitetaankin potilaan aktiivisuuden, 

aseman ja valinnan vapauden korostamista. Terveydenhuolto muovautuu uudel-

leen ja teknologisoitumisen myötä terveydenhuolto muuttuu kaupalliseksi, kan-

sainväliseksi ja poliittiseksi ilmiöksi. 

Kansainvälisten julkiseen terveydenhuoltoon kohdistuvan tutkimuksen mu-

kaan julkisten terveyspalveluiden haasteena on asiakaskäyntimäärien kasvu. Kas-

vuun vaikuttavat välillisesti esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutukset lisäänty-

neisiin terveysongelmiin. Allergioiden, hengityssairauksien, ahdistuneisuuden, 

masentuneisuuden ja muiden psyykkisten sairauksien sekä myös vapaa-ajan tapa-
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turmien ja onnettomuuksien on todettu lisääntyneen ilmastonmuutoksen vaiku-

tuksista ja kasvattavan juuri perusterveydenhuollon asiakasmääriä. (Frumkin ym. 

2008, McCartney ym. 2008). Julkisen terveydenhuollon haasteena on yhä voi-

makkaammin asiakkuuden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden monitasoisuus. 

Maailmanlaajuiset terveyspoliittiset kulttuurierot vaikuttavat terveyspalvelujärjes-

telmän rakenteisiin ja terveydenhuollon laatueroihin, mikä vaikuttaa kansanter-

veydellisellä tasolla erilaisten tartuntatautien, sukupuolitautien sekä väkivalta- tai 

työperäisten sairauksien lisääntymiseen. (Coovadia ym. 2009, Konteh ym. 2009.) 

Terveyskeskus on kehittämishaasteiden edessä myös johtamisen näkökulmas-

ta (Lammintakanen ym. 2010). Lääkäripulaan on reagoitu lääkäripalveluiden 

ostolla yksityisiltä yrityksiltä (Lehtomäki 2009). Kansainvälisissä tutkimuksissa 

hoitajapulan (engl. nurse shortage) tekijöitä on tarkasteltu johtamisen (Weberg 

2010, Lammintakanen ym. 2010) sekä hoitohenkilökunnan työhyvinvoinnin että 

työuupumuksen näkökulmasta. (Flinkman ym. 2008, Hasselhorrn ym. 2008.) 

Terveyskeskusten johtamiselle asettaa haasteen myös terveyskeskuksen suurkäyt-

täjien hoidontarpeen kehittäminen erityisesti moniammatillisen tiimityön näkö-

kulmasta. (Kaattari ym. 2014.) 

Terveyskeskuksien toimintaan ovat vaikuttaneet markkinoitumisen lisäksi eri-

laiset organisatoriset muutokset, jotka ovat siirtäneet vastuuta muille kunnan pal-

velusektoreille. Vanhusten ja mielenterveyspotilaiden hoitoa on siirretty tervey-

denhuollosta sosiaalitoimelle (Lehto 1998, Mattila 2011).  

Tällä hetkellä terveydenhuollon tehtäviksi mainitaan muun muassa asukkai-

den terveysneuvonnasta ja terveystarkastuksista huolehtiminen, neuvolapalvelut, 

kouluterveydenhuolto, ja suun terveydenhuolto. (Tilastokeskus 2013.) Suomessa 

oli vuonna 2011 yhteensä 161 terveyskeskusta, jotka jakautuivat kunnallisiin, 

kuntayhtymien sekä isäntäkuntien terveyskeskuksiin. Oheisessa taulukossa (tau-

lukko 2.) esitetään terveyskeskusten kokonaismäärä ja jakautuminen väestön ja 

organisaatiomallin mukaan:  
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Taulukko 2. Terveyskeskusten lukumäärät ja hallinnolliset organisaatiomallit Suomes-

sa 2011. (Tilastokeskus 2013.) 

Terveyskeskusten lukumäärät ja 

organisaatiomallit Suomessa 

< 20 000 asukkaan 

kunnat 

>20 000 asukkaan 

kunnat  

Yhteensä 

Terveyskeskukset kunnissa 85 76  

Kunnalliset terveyskeskukset   98 

Kuntayhtymien terveyskeskukset   35 

Isäntäkuntien terveyskeskukset   28 

Terveyskeskuksia yhteensä   161 

Valtakunnallisesti on ryhdytty erilaisiin toimiin parantamaan ja edistämään ter-

veyskeskusten toimintaa. Terveydenhuoltolakiesitys sisältää elementtejä, jotka 

lisäävät potilaan valinnanvapautta (STM 2009). Näyttääkin siltä, että terveyskes-

kuksen toimivuuden edistämiseen pyrkivällä valtioneuvoston asettamalla toimen-

pideohjelmalla yhtenä päätavoitteena on lisätä terveyskeskusten asiakkaiden va-

linnanvapautta. Moniammatillisessa terveyskeskusorganisaatiossa, jonka asiak-

kailla on useita sairauksia ja terveysongelmia, olisi tärkeää yhdistää kaikkien 

työntekijäryhmien asiantuntemus (Lehtomäki 2009), joka on kasvava haaste ter-

veyskeskuksen tulevaisuuden toimintaympäristössä.  

2.3 Asiakas julkisessa terveydenhuollossa 

Asiakastietoja koskevassa laissa (159/2007, 3§) asiakkaaksi määritellään sekä 

asiakas (engl. client, customer) että potilas (engl. patient). Yleisemmällä tasolla 

kansalainen määritellään muun muassa asiakkaaksi, potilaaksi, palvelujen käyttä-

jäksi ja joissakin tapauksissa palvelujen maksajaksi (esim. Erikoissairaanhoitolaki 

1989/1026, Kansanterveyslaki 1972/66, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 

1992/785). Asiakas voidaan määritellä terveydenhuollossa myös terveydenhuol-

lon hoito- ja hoivapalveluita käyttäväksi yksilöasiakkaaksi, asiakkaan omaiseksi 

tai huoltajaksi (Mertaniemi ym. 2011). 

Terveydenhuollossa asiakkuus on verrattain uusi käsite ja vahvistunut erityi-

sesti parin viimeisen vuosikymmenen aikana (Kiikkala 2000, Jäntti 2008, Elg ym. 

2011, Elg ym. 2012). Toisaalta asiakkuuden on terveydenhuollossa todettu olevan 

hybridistä eli jatkuvasti muuttuvaa, jonka vuoksi asiakkuuden olemus on hyvin 

moninaista. (Valkama 2013.) Asiakkaan rooli terveyspalveluissa vaihtui 1990-

luvulla julkishallinnollisen ohjausideologian muutoksen myötä kuluttajaksi ja 

kuntalaisista tuli asiakkaita. (Jäntti 2008.) Terveydenhuollon asiakkuus voidaan 
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nähdä terveyspalveluja käyttävänä potilasasiakkuutena tai kuntalaisasiakkuutena 

(Nikkilä & Mikkola 1998).  

Terveyspalveluiden käyttäjän roolia voidaan tarkastella erilaisista näkökul-

mista. Niiranen (2000) jakaa kansalaisen terveyspalveluiden käyttäjäroolit koh-

deasiakkuuteen, jossa kuntalainen tai kansalainen nähdään palveluiden tuottami-

sen kohteena, toisena aktiivisen kuluttajan rooliin, jossa kuntalainen tai kansalai-

nen on terveyspalveluiden valitsijana ja käyttäjänä, sekä kolmantena yhteisönsä 

jäsenen rooliin, jossa kuntalaisen tai kansalaisen rooli on jäsen ja osallistuja.  

Coulterin (2002) näkemyksen mukaan terveyspalveluiden asiakas voidaan 

nähdä samanaikaisesti päätöksentekijänä, osallistujana, arvioijana, muutosvaikut-

timena, palveluiden maksajana sekä päätöksen teossa huomioon otettavana jäse-

nenä. Asiakasta voidaan tarkastella myös palveluiden ja organisaation kehittämi-

seen vaikuttavana kollektiivisena osallistujana. (Elg ym. 2011, Larjovuori ym. 

2012.) Asiakkuuden jaottelu nostaa esille erilaiset asiakkuuden roolit, joista voi-

daan erottaa asiakas subjektiivisena tai objektiivisena terveyspalveluiden käyttä-

jänä.  

Terveydenhuollon asiakkuudessa palvelusisällön odotus koostuu itse hoidosta, 

lääkityksestä ja muista terveydenhuollon toimenpiteistä. Palvelun sisällön ohessa 

terveydenhuollon asiakkuutta leimaa asiakkaan halu saada palvelu yleensä nope-

asti, vaivattomasti ja edullisesti. Myös asiallinen kohtelu on terveydenhuollon 

asiakkuuden odote. (Nikkilä & Paasivaara 2007.) Asiakkaan osallisuus terveys-

palveluiden kehittämisessä tulisi huomioida tulevaisuudessa yhä voimakkaammin. 

(Perrott 2013.) 

Terveydenhuollon asiakkuus on noussut yhdeksi valtakunnallisen terveyspoli-

tiikan pääteemaksi, mikä näkyy päätavoitteena myös sosiaali- ja terveydenhuollon 

kansallisessa kehittämisohjelmassa (Kaste 2012–2015). Kaste-hankkeessa tavoi-

tellaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden ja palveluiden järjestämistä asia-

kaslähtöisesti. Palveluiden alueelliset laatu- ja saatavuuserot ovat merkittäviä. 

Jatkuvasti kehittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon menetelmät ja asiakkaiden 

valinnanvapaus ja liikkuvuus sekä globaalistumisen tuomat haasteet edellyttävät 

palvelujärjestelmältä yhä parempaa toimivuutta. (Sosiaali- ja terveysminimisteriö 

2012.) Terveyskeskusta ja sen asiakkuutta käsitteleviä kotimaisia julkaisuja on 

koottu seuraavaan taulukkoon (taulukko 3.): 
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Taulukko 3. Terveyskeskusta ja sen asiakkuutta käsitteleviä kotimaisia julkaisuja. 

Tutkimus Mitä tutkittiin Yhteys asiakkuuteen 

terveyskeskuksessa 

Tutkimusmetodologia 

Kinnunen J 

(1990) 

Terveyskeskuksen 

organisaatio-

kulttuuri. 

Käsitteellinen ja 

empiirinen 

kokonaiskuva 

terveyskeskuksen 

organisaatio-

kulttuurista. 

 

Terveyspalveluhenkilökunnan  

”terveyskeskuslaisuus” ja 

sitoutuminen tehtäväänsä 

(asiakkaiden terveydenhoito). 

Tapaustutkimus yhdessä 

suuressa kaupunki-

terveyskeskuksessa. 

Kangas M & Vänskä 

J (2006) 

Terveyskeskus-

päivystys keskittyy 

ja vähenee. 

 

Terveyskeskusten 

päivystykset kunnissa 

ja niiden 

järjestäminen. 

Terveyspalveluiden 

järjestämisen vaikutukset 

terveyskeskuksen 

asiakkuuteen. 

Kyselytutkimus 

Lehtomäki L (2009) 

Valtakunnallisista 

suosituksista 

terveyskeskuksen 

talon tavoiksi. 

 

Valtakunnallisten 

suositusten 

toimeenpano 

terveyskeskuksissa. 

Asiakkaan kohtaaminen ja 

hoitaminen yleisten suositusten 

mukaisesti. 

Laadullinen toiminta- ja 

arviointitutkimus  

Valkama K (2009) 

Muuttuneen 

asiakkuuden haaste 

sosiaali- ja 

terveydenhuollossa. 

 

Alati muuttuvan 

asiakkuuden 

vaikutukset sosiaali- ja 

terveydenhuoltoon.  

Asiakkuuden roolin muutokset 

terveydenhuoltopalveluissa. 

Dokumenttianalyysi, 

kirjallisuuskatsaus 

Mattila Y (2011) 

Suuria 

käännekohtia vai 

tasaista kehitystä? 

Tutkimus Suomen 

terveydenhuollon 

suuntaviivoista. 

 

Suomen 

terveydenhuollon 

kehityslinjat 1800-

luvulta nykyaikaan.  

Terveyspalveluiden 

asiakkuuden rooli suhteessa 

terveydenhuollon kehityksen 

vaiheisiin. 

Kvalitatiivinen 

sisällönanalyysi 

Kansainvälisessä kirjallisuudessa julkisten terveyspalveluiden asiakkuutta on 

tutkittu runsaasti. Tutkimuksissa terveyskeskuksen kaltaisina terveydenhoidon 

palvelupisteinä on kuvattu terveysasemia tai terveysklinikoita, joissa perustervey-

denhoitoa on saatavilla (Lee & Lansky 2008, Elg ym. 2011, Elg ym. 2012), mutta 
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terveyskeskuksia ja niiden asiakkuutta täysin vastaavia tutkimuksia ei kansainvä-

lisesti ole tiettävästi tehty.  

Kansainvälinen perusterveydenhuoltoa sekä sen asiakkuutta tarkasteleva tut-

kimus on viime aikoina keskittynyt muun muassa palveluiden arvopohjan (Lee & 

Lansky 2008), terveyspalveluiden henkilöstöresurssien (Lammintakanen ym. 

2010), terveyspalveluiden järjestämisen maantieteellisten haasteiden (Vuori ym. 

2010), asiakkaiden osallistamisen (Leppo & Perälä 2009, Elg ym. 2011) ja vaiku-

tusmahdollisuuksien (Fredriksson 2013) tarkasteluun.  

Seuraavassa taulukossa (taulukko 4.) on koottu suomalaiseen terveyskeskuk-

seen verrattavien perusterveydenhuollon palveluihin sekä sen asiakkuuteen koh-

dentuvia kansainvälisiä julkaisuja.  

Taulukko 4. Terveyskeskusta ja siihen rinnastettavaa terveyspalveluyksikköä (engl. 

health centre, primary health care) ja sen asiakkuutta käsitteleviä kansainvälisiä jul-

kaisuja. 

Tutkimus Mitä tutkittiin Yhteys asiakkuuteen 

terveyskeskuksessa 

Tutkimusmetodologia 

Lee PV & Lansky D 

(2008) Making space for 

disruption. Putting 

patients at the center of 

health care.  

Julkisten 

terveyspalveluiden arvot 

ja laatu asiakkaiden (engl. 

patient, consumer) 

näkökulmasta.  

Terveyskeskuksen (engl. 

Center of health care) 

vetovoimaisuus arvojen 

ja toimintamallien 

näkökulmasta.  

 

Kirjallisuuskatsaus 

Leppo A & Perälä R 

(2009) User involvement 

in Finland: the hybrid of 

control and 

emancipation. 

Terveyspalveluiden 

käyttäjien (engl. user 

involvement) 

osallistaminen 

äitiysneuvolassa 

(specialised maternity 

clinic). 

Perusterveydenhuollon 

asiakkaiden 

osallistamisen 

mahdollisuudet ja 

haasteet, esimerkkinä 

erityistä äitiysneuvontaa 

vaativat 

terveyskeskuksen 

asiakkaat.  

 

Etnografinen tutkimus 

Lammintakanen J, 

Kivinen T & Kinnunen J 

(2010) Managers’ 

perspective on 

recruitment and human 

development practices 

in primary health care.  

Johtajien näkökulma 

henkilöstöresurssien 

kehittämiseen 

perusterveydenhuollossa 

Suomessa. (engl. primary 

health care)  

Perusterveydenhuollon 

palveluiden järjestämisen 

haasteet osaavan 

henkilöstön saatavuuden 

näkökulmasta. 

Kvantitatiivinen tutkimus 
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Tutkimus Mitä tutkittiin Yhteys asiakkuuteen 

terveyskeskuksessa 

Tutkimusmetodologia 

Vuori J, Kylänen M & 

Tritter J (2010) Transfer 

of patients from health 

care centres to special 

care service: analysis of 

travel distance in Nordic 

countries. 

 

Pohjoisen 

sirkumpolaarisen alueen 

terveyskeskusten ja 

sairaaloiden välimatkat 

potilaan siirtymisen 

näkökulmasta 

Terveyskeskuksen 

asiakas palveluiden 

saajana harvaanasutuilla 

pohjoisilla alueilla 

Suomessa, Ruotsissa ja 

Norjassa.  

Kvantitatiivinen ja 

kvalitatiivinen tutkimus 

Elg M, Witell L, 

Poksinska B & Engström 

J (2011) Solicited diaries 

as a means of involving 

patients in development 

of healthcare services. 

Potilaiden kokemukset ja 

käsitykset osallisuudesta 

kehittää terveydenhuollon 

palveluilta mm. 

potilaspäiväkirjojen 

kautta. 

 

Potilaiden osallisuus 

terveyspalveluissa sekä 

ideoita potilaan 

osallisuuden 

kehittämiseen.  

Kvalitatiivinen tutkimus 

Elg M, Engström J, 

Witell L & Poksinska B 

(2012) Co-creation and 

learning in health-care 

service development.  

Miten terveydenhuollon 

toimijat voivat osallistuttaa 

potilaita ja oppia potilailta 

toimintakäytäntöjen 

kehittämiseksi.  

Potilaan ääni (VoC, voice 

of customer) on 

kehittämistyön keskiössä.

Toimintatutkimus 

 

Fredriksson M (2013) Is 

patient choice 

democratizing Swedish 

primary care?  

 

Terveyspalveluiden 

käyttäjien 

vaikuttamismahdollisuudet 

julkisessa 

perusterveydenhuollossa. 

 

Julkisen 

terveydenhuollon 

muutostarpeet asiakkaan 

valintoja tukevaksi, 

esimerkkinä Ruotsin 

julkinen terveydenhuolto. 

 

Katsausartikkeli 

2.3.1 Asiakas maaseutukunnissa ja kaupungeissa 

Terveyskeskuksen on järjestettävä toimintansa siten, että potilas voi saada virka-

aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen (Valvira 2012). Vuonna 2011 yli 

puolet Suomen väestöstä asui sellaisten terveyskeskusten alueella, joilla oli aina-

kin ajoittain ongelmia saada yhteyttä terveyskeskukseen. Keskimääräisesti myös 

lääkärin vastaanotolle pääsyn odotusaika on valtakunnallisesti pidentynyt. (Val-

tiovarainministeriö 2012.) Terveyspalveluiden asiakkaiden matkat voivat olla 

hyvin pitkiä. Suomessa lyhin matka maaseudun terveyskeskuksesta sairaalaan on 

56 kilometriä ja vastaavasti pisin matka jopa 433 kilometriä. Pisimmät välimatkat 
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terveydenhuoltopalveluissa sijoittuvat harvaanasutuille seuduille maan pohjois-

osissa. (Vuori ym. 2010.) 

Terveyskeskuksen asiakkaan näkökulmasta juuri terveyskeskuspalveluiden 

saatavuus näyttäisi olevan ongelmallista (Manderbacka ym. 2012). Terveyskes-

kuksen asiakasmaksujen on toisaalta todettu olevan kaikkein heikkotuloisimmille 

kynnys terveyskeskukseen hoitoon hakeutumiselle lievemmissä sairastumisissa. 

(Hiilamo ym. 2011). 

Suomalaista terveydenhuollon palvelujärjestelmää on kehitetty asiakaslähtöi-

sesti, keskeisenä tavoitteena alueellisten ja sosiaalisten erojen tasaaminen. Kulla-

kin yksittäisellä uudistuksella, kuten sairasvakuutus, kansaterveyslaki ja työter-

veyshuolto ovat tavoitelleet selkeästi oikeudenmukaisuutta palveluiden saatavuu-

den näkökulmasta. (Keskimäki 2010.) Kuitenkin suomalaisen terveydenhuollon 

määrätietoisesta kehittämisestä huolimatta väestöryhmittäisten julkisten terveys-

palveluiden saatavuuden tavoite on tutkimusten mukaan edelleen saavuttamatta 

(Manderbacka ym. 2006, Manderbacka 2012 ym.). Julkisen vallan ohjauksen ja 

valvonnan terävyyden puutteen voidaan nähdä vaikuttaneen hyvinvointijärjestel-

män alueellisiin ja kunnallisiin eroihin hyvinvointipalveluiden sisällöissä ja saata-

vuudessa (Uoti 2003). 

Terveyspalveluiden alueellisia laatu- ja saatavuuseroja on tarkastelu muun 

muassa kuntien resurssien näkökulmasta. Huhtasen ym. (2005) mukaan terveys-

palveluiden saatavuuseroja esimerkiksi psykososiaalisten ongelmien hoidossa 

voitaneen selittää yksinkertaisesti kuntien resurssien riittämättömyydellä. Kuntien 

sisäisellä politiikalla on merkitystä resurssien kohdentamisessa. Aiemmat terveys-

palveluiden laatu- ja saatavuuseroja tarkastelleet kuntatutkimukset viittaavat sii-

hen, että resurssiperustaiset tai tarveperustaiset tekijät eivät tyhjentävästi selitä 

alueellisia eroja. (Valtonen 2000, Kainulainen ym. 2001.) 

Ainakin osin alueelliset terveyspalveluiden saatavuus- ja laatuerot voidaan 

selittää maaseutukuntien ja kaupunkien välillä väestön ikääntymisen, työttömyy-

den ja muuttoliikkeen suhteesta alueen verotuloihin. Vanhusten väestöosuus voi-

daan nähdä yhtenä merkittävänä tekijänä alueen terveyspalveluiden palvelutar-

peen ja sen saatavuuden suhteessa. (Huhtanen ym. 2005.)  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL 2012) tekemän selvityksen mu-

kaan vuonna 2012 alueelliset erot terveyskeskuslääkärin vastaanotolle pääsyssä 

eivät ole kaventuneet. Kiireettömän ajan saaminen terveyskeskuslääkärille on 

jopa huonontunut vuoden takaiseen verrattuna. STM:n ohjeessa (STM 2011) yh-

teys terveyskeskukseen tulee saada viiden minuutin sisällä. Vaihtoehtoisena tapa-

na on takaisinsoittojärjestelmä, joka terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL 
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2012) mukaan tapahtuu terveyskeskuksissa noin puolen tunnin kuluessa asiak-

kaan yhteydenotosta. 

Palvelujärjestelmän rakenteella, voimavarojen kohdentamisella ja kustannus-

ten jaolla on tärkeä merkitys alueellisten ja sosiaaliryhmäerojen synnylle tervey-

denhuollossa. (Manderbacka ym. 2006.) Suomalaisista alueellisista terveyspalve-

lututkimuksista Kallandin & Suomisen (2006) mukaan ruotsinkieliset käyttävät 

julkisia terveyspalveluita vähemmän kuin suomenkieliset.  

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa vuoteen 2012 mennessä seudullisen 

yhteistyön kehittämisen lisäksi yhtenä tavoitteena oli tarkistaa valtion ja kuntien 

tehtäväjakoa siten, että kuntien vastuulla olevien palveluiden, kuten terveyspalve-

luiden järjestämiseen ja tuottamiseen on vahva taloudellinen ja rakenteellinen 

perusta (Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 2007/169, 1§). 

Terveyskeskukset ovat ainoa kaikille asukkaille oleva palvelukanava ja alhai-

set käyttäjämaksut vaikuttavat siihen, että terveyskeskus on myös vähävaraisem-

pien saatavilla. (Hiilamo ym. 2011, Manderbacka ym. 2012.) Kansainvälisesti 

terveyspalveluiden saatavuutta on tarkasteltu muun muassa vähemmistöjen ter-

veydentilan tutkimuksilla, joiden mukaan vähemmistöjen terveyspalveluiden 

saatavuus on enemmistöä huonompi. (Stuart 2008.)  

Terveyskeskuksen saatavuuseroihin asiakkaan näkökulmasta on haettu ratkai-

suja uusilla avauksilla. Terveyskeskuspalveluiden jalkauttamista lähemmäksi 

asiakkaita on tutkittu muun muassa terveyskioskikokeilulla (Kork 2012, Kork ym. 

2013), joiden keskeisen sijainnin ja helppouden on todettu edistävän terveyspal-

veluiden saatavuutta ja lisäävän asiakastyytyväisyyttä.  

2.3.2 Asiakas terveyskeskuksen valitsijana 

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) astui voimaan toukokuussa 2011 ja sen mukaan 

terveyskeskuksen asiakkaalla on oikeus valita terveysasemansa. Suomessa julkis-

ten terveyspalveluiden valinnanvapauden käyttö on ollut kankeaa ja sen käyttö 

rajattua. Vuoteen 2013 saakka asiakas on voinut käytännössä valita asuinkuntansa 

tai kuntayhtymän terveysasemat. (Jonsson & Virtanen 2013b.) Terveydenhuolto-

lakiin nojaten tämä on antanut valinnanvapautta niin, että asiakas on voinut valita 

kuntansa minkä tahansa terveyskeskuksen, josta hankkii terveydenhuoltopalvelut. 

Vuoden 2014 alussa valinnanvapaus erityisesti julkisen terveydenhuollon yk-

siköissä laajeni. (Jonsson & Virtanen 2013a, Jonsson & Virtanen 2013b.) Tervey-

denhuoltolain (2010/1326) säädöksellä vuodesta 2014 alkaen potilaalla on mah-



 37

dollisuus valita terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista Suomen 

julkisista terveysasemista ja sairaaloista. 

Terveydenhuoltolain myötä asiakkaan valinnan vapauden laajentuminen ter-

veysaseman valintaan voidaan nähdä olevan terveyskeskusten kehittämistyön 

suunta. (THL 2012.) Palvelujärjestelmän näkökulmasta valinnanvapauden kehit-

tämistyön lähtökohtana on, että se ohjaa julkisen terveydenhuollon resursseja 

kohdennetummin kohti laadukkaita palveluita ja suorituskyvyltään vahvoja tuot-

tajia. (Bevan ym. 2013, Jonsson & Virtanen 2013a.)  

Terveydenhuollon asiakkaan valinnanvapautta ohjaavat esimerkiksi tulkinnat 

hoidon tuloksista (Tuorila 2000, Tveitsen & Knutsen 2011). Tutkimuksissa on 

osoitettu, että terveydenhuollon asiakkaan valinnanvapaus toteutuu nuorilla asi-

akkailla ikääntyneitä enemmän (Foss 2011, Berendsen ym. 2009). Terveyden-

huollossa tulisi lisätä asiakkaan mahdollisuuksia osallistua hoitoa koskeviin pää-

töksiin sekä saada informaatiota itsehoidosta. (Fröjd ym. 2011.) Valinnanvapaus 

asettaa myös asiakkaille haasteita saada riittävästi luotettavaa ja ymmärrettävää 

vertailutietoa tarjolla olevista terveyspalveluista ja toisaalta haasteen terveyden-

huollon järjestäjätahoille taata mahdollisimman tasalaatuiset palvelut. (Jonsson & 

Virtanen 2013a.)  

Terveydenhuollon asiakkuudessa turvallisuuden tunnetta lisäävät hoitoon liit-

tyvät tiedon saatavuus ja sen luotettavuus. (von Bulzingslöwen ym. 2006, Jepson 

ym. 2007.) Terveydenhuoltoa asiakkuuden näkökulmasta tarkastelevissa tutki-

muksissa nousevat esille hoitotyöntekijöiden ja asiakkaan yksilöllisen kohtaami-

sen merkitys (Longo ym. 2006), joka onnistuessaan lisää potilaan tunnetta omasta 

vaikutusmahdollisuudestaan hoitoon (Fudge ym. 2008). 

Terveydenhuollon asiakkaan valinnanvapautta on tutkittu muun muassa päih-

teiden käyttäjien näkökulmasta (Ekendahl ym. 2009). Myös lasten terveyspalve-

luiden asiakkuuden kokemuksia, näkökulmia ja osallisuutta on tutkittu (Hurtig 

2003, Day ym. 2006), ja tutkimuksissa korostuukin lapsiasiakkaan tarve tulla 

kuulluksi ja kertoa itsestään ja tilanteestaan.  

Etäterveydenhuollon käyttö lisää asiakkaan valinnanvapautta sekä liikkuvuut-

ta ja sen onkin todettu parantavan maaseutukeskuksissa hoidon laatua, hoitopro-

sessin sujuvuutta, palvelujen saatavuutta sekä työntekijöiden osaamista. (Vuo-

nonvirta ym. 2009.) Asiakkaiden valinnanvapaus asettaa koko julkiselle tervey-

denhuoltojärjestelmälle odotuksia muuttua kansalaisten valintojen mukaisesti 

(Jonsson & Virtanen 2013b). Tämä edellyttää jatkuvaa arviointia ja seurantaa sekä 

paikallisissa yksiköissä että valtakunnallisella terveyspolitiikan tasolla.  
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2.3.3 Asiakas monikulttuurisuuden edustajana 

Globaalistuminen aiheuttaa perusterveydenhuollolle yhä enemmän haasteita asi-

akkaiden kansallisuuksien kirjon ja kulttuurien erilaisuuden kautta. (Sainola-

Rodriguez 2007, Sainola-Rodriguez 2009.) Terveyspalveluiden asiakkaan äidin-

kieli, hänen yksilölliset tarpeensa ja kulttuurinsa on mahdollisuuksien mukaan 

otettava hänen hoidossaan ja kohtelussaan huomioon. Laissa potilaan asemasta ja 

oikeudesta (1992/785) säädetään terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä 

kunnissa suomen ja ruotsin kielellä sekä potilaan oikeudesta tulkkaukseen hyvän 

terveydenhuollon takaamiseksi.  

Terveydenhuollossa monikulttuurisia asiakkaita koskevissa tutkimuksissa on 

käytetty kulttuurisensitiivisyyden käsitettä (Tucker ym. 2013), jolla voidaan tar-

koittaa herkkyyttä, tunneälyä tai vuorovaikutustaitoja kulttuurisuutta korostavissa 

tilanteissa. Kulttuurisensitiivisyys tarkoittaa kulttuurisen erilaisuuden ymmärrystä 

ja kunnioitusta eri kulttuuritaustan omaavien asiakkaiden kohtaamisessa. Kulttuu-

risensitiivisyys onkin yksi julkisen terveydenhuollon haasteista, jolla voidaan 

lisätä ymmärrystä monikulttuuristen asiakkaiden kohtaamisessa. (Tucker ym. 

2013.) 

Terveydenhuollon asiakkuuden näkökulmasta monikulttuurisuuden ilmiötä on 

tutkittu transkulttuurisen hoitotyön sekä kulttuurisen kompetenssin käsitteen kaut-

ta, joilla kuvataan globaalistumisen tuomia haasteita terveydenhuollon asiakkuu-

den reformeissa. (Campinha-Bacote 2002, Gustafsson 2005, Sainola-Rodriguez 

2007.) Monikulttuurisella asiakkaalla voidaan tarkoittaa esimerkiksi äidinkieleen, 

sosioekonomiseen statukseen tai kansalaisuuteen viittaavalla valtaväestöstä poik-

keavalla statuksella. (Tucker ym. 2013.) 

Kotimaisissa tutkimuksissa terveyspalveluiden asiakkuutta on tutkittu ruot-

sinkielisillä väestöryhmillä (Kalland & Suominen 2006). Myös maahanmuuttajien 

terveyspalveluiden asiakkuus on ollut tutkimuksen keskiössä, joissa kieli- ja 

kommunikaatiovaikeudet terveyspalveluiden ja monikulttuuriset taustan omaavan 

asiakkaan kohtaamisessa ovat korostuneet. (Taavela 1999, Rauta 2005, Mölsä & 

Tiilikainen 2008.) Kotimaisissa maahanmuuttajiin ja terveydenhoitoon liittyvissä 

tutkimuksissa korostuu terveyspalveluhenkilökunnan lisäkoulutuksen tarve moni-

kulttuurisuuden kompleksisuuden kohtaamisessa. (Sainola-Rodriguez 2009.) 

Monikulttuurisuuden näkökulmasta terveydenhuollon asiakkuudessa tulisikin 

kiinnittää erityistä huomiota kielellisiin ja kulttuurisiin tekijöihin (Mölsä & Tiili-

kainen 2008, Tucker ym. 2013). Viestinnän onnistumisella terveyspalveluissa on 

todettu olevan suuri merkitys asiakastyytyväisyyteen, sitoutumiseen ja hoidon 
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tuloksiin (Smedley ym. 2003). Kiinnittämällä huomiota monikulttuurisuuteen 

esimerkiksi maahanmuuttajilla voidaan vähentää terveydenhoidon toimenpiteisiin 

liittyvää pelkoa tai toimenpiteistä kieltäytymistä (Mölsä & Tiilikainen 2008). 

Asiakkuuden näkökulmasta monikulttuurisuutta terveydenhuollossa on tar-

kasteltu myös tasa-arvoisen kohtelun ja erityisesti homoseksuaalisuuden näkö-

kulmasta (Kemppi ym. 2011, Chapman ym. 2012, McKirnan ym. 2012). Kempin 

ym. (2011) mukaan Suomi edustaa vähemmistöseksuaaliryhmien kohtaamisessa 

terveydenhuollossa kansainvälisesti katsoen avointa ja tervettä seksuaalikulttuuria.  

2.4 Kulttuurin teoreettinen ulottuvuus 

Kulttuuri (lat. cultura, engl. culture) on määritelty useista eri näkökulmista ja 

käsitteenä se on moniulotteinen (vrt. Strauss & Quinn 2001, Järvinen 2004, Kao 

ym. 2004). Alun perin culture-käsite tarkoittaa viljelyä (Hofstede 1984). Kulttuu-

rin määrittely on haasteellista ja sitä on kuvattu jopa umpikujaksi (Strauss & 

Quinn 2001). Kulttuuri voidaan käsittää elämän kuvaamisena, missä ratkaisevaa 

on kulttuurin antropologinen merkitys sekä asema arvojen ja merkitysten järjestä-

jänä. Kulttuurin implisiittisten ja eksplisiittisten merkitysten selventäminen on 

kulttuurin analyysin ratkaisemisen edellytys (Storey 2006). Kulttuuri voidaan 

määritellä kumulatiivisena kasvua sisältävänä kehityksenä, jonka muotokuvina 

toimivat uskomukset, käyttäytymiset ja ihmisten kädentuotteet (mm. White 1949, 

Geertz 2000).  

Kulttuuri voidaan nähdä myös monimutkaisena kokonaisuutena, joka raken-

tuu tiedosta, uskomuksista, taiteesta, moraalista, laista, tavoista ja tottumuksista 

(Taylor 1871). Linton (1945) ja Goffman (1974) ovat määritelleet kulttuurin jaet-

tujen merkityksien ja ymmärryksen järjestelmäksi. 

Kulttuurintutkimus on laaja tutkimusalue, joka pitää sisällään monta erilaista 

teoreettista traditiota (Grossberg ym. 1992) ja kulttuurintutkimuksen pyrkimykse-

nä on todettu olevan pyrkimys hakeutua tekemisiin tekstuaalisuuden ja teorian 

sijaan konkreettisen arjen kanssa (Hall 1992).  

Tässä tutkimuksessa kulttuuriset merkitykset ymmärretään kulttuurin jaettu-

jen merkitysten ja ymmärryksen järjestelmäksi. Kulttuuristen merkitysten käsite-

tään ilmentävän asiakkaan ja terveyskeskuksen kohtaamisen rajapintaa ja muo-

dostavan sellaisia käsitteelliselle tasolle saatettavia ilmiöitä, joita kulttuurin teo-

reettisen ulottuvuuden keinoin voidaan ymmärtää ja saattaa näkyväksi. 



 40

2.4.1 Kulttuurinen malli 

Kulttuurin käsite kokoaa tämän tutkimuksen kaksisuuntaisesti. Ensinnäkin se 

toimii tutkimuksen kannalta keskeisenä teoreettismetodologisena kehyksenä ja 

yläkäsitteenä kulttuurimallille sekä organisaatiokulttuurille ja siitä johdetulle 

terveyskeskuksen toimintakulttuurin käsitteelle. Toisaalta kulttuurin käsite liite-

tään kulttuurisiin merkityksiin, kokemuksiin ja käsityksiin, joita tarkastellaan 

asiakkuuden kokemusten kautta ja joita sovelletaan tutkimuksen empiirisessä 

osassa. Kulttuurin käsitteen lähtökohdista nojaudutaan teoreettisesti kulttuurisen 

malliin sekä kulttuurin olemukseen organisaation ja sen toiminnan näkökulmasta 

ja sen kautta tutkimustulokset kootaan kulttuurisen mallin kehykseen.  

Kulttuurinen malli (engl. cultural model) on kulttuurisen ryhmän jakama kä-

sitys, kognitiivinen skeema, vaihtelevasti jaettu ymmärrys jostakin asiasta (Quinn 

& Holland 1987, Shweder 1991, D’Andrade 1995). Kulttuurinen malli pohjautuu 

kulttuurin tutkimuksen kontekstissa kognitiiviseen antropologiaan, jossa pyrki-

myksenä on ymmärtää ja tutkia kulttuurista tietoa sekä selvittää, miten kulttuuri-

nen tieto jäsentyy ihmismielessä ja miten tieto jäsentyy. Tässä tutkimuksessa 

kulttuurinen malli antaa teoreettiset kehykset tutkimuskohteen ymmärtämiselle 

siitä näkökulmasta, miten terveyskeskusta asiakkuuden näkökulmasta havaitaan ja 

jäsentään kulttuurisesti. (Good 1994, D’Andrade 1995.) 

Kulttuuristen mallien lähteet ovat esimerkiksi tiedotusvälineissä, kirjallisuu-

dessa, sosiaalisissa yhteisöissä tai tieteen selitysmalleissa. Kulttuurimallia on 

kehitelty erityisesti kognitiivisen antropologian oppisuunnassa. (Taivalantti 2012.) 

Quinn (2005) esittää kulttuurimalleista kaksi tutkimuksellista suuntausta, joista 

ensimmäisessä voidaan nähdä kulttuurimalli jäsentämässä kulttuurin lähtökohdis-

ta esimerkiksi ihmisten välistä puhetta tai vuorovaikutusta. 

Toisessa suuntauksessa kulttuurimallit voidaan nähdä kulttuuristen merkitys-

ten jäsentäjänä ja tulkintana, jonka avulla voidaan muodostaa ymmärrettävä tul-

kinta tutkimuskontekstista. Tällöin kulttuuriset mallit voidaan ymmärtää yhteises-

ti koetun ymmärryksen jäsentäjänä, joka rakentuu ihmisten kokemusten, tulkinto-

jen, johtopäätösten, toiminnan ja tavoitteiden kautta erilaisiksi kulttuurisiksi mer-

kityksiksi. (Li 2002.) Kulttuurisia merkityksiä voidaan siis järjestää ja asettaa 

ymmärrettävään muotoon kulttuuristen mallien kautta, kuten tässä tutkimuksessa 

terveyskeskukseen liittyvät kulttuuriset merkitykset on tulososiossa esitetty. 
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2.4.2 Kulttuuri metaforana 

Kulttuurin näkökulmasta organisaatioiden toimintaa on alettu tarkastella 70-

luvulta lähtien, jolloin organisaatioteoreetikot oivalsivat organisaation toiminnan 

ymmärtämisen edellyttävän kulttuuristen piirteiden tarkastelua; organisaation 

sisäisten arvojen, tulkintarakenteiden ja merkitysten esiin tuomista. (Barley 1988.) 

Organisaatiota voidaankin tarkastella kulttuurin näkökulmasta joko muuttuja-

na tai metaforana (Smircich 1983). Muuttujana kulttuurin merkitystä tarkastelles-

sa huomio kohdistuu organisaation rakenteiden tai johtamiskäytäntöjen tarkaste-

lemiseen. Kulttuuri nähdään tällöin selittävänä muuttujana esimerkiksi organisaa-

tion menestykseen. Tämän tutkimuksen teoreettinen perusta pohjautuu käsityk-

seen kulttuurista metaforana. Tutkimusteoreettinen lähtökohta rajataan siten, että 

kulttuurin tutkimuksen kontekstissa ilmiö avataan metaforan näkökulmasta. Tut-

kimus ei avaa tutkimuskohdetta kulttuurisen muuttujan näkökulmasta. 

Metaforat kuvaavat abstrakteja ja jäsentymättömiä asioita konkreettisempien 

tai jäsentyneempien käsitteiden avulla (Glucksberg 1993). Indurkhyan (2007) 

mukaan metaforat ovat arkipäivän ilmaisuja ja tapa nostaa esiin joku piirre kuvat-

tavasta kohteesta kiinnittämällä huomio tuon piirteen ilmenemiseen jossain toi-

sessa kohteessa. Metaforan esimerkkinä voidaan pitää esimerkiksi sitä, että ku-

vaus tutkijasta kirjoittaa tutkimustaan kuin ”viimeistä päivää”, merkitsee tutkijan 

ennemminkin intensiivisen työskentelyvaiheen kuvailua, kuin tutkimuksen lop-

puun saattamista kyseisenä päivänä.  

Summa (1996) kuvaa metaforan olevan tietyn asian ymmärtämistä jonkin toi-

sen asian kautta. Organisaatioissa metaforat paljastavat piileviä merkityksiä ja ne 

antavat tutkijalle mahdollisuuden nähdä toimintamallien taakse. Metaforissa tii-

vistyy yhteen ilmaukseen joukko eri merkityksiä, minkä vuoksi niiden tutkiminen 

avaa väylän monipuolisiin tulkintoihin (Tienari ym. 2000).  

Kulttuurilla metaforana voidaan tarkoittaa sitä, että organisaatio itse ymmär-

retään kulttuurina, joka tässä tutkimuksessa tarkoittaa terveyskeskusta kulttuurina. 

Näkökulman avaamiseksi mainittakoon, että kulttuurin selittävästä näkökulmasta 

tutkimusasetelma asettaisi kulttuurin organisaation eli terveyskeskuksen ominai-

suudeksi, joka siis tässä tutkimuksessa ei ole tarkastelun lähtökohtana. Tämä voisi 

olla tässä tutkimuksessa tutkittavan ilmiön ymmärtämisen kannatta epäedullista ja 

johtaa tutkimuskysymysten rajoittuneeseen ratkaisuun. 

Metaforatutkimusta on tehty laajasti ja siihen suhtautumisesta voidaan löytää 

useampia koulukuntia. Lakoff & Johnsson (1980) ovat kehittäneet metafora-

teoriaa, joka edustaa kognitiivisen metaforateorian suuntausta. Sen mukaan ha-
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vaitsemisella ja metaforalla on yhteys, toisin sanoen uusi asia ymmärretään jo 

olemassa olevien tietorakenteiden perusteella. (Lakoff & Johnsson 1980, Lakoff 

1990.) Toisaalta metaforia on tarkastelu myös korvaamisteorian, vertaamisteorian 

ja vuorovaikutusteorian kautta. Korvaamisteoriaa voidaan pitää metaforia määri-

tellessä yleisimpänä näkemyksenä. (Kantola 2003.) Korvaamisteoria on metafora-

tutkimuksen varsin yksiselitteinen kivijalka, jonka pohjalta metafora nähdään 

keinona nimetä asia jollakin muulla nimellä, joka varsinaisesti kuuluu jollekin 

muulle asialle. Merkitys voidaan siirtää yleisestä erityiseen tai erityisestä yleiseen 

(Aristoteles 1977, Hellsten 1997).  

Metaforan vertaamisteoria sisältää vertauksen, joka on yleensä lyhennetty 

vertaus (Koski 1992, Hellsten 1997). Vertaamisteorian esimerkkinä mainitta-

koon ”tutkija on tulisilla hiilillä”, jolloin metafora muodostuu lyhenteenä lausees-

ta ”tutkija on kuin tulisilla hiilillä”. Kyseiseen tutkijaan liitetään siis ulkoisia omi-

naisuuksia verraten tiettyyn tietoon tai stereotypiaan. Vuorovaikutusteorian mu-

kaan ajatusten vuorovaikutusten tuloksena, jolloin metafora koostuu kahdesta eri 

osasta (Hellsten 1997). Edelliseen esimerkkiin viitaten tutkija tulisilla hiilillä on 

vertausteorian käsityksen mukaan kaksijakoinen siten, että pääkuvaaja ”tutkija” 

on metaforan tenor eli kuvattava ja ”tulisilla hiilillä” on metaforan vehicle eli 

ilmaisuväline. Kahden käsitesisällön merkitykset yhdistyvät erilaisin rajauksin ja 

pelkistyksin yhdeksi metaforaksi. 

Kulttuuri on itsessään metafora, jonka kautta organisaation toimintaa voidaan 

selittää ja ymmärtää. Metaforilla voidaan kuvata uusia ja outoja asioita tuttujen 

sanastojen kautta. Metaforalla tavoitetaan organisaation psykologiset ja sosiaaliset 

ulottuvuudet. (Huhtala & Laakso 2007.) 

Kulttuurin metaforaksi käsittävässä tutkimuksessa huomio kiinnittyy tutki-

muskohteen kieleen, symboleihin, tarinoihin, rituaaleihin ja myytteihin, jotka 

ymmärretään kulttuurin prosesseina. Näiden kulttuurin metaforien kautta muodos-

tuvat kulttuuriset merkitykset, joista organisaation kulttuurisuus muodostuu. Me-

taforien ymmärtäminen tässä tutkimuksessa perustuu metaforateoriaan (mm. La-

koff & Johnson 1980, Lakoff 1990), jonka kautta pyritään ymmärtämään terveys-

keskukseen liittyviä vaikeasti määriteltäviä ja abstrakteja kulttuurisia merkityksiä 

helpommin ymmärrettävien, konkreettisten vertauskuvien avulla. Metaforateoria 

tässä tutkimuksessa ankkuroituu konkreettisella tasolla ihmisten terveyskeskuk-

selle antamaan metaforaan ”arvauskeskus”. 
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2.4.3 Kulttuuri virtuaaliantropologisena ilmiönä 

Internet on kaikkialla maailmassa. Erilaiset virtuaalipalvelut ovat levinneet kaik-

kiin maanosiin ja sen kautta ihmiset voivat keskustella toistensa kanssa erilaisissa 

virtuaaliyhteisöissä maailmanlaajuisesti. Virtuaalimaailman käyttäjiä on miljoonia. 

(Ratikan & Shikida 2013.) Internet vaikuttaa kirjaimellisesti kaikkeen sosiaali-

seen ja ammatilliseen elämään. Se vaikuttaa kulttuuristen ja sosiaalisten struktuu-

rien muotoutumiseen yli universaalien tai maantieteellisten rajojen. (Baym & 

Markham 2009, Markham 2010.)  

Terveystieteellisessä tutkimuksessa internetiin pohjautuvia tutkimuksia on 

tehty verrattain vähän, mutta virtuaalimaailman käytöllä on kuitenkin todettu 

olevan myönteinen vaikutus terveydenhuollon kehittämistyöhön (Wait & Nolte 

2006, Hunter ym. 2012, Larjovuori ym. 2012) ja uusien internetsovellusten luo-

minen terveydenhuollon tarpeisiin on nähty erityisesti toiminnan joustavuuden ja 

dynaamisuuden kehittämisen mahdollisuutena. (Vilaplana ym. 2013.) 

Internet on oma kulttuurinsa, jonka avaaminen vaatii auki kirjoittamista ja it-

sereflektiivistä näkökulmaa (Hine 2000, Fingerroos 2003, Haverinen 2009). In-

ternetin sisältöä käsittelevässä tutkimuksessa eli virtuaalitutkimuksessa korostuvat 

tulkinnan ja etnografisen havainnoinnin yhtäaikaisuus (Geertz 2000). Virtuaali-

maailman haasteina voidaan pitää valtavaa tietomäärää sekä kulttuuriin liittyviä 

ongelmia. Kulttuurinen käyttäytyminen virtuaalikeskusteluissa ei ole tutkimusten 

mukaan käyttäjien itsensä tiedostamaa ja se voi aiheuttaa väärinymmärryksiä 

virtuaalikeskusteluihin osallistujilla kulttuureista riippuen. Internetin keskustelu-

palstoilla kohderyhmää ei voi määrittää kirjoittajalähtöisesti vaan keskustelupals-

tat perustuvat yleensä avoimuuteen. Mielipidekirjoittaja ei siis koskaan voi olla 

varma siitä, kuka tai ketkä hänen kirjoituksiaan lukevat. (Ratikan & Shikida 2013.) 

Internetissä on virtuaaliantropologisen näkemyksen mukaan kysymys ilmiös-

tä, joka muotoutuu sosiaalisten ja kulttuuristen konstruktioiden ympärille (Hine 

2000, Tuuva-Hongisto 2007). Internet jakautuu erilaisiin ympäristöihin ja sen 

käytön valinnoissa ratkaisevaa on motivaatio ja tarkoitus. (Wallace 1999, Hunter 

ym. 2012.)  

Internet muokkaa kulttuurisia rakenteita ja usein internetin käyttö itsessään 

merkitsee astumista tiettyyn tilaan, metaforaan (Haverinen 2009). Internetin kie-

lenkäyttö pitää sisällään metaforia, jotka liittyvät osittain ryhmän sosiaaliseen 

käyttäytymiseen. (Muikku-Werner 2009.) Tämän tutkimuksen näkökulmasta in-

ternet nähdään ympäristönä, missä kulttuuriset merkitykset kirjoitetussa muodos-

sa kuvaavat terveyspalveluiden käyttäjien uskomuksia, käsityksiä ja luuloja pai-
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koin myyttien tavoin terveyskeskuksesta. Kulttuuriantropologinen aineisto viittaa 

niihin sosiaalisiin ja kulttuurisiin konstruktioihin, joita keskustelu terveyskeskuk-

sesta internetin nettikeskusteluissa muodostaa.  

2.4.4 Kulttuuriset merkitykset reifikaation näkökulmasta 

Reifikaatio voidaan määritellä sosiaalisten tai materialististen instituutioiden esi-

neellistämiseksi, joka voi johtaa inhimillisten asioiden mystifioimiseen tosiseik-

kojen suojissa (Jemeson 1979, Berger & Luckmann 1994). Viimeaikaiset tutki-

mukset ovat nostaneet esiin reifikaation merkitystä yhteiskunnan näkökulmasta. 

Yhteiskunnan rakenteelliset piirteet voivat muuttaa sosiaalisia ilmiöitä, mutta ne 

voivat vaikuttaa myös syvemmin ilmiöiden kokemukseen (Hull 2013).  

Reifikaatio voidaan ymmärtää ihmisen kyvyksi unohtaa oma osuutensa inhi-

millisen maailman tuottamisessa, joka johtaa tietoisuuden hämärtymiseen ihmisen 

ja yhteiskunnan välisestä dialektiikasta. Reifikaation ydinkysymyksenä on, säilyt-

tääkö yksilö tietoisuuden siitä, että yhteiskunnallinen maailma on objektivoitu-

neen ihmisen luoma ja näin ollen uudelleen ihmisen luotavissa (Berger & Luck-

mann 1994). Teoriassa reifikaation haasteellisuus ilmeneekin yhteiskunnan ja 

ihmisen välisen sosiaalisen rajapinnan käsittämisessä, jossa ilmiöt voidaan nähdä 

ääripäissä illuusiona tai luonnollisena tapahtumana. Reifikaation teoreettisen 

lähtökohdan ymmärtäminen antaa keinoja tarkastella tätä suhdetta jäsentyneem-

min sen harhat tiedostaen. (Hull 2013.)  

Ihmistieteissä reifikaatio on liitetty vieraantumisprosessiin, esineellistämiseen. 

Toisaalta se on liitetty myös välittömään kokemukseen sosiaalisen yhteisön ja 

yhteiskunnan rakenteiden välillä. Reifikaatio näkökulmana on kohdistettu tietee-

seen ja tutkimukseen muun muassa teorioiden ja ihmisten toiminnan suhteen 

tarkastelun valossa. (Markovic 1993, Hull 2013.)  

Terveydenhuollon tutkimuksessa reifikaation tarkastelunäkökulmaa on sovel-

lettu verrattain vähän, mutta esimerkiksi hoitokodissa olevien pitkäaikaissairaiden 

kokemuksia on tarkastelu reifikaation teoreettisia lähtökohtia hyödyntäen. (Wil-

liams & Austin 2003.) Johtamistutkimuksessa reifikaation näkökulmaa on sovel-

lettu kohdistamalla sen kautta organisaatioiden prosessien tarkastelua muun mu-

assa organisaatiossa ilmenevään motivaatioon, sosiaalisiin suhteisiin sekä käyt-

täytymiseen siellä toimivien ihmisten näkökulmasta. (Butler 2008, Islam 2013.) 

Henkilöstöjohtamisen tutkimus on nostanut esille reifikaation merkityksen orga-

nisaation kulttuuristen olosuhteiden tarkastelussa (Islam 2013). 
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Reifikaatiolla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa terveyskeskuksen kokemista 

kohteena, joka itsessään muodostaa erilaisia kulttuurin pohjalta määriteltäviä 

merkityksiä asiakkaille. Terveyskeskuksen liittyvien kulttuuristen merkitysten 

asiakkaan näkökulmasta ymmärretään syntyvän reifikaationa suhteessa terveys-

keskuksen organisaatioon terveyskeskuksen asiakkuuskokemuksen kautta. Kult-

tuuristen merkitysten muodostuminen terveyskeskuksen toimintakulttuurin ja 

asiakkuuden rajapinnassa ymmärretään syntyvän juuri reifikaation tuloksena. 

Reifikaation seurauksena terveyskeskukseen liittyvät kulttuuriset merkitykset ovat 

saaneet erilaisia sosiaalisia ja psykologisia ulottuvuuksia, joita tässä tutkimukses-

sa kutsutaan kulttuurisiksi merkityksiksi. 

2.4.5 Kulttuuri organisaatiotarkastelussa 

Organisaatiokulttuurilla on useita määritelmiä. Organisaatiokulttuuri voidaan 

käsittää sääntöihin perustuvana sosiaalisena konstruktiona, joka ohjaa havaintoja 

ja ajattelua (esim. Schein 1985, Hofstede 2001). Organisaatiokulttuurin käsite on 

Scheinin (1985) mukaan merkityksellinen silloin, kun pyritään ymmärtämään 

ihmisyhteisössä tapahtuvia asioita, kun taas toimintakulttuuri määrittelee erityi-

sesti organisaation arvojen ja normien pohjalta muodostuvia toimintatapoja ja -

malleja. (Aaltio-Marjosola 1992). Terveyskeskuksessa organisaatiokulttuurin 

perusolettamukset vaikuttavat perustoimintoihin hallinnollisen päätöksenteon ja 

johtamisjärjestelmän sekä muiden toiminnallisten rakenteiden ja prosessien kautta 

(Kinnunen 1990). 

Kulttuurin eri tasojen ymmärtäminen on keskeistä lähinnä organisaation kult-

tuurillisten rakenteiden sekä prosessien dynamiikan ja merkityksen kannalta. 

(Kinnunen 1990). Schein (1985) jakaa organisaatiokulttuurin kolmeen eri tasoon: 

näkyviin eli eksplisiittisiin, arvopohjaisiin sekä implisiittisiin eli näkymättömiin ts. 

piilotettuihin merkityksiin. Eksplisiittinen taso muodostaa organisaation näky-

vimmän tason, jossa vaikuttavat rakenteet, prosessit ja toimintamallit. Arvotasolla 

vaikuttavat tietoiset ja sekä alitajuiset uskomukset ja olettamukset suhteessa vuo-

rovaikutukselliseen toimintaan, kuten organisaatioiden strategisiin arvoihin tai 

filosofioihin. Implisiittisen tason käsitykset nähdään näkymättöminä tai tiedosta-

mattomina olettamuksina suhteessa organisaation käyttäytymiseen tai ajatteluta-

paan. Näistä näkymättömistä merkityksistä voidaan käyttää myös nimitystä arte-

faktit, joista huolellisella tarkastelulla voidaan tehdä johtopäätöksiä organisaa-

tiokulttuurin piilotetuista merkityksistä. Implisiittiset perusolettamukset voidaan 

nähdä myös erilaisten ristiriitojen ilmentäjänä. (Schein 1985.) 
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Tässä tutkimuksessa organisaatiokulttuurin käsite ymmärretään toimintakult-

tuurin yläkäsitteeksi. Organisaatiokulttuurin käsitetään määrittävän organisaation 

sisäisiä ilmiöitä, kun taas toimintakulttuurilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa 

organisaation ulkopuolelle ja asiakkaille selvemmin heijastuvia lähempänä asia-

kasrajapintaa ilmeneviä merkityksiä, missä kulttuuriset merkitykset terveyskes-

kuksesta muodostuvat.  

Terveyskeskuksen toimintakulttuurilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa orga-

nisaation sisällä olevia jaettuja eksplisiittisiä ja implisiittisiä merkityksiä (Schein 

1985), jotka heijastuvat organisaation kulttuurisiin rakenteisiin erilaisina toimin-

nallisina ilmiöinä sekä sisäisesti sekä ulkoisesti. Organisaatio sisältää tiettyjä 

jaettuja merkityksiä tai merkitysjärjestelmiä ja jokaisella organisaatiolla on oma 

toimintakulttuuri. Toimintakulttuuri määrittää organisaation arvoja, uskomuksia, 

käsityksiä, myyttejä, odotuksia, normeja, rooleja sekä erilaisia instituutiossa val-

lalla olevia sääntöjä ja vallankäyttöä (Smircich 1983). Tämä tutkimus nostaa or-

ganisaation sisäisistä kulttuurisista merkitysjärjestelmistä poiketen laajemmin 

organisaation ulkopuolelle suuntaavia ja asiakkaan näkökulmasta nousevia kult-

tuurisia merkityksiä, joiden käsitetään muodostuvan terveyskeskukseen liittyvien 

käsitysten, oletusten, luulojen ja myyttien pohjalta.  

2.5 Kulttuurintutkimus terveydenhuollon kontekstissa 

Kansainvälisesti terveyspalvelujärjestelmän kulttuurisia ulottuvuuksia on tarkas-

teltu muun muassa kulttuuristen suuntauksien näkökulmasta (Betancourt ym. 

2005), kulttuurin merkityksestä terveyteen ja hyvään elämänlaatuun (Kagawa-

Singer ym. 2002), kulttuurin merkityksestä terveydenhuoltopalveluiden tuottami-

seen (Campinha-Bacote 2010), terveydenhuollon ja etnisten kulttuurien kohtaa-

misen näkökulmasta (Betancourt ym. 2003) sekä sosiokulttuurisen ympäristön 

vaikutuksesta terveyteen ja terveyspalveluiden haasteisiin (Coovadia ym. 2009). 

Terveydenhuollon organisaatiokulttuurin tutkimus on kansainvälisissä tutki-

muksissa nostanut esille sen merkityksen muun muassa terveydenhuollon muu-

tosprosesseissa (Montogomery ym. 2011, Sinkowitz-Cochran ym. 2012, Zacha-

rioudou ym. 2013), jotka ovat korostaneet työyhteisön sisäisiä uskomusten, asen-

teiden ja tiedon välisiä rajapintoja terveydenhuollon toimintaympäristössä erityi-

sesti muutoksissa. Muutokset ovat terveydenhuollossa jatkuvia ja organisaa-

tiokulttuurin tutkimus antaa keinoja käsitellä sekä ymmärtää organisaatio- ja pro-

fessionaalitasolla olevia työelämän haasteita. (Zachariadou ym. 2013.) Tervey-

denhuollon tutkimuksessa organisaatiokulttuurin yhteyttä on tarkastelu myös 
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henkilökunnan työhyvinvoinnin, uupumisen, potilasturvallisuuden ja hoidon laa-

dun näkökulmasta. (Montgomery ym. 2011, Montgomery ym. 2013.)  

Suomalaista terveydenhuoltoa on tutkittu kulttuurin näkökulmasta muun mu-

assa organisaatiokulttuurin (Kinnunen 1990, Paasivaara 2004, Kinnunen & Vuori 

2006, Rostila ym. 2011), johtamiskulttuurin (Paasivaara ym. 2006, Rytilä 2011, 

Paasivaara ym. 2013), terveyskulttuurin (Hirvonen 2000), sairausselitysten (Tai-

valantti 2012), terveyskäyttäytymisen (Oikarinen 2008), terveysalan ammattikult-

tuurin (Viitanen 1997, Niemi 2006), terveysalan opiskelijoiden (Koskinen 2004) 

sekä tutkimusmenetelmien soveltamisen (Paasivaara ym. 2006, Niemi & Paasi-

vaara 2008) näkökulmista. 

Asiakkaan osallisuuden voidaan nähdä vaikuttavan terveydenhuollon toimin-

takulttuuriin (Leppo & Perälä 2009, Larjovuori ym. 2012). Asiakkaiden osallis-

tumisella voidaan nähdä olevan suoria tai pitkällä aikavälillä tapahtuvia epäsuoria 

vaikutuksia, jotka vaikuttavat organisaation toimintamalleihin. Asiakkaan osalli-

suuden myönteisinä toimintakulttuuriin vaikuttavina osatekijöinä voidaan nähdä 

myös osallisuuden tuoma tunne vaikuttamisesta. (Larjovuori ym. 2012, Mauri & 

Muccio 2012.)  

Terveydenhuoltoon kohdistettu kulttuurintutkimus on avannut uusia näkö-

kulmia terveydenhuollon toimintaympäristön moninaisuuden ymmärtämiseksi. 

Terveydenhuollon organisaatioiden omaleimaisuutta kulttuurin tutkimuksen nä-

kökulmasta kuvastaa muun muassa terveydenhuollon henkilöstön muodostamiin 

alakulttuureihin kohdistuva tutkimus, joiden kautta on pyritty tarkastelemaan 

muun muassa terveydenhuollon muutostilanteita ja ammattiryhmien välistä vuo-

rovaikutusta. (Weick 1995, Taskinen 2005, Wiili-Peltola 2005, Haataja ym. 2012.). 

Toisaalta kulttuurintutkimuksen näkökulmasta voidaan lisätä tietoa terveyden-

huollon arkipäivän yllätyksellisyyden ja muutosherkän kontekstin ymmärtämises-

tä (Paasivaara ym. 2013). 

Kulttuurintutkimus on tuonut voimakkaasti esille myös terveydenhuollon or-

ganisaatioiden johtamisjärjestelmän monimutkaisuuden. (Kinnunen 1990, Viita-

nen ym. 2002, Kinnunen & Vuori 2006, Virtanen & Kovalainen 2006, Huotari 

2009, Virtanen 2010.) Terveydenhuollon toiminnan organisointiin on kiinnitetty 

tutkimuksissa huomiota (Jurvansuu ym. 2004, Kivinen 2008, Rytilä 2011) ja kult-

tuurin merkitys on korostunut muun muassa terveydenhuollon organisaatioiden 

sisäisen viestinnän ja erilaisten toimintaprosesseiden hallinnan haasteina.  
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2.6 Yhteenveto tutkimuksen teoreettisesta osasta 

Tutkimuksen teoreettisessa osuudessa kuvataan terveyskeskuksen ja asiakkaan 

välisen rajapinnan kulttuuristen merkitysten tarkastelun teoreettisia lähtökohtia. 

Tarkastelukeskiössä ovat terveyskeskuksen asiakkuuden erityislaatuisuus (Elg ym. 

2011, Mertaniemi ym. 2011, Elg ym. 2012, Lehtopuu ym. 2012, Valkama 2013) 

terveyskeskusorganisaation ainutlaatuisuus (Lammintakanen ym. 2010, Mattila 

2011, Valkama 2012) sekä kulttuurin monimerkityksinen ulottuvuus (Kao ym. 

2004, Sotrey 2006, Strauss & Quinn 2011) erityisesti organisaatiokulttuurin 

(Schein 1985, Hofstede 2001) eri tasojen tarkastelussa. Kulttuurin teoreettisessa 

viitekehyksessä tarkastellaan myös kulttuurimallia (Quinn & Holland 1987, 

Shweder 1991, D’Andrade 1995), joka asettuu merkittävään asemaan sekä tutki-

muksen teoreettisessa että empiirisessä osassa.  

Terveyskeskuksen asiakkuutta lähestytään terveystieteellisen, kulttuurintut-

kimuksen sekä hallintoteoreettisen new public management- (Newman & Lawler 

2009, Stenvall & Airaksinen 2009, Moresi-Izzo & Bankauskaite 2010, Wallin 

2012) ja new public service (Getha-Taylor 2009, Andersen & Pedersen 2012, 

Molina & McKeown 2012) -ajattelun näkökulmasta. Asiakkuutta ilmiönä tarkas-

tellaan myös alueellisten laatu- ja saatavuuserojen (Huhtanen ym. 2005, Mander-

backa ym. 2012, Vuori 2012), valinnanvapauden (Jonsson & Virtanen 2013a, 

Jonsson & Virtanen 2013b) sekä monikulttuurisuuden (Campinha-Bacote 2002, 

Kalland & Suominen 2006, Sainola-Rodriguez 2009, Kemppi ym. 2011, McKir-

nan ym. 2012) näkökulmista.  

Terveyskeskuksen tarkastelun lähtökohtana on terveyskeskus terveyspalvelui-

ta tuottavana julkisena organisaationa ja suomalaisen perusterveydenhuollon pe-

rustana (Kansanterveyslaki 66/1972, Mattila 2011). Aiempaa organisaatiokulttuu-

rin tutkimusta avataan myös terveydenhuollon tutkimuksen (Kinnunen 1990, 

Niemi & Paasivaara 2008, Larjovuori ym. 2012, Mauri & Muccio 2012, Paasi-

vaara ym. 2013) näkökulmasta. 

Terveyskeskuksen ja asiakkaan välistä rajapinnalla ilmenevien erilaisten mer-

kitysten ajatellaan muodostuvan reifikaation vaikutuksesta (Jemeson 1979, Berger 

& Luckmann 1994). Kulttuurin teoreettinen ulottuvuus on läsnä tutkimuksen 

ontologisissa ja epistemiologisissa lähtökohdissa, joten siitä syystä teoreettisessa 

osuudessa avataan myös kulttuurin ilmenemistä metaforana (Smircivh 1983, Bar-

ley 1988, Indurhyan 2007) sekä virtuaaliantropologisena (Baym & Markham 

2009, Markham 2010) ilmiönä. 
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Seuraavassa kuviossa (kuvio 4.) esitetään tutkimuksen keskeiset käsitteet ja 

niiden väliset suhteet soveltaen Scheinin (1985) organisaatiokulttuurin teoriaa 

kulttuurin eksplisiittisistä, arvopohjaisista ja implisiittisistä tasoista ja niiden väli-

sestä vuorovaikutuksesta suhteessa terveyspalvelujärjestelmään sekä terveyspal-

veluiden käyttäjään eli tarkemmin tämän tutkimuksen ilmiön keskiössä olevaan 

terveyskeskukseen sekä sen asiakkuuteen. Kuvioon on sijoitettu ilmiön keskiöön 

terveyskeskukseen liittyvät kulttuuriset merkitykset, terveyskeskuksen toiminta-

kulttuuri sekä asiakkuus terveyskeskuksessa. Näiden ympärille on kuvattu reifi-

kaation sekä hallintoteoreettisten NPM- ja NPS- teorioiden vaikutusten liike. Eri 

ilmiöiden suhteiden välisiä tulkinnallisia tai kontekstisidonnaisia vaihteluita on 

kuvattu ilmiön ympärillä liikkuvilla nuolilla.  

 

Kuvio 4. Tutkimuksen keskeiset käsitteet ja niiden väliset suhteet mukaillen E. Schei-

nin (1985) teoriaa organisaatiokulttuurista ja sen kulttuurisista ulottuvuuksista suh-

teessa tämän tutkimuksen tutkimuskontekstiin. 
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3 Tutkimuksen metodologiset ulottuvuudet 

Tässä luvussa tarkastellaan tutkimuksen tieteenfilosofisia lähtökohtia sekä tutki-

musmetodologisia ratkaisuja. Ensin avataan tutkimuksen taustalla vaikuttavaa 

tieteenfilosofista ajattelua, jonka jälkeen tarkastellaan tutkimuksessa käytettyjä 

tutkimusmetodeja ja niiden sovelluksen terveyskeskukseen liittyvien kulttuuristen 

merkitysten tarkasteluun asiakkaan näkökulmasta.  

Terveyskeskuksen ja asiakkaan välisen rajapinnan tarkastelun moninaisia me-

todologisia ulottuvuuksia on avattu tutkimuksen tieteenfilosofisista ja metodolo-

gisista lähtökohdista seuraavassa kuviossa (kuvio 5.). Kuviossa on esitetty tutki-

muksen ontologiset eli tutkimusilmiötä kuvaavat teoreettiset olettamukset ja läh-

tökohdat, joita tämän tutkimuksen kontekstissa ovat terveyskeskus terveydenhuol-

lon palvelujärjestelmässä, asiakas terveyskeskuksessa terveyshallintotieteen sekä 

kulttuurin tutkimuksen näkökulmasta sekä näiden ilmiöiden ymmärtäminen to-

tuusrelativismiin nojaten. Siinä on kuvattu myös epistemiologiset eli tutkimus-

kohdetta määrittävät menetelmällisen lähestymisen tieteenfilosofiset lähtökohdat, 

joita ovat tutkimuksen fenomenologis-hermeneuttiset metodologiset valinnat. 

Kuvioon on sijoitettu myös tutkimusilmiön tarkastelussa vaikuttavat teoreettiset 

lähtökohdat, joita ovat tutkimuksen teoriaosuuden muodostavat hallintoteoreetti-

set mallit (NPS, NPM), organisaatiokulttuuri, toimintakulttuuri, reifikaatio sekä 

kulttuurintutkimukselliset lähtökohdat, kulttuuriset merkitykset ja kulttuurimalli.  
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Kuvio 5. Tutkimuksen tieteenfilosofiset ja metodologiset lähtökohdat. 

3.1 Tutkimuksen tieteenfilosofia 

Terveyskeskukseen liittyviin kulttuurisiin merkityksiin asiakkuuden näkökulmas-

ta ei tässä tutkimuksessa ole tarkoitus etsiä ehdotonta ja lopullista totuutta. Tie-

teellisesti hyväksyttyjä menetelmiä käyttäen on kuitenkin tavoitteena saavuttaa 

syvällinen käsitys tutkimuskohteesta ja jäsentää saatu tietoa ymmärrettäväksi.  

Tutkimuksen lähtökohta on terveyskeskuksen asiakkaiden kokemat kulttuuri-

set merkitykset julkisten terveyspalveluiden toimintaympäristössä. Tutkimuksessa 

on kyse siitä, millaisia kulttuurisia merkityksiä terveyskeskuksen ja asiakkaan 

kohtaamisen rajapinnassa ilmenee.  
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3.1.1 Ontologiset lähtökohdat 

Ontologialla viitataan käsitykseen tutkimuskohteen olemassaolosta ja tutkimus-

kohteesta tehtyihin olettamuksia ja niiden välisiin suhteisiin. Tutkimusilmiöstä 

tehdyt oletukset voidaan nähdä tutkimuksen ontologisina lähtökohtina ja lähtö-

kohtana sille, mitä on tutkimuskohteen todellinen luonne (Alasuutari 1999).  

Tämän tutkimuksen ontologisena lähtökohtana on käsitys terveyskeskukseen 

liittyvistä monitasoista kulttuurisista merkityksistä, jotka ovat muodostuneet ih-

misten kokemuksista sosiaalisessa vuorovaikutuksessa terveyskeskuksen asiak-

kaana. Kulttuurisen merkitykset eivät ole näkyviä sellaisenaan, vaan ne muodos-

tuvat suhteessa ihmisten kokemuksiin ja käsityksiin todellisuudessa, joka konst-

ruoituu merkitystulkintojen kautta. (Alasuutari 1999, Polit & Hungler 1999.) 

Merkitystulkinnat ovat muodostuneet reifikaation seurauksena (Jemeson 

1979, Berger & Luckmann 1994). Metaforien kautta voidaan tarkastella uudesta 

näkökulmasta organisaation psykologisia ja sosiaalisia ulottuvuuksia, jotka tässä 

tutkimuksessa tarkoittavat terveyskeskukseen liittyviä kulttuurisia merkityksiä. 

Näitä tutkimuksen kohteena olevia terveyskeskukseen liittyviä kulttuurisia merki-

tyksiä asiakkuuden näkökulmasta voidaan pitää osaltaan sellaisina myytteinä ja 

merkityksinä, joita new public service -teoria kuvaa yleisesti julkiseen palvelujär-

jestelmään kohdistuvina käsityksinä asiakkaiden muodostamien mielikuvien poh-

jalta. (Pratchett & Wingfield 1994.) 

Ontologia perustuu tässä tutkimuksessa ihmisten jatkuvasti tekemistä tulkin-

noista muodostuneisiin jaettuihin merkityksiin (Alasuutari 1999). Tutkimuskoh-

detta lähestytään siitä lähtökohdasta, että terveyskeskuksen asiakkaat reifikoivat 

sekä näkyvissä että piilotetuissa merkitysmaailmoissa asiakkaan roolissa erilaisia 

käsityksiä ja kokemuksia terveyskeskuspalveluiden organisaatiotason, palveluta-

son, uskomustason ja tulevaisuuden odotetason rajapinnassa. Käsitykset, koke-

mukset, luulot ja myytit muodostavat terveyskeskukseen liittyvät kulttuuriset 

merkitykset, jotka tässä tutkimuksessa järjestetään kulttuurimalleiksi. 

Tutkimuksen ontologiset lähtökohdat nojaavat totuusrelativismiin ja tutki-

muksella pyritään absoluuttisen totuuden sijasta ymmärtämään kulttuuri- ja histo-

riasidonnaista ilmiötä sen omassa kontekstissa ennakkoluulottomasti (Geertz 

2000). Relativismin mukaan maailmasta on mahdotonta saavuttaa universaalia ja 

absoluutista totuutta. Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat nojaavat ontologisesti 

siihen lähtökohtaan, että tutkimusilmiön ymmärtämistä ei ole mahdollista saavut-

taa yhdellä oikealla näkökulmalla, vaan ilmiötä tulee tarkastella suhteessa sen 
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moninaiseen luonteeseen soveltaen ja yhdistäen terveyshallintotieteen perustut-

kimusta, kulttuurintutkimusta ja hallintoteoreettisia lähtökohtia.  

3.1.2 Epistemiologiset lähtökohdat 

Epistemiologia viittaa tutkimuskohdetta määrittävään ja kuvaavaan tiedon luon-

teeseen ja siihen nojautuviin tieteenfilosofisiin lähtökohtiin. Epistemiologian 

näkökulmasta pohditaan, miten voidaan vakuuttaa tiedon pätevyydellä ja mitä 

kriteerejä tiedon tulee täyttää, jotta voidaan puhua tieteellisestä tiedosta. (Morse 

& Field 1995, Raatikainen 2004.) 

Tässä tutkimuksessa tutkimuskohdetta lähestytään relativististen olettamusten 

lähtökohdista fenomenologis-hermeneuttisen tieteenfilosofian pohjalta, joka tar-

koittaa pyrkimystä syvälliseen ymmärrykseen ja tulkintaan tutkimuskohteesta ja 

jonka keskiössä ovat ihmisten subjektiivisista käsityksistä muodostuvat merkityk-

set (Varto 1992, Gadamer 2005). Fenomenologis-hermeneuttisen tieteenfilosofian 

kautta pyritään lähestymään käsityksistä, olettamuksista tai luuloista muodostu-

neiden merkitysten tutkimista ja ilmaisemaan täsmällisesti se, mikä on olemassa 

tutkittavassa kohteessa enemmän tai vähemmän epäselvästi (Määttänen 1995, 

Gadamer 2005).  

Fenomenologiassa tieteenfilosofinen suuntaus jakautuu deskriptiiviseen ja 

hermeneuttiseen fenomenologiaan ja sen on todettu soveltuvan kokemusten tut-

kimiseen parhaiten. (Manen 1990,Varto 1992, Perttula 2000). Deskriptiivinen 

fenomenologia perustuu ajatukseen, että kaikki tieto pohjautuu kokemukseen, 

jonka vuoksi kokemusten ja tajunnan rakenteiden tutkiminen on tie todellisen 

maailman ymmärtämiseen. Hermeneuttinen fenomenologia perustuu lähtökohtaan, 

jossa ihmistä tarkastellaan maailmassa olevana yksilönä, subjektiivisena kokijana 

ja käsitysten muodostaja. (Perttula 1995, Perttula 2000.) 

Hermeneutiikan kautta pyritään tekemään ymmärrettäväksi jo ennakkoon tie-

dossa oleva tieto. Hermeneuttisen tieteenfilosofisen lähtökohdan kehyksenä toimii 

hermeneuttinen kehä, mikä kuvastaa yksityiskohtien tarkastelun välttämättömyyt-

tä kokonaisuuden hahmottamiseksi. Hermeneuttinen kehä antaa mahdollisuuden 

teoriatiedon ja empiirisen tiedon vuoropuhelulle. (Alvesson & Sköldberg 2000.)  

Tulkinnallisen ymmärtävän tradition mukaan on olemassa tulkintoja ja versi-

oita tiedosta, ei absoluuttista totuutta (Crossan 2003). Hermeneuttisen lähestymis-

tavan vahvuutena pidetään muun muassa läheistä suhdetta havaintoja tehtävään 

kontekstiin. Monitahoiset ja kompleksiset suhteet ovat tutkijan tulkinnan vapaasti 

tavoitettavissa. Haasteeksi hermeneuttisessa lähestymistavassa tulee tutkijan rooli, 
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jonka pysyminen äärimmäisen objektiivisena voi olla joskus vaikeaa. Tulkintojen 

tekeminen vaatii tutkijalta vilpitöntä objektiivisuutta. Tuloksien pätevyys on riip-

puvainen objektiivisen tulkinnan laadusta. Tutkimustulokset syntyvät tutkimuksen 

edetessä, ja tavanomainen erottelu ontologian ja epistemiologian välillä häviää 

(Guba & Lincoln 1994).  

Tiedon tuottaminen ihmisten todellisuudelle antamista kulttuurisista merki-

tyksistä ei aina kuitenkaan edellytä välttämättä tutkijan samaistumista tutkimus-

kohteen kanssa. Tässä tutkimuksessa pyritään tarkastelemaan objektiivisesti ter-

veyspalveluiden asiakkaiden kulttuurista merkitysmaailmaa sekä ymmärtämään 

niiden käsitysten, olettamuksien ja myyttien luonnetta, jotka tekevät terveyskes-

kukseen liittyvät kulttuuriset merkitykset asiakkuuden näkökulmasta erityislaatui-

siksi. 

Tutkimuksessa tarkastellaan tutkimusilmiötä, eli terveyskeskukseen liittyviä 

kulttuurisia merkityksiä asiakkaan näkökulmasta hermeneuttisen metodiikan poh-

jalta siten, että tutkimus lähestyy tutkimusilmiötä ihmisten eli asiakkaiden sanojen, 

tekojen ja viestien tulkinnan ja ymmärtämisen kautta. Niiden ajatellaan muodos-

tuneen tutkimusilmiön luonnollisessa ympäristössä, eli asiakkaan ja terveyskes-

kuksen toimintakulttuurin rajapinnassa. Hermeneuttinen kehä mahdollistaa kysy-

mysten tekemisen ja vastauksien etsimisen tarkastelemalla moniulotteista tutki-

musilmiötä vuoroin kokonaisuutena, vuoroin osina. (Alvesson & Sköldberg 2000, 

Gadamer 2004.) Kulttuurintutkimuksen teoreettisten lähtökohtien yhdistäminen 

terveyshallintotieteelliseen tutkimukseen liittyy hermeneuttiseen paradigmaan 

varsin väljästi, kuitenkin pyrkien ymmärtämisen etenemiseen ja ymmärryksen 

syvempään tilaan hermeneuttisen metodin avulla. (Gadamer 2004.) 

Merkitykset pitävät sisällään arvomaailmoja, kun taas arvot ovat merkityk-

sien implisiittiseksi tekemistä. Merkitysten tarkastelu on itsessään tiedettä ihmi-

sestä ja hänen ympäristöstään. (Salonen 2007). Tutkija voi suhtautua merkitys-

maailmaan tutkimuskohteena, josta hän pyrkii tuottamaan mahdollisimman oike-

aa tietoa. (Raunio 1999.) Perusta hypoteesin ja havaintojen yhteydelle löytyy 

kulloinkin vallitsevasta paradigmasta, tiedeyhteisön implisiittisistä ja eksplisiitti-

sistä tutkimusnäkemyksistä (Salonen 2007). Tässä tutkimuksessa sillä tarkoitetaan 

terveyshallintotieteen ydinkysymysten soveltamista kulttuurin moniulotteisen 

tutkimusotteen keinoin perusterveydenhuollon organisaation ja asiakkuuden väli-

seen tarkasteluun. 

Tämän tutkimuksen epistemiologisena oletuksena on, että terveyskeskukseen 

liittyy kulttuurisia merkityksiä, joita voidaan tarkastella ja jäsentää kulttuurin 

tutkimuksen lähtökohdista soveltaen hallintoteoreettisia lähtökohtia. Terveyskes-
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kukseen liittyvät kulttuuriset merkitykset asiakkaan näkökulmasta on monitasoi-

nen ilmiö, josta totuusrelativismiin pohjautuvan tieteellisen tiedon hankkiminen 

hermeneuttis-fenomenologisen tieteenfilosofian viitekehyksessä laadullisilla ja 

määrällisillä tutkimusmenetelmillä on tarkoituksenmukaista. Tutkimuksen epis-

temiologinen lähtökohta on, että monimuotoinen ja runsas tutkimusaineisto antaa 

tutkimusilmiöstä mahdollisimman rikkaan ja syvällisen kuvan. 

3.2 Tutkimusmenetelmälliset valinnat: mixed methods 

Tutkimuksen empiirinen osa on pääosin laadullinen, jota täydentää määrällinen 

tutkimusaineisto. Tutkimus edustaa mixed methods - tutkimusta, jossa yhdistetään 

laadullinen ja määrällinen tutkimusmetodiikka. Laadullinen tutkimus kohdistuu 

erityisesti kulttuuristen merkitysten ymmärtämiseen, kun taas määrällisellä tutki-

muksella pyritään löytämään tätä ymmärrystä vahvistavia muuttujia. Vaikka tut-

kimuksen keskeinen taustafilosofia nojaa relativismiin sekä fenomenologis-

hermeneuttisuuteen, on laadullisen että määrällisen aineiston tarkastelun ensisijai-

sena päämääränä tutkimusilmiön syvällinen ja kokonaisvaltainen ymmärtäminen. 

Lähtökohtaisesti kulttuuristen merkitysten voidaan ajatella muodostuvan jaetusta 

ymmärryksestä ja vaihtelevista käsityksistä (Quinn & Holland 1987, Sweder 1991, 

DÁndrade 1995), jolloin niiden voidaan ajatella myös ilmenevän samanaikaisesti 

sekä laadullisesti että määrällisesti. 

Tässä tutkimuksessa oli perusteltua valita lähestymistavaksi sekä laadullinen 

että määrällinen tutkimus, koska terveyskeskukseen liittyviä kulttuurisia merki-

tyksiä asiakkaan näkökulmasta ei aikaisemmissa tutkimuksissa ole esitetty. Ter-

veyskeskuksen asiakkuus ymmärretään ilmiönä erityislaatuiseksi, jota on tarkoi-

tuksenmukaista lähestyä mahdollisimman monipuolisesti.  

Tutkimusaineiston aikasidonnaisuus terveyskeskuksen alkuvaiheesta tähän 

hetkeen on merkityksellinen, koska se on oleellinen osa tutkimusilmiön luonnetta. 

Terveyskeskuksen erityislaatuisuus juontuu historiallisista tekijöistä, kuten kan-

santerveyslain (66/1972) voimaan astumisesta. Toisaalta myös terveyspalveluiden 

asiakkuus on hallintoteoreettisesti tarkasteltuna muuttunut. (Denhardt & Denhardt 

2000, Osborne ym. 2013.) Tässä tapauksessa aikarajaus on merkittävä tutkimus-

ilmiön tarkastelussa. Tutkimuksen keskeinen tavoite on tarkastella terveyskeskuk-

seen liittyviä kulttuurisia merkityksiä asiakkaan näkökulmasta myös sen historial-

liset tekijät huomioon ottaen. Tutkimuksessa tavoitellaan sekä laadullisen että 

määrällisen tutkimusotteen yhdistämisellä syvällistä ymmärtämistä ja analyysiä 

tutkimusilmiön moniulotteisuudesta.  
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Tutkimukseen liittyvää ilmiötä ja ympäristöä, jossa ilmiö esiintyy, voidaan 

kuvata monimutkaisena ja monitahoisena. Tutkimuskohteena olevan moniulottei-

sen ilmiön ymmärtäminen yhden menetelmän keinoin ei ehkä olisi antanut riittä-

vän runsasta tutkimusaineistoa (Guba & Lincoln 1994, Denzin & Lincoln 2000, 

Denzin 2010) ja tutkimuksen aineiston hankinnassa päädyttiin laadullisen ja mää-

rällisen tutkimusmenetelmän yhdistämiseen, jota voidaan kutsua mixed methods-

menetelmäksi. Yhdistetyllä monimenetelmällisyydellä pyritään tutkittavan ilmiön 

laajan sisällöllisen kokonaisuuden esiin tuomiseen sekä syventämään tietoa ilmi-

ön monitasoisesta luonteesta (Flick 2002). Mixed methods-menetelmän voidaan 

nähdä rikastavan tutkittavan ilmiön ymmärrystä ja määrällisten tutkimusmene-

telmien syventävän laadullisesti muodostettua ymmärrystä ilmiöstä ja päinvastoin 

(Fielding 2012).  

Menetelmällisissä ratkaisuissa päädyttiin mixed methods -menetelmälähtöi-

syyteen myös siksi, koska sekä laadullisen että määrällisen tutkimusotteen yhdis-

tämisen sovelletusti nähtiin vahvistavan tutkimuksen epistemiologisia lähtökohtia 

sekä antavan mahdollisuuden monitasoiseen tutkimusilmiön tarkasteluun. (Den-

zin 2010, Fielding 2012.) Tutkimusmenetelmien yhdistelyllä voidaan tarkastella 

ja ymmärtää tutkittavaa ilmiötä moniulotteisemmin kuin nojautumalla vain toi-

seen näistä tutkimusmenetelmistä (Sandelowski 2000, Cresswell & Plano Clark 

2011, Fielding 2012). Tässä tutkimuksessa mixed methods- menetelmälähtöisyys 

koettiin tärkeäksi välineeksi tutkimuksen tarkoituksen lähtökohdista ja se nähtiin 

menetelmällisenä mahdollisuutena tutkimusaiheen syvällisen ymmärryksen saa-

vuttamiseksi. (Creswell & Plano Clark 2011.)  

Tutkimuksessa mixed methods -menetelmälähtöisyyttä on käytetty tulosten 

tulkinnassa, jolloin eri tutkimusmetodeilla saatuja tuloksia on pyritty samanaikai-

sesti limittämään ja ymmärtämään terveyskeskuksen ja asiakkaan välistä rajapin-

taa, sekä siellä ilmeneviä monitasoisia ja jopa monimutkaisia kulttuurisia merki-

tyksiä. Eri tutkimusmetodeilla saadut tulokset kuvataan tuloksissa ja johtopäätök-

sissä reflektoiden siten, että laadullinen aineisto on sulautettu yhteen ja määrälli-

nen aineisto syventää ja tukee laadullisin menetelmin saatuja tuloksia. Kyselytut-

kimuksella hankittu määrällinen aineisto tuo kuitenkin esille myös sellaisia tutki-

mustuloksia, joita ei laadullisella aineistolla välttämättä olisi voitu löytää. Mixed 

methods -menetelmälähtöisyys näin sekä lisää tutkimusilmiön ymmärtämistä, että 

järjestää relevantilla tavalla tutkimusmenetelmällisiä ratkaisuja sekä tutkimukses-

sa saatuja tuloksia. 
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4 Tutkimuksen empiirinen toteutus 

Tutkimus jakautuu teoreettiseen ja empiiriseen osaan. Teoreettinen osa muodostaa 

tutkimuksen esiymmärryksen ja se toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Tutkimuk-

sen empiria on kolmivaiheinen, joka ilmentää tutkimuksen aineiston monitasoi-

suutta sekä mixed methods -menetelmälähtöisyyttä (Polit & Beck 2004, Denzin 

2010, Fielding 2012). Eri tutkimusmenetelmien yhdistäminen mahdollistaa tutkit-

tavan ilmiön tarkastelun eri suunnista mahdollisimman laajan kokonaiskäsityksen 

muodostamiseksi (Denzin & Lincoln 1998, 2000, Polit & Beck 2004, Davies 

2007). Laadullisia menetelmiä on käytetty tutkimuksen empiirisen osan vaiheissa 

I, II ja osin III, sekä määrällisiä tutkimusmenetelmiä osin tutkimuksen empiirisen 

osan vaiheessa III. Seuraavaksi kuvaillaan empiiristen aineistojen keruu, avataan 

yksityiskohtaisesti tutkimuksessa käytetyt tutkimusaineistot sekä kuvataan aineis-

tojen analyysi. 

4.1 Empiiristen aineistojen keruu 

Tutkimuskohdetta pyritään tarkastelemaan mahdollisimman monipuolisesti moni-

ulotteisen ja syvällisen käsityksen muodostamiseksi terveyskeskuksen kulttuuris-

ten merkitysten ymmärtämiseksi asiakkaan näkökulmasta. Tutkimusraportissa 

esitetään aineistoon sisältyviä alkuperäislausumia sekä tilastollisia jakaumia tut-

kimuksen luotettavuustekijöiden vahvistamiseksi. Tutkijalla on aikaisempaa ko-

kemusta aineiston analyysimenetelmien käytöstä, joka mm. Sandelowskin (1995) 

mukaan voi vaikuttaa suotuisasti tutkimuksen luotettavuuteen. 

Tutkimuksen empiirinen aineisto on laaja sekä määrällisesti että ajallisesti. 

Aineisto rakentuu kolmivaiheisesti (kuvio 6.). Ensimmäisessä vaiheessa pyrittiin 

ymmärtämään sanomalehtidokumenttien kautta terveyskeskuksen alkuvaiheessa 

muodostuneita kulttuurisia merkityksiä asiakkaan näkökulmasta. Empiirisen osan 

toisessa vaiheessa pyrittiin syventämään ja laajentamaan ymmärrystä terveyskes-

kukseen liittyvistä kulttuurista merkityksistä asiakkaan näkökulmasta virtuaaliant-

ropologisen aineiston kautta internetin keskusteltupalstoilla käytyjä keskusteluja 

tarkastelemalla erilaisten näkyvien ja piilotettujen merkitysten ymmärtämiseksi 

nykyhetkessä. Empiirisen osan kolmannessa vaiheessa aineistona on osa laajaa 

kohorttiaineistoa, jossa lomakekyselyllä selvitettiin ihmisten käsityksiä, oletta-

muksia ja mielipiteitä terveyskeskuksen liittyvistä kulttuurisista merkityksistä. 

Lisäksi kohorttiaineistossa kysyttiin tiedonantajilta terveyskeskukseen liittyviä 

metaforia.  
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Aineiston läpikäymisessä tavoitteellisten ja tosiasiallisten tulosten peruslinjo-

jen muodostumiseksi toistettiin aina uudestaan ja uudestaan seuraavia kysymyksiä: 

Mikä on terveyskeskuksen keskeinen merkitys asiakkaan näkökulmasta kussakin 

aineistossa, millaisena terveyskeskuksen toiminta asiakkaan näkökulmasta käsite-

tään kussakin aineistossa ja miksi tiettyjä merkityksiä ilmaistaan terveyskeskuk-

sen asiakkuudesta kussakin aineistossa. Näistä synteesinä esitettiin kysymys, 

millaisia merkityksiä tulevaisuuden terveyskeskukseen liitetään asiakkaan näkö-

kulmasta kussakin aineistossa.  

Aineistolle esitetyt kysymykset sisällön- ja tekstianalyysin perustana sekä sii-

tä tuloksena johdettu aineiston koostaminen organisaatiokulttuurin teoriasta 

(Schein 1985) sovellettujen tasojen muotoon on esitetty yksityiskohtaisesti kuvi-

oissa, jotka ovat liitteenä (liitteet 3–6). Seuraava kuvio (kuvio 6.) kuvaa tutkimuk-

sen kolmivaiheisen empiirisen osan rakentumisen suhteessa tutkimuskysymyksiin 

sekä suhteessa aineiston analyysivaiheessa käytettyihin tukikysymyksiin. 

 

Kuvio 6. Tutkimuksen empiirisen osan rakentuminen. 
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4.1.1 Sanomalehtidokumentit 

Ensimmäisenä tutkimusaineistona käytettiin sanomalehtiartikkeliaineistoa 

(N=605), joka koostui Sanomalehti Kalevassa vuosina 1972–1982 ilmestyneistä 

terveyskeskusta käsittelevistä sanomalehtiartikkeleista. Kaleva on Pohjois-

Suomessa vuodesta 1899 ilmestynyt sanomalehti. Sanomalehtiaineisto on rajattu 

vuonna 1972 voimaan tulleen kansanterveyslain (1972/66) perusteella ja siitä 

kymmenen vuotta eteenpäin vuoteen 1982 terveyskeskuksen kulttuurisen merki-

tyksen alkuvaiheiden ja niiden kehittymisen ymmärtämiseksi.  

Sanomalehtidokumenttiaineisto haettiin Oulun yliopiston Tiedekirjaston mik-

rofilmiarkistosta manuaalisesti mikrofilmilaitteella, hakusanalla terveyskeskus ja 

kansanterveyslaki. Tutkimusaineistoon hyväksyttiin kaikki kyseisellä aikavälillä 

julkaistut terveyskeskusta käsittelevät sanomalehtiartikkelit. Artikkelit sisälsivät 

sekä toimituksen tekemiä että kansalaisten kirjoittamia kirjoituksia. Sanomalehti- 

ja internetaineiston hankinnassa ja analyysissä käytettiin systemaattisuutta, koska 

laadullisen aineiston luotettavuus perustuu aineiston keräämisen, aineiston ana-

lyysin ja raportoinnin luotettavuuteen (Nieminen 1997, Denzin & Lincoln 2000). 

Sanomalehdet oli pakattu mikrofilmeille noin yhdestä kuukaudesta kolmen 

kuukauden ajanjaksoihin. Yhden mikrofilmirullan selaaminen hakusanoilla ”ter-

veyskeskus” tai ”kansanterveyslaki” ja soveltuvien artikkelien etsiminen kesti 

keskimäärin 45–60 minuuttia. Mikrofilmejä käytiin läpi yhteensä 75 kappaletta. 

Hakukriteerit täyttävä artikkeli tallennettiin, tulostettiin sekä numeroitiin paperi-

versiona analyysiä ja aineistoon palaamista varten. Artikkeleita kertyi aikaväliltä 

1972–1982 yhteensä 605 kappaletta ja ne muodostavat tämän tutkimuksen empii-

risen osan ensimmäisen vaiheen tutkimusaineiston. 

4.1.2 Virtuaaliantropologinen aineisto 

Tutkimuksen empiirisen osan toisen vaiheen aineisto koostuu virtuaaliantropolo-

gisesta aineistosta. Internetin Word Wibe Web -keskusteluryhmät ovat keskustel-

tupalveluja, jotka toimivat internetin virtuaaliympäristössä. Keskusteluryhmien 

suosio on kasvanut merkittävästi, mutta internetin keskustelujen tieteellinen tai 

teoreettinen tarkastelu on kuitenkin vasta kehittymässä. (Ziebland & Wyke 2012.) 

Internetin keskustelupalveluiden käyttö on laajentunut monipuoliseksi ja ne tar-

joavat käyttäjilleen virtuaalista vertaistukea, jotka usein keskittyvät terveydentilan 

tai terveyspalveluiden käytön kokemusten jakamiseen virtuaalisessa ympäristössä. 

(Uden-Kraan ym. 2008.) Käytännössä internetin keskustelupalstan sivujen ylläpi-
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täjä on sen URL-osoitteen haltija, jossa ryhmä toimii. Internetin keskusteluryh-

millä tarkoitetaan vapaamuotoisia mielipidepalstoja, blogeja sekä suljettuja tie-

tyille käyttäjäryhmille tarkoitettuja keskustelusivuja. Koska keskustelturyhmät 

ovat verkossa kaikkien luettavissa, ne ovat kaikkien julkisesti saatavilla oleva 

ilmiö (Arpo 2005). 

Tutkimuksen virtuaaliantropologinen aineisto (N=338) muodostuu vuosina 

2012–2013 internetin virtuaalikeskusteluista kahdelta internetin WWW-sivustolta, 

joita olivat terveyskeskus.net ja suomi24.fi. Internetaineisto rajattiin tutkimuksen 

teoreettisen viitekehyksen pohjalta käsittämään terveyskeskuskeskustelua, joissa 

kirjoittajat jakoivat mielipiteitä, kokemuksia, käsityksiä ja uskomuksia terveys-

keskuksen asiakkuudesta. Aineiston rajaamisessa käytettiin hakusanana käsitet-

tä ”terveyskeskus” ja aineiston valintakriteerinä kyseisen sanan tuli esiintyä jokai-

sessa puheenvuorossa tai kommentissa vähintään kerran.  

Tarkasteltavat keskusteluryhmät valittiin siten, että ne edustavat mahdolli-

simman laajasti tiedonantajia ja että ne ovat vapaasti jokaisen virtuaalisten kes-

kustelupalstojen käyttäjän ulottuvilla. Sivustoilla kirjoittajat kirjoittavat nimimer-

killä, jonka suojalla kirjoittajien anonymiteettisuoja säilyy. Virtuaaliantropologi-

nen aineisto on olemassa ilman tutkijaa tai tutkijan vaikutusta kirjoittajiin. Aineis-

ton hankinnassa noudatettiin symmetrian periaatetta, jossa Hinen (2000) mukaan 

keskeistä on se, että tutkija pyrkii käyttämään samoja tietolähteitä kuin keskuste-

luryhmien käyttäjät. 

Virtuaaliantropologisen aineiston kautta pyrittiin ymmärtämään terveyskes-

kuksen asiakkaiden kirjoitusten kautta terveyskeskukseen liittyviä kokemuksia, 

uskomuksia ja näkemyksiä kulttuuristen merkitysten valossa tässä hetkessä. 

Eduskunnan tietosuojavaltuutetun toimiston pyydetyllä vahvistuksella (liite 1) 

(Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio 29.3.2011) internetistä kerättävä keskuste-

lusivustojen tutkimusaineisto on tutkijan vapaassa käytössä yleisiä tutkimuksen 

eettisiä ohjeita noudattaen. Kyseiset internetin keskustelusivustot ovat avoimia ja 

jokainen voi kirjoittaa niihin ilman erillistä rekisteröitymistä. 

4.1.3 Kohorttiaineisto 

Tutkimuksen empiirisen osan kolmas vaihe koostui Oulun yliopiston terveystie-

teiden laitoksen kyselylomakkeella kerätystä Pohjois-Suomen hyvinvointi- ja 

terveystutkimusohjelman syntymäkohortti 1966 aineistosta (engl. Finland Birth 

Cohort 1966, NFBc 1966), joka selvittää laaja-alaisesti usean yhteistyötahon toi-

mesta Oulun ja Lapin lääneissä vuonna 1966 syntyneiden henkilöiden hyvinvoin-
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tia ja terveyttä. Kohorttiin kuuluvat kaikki Oulun ja Lapin lääneissä vuonna 1966 

syntyneet lapset (N=12058 elävänä syntynyttä) ja heidän vanhempansa. Tutki-

muksen käynnisti professori Rantakallio vuonna 1965 tutkittavien äitien ollessa 

raskaana. (Rantakallio 1988.)  

Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty vuosina 2012–2014, jolloin tutkittavat 

olivat 46-vuotiaita (N=10331). Tutkittavat täyttivät kyselylomakkeet ja osallistui-

vat kliiniseen tutkimukseen. Tutkimusohjelman yhtenä osa-alueena oli selvittää 

tutkittavien mielipiteitä ja kokemuksia terveyspalveluista. Aineistokeruussa on 

käytetty kyselylomaketta ”Mielipiteet ja kokemukset”, jossa kartoitettiin muun 

muassa terveyspalveluiden käyttöä julkisessa perusterveydenhuollossa. Osiosta 

on tässä tutkimuksessa analysoitu kaksi tutkimuskysymystä, joista toinen on 

avoin kysymys ja toinen monivalintakysymys.  

Kyselylomakkeista otettiin tämän tutkimuksen aineistoon osaotantana moni-

valintakysymyksen osalta syyskuussa 2013 valmiina olleet lomakkeet (N=3237) 

koko maan vastauksista. Avoimen kysymyksen osalta kyselylomakkeet poimittiin 

satunnaisotannalla (N=200), jossa tutkimuksen osaotos edustaa koko maata jakau-

tuen maantieteellisesti tasaisesti Helsingin (N=50), Rovaniemen (N=50), Kajaa-

nin (N=50) sekä Oulun alueen (N=50) tiedonantajiin.  

Ensimmäisessä kysymyksessä tutkittavilta kysyttiin terveyskeskukseen liitty-

viä merkityksiä avoimella kysymyksellä. Vastaajia pyydettiin kuvailemaan va-

paasti jatkamalla lauseita: 1) Terveyskeskus on kuin… 2) Terveyskeskus on luo-

tettava, koska... 3) Terveyskeskus on epäluotettava, koska... 4) Toivoin, että ter-

veyskeskus olisi…  

Monivalintakysymyksessä tiedonantajille esitettiin seitsemän eri väittämää 

kysymällä: ”Kuinka paljon seuraavat väittämät pitävät omalla kohdallanne paik-

kaansa? Väittämät oli sijoitettu viisiportaiselle Likert-asteikolle (1=täysin – 5=ei 

ollenkaan samaa mieltä). Väittämät olivat seuraavat: 1.) Olen tyytyväinen ter-

veyskeskuksen palveluihin, 2.) Sairastuttuani käännyn terveyskeskuksen puoleen, 

3.) Minulla on terveyskeskuksesta hyviä kokemuksia, 4.) Uskon, että terveys-

keskuksessa sairauteni osataan hoitaa, 5.) Suhtaudun terveyskeskukseen myöntei-

sesti, 6.) Terveyskeskuksen palvelut ovat parantuneet ja 7.) Toivon, että terveys-

keskus on käytettävissä myös tulevaisuudessa. Kyselylomake tässä tutkimuksessa 

käytettyjen tutkimuskysymysten osalta on liitteenä (liite 2).  
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4.2 Aineistojen analyysi 

Empiiristen aineistojen analyysi- ja tulkintaprosessi ajoittuu vuosille 2011–2013 

siten, että ensimmäinen osa kerättiin vuona 2011, toisen osa vuona 2012 ja kol-

mannessa osassa aineiston keruu ajoittui vuodelle 2013. Hermeneuttisen analyy-

sin vaiheet ja tutkijan analyysiprosessin valinnat on kuvattu aineiston keruun 

rinnalla (kuvio 7.) ja se tapahtui käytännössä väljästi aineistojen limittäisessä 

analyysissä koko tutkimusprosessin ajan. Analyysiprosessi eteni vaiheittain tut-

kimusaineistoista toiseen esiymmärryksestä, analyysin ja synteesin vuoropuhelus-

ta yksityiskohtaisempaan tarkasteluun ja lopulta tutkimustulosten kokoavaan 

synteesiin. Esiymmärrystä jäsenneltiin syventymällä aineistoon, joka johti teorian 

ja empirian välisen ryhmittelyyn ja järjestämiseen asiakkaan näkökulmasta ter-

veyskeskuksen kulttuurisia merkityksiä kuvaaviksi malleiksi.  

Tutkimuksen aineistot analysoitiin empiirisen osan ensimmäisessä vaiheessa 

induktiivisella tekstin- ja sisällönanalyysillä kulttuuristen merkitysten esiin saat-

tamiseksi. Toisessa vaiheessa käytettiin deduktiivista tekstin- ja sisällönanalyysiä. 

Kolmannessa vaiheessa haastatteluaineistot kerättiin lomakehaastatteluna ja ana-

lysoitiin tilastollisilla perusmenetelmillä sekä osin sisällön- ja tekstianalyysin 

menetelmiä käyttäen.  

Tutkimuksen empiirisen osan ensimmäisessä sekä toisessa vaiheessa, sano-

malehtidokumenttiaineiston sekä virtuaaliantropologisen aineiston analysoinnissa 

käytettiin laadullista sisällön- ja tekstinanalyysiä. Myös empiirisen osan kolman-

nessa vaiheessa, kohorttiaineiston metaforien analyysissä sovellettiin laadullista 

sisällön- ja tekstianalyysiä. Määrällisiä aineiston analyysimenetelmiä eli tilastolli-

sia perusmenetelmiä käytettiin osittain tutkimuksen empiirisen osan kolmannessa 

vaiheessa.  

Analyysiä ohjasi analyysiprosessin kaikissa vaiheissa tutkimuksen tieteenfi-

losofinen tausta fenomenologis-hermeneuttisesta tutkimusotteesta sekä teoreetti-

sen viitekehyksen taustateoria terveyspalveluiden asiakkuudesta, kulttuurimallista, 

new public service -teoriasta sekä reifikaatiosta. Asiakasta tarkasteltiin terveys-

palveluiden käyttäjänä. Terveyskeskus ymmärrettiin reifikaation kohteeksi, joka 

heijasti erilaisia merkityksiä ja käsityksiä. Kulttuurimallien muodostamisessa 

sovellettiin teoriaa organisaatiokulttuurin teoriasta (Smircich 1983, Schein 1985, 

Hofstede 2001), jonka mukaan terveyskeskuksen ymmärrettiin pitävän sisällään 

asiakkaan näkökulmasta jaettuja eksplisiittisen, arvopohjaisen ja implisiittisen 

ulottuuden merkityksiä.  
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Kuvio 7. Empiiristen aineistojen analyysi- ja tulkintaprosessi. 

Kaikista aineistoista etsittiin limittäin terveyskeskukseen liittyviä eksplisiittisiä eli 

näkyviä merkityksiä, joiksi organisaatiokulttuurin teoriaa (Schein 1985) soveltaen 

luokiteltiin kolmitasoisesti. Terveyskeskukseen liittyvät kaikkein näkyvimmät 

merkitykset, esimerkiksi tilaan, ympäristöön, lakeihin tai normeihin liittyvät mer-

kitykset asiakkaan näkökulmasta. Arvopohjaisen kulttuuriset merkitykset luokitel-

tiin terveyskeskuksen toimintafilosofiaan liittyvien olettamusten ja käsitysten 

pohjalta, esimerkiksi miten terveyskeskuksen oletettiin toimivan. Tutkimuksessa 

ei kuitenkaan pyritty löytämään selkeästi arvoja kuvaavia merkityksiä, vaan väl-

jemmin arvioihin liittyviä kulttuurisia merkityksiä, jotka sijoittuvat pikemminkin 

näkyvien ja piilotettujen merkitysten rajapintaan. Implisiittiset merkitykset luoki-

teltiin kulttuurin syvimmiksi ja näkymättömiksi, piilotetuiksi merkityksiksi, esi-

merkiksi terveyskeskukseen heijastuvaan ajattelutapaan ja vuorovaikutukseen 

liittyviksi merkityksiksi asiakkaan näkökulmasta.  

Jokaisessa analyysin tuloksena muodostetussa mallissa on tasapainoisesti yh-

distetty eri menetelmillä saatuja tuloksia (Flick 2002, Denzin 2010, Fielding 2012) 

ja niistä on esitetty alkuperäisilmauksia ja tilastollisia muuttujia, joista aineistope-

räisyys on jäljitettävissä. Tutkimuksen määrällinen aineisto tukee laadullisesti 

toteutettua analyysiä antaen tunnuslukuja kunkin mallin merkitysmaailmoista.  
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4.2.1 Kvalitatiivinen analyysi 

Tutkimuksen aineistot analysoitiin empiirisen osan ensimmäisessä osassa kvalita-

tiivisesti induktiivisella ja toisessa deduktiivisella tekstin- ja sisällönanalyysillä 

kulttuuristen merkitys muodostamiseksi. Tässä tutkimuksessa sisällönanalyysillä 

tarkoitetaan laadullista sisällönanalyysiä (Polit & Beck 2006) ja tekstianalyysillä 

tekstin laadullista tulkintaa (Suhonen 2007, Suhonen ym. 2008). Aineiston ana-

lyysiprosessi kuvataan sisällön- ja tekstinanalyysissä vaiheittaiseksi (Polit & Beck 

2006, Suhonen 2007, Suhonen ym. 2008), mutta todellisuudessa eri vaiheet limit-

tyivät päällekkäisiksi koko tutkimusprosessin ajan. Tutkimuksen analyysin pro-

sessissa tutkija käsittelee aineistoa siihen yhä uudelleen palaten ja aineiston luo-

kittelu tapahtuu jatkuvalla edestakaisella aineistoon syventymisellä. (Patton 1990, 

Polit & Beck 2006.)  

Tutkimusprosessi eteni aineiston keruusta analyysiin ja tulkintaan. Aineiston 

lukeminen tutkimuksen empiirisen osan ensimmäisessä vaiheessa ei ole tapahtu-

nut täysin ilman ennakkokäsityksiä, koska luentaan ovat objektiivisesta otteesta 

huolimatta saattaneet vaikuttaa tutkijan terveydenhuollon asiantuntijuus sekä 

koulutus- ja työhistoriatausta. Tutkimusongelma ja teoreettinen viitekehys sovel-

letusta kulttuurin teoriasta muodostivat tutkimuksen tulosten luokittelupohjan. 

Tutkimustulokset muodostuivat aineistolähtöisesti ja ne on esitetty tutkimuksen 

viitekehyksen kulttuurimallia soveltaen.  

Aineiston sisällön- ja tekstianalyysi eteni vaiheittain kuvailevasta vaiheesta 

valikoivaan ja edelleen tarkentuvaan vaiheeseen. Jo lehtidokumenttien selaaminen 

ja niiden valikoitumisvaiheessa tapahtunut esitutustuminen antoi yleiskuvan tut-

kimusilmiöstä. Aineistosta hahmottui organisaatiokulttuurin teoriaa soveltaen 

kulttuurisia jakautuvia merkityksiä, jotka osaltaan jäsensivät tutkimusaineistoa jo 

tutkimuksen alkuvaiheessa. Kuvaileva vaihe jäsensi aineiston kokonaiskuvaa 

jatkuvan lukemisen ja tulkinnan tuloksena. Kuvaileva vaihe nosti esiin aineistosta 

analyysiyksikköjä, jotka esiintyvät tutkimustuloksissa aineistosta poimittuina 

alkuperäisilmauksina.  

Aineistoa luettiin läpi useita kertoja ja sen kanssa käytiin vuoropuhelua kult-

tuurimallista, eli aineistosta esiin nousevista kulttuurisista merkityksistä asiakkaan 

ja terveyskeskuksen rajapinnassa. Lisäksi vuoropuhelu kohdentui new public 

service -teoriaan eli asiakkuuden näkökulman tarkasteluun julkisissa perustervey-

denhuoltopalveluissa, sekä reifikaatioajatteluun terveyskeskuksen olemuksesta 

asiakkaiden kulttuuristen merkitysten muodostumisen taustalla. Analyysiyksik-

köinä toimivat yksittäiset sanat. Kulttuurisia merkitysten luokittelurunko muodos-
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tettiin soveltaen Scheinin (1985) organisaatiokulttuuriteoriaa. Analyysiyksiköissä 

yksittäiset käsitteet jaettiin eksplisiittisiin, arvolähtöisiin ja implisiittisiin merki-

tyksiin. Alateemat nimettiin sisältöä kuvaavilla käsitteillä ja luokiteltiin määritel-

tyihin yläkategorioihin. Nämä yläkategoriat nimettiin kulttuurimalleiksi, joita 

muodostui tutkimuksen tuloksena yhteensä neljä.  

Analyysin etenemisestä alkuperäisilmaisujen, alakategorioiden, aineistolle 

esitetyn kysymyksen ja sen kautta yläluokan eli tutkimustuloksina esitettyjen 

kulttuurimallien muodostamisesta on esimerkkinä seuraava kuvio (kuvio 8.). 

Kuviosta käy ilmi aineiston analyysin metodinen eteneminen ja kolmivaiheisesta 

laadullisesta aineistosta nousevien kulttuuristen merkitysten sulautuminen kult-

tuurimalliksi. Esimerkkimallina on tuloksissa esitetty ensimmäinen malli, joka on 

vaivojen sulatusuunimalli. Kolmen muun tutkimuksen tuloksena esitetyn kulttuu-

rimallin muodostuminen on kuvattu liitteissä 3–5. (Liite 3 Matalan kynnyksen 

mallin muodostuminen aineiston analyysin tuloksena, liite 4 Arvauskeskusmallin 

muodostuminen aineiston analyysin tuloksena ja liite 5 Tulevaisuuden odotemal-

lin muodostuminen aineiston analyysin tuloksena.) 

Kohorttiaineiston avoin kysymys analysoitiin sisällön- ja tekstinanalyysin 

menetelmällä, jota tässä tutkimuksessa kutsutaan tarkemmin metaforien analyy-

siksi. Metaforat auttavat ymmärtämään abstrakteja ja jäsentymättömiä asioita 

konkreettisempien tai jäsentyneempien käsitteiden avulla (Glucksberg 1993). 

Kieli on todellisuuden rakentaja ja kielen käyttö sosiaalisena toimintana on yh-

teydessä yhteiskunnallisten ja kulttuuristen prosessien muutoksiin. Metaforatut-

kimuksen tavoite on paljastaa näkökulma ja siihen sisältyvät rajaukset sekä tehdä 

näkyväksi tiettyyn metaforaan liittyvät tausta-ajatukset. (Lakoff & Johnsson 1980, 

Lakoff 1990.) Terveyskeskusta kuvaavien metaforien jakautuminen aineistossa ja 

analyysiprosessin tuloksena niiden sijoittuminen kulttuurimalleihin aineistolle 

esitettyjen kysymysten perusteella on kuvattu liitteessä kuusi (Liite 6 Terveys-

keskusta kuvaavien metaforien jakautuminen kohorttiaineistossa).  

Aineiston sisällön- ja tekstianalyysillä tapahtunut tematisointi, kategoriointi 

ja ”mallintaminen” olivat tutkimuksen haasteellisimpia vaiheita. Kuitenkin ter-

veyskeskukseen liittyvät kulttuuriset merkitykset asiakkaan näkökulmasta ym-

märrettiin muodostuvan käsityksistä, kokemuksista, olettamuksista ja luuloista, 

jotka olivat yhteen kietoutuneita ja päällekkäisiä. Tämän vuoksi myös tutkimustu-

lokset ovat rakentuneet osin limittäin, koska näiden erottaminen omikseen olisi 

rikkonut tavoitteen kuvata kulttuurimallein nimenomaan asiakkaan ääntä kulttuu-

risten merkitysten ilmentäjinä. 



 

 

68 

K
u

v
io

 8
. 
V

a
iv

o
je

n
 s

u
la

tu
s

u
u

n
im

a
ll
in

 m
u

o
d

o
s

tu
m

in
e
n

 a
in

e
is

to
n

 a
n

a
ly

y
s

in
 t

u
lo

k
s

e
n

a
. 

 

PÄ
Ä

L
U

O
K

K
A

 
Y

L
Ä

L
U

O
K

K
A

, 
(K

U
L

T
T

U
U

R
IM

A
L

L
I)

 
 

A
IN

E
IS

T
O

L
L

E
 E

SI
T

E
T

T
Y

 
K

Y
SY

M
Y

S 
 

M
ik

ä 
or

ga
ni

sa
at

io
 

te
rv

ey
sk

es
ku

s o
n?

 

A
L

A
K

A
T

E
G

O
R

IA
 

A
L

K
U

PE
R

Ä
IS

E
T

 IL
M

A
U

K
SE

T
 

 
 

 
  

 
M

ik
ä?

 
M

ite
n 

te
rv

ey
sk

es
ku

ks
en

 
to

im
in

ta
 k

äs
ite

tä
än

 n
äk

yv
is

sä
 

ja
 ju

lk
is

is
sa

 m
er

ki
ty

ks
is

sä
 

as
ia

kk
aa

n 
nä

kö
ku

lm
as

ta
? 

 

   
 

H
en

ki
lö

st
öi

nk
ar

na
at

io
  

Sa
no

m
al

eh
tid

ok
um

en
tit

: 
”E

ne
m

m
än

 o
pe

ra
tii

vi
st

a 
to

im
in

ta
a 

te
rv

ey
sk

es
ku

ks
iin

. E
ne

m
m

än
 lä

äk
är

ei
tä

. 
3.

3.
19

72
.”

 
Vi

rtu
aa

lia
nt

ro
po

lo
gi

ne
n 

ai
ne

ist
o:

 
”K

ot
iin

 si
el

tä
 la

ite
ta

an
, v

ai
kk

a 
ol

is
it 

ku
in

ka
 

ku
ol

em
an

 p
or

til
la

. 9
.6

.2
01

2”
 

Ko
ho

rtt
ia

in
ei

sto
: 

H
oi

ta
ja

t p
yr

ki
vä

t e
st

äm
ää

n 
ho

ito
on

 tu
lo

n 
Te

hd
ää

n 
ty

öt
ä 

ilm
an

 v
oi

to
nt

av
oi

tte
lu

a 

  
T

er
ve

ys
ke

sk
uk

se
en

 
lii

tt
yv

ät
 k

ul
tt

uu
ri

se
t 

m
er

ki
ty

ks
et

 a
si

ak
ka

an
 

nä
kö

ku
lm

as
ta

 

  
V

A
IV

O
JE

N
 

SU
L

A
T

U
SU

U
N

IM
A

L
L

I 
 

 
 

M
ite

n?
 

M
ite

n 
te

rv
ey

sk
es

ku
s 

kä
si

te
tä

än
 a

rv
oj

en
 ja

 
ol

et
ta

m
us

te
n 

m
er

ki
ty

ks
is

sä
 

as
ia

kk
aa

n 
nä

kö
ku

lm
as

ta
?  

  
   

M
ik

si
? 

M
ite

n 
te

rv
ey

sk
es

ku
s 

kä
si

te
tä

än
 p

iil
ot

et
tu

is
sa

 ta
i 

ju
lk

ila
us

m
at

to
m

is
sa

 
m

er
ki

ty
ks

is
sä

 a
si

ak
ka

an
 

nä
kö

ku
lm

as
ta

? 

 
 

R
is

tir
iit

ai
ne

n 
te

rv
ey

de
nh

oi
to

pa
ik

ka
 

        
A

si
ak

as
ak

tii
vi

su
us

 
 

Sa
no

m
al

eh
tid

ok
um

en
tit

 
Te

rv
ey

sk
es

ku
s-

kä
si

te
 y

m
m

är
re

tä
än

 u
se

in
 h

yv
in

 
vä

är
in

, a
ja

te
lla

an
, e

ttä
 se

 o
n 

tie
tty

 ra
ke

nn
us

, 
jo

ss
a 

ja
et

aa
n 

te
rv

ey
de

nh
uo

llo
n 

pa
lv

el
ui

ta
. 

17
.3

.1
97

2 
Vi

rtu
aa

lia
nt

ro
po

lo
gi

ne
n 

ai
ne

ist
o 

”K
un

na
lli

se
n 

pe
ru

st
er

ve
yd

en
ho

id
on

 k
ur

ju
us

 
ko

ro
st

uu
, k

un
 si

tä
 v

er
ta

a 
ty

öt
er

ve
ys

hu
ol

to
on

. 
11

.1
1.

20
12

 
”M

ite
n 

te
rv

ey
sk

es
ku

s a
ih

eu
tta

a 
ku

ol
em

ia
, e

ik
ö 

se
 o

le
 k

iv
in

en
 ra

ke
nn

us
. 2

.6
.2

01
2”

 
Ko

ho
rtt

i 
M

in
ik

ok
oi

ne
n 

pe
ru

sm
al

lin
 sa

ir
aa

la
 

H
oi

to
la

 
Pa

la
ne

n 
hy

vi
nv

oi
nt

iy
ht

ei
sk

un
ta

a 
 

Sa
no

m
al

eh
tid

ok
um

en
tit

 
Vu

os
is

ad
an

 tä
rk

ei
nt

ä 
uu

di
stu

st
a 

le
im

aa
 

hä
tik

öi
ty

 p
ää

tö
s. 

19
.3

.1
97

2.
 

Vi
rtu

aa
lia

nt
ro

po
lo

gi
ne

n 
ai

ne
ist

o:
 

"N
yk

ya
ik

an
a 

on
 o

sa
tta

va
 v

aa
tia

 h
oi

to
a,

 jo
s s

itä
 

tu
nt

ee
 ta

rv
its

ev
an

sa
. 1

3.
6.

20
12

 
”E

i t
er

ve
ys

ke
sk

us
ta

 v
oi

 k
ai

ke
st

a 
sy

yt
tä

ä.
 

15
.7

.2
01

2.
” 

Ko
ho

rtt
ia

in
ei

sto
 

Tu
rh

au
tta

va
 la

ito
s 

Va
iv

oj
en

 su
la

tu
su

un
i 

Ek
sp

lis
ii�

ne
n 

ul
o�

uv
uu

s 

Im
pl

isi
i�

ne
n 

ul
o�

uv
uu

s 



 

 69

4.2.2 Kvantitatiivinen analyysi 

Tutkimuksen empiirisen osan kolmannessa vaiheessa metaforien analyysin lisäksi 

käytettiin monivalintakysymyksen analyysissa kvantitatiivisia tilastollisia perus-

menetelmiä. Tässä tutkimuksessa tilastollisten menetelmien analyysimenetelmän 

tavoitteena oli ymmärtää tutkimuskohdetta mahdollisimman monipuolisesti, eikä 

niinkään kuvata muuttujien tai tunnuslukujen frekvenssejä (Heikkilä 2010).  

Tilastollisessa aineiston analyysissä perusmenetelmiä olivat viisiportainen vä-

limatka-asteikko (Likert-asteikko), jossa väittämien ääripäät edustavat mielipitei-

den ääripäitä (Metsämuuronen 2009, Heikkilä 2010, Polit & Beck 2013). Likert-

asteikollista mittaria käytetään erityisesti kyselyissä, joissa mitataan vastaajien 

itse arvioimia asenne-, motivaatio- sekä muita tekijöitä. (Metsämuuronen 2009, 

Polit & Beck 2013.)  

Valmista mittaria terveyskeskukseen liittyvien kulttuuristen merkitysten sel-

vittämiseksi asiakkuuden näkökulmasta ei aiemmissa tutkimuksissa ole tiettävästi 

esitetty, joten tutkimuskysymykset rakennettiin aiemmat tutkimustiedon ja ilmiön 

esiymmärryksen pohjalta. Kysymysten laadinnassa tavoitteena oli löytää sellaiset 

muuttujat, jotka kuvaavat mahdollisimman hyvin terveyskeskukseen liittyviä 

uskomuksia ja käsityksiä asiakkaan näkökulmasta. 

Tutkimusaineisto kuvataan tunnuslukujen (keskiluvut, frekvenssiluvut) avulla 

(Polit & Beck 2013). Tutkimusaineisto analysoitiin myös ristiintaulukoimalla 

muuttujia keskenään eli eri käsityksiä, uskomuksia ja olettamuksia terveyskes-

kuksesta. Ristiintaulukoinnin avulla selvitettiin myös muuttujien välisiä yhteyksiä 

sekä riippumattomuustestin testisuureen arvo (Pearson’s chi-squared test) (Heik-

kilä 2010, Polit & Beck 2013). Tilastollisilla jakaumilla osoitettiin ryhmien väli-

siä eroja sekä keskiarvojen erojen merkitsevyys välimatka-asteikollisissa muuttu-

jissa.  

Muuttujia tässä olivat terveyskeskukseen liittyvä tyytyväisyys, luottamus, 

kokemukset, uskomukset, suhtautuminen, käsitys palveluiden parantumisesta ja 

toiveet terveyskeskuksen tulevaisuudesta, ja niitä analysoimalla on saatu tilastol-

lista tietoa terveyskeskukseen liittyvistä kulttuurisista merkityksistä.  
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5 Terveyskeskukseen liittyvät näkyvät ja 
piilotetut kulttuuriset merkitykset asiakkaan 
näkökulmasta kulttuurimalleina 

Tutkimustulokset esitetään tämän pääluvun alla kulttuurimalleina, jotka kuvaavat 

aineistosta esiin nousseita terveyskeskukseen liittyviä kulttuurisia merkityksiä 

asiakkaan näkökulmasta.  

Kulttuurimalleja muodostui neljä, jotka jakautuvat terveyskeskuksen organi-

saatiotasoon, palvelutasoon, uskomuksiin ja tulevaisuuden odotuksiin liittyviin 

merkityksiin. Lisäksi kukin malli jakautuu kolmitasoisiin kulttuurisiin merkityk-

siin, joita ovat eksplisiittiset eli näkyvät merkitykset, arvopohjaiset merkitykset 

sekä implisiittiset eli piilotetut merkitykset. Aineiston analyysin tuloksena mallit 

on nimetty vaivojen sulatusuunimalliksi, matalan kynnyksen malliksi, arvauskes-

kusmalliksi sekä tulevaisuuden odotemalliksi. Kustakin mallista on muodostettu 

kuvio (kuviot 8.–11.), jotka kuvaavat asiakkaan ja terveyskeskuksen kohtaamisen 

rajapinnassa ilmeneviä näkyviä ja piilotettuja kulttuurisia merkityksiä.  

5.1 Vaivojen sulatusuunimalli - Terveyskeskuksen 
organisaatiotasoon liittyvät kulttuuriset merkitykset 

Vaivojen sulatusuunimalli muodostui terveyskeskuksen asiakkaan ja terveyskes-

kuksen organisaatiotason rajapinnassa ilmenevien näkyvien ja piilotettujen merki-

tysten pohjalta. Terveyskeskukseen liittyvät kulttuuriset merkitykset organisaatio-

tason tarkastelussa jakautuivat asiakkaan aktiivisuuden ja organisaation toiminnan 

roolien ristiriitaisuuden rajapintaan. 

Terveyskeskuksen toimintakulttuurissa organisaatiotasolla korostuu henkilös-

töinkarnaatio eli henkilöstökeskeisyys, joka nousi vaivojen sulatusuunimallissa 

näkyvimmäksi kulttuurisia merkityksiä kuvaavaksi teemaksi. Piilotettuna merki-

tyksenä näyttäytyi asiakasaktiivisuus, joka kuvasti terveyskeskuksen toimintakult-

tuurin mielikuvaa asiakkaan näkökulmasta. Osin terveyskeskuksen asiakkaan 

oman aktiivisuuden ja toisaalta terveyskeskuksessa toimivan hoitohenkilöstön 

roolit aktiivisena toimijana kuvattiin jakautuneina ja ristiriitaisina, joten henkilös-

töinkarnaation ja asiakkuuden roolien ristiriitaisuus näyttäytyi mallissa arvoja 

kuvastavana merkityksenä asiakkaan näkökulmasta. Vaivojen sulatusuunimallin 

keskeiset kulttuuriset merkitykset asiakkaan näkökulmasta on tiivistetty seuraa-

vassa kuviossa (kuvio 9.).  
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Kuvio 9. Vaivojen sulatusuunimalli. 

Vaivojen sulatusuunimallin merkityskokonaisuuksia tarkastellaan yksityiskohtai-

semmin seuraavissa alaluvuissa, jotka ovat henkilöstöinkarnaatio terveyskeskuk-

sen ruumiillistumana, ristiriitaisuus hoitopaikkana ja asiakasaktiivisuuden koros-

tuminen. 

5.1.1 Henkilöstöinkarnaatio terveyskeskuksen ruumiillistumana 

Miten terveyskeskuksen toiminta käsitetään näkyvissä merkityksissä asiakkaan 

näkökulmasta? Jo terveyskeskuksen alkuvaiheessa eli vuoden 1972 kansan-

terveyslain voimaan astumisen jälkeen käsitykset terveyskeskuksesta muodostui-

vat terveyskeskuksessa työskentelevän hoitohenkilöstön kautta, koska terveys-

keskus edusti sekä käsite- että organisaatiotasolla uutta perusterveydenhuollon 

toimintaa. Hoitohenkilöstö toimi terveyskeskuksen näkyvänä ja helposti määritel-

tävänä tekijänä ja se toi terveyskeskuksen konkreettiseksi ja helpommin hahmo-

tettavaksi juuri hoitohenkilökunnan toiminnan kautta. Terveyskeskuksessa työs-

kentelevä hoitohenkilökunta vaikutti terveyskeskukseen liittyvien kulttuuristen 

merkitysten muodostumiseen erityisesti toimintakulttuurin kautta. Terveyskes-

kuksen liittyvät kulttuuriset merkitykset peilautuivat terveyspalveluiden näkyvillä 

tasolla henkilöstöön. Henkilöstöinkarnaatio muodostui sekä henkilöstön ruumiil-

listuman että henkilöstökeskeisyyden kautta.  

Kansanterveyslaki muutti terveyskeskuksissa työskentelevän henkilökunnan 

roolia, mutta ei välttämättä vaikuttanut heidän toimenkuvaansa. Uudet henkilös-
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tönimikkeet, esimerkiksi terveyssisar-nimikkeen muuttuminen terveydenhoitajak-

si vahvistivat toisaalta asiakkaiden käsityksiä terveyskeskuksen toiminnan uudis-

tumisesta. Kunnanlääkäristä käytettiin lakiuudistuksen jälkeen nimikettä terveys-

keskuslääkäri. Sairaanhoitaja ja terveyskeskuslääkäri olivat niitä henkilöitä, jotka 

edustivat uutta terveyskeskusta ja sen toimintaa. Henkilöstön rooli terveyskeskuk-

sen organisaation ja toiminnan määrittäjänä vahvisti terveyskeskuksen organisaa-

tiotasoon kiinnittyviä kulttuurisia merkityksiä asiakkaan näkökulmasta henkilös-

töinkarnaation kautta.  

Terveyskeskukseen liittyvät kulttuuriset merkitykset toivat esiin terveyskes-

kuksen henkilökunnan toimintakulttuurin muutoksen. Uusi terveyskeskus tarkoitti 

terveyspalveluiden sijoittumista fyysisesti terveyskeskukseen, vaikka aiemmin 

terveyssisaret tai kunnanlääkärit olivat tulleet tyypillisesti lähelle asiakkaita esi-

merkiksi heidän kotiinsa sairaudenhoitoa varten. Terveyskeskuksen syntyminen 

kansanterveyslain myötä tarkoitti uutta aikakautta perusterveydenhuoltopalvelui-

den toimintakulttuurissa ja se heijastui ensisijaisesti terveyskeskuksen asiakkai-

siin. Terveyskeskuksen uudenlainen toimintakulttuuri ohjasi organisaation toimin-

taa aiempaa vahvemmin keskittyneeseen perusterveydenhuollon palvelutuotan-

toon ja aiemmasta toimintamallista poiketen toisaalta kauemmas asiakasta. 

”Kansanterveyslain voimaan tulessa terveydenhoitajien virkoihin siirtyneet 

terveyssisaret ja kätilöt muodostavat tällä hetkellä terveyskeskuksen toimin-

nallisen rungon. Terveyskeskustyyppisessä organisaatiossa terveydenhoitajat 

pitäisi säilyttää liikkuvina, joustavina ja lähellä väestöä.” (Sanomalehti Ka-

leva huhtikuun 13. pnä 1972.) 

Terveyskeskuksen toiminnasta muodostettiin käsityksiä terveyskeskuksen alku-

vaiheissa hoitohenkilöstön lisäksi myös terveyspalveluiden asiakaskustannusten 

kautta. Terveyskeskuksen organisaatiotason ilmiöistä henkilöstöinkarnaation li-

säksi nivoutuivat asiakkailta perittäviin vastaanottomaksuihin. Toimintakulttuu-

riin liittyvä maksujen periminen heijastui organisaatiotasoon liittyvien kulttuuris-

ten merkitysten muodostumiseen: Toisaalta asiakasmaksut vahvisti käsitystä siitä, 

että julkiset terveyspalvelut terveyskeskuksessa eivät ole asiakkaille maksuttomia, 

vaikka myös tämänsuuntaisia odotuksia oli terveyskeskuksen organisaatiotason 

odotuksissa asiakkaan näkökulmasta tuotu esille.  

Selkeästi jo ennalta muodostettu mielikuva lähes maksuttomista tai jopa il-

maisista terveyskeskuspalveluista ei käynyt kansanterveyslain myötä toteen, joten 

vuoropuhelua asiakasmaksuista terveyskeskuksen vastaanottokäynneillä käytiin 

aktiivisesti. Terveyspalveluiden hinnoista kirjoittelut sanomalehdissä kuvastivat 
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terveyskeskusten toimintakulttuurin esiin tuomista sekä osaltaan myös terveys-

keskuksen tavoitteellista tasavertaisuutta asiakkaiden näkökulmasta juuri asia-

kasmaksuista käydyn keskustelun kautta.  

”Lääkärin antamasta hoidosta terveyskeskuksessa peritään potilaalta käyn-

nillä 3 markkaa. Jos lääkäri käy potilaan luona, on maksu 12 markkaa. Jos 

terveyskeskus antaa potilaalle lääkärintodistuksen, ei erillistä maksua peritä 

lainkaan. Maksuttomia ovat niin ikään terveyskeskuksesta puhelimitse anne-

tut hoito-ohjeet ja lääkemääräysten uusiminen. Terveyskeskuksen puitteissa 

tapahtuvasta sairaankuljetuksesta peritään potilaalta 2,50 markkaa”. (Sa-

nomalehti Kaleva huhtikuun 3. pnä 1972.) 

Terveyskeskukseen liitettiin erilaisia merkityksiä sen alkuvaiheessa organisaation 

toiminnan tasolla. Keskeisiksi tekijöiksi paremmasta terveyskeskustoiminnasta 

ymmärrettiin palveluiden monipuolistuminen, yhteistyön vahvistuminen muiden 

terveyspalveluiden organisaatioiden kanssa sekä terveyspalveluhenkilökunnan 

määrän kasvu. Odotukset kulminoituivat usein terveyskeskuksen hoitohenkilös-

töön. 

Asiakkuuden näkökulmasta terveyskeskukseen toimintaan odotettiin sen al-

kuvaiheessa enemmän operatiivisia toimenpiteitä. Toivottiin, että terveyskeskuk-

sessa hoidettaisiin leikkauksia tai muita lääketieteellisiä operatiivisia toimenpitei-

tä. Terveyskeskuksen haluttiin nähdä monipuolisena terveyspalveluita tuottavana 

organisaationa.  

Terveyskeskuksen asiakkaat käsittivät tavoiteltaviksi ja aktiivisiksi yhteistyö-

kumppaneiksi muun muassa paikallissairaalat sekä muiden kuntien terveyden-

huoltopalvelut. Toisaalta terveyskeskuksen terveyspalveluiden monipuolistumi-

sessa korostettiin erityisesti lääkäreiden määrän kasvua. Terveyskeskus haluttiin 

nähdä paikkana, missä terveyskeskuslääkäreitä olisi riittävästi kaikkia asiakkaita 

varten. Yhtenä merkittävänä henkilöstökeskeisenä näkökulmana tuotiin esiin 

lääkärin ja asiakkaan välinen kohtaaminen ja siinä vaikuttavat asenteet. Henkilös-

tön merkitystä organisaatiotason toimijoina kuvailtiin muun muassa seuraavista 

näkökulmista: 

”Enemmän operatiivista toimintaa terveyskeskuksiin. Enemmän yhteistyötä 

paikallissairaalan ja avoterveydenhuollon välille kunnissa. Enemmän lääkä-

reitä.” (Sanomalehti Kaleva maaliskuun 3. pnä 1973.) 
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”Toistaiseksi on aivan liian vähän kiinnitetty huomiota potilas lääkärisuhteen 

aikana vallitsevien asenteiden terveyspoliittiseen merkitykseen. (Sanomalehti 

Kaleva huhtikuun 25. pnä 1977.) 

Internetin keskustelupalstoilla terveyskeskuksen asiakkuuteen liittyvät kulttuuri-

set merkitykset heijastuvat niin ikään henkilöstöinkarnaation kautta. Terveyskes-

kukseen liittyviä merkityksiä kuvailtiin asiakkaan ja henkilöstön välisen kohtaa-

misen kautta ja sen muodostaneet tulkinnat siirtyivät terveyskeskuksen määritte-

lyyn. Terveyskeskuksen henkilökunta reifikoitui asiakkaan näkökulmasta vahvasti 

niihin merkityksiin, jota terveyskeskuksen organisaatiotason kulttuuriset merki-

tykset heijastivat. Hoitohenkilöstön toiminta miellettiin organisaation toiminta-

malliksi. Terveyskeskuksen henkilökuntaan suhtauduttiin sekä myönteisesti että 

negatiivisesti. Merkitykset rakentuivat vahvimmin negatiivisten hoitohenkilöstön 

ja asiakkaan kohtaamisen peilipinnoissa, jolloin myönteiset mahdolliset koke-

mukset käsitettiin jäävän kielteisten varjoon.  

”Terveyskeskuksen hyvät ja ahkerat tehotyöntekijät jäävätkin huonojen var-

joon.” (Internetkeskustelu 26.8.2012.) 

Terveyskeskuksen henkilökunta vaikutti sekä myönteisiin että kielteisiin merki-

tyksiin terveyskeskuksen asiakkuudesta. Terveyskeskuksen asiakkaan kohtaami-

nen korostui internetin keskustelupalstoilla ja terveyskeskuksesta käytettiin sub-

jektiivisia ilmauksia, joka korosti sen kietoutumista henkilöstöinkarnaation keski-

öön. Asiakkuuden kokemukseen vaikutti käsitys henkilöstön suhtautumisesta 

terveyskeskusasiakkuuteen. Henkilöstön vuorovaikutteinen kohtaaminen asiak-

kaan kanssa määritteli kulttuurisia merkityksiä. Organisaatiotasoon kiinnittyvät 

merkitykset kiinnittyivät käsityksiin hoitohenkilökunnan asenteista terveyskes-

kuksen asiakkaiden kohtaamisessa.  

”Kotiin sieltä laitetaan, vaikka olisit kuinka kuoleman porteilla.” (Internet-

keskustelu 9.6.2012.)  

”Hoitajat pyrkivät estämään hoitoon tulon.” (Kohorttiaineisto, 2013.) 

Terveyskeskuksen henkilöstöön kulminoituvat kulttuuriset merkitykset heijastui-

vat myös käsityksiin terveyskeskuksessa työskentelevän hoitohenkilökunnan 

työorientaation kautta. Kulttuuristen merkitysten näkökulmasta esiin nousi hoito-

henkilökunnan toiminnan pyyteettömyys ja voiton tavoittelemattomuus. Se koros-

ti osaltaan käsitystä terveyskeskuksessa työskentelevän hoitohenkilökunnan kut-

sumuksesta hoitaa ja halusta työskennellä asiakkaiden parhaaksi, mikä oli kansan-
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terveyslain perusajatus. Terveyskeskuksen organisaatiotasoon liittyvät kulttuuriset 

merkitykset muodostuivat organisaation perusajatuksen pohjalle. Selkeästi esi-

merkiksi terveyskeskuksen voitontavoittelemattomuus vaikutti terveyskeskuksen 

asiakkaan näkökulmasta muodostuneisiin kulttuurisiin merkityksiin myönteisesti.  

”Tehdään työtä ilman voitontavoittelua.” (Kohorttiaineisto, 2013.)  

”Henkilöstö epäystävällistä ja välinpitämätöntä.” (Kohorttiaineisto, 2013.) 

”Henkilöstö yrittää parhaansa kiireestä huolimatta.” (Kohorttiaineisto, 2013.) 

Kulttuurisia merkityksiä kuvaavissa metaforissa terveyskeskuksen kulttuuriset 

merkitykset heijastuivat erilaisista mielikuvista, joita liitettiin terveyskeskuksen 

henkilökuntaan. Yhtenä merkittävänä seikkana terveyskeskuksen toiminnassa 

pidettiin lääkäreiden ulkomaalaistaustaisuutta ja suurta vaihtuvuutta yleensä. 

Henkilöstöinkarnaation yhtenä vahvana kulttuurisena merkityksenä näyttäytyikin 

hoitavien lääkäreiden kansalaisuus. Selkeästi ulkomaalaistaustaisuus liitettiin 

terveyskeskuksen toiminnan laatuun ja hoitohenkilökunnan osaamisen kvalifikaa-

tioon. 

”Siellä ei ole päteviä lääkäreitä.” (Kohorttiaineisto, 2013.) 

”Lääkärit vaihtuvat, ulkomaalaisia.” (Kohorttiaineisto, 2013.) 

Terveyskeskuksen eräänä ominaisuutena pidettiin toisaalta myönteisiä mielikuvia 

henkilöstöstä. Neljännes (liite 6 Terveyskeskusta kuvaavien metaforien jakautu-

minen kohorttiaineistossa) kyselylomakkeella vastanneista tiedonantajista piti 

terveyskeskuksen henkilökuntaa ammattitaitoisena.  

5.1.2 Ristiriitaisuus hoitopaikkana 

Miten terveyskeskus käsitetään arvojen ja olettamusten merkityksissä asiakkaan 

näkökulmasta? Terveyskeskus käsitteenä oli kansanterveyslain voimaan astuessa 

konventiotasolla määrittelemätön ja se näyttäytyi asiakkuuden näkökulmasta 

muotoaan hakevana organisaationa. Terveyskeskuksen määrittelyä hahmottivat 

käsitteen, toiminnan ja palveluiden tarkastelu ja niistä keskustelu. Julkisella kir-

joittelulla avattiin terveyskeskusta asiakkaan näkökulmasta pyrkimyksenä ym-

märtää, mitä terveyskeskus organisaationa pitää sisällään ja miten suomalainen 

terveydenhuoltojärjestelmä muuttuu terveyskeskuksen myötä.  

Terveyskeskukseen liittyvät arvot ja olettamukset ilmenivät lehtikirjoittelussa 

terveyskeskus-käsitteen määrittelypyrkimyksillä. Käsitetasolla terveyskeskusta 
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pyrittiin avaamaan erilaisin määritelmin. Määrittelyllä haettiin vastausta siihen, 

mitä terveyskeskus asiakkaille tarkoittaa terveydenhoidon näkökulmasta ja miten 

asiakkaita tullaan hoitamaan julkisessa terveydenhuollossa nimenomaan terveys-

keskuksessa. Toisaalta suuria muutoksia terveydenhoitoon ei ajateltu terveyskes-

kuksen myötä tulevan, mutta hoitopaikka oli nyt keskitetysti terveyskeskus.  

Terveyskeskuksen merkitys terveydenhoitopaikkana käsitettiin tärkeäksi ja 

osin aiemman kunnallisten terveyspalveluiden korvaajaksi. Kansanterveyslain 

koettiin selkiyttävän terveyskeskuksen asemaa, sillä siinä määriteltiin yksioikoi-

sesti, että jokaisen kunnan alueelle tuli järjestää oma terveyskeskus. Terveyskes-

kuksen organisaatioon liittyvät arvot ja olettamukset heijastivat alkuvaiheessa 

vielä erilaisia epäselviä merkityksiä, joita toisaalta pyrittiin selkiyttämään terveys-

keskuksen erilaisilla määrittelyillä: 

”Terveyskeskus on termi, jolla korvataan tähänastinen käsite ”kunnallinen 

terveydenhoito”. Itse asiassa terveyskeskusten perustaminen merkitsee ensi 

alkuun vain nimikkeiden muutoksia.” (Sanomalehti Kaleva, maaliskuun 25. 

pnä 1972.) 

”Näyttää siltä, etteivät kaikki kuntalaiset sittenkään ole täysin perillä siitä, 

mitä terveyskeskuksella tarkoitetaan. Sanottakoon tässä, että ainakin nyt 

aluksi jokainen kunta yksin muodostaa terveyskeskuksen ja toiminnat tapah-

tuvat entiseen tapaan ja entinen henkilöstö hoitaa terveydenhoitoon liittyviä 

tehtäviään.” (Sanomalehti Kaleva, maaliskuun 21. pnä 1972.) 

Terveyskeskus haluttiin nähdä ensisijaisesti hyvin organisoituna terveyspalveluita 

asiakkailleen tuottavana terveyspalveluorganisaationa. Ristiriitaisuutta lisäsivät 

organisaatiotason hallinnolliset muodot, jotka olivat asiakkaan näkökulmasta 

epäselviä. Terveyskeskusta nimettiin jopa hallinnalliseksi järjestelmäksi, joka 

viittasi käsitykseen terveyskeskuksesta asiakkaistaan etäällä olevana absurdina 

järjestelmänä.  

Ristiriitaisuus korostui terveyskeskuksen toiminnan määrittämisen haasteena, 

joka kuvastui asiakkaan näkökulmasta osin negatiivisina mielikuvina. Asiakkaan 

silmissä terveyskeskus haluttiin nähdä mieluummin laajana ja monipuolisena 

organisaationa, kuin ainoastaan terveyspalveluita tuottavana rakennuksena, jonka 

palvelusisällöt olivat vielä ilmeisen järjestymättömät. Terveyskeskuksen ydin-

merkitys asiakkaan näkökulmasta vaikutti olevan epäselvä, jonka vuoksi terveys-

keskuksen toiminnan määrittely kuvastui organisaation määrittelyn tärkeäksi 



 

 78

tekijäksi. Asiakkaan mielenkiinto kohdistui voimakkaasti terveyskeskuksen toi-

mintakulttuurin rakentumiseen.  

”Terveyskeskus-käsite ymmärretään hyvin usein väärin, ajatellaan, että se on 

tietty rakennus, jossa jaetaan terveydenhuollon palveluksia. Terveyskeskuk-

sella tarkoitetaan kuitenkin hallinnallista järjestelmää, jonka puitteissa ter-

veydenhuoltoa toteutetaan.” (Sanomalehti Kaleva, maaliskuun 17. pnä 1972.) 

Terveyskeskusta kuvattiin ristiriitaiseksi terveydenhoitopaikaksi myös internetin 

terveyskeskuskeskusteluissa organisaatiotason järjestelmään peilaten. Sitä verrat-

tiin esimerkiksi työterveyshuoltoon, ja se miellettiin usein heikommaksi terveys-

palveluiden toimivuuden näkökulmasta. Toisaalta terveyskeskuksen organisaatio-

tasolle liitettiin merkityksiä, joilla haluttiin korostaa sen vahvuuksia organisaation 

näkökulmasta. Terveyskeskus nähtiin yhtäältä paikkana, jossa erilaiset uskomuk-

set korostuivat. Sitä ei haluttu nähdä pelkästään kasvottomana organisaationa, 

vaan ihmisten työvoimalla toimivana sairaudenhoitoasemana. Ristiriitaisia tunte-

muksia terveyskeskuksesta vaivojen sulatusuunina kuvaavat seuraavat internet-

keskustelut:  

”Kunnallisen perusterveydenhoidon kurjuus korostuu, kun sitä vertaa työter-

veyshuoltoon.” (Internetkeskustelu 2.6.2012.) 

”Miten terveyskeskus aiheuttaa kuolemia, eikö se ole kivinen rakennus”. (In-

ternetkeskustelu 2.6.2012.) 

Terveyskeskus herätti ristiriitaisia tunteita myös siitä näkökulmasta, voiko ter-

veyspalveluiden asiakas sairastuttuaan luottaa terveyskeskukseen. Terveyskeskus 

herätti epäluuloa sairauden hoitamisen suhteen ja lähinnä vastaanottoajan saantia 

lääkärille pidettiin epävarmana. Terveyskeskus haluttiin nähdä äkillisessä sairas-

tapauksessa ensisijaisena hoitopaikkana, mutta mahdollisuus päästä lääkärille 

käsitettiin mutkikkaana.  

”Aikoja ei saa. Mitä tekee ihminen jonka tarvitsee päästä lääkärille?” (Inter-

netkeskustelu 15.9.2012.)  

Terveyskeskuksen ristiriitaisuus terveydenhoitopaikkana heijastui myös organi-

saatiotason merkityksissä erilaisina mielikuvina terveyskeskuksen olemassaolosta. 

Terveyskeskusta verrattiin erilaisiin terveydenhuollolle tyypillisiin hoitoyksiköi-

hin, kuten hoitoloihin tai sairaaloihin. Toisaalta terveyskeskus organisaationa 

reifikoitui luontevasti osaksi yhteiskuntaa ja nimenomaan palaseksi hyvinvoin-

tiyhteiskunnan rakenteita. Sitä verrattiin pienikokoiseen sairaalaan, hoitolaan ja 
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yhdeksi palaseksi hyvinvointiyhteiskunnan rakenteita. Mielikuvat terveyskeskuk-

sen organisaatioon liittyvistä kulttuurisista merkityksistä asiakkaan näkökulmasta 

jakautuivat muun muassa näin:  

”Minikokoinen perusmallin sairaala” (Kohorttiaineisto, 2013.) 

”Hoitola” (Kohorttiaineisto, 2013.) 

”Palanen hyvinvointiyhteiskuntaa.” (Kohorttiaineisto, 2013.) 

Terveyskeskukseen liitettiin arvomerkityksiä myös organisaation toiminnan tasol-

le yleensä. Metaforissa terveyskeskusta verrattiin vaivojen sulatusuunin ohessa 

muun muassa autokorjaamoon tai tavarataloon. Vähäiset resurssit liitettiin ter-

veyskeskuksen organisaation toimintaan ja käsitys alityövoimasta herätti ristirii-

taisia tuntemuksia. Terveyskeskuksen nähtiin merkitsevän julkisen terveydenhuol-

lon yksikköä, mutta joka toisaalta oli tehty joillekin muille kuin työikäisille asiak-

kaille. Esiin tuodut merkitykset asettautuivat ristiriitaisiksi, joissa vastapareina 

olivat muun muassa terveystalo ja toisaalta tavaratalo, ihmisten hoidon palvelu-

piste ja toisaalta byrokraattinen laitos.  

Terveyskeskus ristiriitaisena hoitopaikkana näyttäytyi selvitettäessä tyytyväi-

syyttä terveyskeskuksen palveluihin. Täysin tyytyväisiä oli huomattavan vähän, 

kun taas toisaalta jonkin verran tyytyväisiä oli tyytymättömiä enemmän. Tiedon-

antajista täysin tyytyväisiä terveyskeskuksen palveluihin oli vajaa kymmenennes 

eli alle 10 % vastaajista. Jonkin verran tai paljon terveyskeskuksen palveluihin 

tyytyväisten osuus vastaajista oli vastaavasti yli puolet. Kolmannes oli tyytyväi-

syyttä kysyttäessä selkeästi tyytymättömiä, joista täysin tyytymättömiä kuitenkin 

vain reilu neljä prosenttia vastaajista. Seuraavassa taulukossa (taulukko 5.) on 

kuvattu terveyskeskuksen palveluihin kohdistuvaa tyytyväisyyttä mittaavat ja-

kaumat.  
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Taulukko 5. Tyytyväisyys terveyskeskuksen palveluihin. Vastausten määrä ja jakau-

mat. 

Olen tyytyväinen terveyskeskuksen 

palveluihin 

Vastaajien määrä  

(n) 

Vastausten 

prosenttiosuus (%)  

Vastanneiden 

prosenttiosuus (%) 

Täysin samaa mieltä 240 7,4 8,3 

Paljon samaa mieltä 1012 31,3 33,8 

Jonkin verran samaa mieltä 1249 38,6 41,3 

Vähän samaa mieltä 507 15,7 14,4 

Ei ollenkaan samaa mieltä 144 4,4 2,2 

Vastauksia yhteensä 3152 97,3 100 

Tyhjät 85 2,6  

Kokonaisvastaajamäärä  3237 100  

Ristiriitaisuudesta huolimatta terveyskeskus osoittautui terveydenhoitopaikaksi, 

johon suurin osa asiakkaista ilmoitti olevansa suhteellisen tyytyväinen. Huomat-

tavaa on, että täysin tyytymättömiä terveyskeskuksen asiakkaista oli hyvin pieni 

määrä eli vain kaksi prosenttia tiedonantajista. 

5.1.3 Asiakasaktiivisuuden korostuminen 

Miten terveyskeskus käsitetään piilotetuissa tai julkilausumattomissa merkityksis-

sä asiakkaan näkökulmasta? Asiakasaktiivisuus oli yksi vaivojen sulatusuunimal-

lin kulttuurisia merkityksiä kuvaileva tekijä asiakkaan näkökulmasta. Asiakkuu-

den huomioiminen näyttäytyi kansanterveyslain voimaan astumisen myötä val-

mistelemattomana. Asiakkaan näkökulmasta terveyskeskuksen toiminta huolestut-

ti ja sen nähtiin jääneen tärkeässä terveyskeskusuudistuksessa pinnalliseksi. Ter-

veyskeskuksen organisaation muodostumiseen liittyvästä kirjoittelusta on seuraa-

va esimerkki: 

”Vuosisadan tärkeintä uudistusta leimaa hätiköity päätös.” (Sanomalehti Ka-

leva maaliskuun 19. pnä 1972.) 

Terveyskeskusten suunnittelun alkuvaiheessa on kuitenkin ollut selvää, että asi-

akkaan näkökulmasta terveyskeskuksen tulee sijaita keskeisellä paikalla kunnassa 

ja olla lähellä muita kunnan palveluita. Terveyskeskusten suunnitelmissa se näh-

tiin paikkana, joka tulisi sijoittaa lähellä ihmistä, käytännössä kunnan keskustaan, 

jolloin se olisi mahdollisimman tasavertaisesti tavoitettavissa jokaisen kuntalaisen 

näkökulmasta. 
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”Terveyskeskuksen sijoittamista taksiaseman läheisyyteen puoltaa tontin kes-

keinen sijainti. Esimerkiksi kunnan virastotalo on lähellä ja liikenneyhteydet 

ovat hyvät eri puolille kuntaa.” (Sanomalehti Kaleva maalikuun 19. pnä 

1972.) 

Asiakasaktiivisuuteen liittyen käytiin pohdintaa siitä, onko kaikilla ihmisillä tasa-

vertainen asema terveyspalveluiden käyttäjinä. Tämä teema nousi esille esimer-

kiksi vuonna 1977 käydyissä keskustelussa. Kansanterveyslain velvoite yhdenver-

taisista terveyspalveluista tiedostettiin, mutta silti tasavertaisuuden toteutuminen 

esimerkiksi asiakkaan oman aktiivisuuden näkökulmasta herätti keskustelua.  

”Terveyskeskuksen tavoitteena on terveydenhoidon ja sairaanhoidon perus-

palveluiden turvaaminen kansalaisille. Tärkeätä on kuitenkin kysyä, ovatko 

meillä kaikki tasa-arvoisessa asemassa.” (Sanomalehti Kaleva lokakuun 15. 

pnä 1977.) 

Internetin keskusteluissa nousi esiin käsitys siitä, että sen asiakkaalta vaaditaan 

verrattain paljon omaa aktiivisuutta ja itseohjautuvuutta terveyspalveluiden saa-

miseksi. Terveyskeskusasiakkuus nähtiin erityislaatuisena toimintana, jossa asi-

akkaan omaa aktiivisuutta pidettiin merkittävänä terveyspalveluiden saamisen 

näkökulmasta. Asiakasaktiivisuus liitettiin nimenomaan terveyskeskuksen nykyti-

laan ja sen nähtiin korostuneen.  

”Nykyaikana on osattava vaatia hoitoa, jos sitä tuntee tarvitsevansa.” (Inter-

netkeskustelu 15.7.2012.) 

Asiakasaktiivisuus nähtiin myös siitä näkökulmasta, että asiakkaan oma arvio 

sairauden hoidon tarpeesta terveyskeskuksessa tulisi osata tehdä huolellisemmin. 

Asiakkaan roolin oma vastuullisuus korostui. Terveyskeskus käsitettiin tervey-

denhuoltopaikaksi, jonne ihmiset saattavat hakeutua hoitoon, vaikka tilanne olisi 

ratkaistavissa yleisillä hoito-ohjeilla. Tästä esimerkkinä eräs kirjoitus internetin 

keskustelupalstalla, jossa terveyspalveluiden asiakas vetosi kaikkien saatavilla 

olevaan käypähoito -suositukseen sairauden akuutissa hoidossa.  

”On osattava itse arvioida milloin asia on sen arvoinen. Esimerkkinä vaikka-

pa lukkiutunut polvi, josta on käypä ohjeissa ohje laittaa eteenpäin HETI.” 

(Internetkeskustelu 26.8.2011.) 

Asiakasaktiivisuus näyttäytyi sekä myönteisenä että kielteisenä. Terveyskeskus 

käsitettiin toisaalta kokonaisvaltaisena asiakkaan hoitopaikkana, josta apua oli 
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saatavilla terveydenhoidollisiin tarpeisiin. Merkityksistä heijastuivat myönteiset 

uskomukset siitä, että vaivat tulevat terveyskeskuksessa hoidetuksi.  

Toisaalta terveyskeskus käsitettiin organisaatioksi, jolla ei tarkoituksestaan 

huolimatta ollut merkittävää asemaa terveydenhoitopaikkana. Sitä kuvattiin tur-

hauttavaksi terveydenhoitopaikaksi. Näistä asiakasaktiivisuutta heijastavista 

kommenteista seuraavat lainaukset: 

”Vaivojen sulatusuuni”. (Kohorttiaineisto, 2013.) 

”Turhauttava laitos.” (Kohorttiaineisto, 2013.) 

Terveyskeskukseen liittyvissä asiakasaktiivisuutta heijastavissa metaforissa sitä 

verrattiin muun muassa työvoimakeskukseen. Terveyskeskus kulttuurisena ilmiö-

nä asiakkaan näkökulmasta tarkasteltuna näyttäytyy työvoimatoimiston kaltaisena 

organisaationa, jossa asiakkaan itsensä merkitys lopputulokseen on olennainen. 

Tätä ajatusta tukivat näkökulmat, joissa terveyskeskuksen asiakasta pidettiin it-

sessään vastuullisena toimijana apua hakiessaan. Oma vastuullisuus nähtiin myös 

siinä, miten terveyskeskuksessa omalla käyttäytymisellä voi olla vaikutusta asi-

akkuuden kokemukseen.  

Asiakasaktiivisuuteen liittyi myös hoidon hajautuminen, jota kuvattiin pom-

potteluksi paikasta toiseen. Vaikka organisaatiotasolla terveyskeskus nähtiin läpi 

sen toimintahistorian fyysisenä keskittymänä tiettyyn paikkaan tai rakennukseen, 

nousi hoidon hajautuminen kuitenkin yhtenä ilmiönä esille asiakkaan näkökul-

masta.  

5.2 Matalan kynnyksen malli – Terveyskeskuksen palvelutasoon 
liittyvät kulttuuriset merkitykset 

Matalan kynnyksen malli muodostui terveyskeskuksen asiakkaan ja terveyskes-

kuksen palvelutason rajapinnassa ilmenevien näkyvien ja piilotettujen kulttuuris-

ten merkitysten pohjalta. Terveyskeskukseen liittyvät kulttuuriset merkitykset 

palvelutason tarkastelussa jakautuivat terveyskeskuksen palvelusisältöihin, palve-

lun toimivuuteen sekä palvelun luotettavuuteen liittyvien käsitysten rajapintaan. 

Terveyskeskuksen toimintakulttuurissa palvelutasolla korostui ns. ruuhkakes-

kus, joka kuvasti asiakkaiden kokemaa kiirettä terveyskeskuksessa asioidessa. 

Piilotettuina merkityksinä näyttäytyi hoitofluktuaatio, joka tarkoitti terveyskes-

kuksen palveluun liitettyä vaihtelua esimerkiksi palveluiden laadun tai tarjonnan 

lähtökohdista. Terveyskeskuksen näkyvien ja piilotettujen merkitysten rajapinnas-
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sa terveyskeskuksen näyttäytyi arvopohjaisissa merkityksissä peruskalliona, joka 

tarkoitti terveyskeskuksen vakaata roolia turvallisuuden antajana ja lähtökohtai-

sesti luotettavana terveydenhoitopaikkana. Matalan kynnyksen mallin keskeiset 

tekijät on kuvattu seuraavassa kuviossa (kuvio 10.): 

 

Kuvio 10. Matalan kynnyksen malli. 

Matalan kynnyksen mallin merkityskokonaisuuksia tarkastellaan yksityiskohtai-

semmin seuraavissa alaluvuissa, jotka ovat ruuhkakeskus, hoitofluktuaatio ja 

turvallisuuden peruskallio.  

5.2.1 Ruuhkakeskus 

Miten terveyskeskuksen terveydenhoito käsitetään näkyvissä ja julkilausutuissa 

merkityksissä asiakkaan näkökulmasta? Tarkasteltaessa terveyskeskuksen palve-

lutasoa näyttäytyi se asiakkaan näkökulmasta eksplisiittisten merkitysten tasolla 

ruuhkakeskuksena, joka tarkoitti ensisijaisesti terveyskeskuksen toimintakulttuu-

ria kuvaavaa kiireistä ja ruuhkaista asiakaspalvelua. Terveyskeskuksen alkuvai-

heessa asiakkaan näkökulman odotteena olivat toimivat terveyskeskuksen palve-

lut lähellä asiakasta. Kansanterveyslaki antoi uskoa terveyskeskuspalveluiden 

kehittymiseen. Uskomukset terveyspalveluiden kehittymisestä voimaan astuneen 

lain myötä olivat vahvat ja toiveikkaat, mutta epäileviä ajatuksia esitettiin. 

Toisaalta käsitettiin, että muutos ei tapahdu hetkessä ja terveyskeskuspalve-

luiden kehittyminen vaatii aikaa, ennen kuin ne saadaan rakennettua sujuviksi ja 

kiireettömiksi. Toisaalta toivottiin nopeaa muutosta, mutta vastaavasti käsitettiin 
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terveyskeskusuudistuksen vaativuuden realiteetit ja terveyskeskuksen kehittymi-

selle annettiin aikaa jopa vuosikymmeniä. Seuraava poiminta on terveyskeskus-

palveluiden sisältöä määrittävästä puheenvuorosta sanomalehdessä vuonna 1972:  

”Kestää ilmeisen tämän vuosikymmenen, ennen kuin saamme palvelukset, 

jotka uusi laki (kansanterveyslaki) meille lupaa. Terveyskeskuksen kehittämi-

nen vie oman aikansa.” (Sanomalehti Kaleva huhtikuun 1. pnä 1972.) 

Terveyskeskuksen palvelusisällöt kiinnostivat terveyspalveluiden asiakkaita heti 

sen alkuvaiheista alkaen. Asiakkaat osoittivat aktiivista mielenkiintoa terveyskes-

kuksen palveluita kohtaan ja tätä tarkoitusta palvelemaan kunnissa järjestettiin 

julkisia kuulemistilaisuuksia, joita kutsuttiin kyselytunneiksi. Kyselytunneilla 

terveyskeskuksen asiakkaat saivat mahdollisuuden esittää kysymyksiä esimerkiksi 

järjestettävien perusterveydenhuoltopalveluiden sisällöistä. Kyselytunneilla asi-

akkaat esittivät kysymyksiä palveluista yleisesti, mutta tarkemmin haluttiin kuulla 

myös esimerkiksi terveyskeskuksessa järjestettävistä vuodeosastopalveluista, 

laboratoriopalveluista sekä kuvantamispalveluista. Palvelut haluttiin tuoda näky-

viksi ja avointa keskustelua pidettiin tärkeänä erityisesti asiakkaan näkökulmasta. 

Toisaalta asiakkaita puhuttivat myös terveyspalveluiden korvausperusteet sekä 

lääkärin sijoittuminen asukaskeskittymiin. 

Terveyskeskuksen matalan kynnyksen ajatusta kuvasti ihmisten aktiivinen 

keskustelu kotipaikkakunnillaan. Terveyskeskus miellettiin yhteiseksi. Asiakkai-

den esittämissä kysymyksissä mielenkiintoa herättivät edelleen terveyskeskuspal-

veluiden kustannukset, mutta myös palveluiden järjestämiseen liittyvät yksittäiset 

tekijät koskien vuodeosastopalveluita, laboratorio- ja röntgentutkimuksia sekä 

lääkäreiden saatavuutta. Asiakkaiden näkökulmasta terveyskeskusta koskevia 

julkisia keskustelutilaisuuksia kuvailtiin muun muassa näin:  

”Vihannin kunnan tiedottamisen suuntaviivoja kartoitettiin Korvenkylän kan-

sakoululla järjestetyllä kyselytunnilla. Eniten puhuttivat terveyskeskuspalve-

luiden eri muodot. Haluttiin tietoa vuodeosastopalveluksista, laboratorio- ja 

röntgen-/tutkimusten korvausperusteista ja lääkärien sijoittamisesta terveys-

keskuskuntainliiton eri puolille.” (Sanomalehti Kaleva, huhtikuun 10. pnä 

1973.) 

Terveyskeskus toimi useimmiten pienissä ja ahtaissa tiloissa 70-luvulla, jolloin 

toimitilat olivat huomattavasti pienemmät nykypäivään verrattuna. Terveyskeskus 

sai matalan kynnyksen terveydenhoitopaikkana kansanterveyslain voimaan astu-
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essa infrastruktuurin kehittymisen kautta laajempia toimintamahdollisuuksia. 

Ruuhkakeskusta kuvaa lainaus lokakuulta vuonna 1977: 

”Aikaisemmasta eteisen ja kahden huoneen tiloista päästään muuttamaan 

nykyaikaiseen rakennukseen, josta löytyvät kaikki nykyaikaisen avohoidon 

vastaanottotilat.” (Sanomalehti Kaleva, lokakuun 8. pnä 1977.) 

Terveyskeskus haluttiin nähdä paikkana, joka on jokaisen ihmisen tavoitettavissa. 

Toisaalta terveyskeskus nähtiin ruuhkakeskuksena, jossa asiakkaita oli todellakin 

runsaasti. Internetin keskusteluissa kuitenkin lähtökohtainen käsitys oli, että jo-

kaisen ihmiset tulisi saada terveydenhuoltopalveluita terveyskeskuksesta ja palve-

luiden tulisi olla lähellä jokaista. Terveyskeskuksesta ajan saaminen tarvittaessa 

sairaudenhoitoa varten pidettiin erittäin tärkeänä. Terveyskeskus käsitettiin pai-

kaksi, joka on jokaisen ihmisen perusoikeus.  

”Jokaisen tulisi päästä vaivatta julkiseen terveyskeskukseen ja hoidon tulisi 

olla laadukasta.” (Internetkeskustelu 22.9.2012.) 

Ruuhkakeskus kuvasti terveyskeskuksen nopeatempoista ja niukoilla henkilöstö-

resursseilla toimivaa palvelumallia. Toisaalta terveyskeskuksesta ajateltiin, että 

sieltä saa tarvittaessa apua ja terveyskeskus on varsinainen tehohoitola. Toisaalta 

mielikuva ruuhkakeskuksesta heijastui terveyskeskuksen asiakkaille vaikeana 

lääkäriaikojen saatavuutena. Ruuhkakeskuksesta kuvastui terveyskeskuksen re-

surssipula hoitaa kaikki asiakkaat matalasta kynnyksestä huolimatta.  

”Sieltä saa apua tarvittaessa” (Kohorttiaineisto, 2013.) 

”Tehohoitola” (Kohorttiaineisto, 2013.) 

”Aikoja vaikea saada” (Kohottiaineisto, 2013.) 

Vaikka terveyskeskukseen liitettiin käsityksiä vastaanottoajan saamisen vaikeu-

desta, tiedonantajista lähes kolmannes ilmoitti hakevansa sairastuttuaan hoitoa 

ensisijaisesti terveyskeskuksesta (täysin samaa mieltä, paljon samaa mieltä). Tu-

losten mukaan kuitenkin lähes 20 % tiedonantajista ei käytä terveyskeskusta ensi-

sijaisena hoitopaikkana ja terveyskeskus ensisijaisena hoitopaikkana kaiken kaik-

kiaan tiedonantajien mukaan on epätodennäköinen (ei ollenkaan samaa mieltä, 

vähän samaa mieltä) ensisijainen hoitopaikkaa noin yli 40 % tiedonantajista. Seu-

raavassa taulukossa (taulukko 6.) on kuvattu mielipiteiden jakaumat.  
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Taulukko 6. Terveyskeskukseen hoitoon hakeutuminen sairastuessa. Vastausten mää-

rä ja jakaumat. 

Sairastuttuani käännyn 

terveyskeskuksen puoleen 

Vastaajien määrä  

(n) 

Vastausten 

prosenttiosuus (%)  

Vastanneiden 

prosenttiosuus (%) 

Täysin samaa mieltä 440 13,6 13,8 

Paljon samaa mieltä 615 19,4 19,4 

Jonkin verran samaa mieltä 678 20,9 21,3 

Vähän samaa mieltä 851 26,3 26,8 

Ei ollenkaan samaa mieltä 594 18,4 18,7 

Vastauksia yhteensä 3178 98,2 100 

Tyhjät 59 1,8  

Kokonaisvastaajamäärä  3237 100  

Huomattavaa on, että kaikista vastaajista terveyskeskuksen puoleen todennäköi-

sesti kääntyy yli puolet eli lähes 54 % tiedonantajista, kun lasketaan kaikki jonkin 

verran, paljon ja täysin samaa mieltä vastanneet. Sen sijaan sairastuessaan ensisi-

jaisena hoitopaikkana terveyskeskusta piti (paljon samaa mieltä, täysin samaa 

mieltä) yhteensä 32 % tiedonantajista.  

5.2.2 Hoitofluktuaatio 

Miten terveyskeskuksen terveydenhoito käsitetään arvojen ja olettamusten merki-

tyksissä asiakkaan näkökulmasta? Terveyskeskuksen palvelun vaihtelua eri mer-

kityksissä kuvaa tässä tutkimuksessa terveyspalveluiden hoitofluktuaatio, joka 

näyttäytyi kulttuuristen merkitysten näkökulmasta erityisesti asiakkaiden käsityk-

sinä terveyskeskuksen palvelujen vaihtelevuudesta. Kansanterveyslain tavoitteek-

si oli asetettu sairauksien ennaltaehkäiseminen ja tämä näyttäytyi hyvin voimak-

kaasti terveyskeskuksen palveluihin liitettävänä merkityksenä. 

Terveyskeskusten ennaltaehkäisevää merkitystä korostettiin ja sitä pidettiin 

yhtenä terveyskeskuksen tärkeänä tehtävänä. Terveyskeskuksen toimintakulttuu-

rin odotettiin uudistuvan ennalta ehkäisevään suuntaan ja asiakkuuden näkökul-

masta tämä ymmärrettiin tehokkaampana sairauksien tunnistamisena ja toisaalta 

myös tehokkaampana terveydenhoitona omassa terveyskeskuksessa. Terveyskes-

kus nähtiin asiakkaiden näkökulmasta uudenlaisen ennaltaehkäisevän terveyden-

huollon mallin rakentajana. Terveyskeskuksen ennaltaehkäisevästä toimintamal-

lista keskusteltiin muun muassa näin: 
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”Nyt kutsutaan itseään terveinä pitäviä ihmisiä tarkastuksiin, joissa pyritään 

etsimään ja ehkäisemään mahdolliset taudit jo alkuvaiheessa.” (Sanomalehti 

Kaleva, huhtikuun 4. pnä 1972.)  

”Terveydenhuollossa halutaan nyt saada aikaan perinjuurinen muutos oh-

jaamalla voimavaroja entistä enemmän ennaltaehkäisevään toimintaan ja 

ulottamalla terveyspalvelut kaikkialle ja kaikenikäisille.” (Sanomalehti Kale-

va, maaliskuun 24. pnä 1972.) 

Hoidon vaihtelevuus näyttäytyi kulttuurisina merkityksinä, jotka heijastuivat 

käsityksistä hoitohenkilökunnan ammattitaidon sekä hoidon tehokkuuden vaihte-

luissa. Internetin keskusteluissa terveyskeskukseen liittyvät kulttuuriset merkityk-

set asiakkaan näkökulmasta heijastuvat yhä monikulttuurisempaan hoitohenkilö-

kuntaan. Terveyskeskukseen liitettiin käsitys runsaasta ulkomaalaisten lääkärei-

den määrästä, jonka arveltiin johtuvan muun muassa lääkäripulasta. Hoitofluktu-

aation taustalla näkyivät käsitykset terveyskeskuksien ulkomaalaisista lääkäreistä, 

joiden ammatillisia valmiuksia saatettiin epäillä. Terveyskeskuksiin liitettiin vah-

vasti käsitys hoitopaikasta, jossa ulkomaalaisia lääkäreitä on muihin hoitopaik-

koihin verrattuna jopa enemmän.  

Hoitofluktuaatiota kuvaa myös asiakkaiden näkökulmasta käsitys terveyskes-

kuksen hoitotehokkuudesta. Asiakkaan näkökulmasta terveyskeskuksesta muun 

muassa ajateltiin, että se hoitaa asiakkaitaan vasta sitten, kun asiakas on riittävän 

sairas. Asiakkaan käsitykset terveyskeskuksen hoitotehokkuudesta ja vaikutta-

vuudesta eivät näyttäytyneet ainoastaan myönteisinä. Terveyskeskuksen hoito-

kulttuuri kuvattiin hitaasti reagoivaksi ja sairauden hoitamisen miellettiin alkavan 

vasta sitten kun asiakas on jo hyvin sairas. Seuraavat internetin keskustelupalstan 

lainaukset kuvaavat sekä ulkomaalaisen hoitohenkilökunnan että hoidon tehok-

kuuden vaikutusta terveyskeskuksen palvelutasoon liittyviin käsityksiin. 

”Lääkäripula on tuonut ulkomaalaiset lääkärit terveyskeskuksiin.” (Internet-

keskustelu 22.9.2012.) 

”Vasta jos on riittävän sairas, alkaa tapahtua.” (Internetkeskustelu 

4.11.2012.) 

Lääkäreiden ja asiakkaan välinen kohtaaminen liitettiin vahvasti terveyskeskuk-

sen toimintakulttuuriin ja siitä muodostuviin merkityksiin. Terveyskeskuksen 

lääkäri pidettiin työlleen omistautuneena, kun hän osoitti kiinnostusta asiakasta 
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kohtaan ja suhtautui asiakkaaseen yksilöllisesti. Koettu vuorovaikutus oli osa 

kokemusta hoidon tasosta.  

”Muutama helmi on sattunut ilokseni sattunut sairauteni varrella, kirkkaita 

helmiä, jotka vielä jaksaa eikä ole jäykistynyt kaavoihin ja valmiisiin fraasei-

hin. Semmoista arvostan suuresti. Mielestäni en ole hankala asiakas – se mun 

mielipide.” (Internetkeskustelu 27.8.2011.) 

Terveyskeskukseen liittyvät kulttuuriset merkitykset hoitokokemusten näkökul-

masta osoittautuivat selkeästi kuitenkin vaihteleviksi. Toisaalta kohorttiaineistossa 

palvelutasoon liitettiin käsityksiä terveyskeskuksessa tapahtuvista kielteisistä 

palveluun liittyvistä asioista, kuten hoitovirheistä. Toisaalta ajateltiin, että terve-

yskeskuksen toiminta on tarkoin valvottua ja näin käsitykset palvelutasoon liitty-

en olivat positiivisia. Näiden ajatusten välillä oli ristiriitaa palvelutason määritte-

lyssä. Palvelutasoon liittyviä ajatuksia kuvaavat seuraavat lauseet: 

”Paljon hoitovirheitä.” (Kohorttiaineisto, 2013.) 

”Toimintaa valvotaan tarkasti.” (Kohorttiaineisto, 2013.) 

Terveyskeskuksen hoitofluktuaatiota kuvaa osaltaan vastausten jakaumat kysyttä-

essä kokemuksia terveyskeskuksen asiakkuudesta. Hyviä kokemuksia terveyskes-

kuksen asiakkuudesta oli (täysin tai paljon samaa mieltä) noin 40 %:lla tiedonan-

tajista. Jonkin verran hyviä kokemuksia puolestaan noin 40 %:lla tiedonantajista. 

Vähän hyviä kokemuksia oli noin joka kymmenennellä vastaajalla. Terveyskes-

kuksesta hyviä kokemuksia ei ollut lainkaan reilulla kahdella prosentilla vastaajis-

ta. Kaikkiaan noin 80 % oli jonkin verran, paljon tai täysin samaa mieltä siitä, että 

heillä oli hyviä kokemuksia terveyskeskuksen asiakkuudesta. Seuraavassa taulu-

kossa (taulukko 7.) esitetään terveyskeskuksen asiakkuuden kokemusten jakaumat: 
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Taulukko 7. Hyvät kokemukset terveyskeskuksesta. Vastausten määrä ja jakaumat. 

Minulla on terveyskeskuksesta 

hyviä kokemuksia 

Vastaajien määrä 

(n) 

Vastausten 

prosenttiosuus (%)  

Vastanneiden 

prosenttiosuus (%) 

Täysin samaa mieltä 262 8,1 8,3 

Paljon samaa mieltä 1072 33,1 33,8 

Jonkin verran samaa mieltä 1307 40,4 41,3 

Vähän samaa mieltä 456 14,1 14,4 

Ei ollenkaan samaa mieltä 71 2,2 2,2 

Vastauksia yhteensä 3168 97,9 100 

Tyhjät 69 2,1  

Kokonaisvastaajamäärä 3237 100  

Terveyskeskuksen palveluun liittyviä positiivisia kokemuksia kuvaa se, että tie-

donantajista kolme neljästä ilmoitti kokeneensa terveyskeskuksen palvelut myön-

teisinä tai jonkin verran myönteisinä. Huomattavaa oli, että huonoja kokemuksia 

oli jonkin verran yhdellä kymmenestä tiedonantajasta ja ei ollenkaan hyviä koke-

muksia terveyskeskuksesta vain kahdella prosentilla kaikista tiedonantajista. 

5.2.3 Turvallisuuden peruskallio 

Miten terveyskeskuksen terveydenhoito käsitetään piilotetuissa tai julkilausumat-

tomissa merkityksissä asiakkaan näkökulmasta? Kansanterveyslaki vuonna 1972 

asetti kunnille velvollisuuden järjestää perusterveydenhuollon perustan eli ter-

veyskeskuksen omaan kuntaan ja se edellytti uudenlaisia toimintamalleja. Ter-

veyskeskus nähtiin palveluna, jonka luominen vaati erityistä luottamusta yhteis-

työn rakentamiseksi. Terveyskeskus näyttäytyi asiakkaille uudenlaisena kuntarajat 

ylittävänä yhteistyönä. Asiakkaan näkökulmasta terveyskeskuksen perustamisessa 

kunnilta odotettiin luottamusta terveyspalveluiden järjestämisen yhteistyön toteut-

tamisessa. Vahvan terveyskeskuksen nähtiin syntyvän ainoastaan luottamuksella 

ja ennakkoluulottomalla yhteistyöllä kuntien välillä.  

Yhteistyön rakentumisen näkökulmasta terveyskeskuksen ympärillä heijaste-

livat myös epäluottamus ja kiistat. Kiistat näyttäytyvät asiakkaan näkökulmasta 

erimielisyytenä kuntien välillä terveyskeskuksen sijoittamisen ja järjestämisen 

osalta. Kuntien välisen yhteistyön kulmakivinä nähtiin tarve sovitteluun kustan-

nuksista sekä terveyskeskuksen maantieteellisistä sijoituspaikoista. Terveyskes-

kuksen yhteistyön tärkeyttä kuvattiin asiakkaan näkökulmasta lehtidokumentissa 

muun muassa näin: 
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”Kiistanalaisessa terveyskeskuskysymyksessä saavutetaan paras ratkaisu 

vain luottamuksella ja ennakkoluulottomalla yhteistyöllä.” (Sanomalehti Ka-

leva, maaliskuun 21. pnä 1972.) 

Asiakkaiden näkökulmasta terveyskeskuksen rakentaminen turvallisuuden perus-

kallioksi vaati siis yhteistyön rakentamista. Terveyskeskuksen palveluympäristön 

järjestäminen oli useille suomalaisille kunnille haasteellinen tehtävä. Vaatimus 

terveyskeskuksen perustamisesta oli merkki uudesta ajasta ja se käsitettiin kuntien 

välisen yhteistyön velvoitteeksi sekä järkeväksi toimintamalliksi. 

Terveyskeskuksen nähtiin mahdollistavan juuri sitä uudenlaista yhteistyötä, 

joka uskottiin heijastuvan myönteisesti terveyspalveluiden asiakkaille. Lähtökoh-

taisesti useissa lehtikirjoituksissa terveyskeskuksen toiminnan käynnistäminen 

yhteistyönä nähtiin haasteena, jossa taustalla oli ajatus terveyskeskuksen palve-

luiden järjestämisen mahdollistumisesta vahvan luottamuksen ja yhteistyön poh-

jalle: 

”Vaalalaisia pitkään askarruttanut terveydenhoitoon liittyvä ongelma on ol-

lut terveyskeskuksen järjestäminen. Vaalan päätöstä pyrkiä yhteistoimintaan 

Muhoksen ja Utajärven kanssa on pidettävä järkevänä” (Sanomalehti Kaleva, 

huhtikuun 5. pnä 1973.) 

Terveyskeskuksen perustamiseen liittyvässä keskustelussa heijastui voimakkaasti 

tahto nähdä terveyskeskus turvallisuuden peruskalliona, jonka perustaminen ha-

luttiin nähdä pohjautuvan järkeviin toimintaperiaatteisiin. Luottamuksen käsitet-

tiin olevan terveyskeskuksen palvelujen tuottamisen yksi merkittävin tekijä. Asi-

akkaan käsityksissä terveyskeskus oli odotettu ja sen toivottiin keskittävän ter-

veyspalvelut lähelle asiakkaita. Yhteistyön rakentumiseen liitettiin osin humoris-

tisiakin merkityksiä, joissa terveyskeskuksen asiakkaat kokivat yhteistyön ongel-

mat helposti ratkaistavina. Maalaisjärjen äänellä terveyskeskuksen yhteistyön 

rakentumista kuvattiin näin: 

”Ratkaiskaa terveyskeskuskiistanne terveellä järjellä. Arvatkaa mitä lääkin-

töhallituksessa ajatellaan, jos kaupunki ja maalaiskunta päättävät rakentaa 

omat terveyskeskukset Kajaaninjoen molemmille puolille” (Sanomalehti Ka-

leva, elokuun 8. pnä 1973.) 

Terveyskeskus nähtiin jo 70-luvulla turvallisuuden peruskalliona muun yhteis-

kunnan muutosten keskiössä. Sen olemassaolon nähtiin vahvistavan turvallisuu-

dentunnetta erilaisten sosiaalisten ja yhteiskuntarakenteellisten ongelmien lisään-
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nyttyä. Terveyskeskuksen ajateltiin olevan pysyvyyttä ja turvaa edustava organi-

saatio, jonka toimintamahdollisuudet haluttiin taattavan tehokkaalla aluepolitii-

kalla:  

”Terveyskeskusjuhla Puolangalla: Yhteiskuntarakenteen muutos ja väestön 

ruuhkautuminen asutuskeskuksiin lisäävät terveydellisiä riskitekijöitä. Mu-

kaan astuvat stressi, mielenterveydelliset häiriöt ym. Ahtaat asunnot ja yhä 

useammat rikkoutuvat avioliitot aiheuttavat ihmisissä turvattomuuden tunnet-

ta. Tarvitsemme tehokasta aluepolitiikkaa myös terveydellisten asioiden ja 

turvallisuuden edistämiseksi. (Sanomalehti Kaleva, lokakuun 10. pnä 1977.) 

Turvallisuuden peruskalliota kuvastaa internetin keskustelupalstoilla käsitys siitä, 

että terveyskeskus tarjoaa palvelua varmasti kaikille niille, jotka osaavat hoitoa 

vaatia. Tämä käsitys liitetään erityisesti nykyiseen terveyskeskusten toimintakult-

tuuriin ja ajateltiin että asiakkaan on osattava vaatia hoitoa itselleen, jos hän ko-

kee sitä tarvitsevansa. Tätä asiakkaan oman toiminnan merkitystä ja omien sai-

raudentuntemusten ymmärtämistä suhteessa terveyskeskuksen palveluihin pohdit-

tiin näin: 

”Nykyaikana on osattava vaatia hoitoa, jos sitä tuntee tarvitsevansa.” (Inter-

netkeskustelu 13.6.2012.) 

Terveyskeskuksen palveluista ilmeni käsityksiä myös puolustavalta kannalta siitä 

näkökulmasta, että terveyskeskusta ei käsitysten mukaan voi syyttää terveyspal-

veluiden tehottomuudesta. Ajateltiin, että terveyskeskus hoitaa kyllä oman tehtä-

vänsä perusterveydenhuollon palveluiden tarjoajana. Terveyskeskus merkitsi 

luottamusta ja turvallisuutta terveydenhoitopaikkana ja sitä asetuttiin myös puo-

lustamaan internetin keskusteluissa. Puoltavat kannanotot merkitsivät myös sitä, 

että terveyskeskuksen kielteinen objektivoituminen oli yhteiskunnassa liiankin 

voimakasta ja syitä tyytymättömyyteen terveydenhuollossa ei haluttu nähdä aino-

astaan terveyskeskuksen toiminnassa: 

”Ei terveyskeskusta voi kaikesta syyttää.” (Internetkeskustelu 15.7.2012.) 

Turvallisuuden peruskallioajatus toi näkyväksi erilaisia luottamukseen ja turvalli-

suuteen liittyviä merkityksiä. Toisaalta terveyskeskuksen ajateltiin olevan muun 

muassa ikuinen, tai aina olemassa oleva. Asiakkaan näkökulmasta tämä tarkoitti 

terveydenhoidon peruskalliota. Terveyskeskuksen ajateltiin myös luovan turvalli-

suutta läpi elämän ja tätä turvallisuutta lisäsi ajatus terveyskeskuksesta terveys-
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palveluiden asiakkaan oman terveyshistorian asiantuntijana. Seuraavat lainaukset 

vahvistavat terveyskeskuksen perusturvallisuuteen liittyviä merkityksiä: 

”Se on aina olemassa”. (Kohorttiaineisto, 2013.) 

”Kaikki perustiedot lapsuudesta asti siellä.” (Kohorttiaineisto, 2013.) 

Terveyskeskuksen palveluiden laadun muutos jakoi selkeästi mielipiteitä. Tiedon-

antajista yli 50 prosenttia oli sitä mieltä, että terveyskeskuksen palvelut olivat 

parantuneet (jonkin verran, paljon tai täysin samaa mieltä). Hyvin vähän paran-

nusta terveyskeskuksen palveluissa näki tiedonantajista reilu 20 prosenttia, kun 

vastaavasti täysin eri mieltä terveyskeskuksen palveluiden parantumisesta oli joka 

viidennes vastaajista. Käytännössä terveyskeskuksen palveluiden parantuminen 

jakoi vastaajat sekä puoltaviin (55 %) että kieltäviin (45 %) mielipiteisiin. Ter-

veyskeskuksen palveluiden parantumista kuvaavat jakaumat ovat seuraavassa 

taulukossa (taulukko 8.): 

Taulukko 8. Käsitykset terveyskeskuspalveluiden parantumisesta. Vastausten määrä 

ja jakaumat. 

Terveyskeskuksen palvelut ovat 

parantuneet 

Vastaajien määrä  

(n) 

Vastausten 

prosenttiosuus (%)  

Vastanneiden 

prosenttiosuus (%) 

Täysin samaa mieltä 130 4,0 4,1 

Paljon samaa mieltä 461 14,2 14,6 

Jonkin verran samaa mieltä 1144 35,3 36,3 

Vähän samaa mieltä 756 23,4 24,0 

Ei ollenkaan samaa mieltä 654 20,2 20,8 

Vastauksia yhteensä 3148 97,3 100 

Tyhjät 89 2,7  

Kokonaisvastaajamäärä 3237 100  

Terveyskeskuksen palveluun liittyvää koettua palveluiden parantumista kuvaavat 

jakaumat osoittavat, että suurempi osa tiedonantajista koki etteivät terveyskes-

kuksen palvelut ole parantuneet lainkaan, kuin että palveluiden parantumisesta 

oltaisiin täysin samaa mieltä. Kuitenkin puolet tiedonantajista oli vähän tai jonkin 

verran sitä mieltä, että terveyskeskuksen palvelut ovat parantuneet. 
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5.3 Arvauskeskusmalli – Terveyskeskuksen uskomuksiin liittyvät 
kulttuuriset merkitykset  

Arvauskeskusmalli muodostui terveyskeskuksen asiakkaiden asiointiin liittyvistä 

uskomuksista ja niitä kuvaavista näkyvistä ja piilotetuista merkityksistä. Terveys-

keskukseen liittyvät kulttuuriset merkitykset uskomusten tasolla jakautuivat ter-

veyskeskuksessa odottamiseen ja terveyskeskuksessa asioinnin vertaamiseen 

lottoriviin. Toisaalta odotuksen ja lottorivin rajapinnassa ilmeni terveyskeskuk-

seen liittetty huhupuheiden keskiö. 

Terveyskeskuksen toimintakulttuurissa uskomusten tasolla korostui odotus-

huoneilmiö, joka arvauskeskusmallissa nousi näkyvimmäksi kulttuurisia merki-

tyksiä kuvaavaksi teemaksi. Piilotettuna merkityksenä näyttäytyi lottorivi-ilmiö, 

joka kuvasti asiakkaan näkökulmasta terveyskeskusta onnen kokeilemisen ja 

mahdollisen onnenpotkun paikkana. Odotushuone-ilmiön ja lottorivi-ilmiön mer-

kitykset heijastelivat toisaalta huhupuhekeskiön rajapinnassa, jonka merkitykset 

sisälsivät epäilyjä terveyskeskukseen liitettyjen uskomusten todenmukaisuudesta. 

Arvauskeskusmallin keskeiset tekijät on kuvattu seuraavassa kuviossa (kuvio 11.): 

 

Kuvio 11. Arvauskeskusmalli. 

Arvauskeskusmallin merkityskokonaisuuksia tarkastellaan yksityiskohtaisemmin 

seuraavissa alaluvuissa, joita ovat odotushuone, huhupuheiden keskiö ja lottorivi.  

 Arvauskeskusmalli 
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Huhupuheiden 
keskiö 

      Lo�orivi 

Odotushuone 
            
Näkyvä 

 

 

Piilote�u 

RAJAPINTA
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5.3.1 Odotushuone 

Millaisia uskomuksia terveyskeskukseen liitetään näkyvissä ja julkilausutuissa 

merkityksissä asiakkaan näkökulmasta? Terveyskeskuksen kulttuurisia merkityk-

siä terveyskeskuksen ja asiakkaan rajapinnassa uskomusten valossa kuvastaa 

arvauskeskusmallin odotushuonemetafora, joka tässä tutkimuksessa kuvastaa 

terveyskeskusta odottamispaikkana, jossa lääkärille pääseminen vaatii kärsivälli-

syyttä ja odottamista. Käsitys terveyskeskuksen hitaasta toiminnasta heijastui jo 

terveyskeskuksen ensimmäiseltä vuosikymmeneltä, jolloin terveyskeskuksen 

nähtiin hajottavan ihmisen hoitoa asiakkaan näkökulmasta. Terveyskeskuksen 

toimintakulttuuriin liittyvät uskomukset heijastuivat säädettyyn kansanterveysla-

kiin, jota terveyskeskuksen taustalla pidettiin jopa epäonnistuneena. 

”Kansanterveyslaki oli selvä virhe, yhtenäinen asia, eli ihmisen hoito hajotet-

tiin kahteen alueeseen”. (Sanomalehti Kaleva, elokuun 18. pnä 1980.) 

Terveyskeskuksen ja asiakkaan rajapinnassa ilmennyt odottelu liittyi myös eri-

tasoisiin terveyskeskuksen palveluihin. Toisaalta yhdenvertainen terveyspalvelui-

den järjestäminen nähtiin tärkeimpänä asiana, mutta myös palveluiden kehittämi-

selle asetettiin odotuksia. Jo terveyskeskuksen alkuvuosikymmenellä pyrittiin 

kehittämään asiakaslähtöisyyttä esimerkiksi kiinnittämällä huomiota terveyskes-

kuksen tavoitettavuuteen, jolloin puhelinneuvonnan merkitys nostettiin esille 

erityisesti nopeuttamaan toimintaa:  

”Terveyskeskuksen tulisi olla sellainen hoitoyksikkö, jossa puhelinneuvonnan 

ja terveydenhoitajien potilaskäyntien avulla voitaisiin parantaa hoidon por-

rastamista.” (Sanomalehti Kaleva huhtikuun 25. pnä 1977.) 

Terveyskeskuksen odotushuonemetafora pohjautuu vahvasti myös nykyisiin aja-

tuksiin asiakkaiden käsityksistä terveyskeskuksen toimintakulttuurista. Terveys-

keskusta verrattiin odotushuoneeseen, jossa asiakas joutuu poikkeuksetta odotta-

maan ensin useita viikkoja saadakseen ajan ja sen jälkeen useita tunteja vastaan-

otolla. Terveyskeskuksen asiakas miellettiin odottajaksi.  

Odotushuonemetafora pitää sisällään toisaalta myös positiivisia kulttuurisia 

merkityksiä. Terveyskeskus miellettiin myös toimivaksi ja tehokkaaksi, jolloin 

odottamista ei nostettu esille juurikaan. Asiakkaan rooli sen sijaan nähtiin myös 

kysyjänä ja nopean palvelun saajana, jolle terveyskeskuksen odotettiin antavan 

vastauksia. Terveyskeskukseen liitettyyn odottamiseen liittyi hoidon odottamista 

kuvaavien käsitysten erovaisuuksia, jotka kuvastuivat muun muassa näin: 
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”Kun tilaa aikaa voi sen saada vasta noin kolmen viikon kuluttua, ellei nyt 

satu olemaan todella melkein hengenlähdöstä kysymys, silloin ei sinne uskal-

la mennäkään, odotusajat ovat pitkiä vastaanotolla, vaikka onkin aika varat-

tuna.” (Internetkeskustelu 21.3.2012.) 

”Minulla on aivan erilaiset kokemukset terveyskeskuksesta. Upeaa palvelua 

ja tosi nopeasti. Koskaan ei ole tarvinnut jonottaa varttia kauempaa. On saa-

nut vastaukset kysymyksiinsä ja vaivansa hoidettu.” (Internetkeskustelu 

10.3.2012.) 

Odotushuonemetaforan osatekijöiksi liitettiin terveyskeskuksen asiakkuuden ko-

kemuksia ja niitä verrattiin hoitokokemuksiin. Terveyskeskus perusterveydenhoi-

don yksikkönä nähtiin terveyspalvelujärjestelmän portaana, jossa tavoitteena on 

perusterveyden hoitaminen. Odotukset hoidon tasosta kohdistuivat perustervey-

denhoitoon. Uskomuksia terveyskeskuksen ja asiakkaan kohtaamisesta negatiivi-

sessa valossa kuvasti kokemukset siitä, että terveyskeskuksessa asiointi lääkärin 

vastaanotolla oli ollut asiakkaan näkökulmasta hyvin kielteistä. 

”Sillä hoitoportaalla, missä terveyskeskus on, koen saaneeni todella hyvää 

hoitoa. (Internetkeskustelu 26.8.2012.) 

”Ensimmäinen kokemus (terveyskeskuksessa) oli järkytys, tarkoitan lääkärin 

vastaanottoa.” (Internetkeskustelu 27.8.2012.) 

Terveyskeskukseen liitettiin odotushuoneen lisäksi myös muita erilaisia aikaan 

miellettyjä metaforia. Terveyskeskusta kuvattiin muun muassa juna-asemaksi, 

joka kuvastaa mielikuvaa terveyskeskuksesta ruuhkaisena, erisuuntiin menevien 

ihmisten ohikulkupaikkana, jossa toisaalta odotetaan ja toisaalta kiirehditään. 

Terveyskeskusta kuvattiin myös kaaokseksi. Kaaosmetafora kuvastanee terveys-

keskusta paikkana, jossa asiakas ei välttämättä tiedä mitä, missä tai milloin hänen 

tulisi olla tai miten kaaoksen keskellä odotukset terveydenhoidosta täyttyvät. 

Kaaos kuvasi osaltaan terveyskeskuksen odottamista keskellä epäjärjestelmällistä 

toimintaa.  

Terveyskeskukseen liitettiin myös yksiselitteisesti jonottaminen, joka tarkoitti 

säännönmukaista jonottamista vastaanotolle. Jonottaminen liitettiin usein negatii-

visiin mielikuviin, esimerkiksi leipäjonoon tai myöhästyneen junan odottamiseen. 

Metaforissa terveyskeskus liitettiin myös muun muassa kauas karkaavaan pilveen, 

jonka kuvastaa käsitystä terveyskeskuksessa asioinnin haasteellisuudesta tai jopa 

mahdottomuudesta. Seuraavat metaforat kuvaavat terveyskeskukseen liitettyjä 
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asiakkaiden luomia mielikuvia erityisesti siellä koetusta odottamisen näkökulmas-

ta:  

”Juna-asema” (Kohorttiaineisto, 2013.) 

”Kuin pieni kaaos meneillään” (Kohorttiaineisto, 2013.) 

”Jonottamista” (Kohorttiaineisto, 2013.) 

”Kauas karkaava pilvi” (Kohorttiaineisto, 2013.) 

Terveyskeskuksessa odottelu ulotettiin siihen ajatukseen, jolloin vastaanottoaika 

on jo terveyskeskukseen saatu, mutta silti sovittuna ajankohtana harvoin onnistuu 

pääsemään vastaanotolle. Tieto terveyskeskuksessa odottamisesta kuvastui useis-

sa puheenvuoroissa ja toisaalta se lisäsi kielteisiä merkityksiä terveyskeskuksesta. 

Odottaminen terveyskeskuksessa kuvastaa asiakkaiden oman vaikuttamismahdol-

lisuuden rajoittumista ja näkyi kritiikkinä eri teksteissä. 

5.3.2 Huhupuheiden keskiö 

Millaisia uskomuksia terveyskeskukseen liitetään arvojen ja olettamusten merki-

tyksissä asiakkaan näkökulmasta? Terveyskeskus huhupuheiden keskiössä näyt-

täytyi terveyskeskuksen alkuvaiheessa toimintamallien luomisena ja luottamukse-

na ja ennakkoluulottomuutena terveyskeskuksen toimivan toimintaympäristön 

mahdollistumiseksi. Terveyskeskus herätti uudenlaisia kysymyksiä yhteistyöstä ja 

sen aiheuttamat ristiriidat heijastuivat terveyspalveluiden käyttäjille. Terveyskes-

kus aiheutti ristiriitoja ja kuntalaisten arvailujen varaan jäi se, millä tavalla ja 

kuinka paljon terveyskeskuspalveluiden järjestämisestä kuntien välillä lopulta 

keskusteltiin:  

”Kuntien kesken on vuosikaudet vallinnut riidanomainen epäsopu yhteisen 

terveyskeskuksen kuntainliiton perustamisesta ja varsinkin sen keskuspaikas-

ta. Riita johti niin pitkälle, että Kestilän kunta on tämän talven aikana ryhty-

nyt neuvotteluihin terveyskeskuksen kuntaliitosta ja jopa kuntaliitosta Vaalan 

kanssa. Neuvotteluja on tiettävästi ylläpidetty jatkuvasti.” (Sanomalehti Ka-

leva toukokuun 5. pnä 1974.) 

Arvauskeskusmetaforaan liittyviä merkityksiä jaettiin sekä käsitetasolla että ko-

kemustasolla. Ensinnäkin arvauskeskuskäsitteen ajateltiin muodostuneen loogise-

na johdannaisena terveyskeskussanasta yhtenevän äänneasun vuoksi. Arvauskes-
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kus käsitteenä ymmärrettiin tämän ajatuksen pohjalta kuvaavan terveyskeskusta 

ilman erityisiä myönteisiä tai kielteisiä sisällöllisiä merkityksiä.  

Toisekseen arvauskeskusmetafora liitettiin myös käsitykseen terveyspalvelu-

järjestelmän lähetekäytännöstä. Arvaus siitä, mihin terveyskeskuksesta asiakas 

lähetetään jatkohoitoon, kuvastaa arvauskeskuksen toimintakulttuuriin liittyviä 

merkityksiä.  

Kolmantena näkökulmana arvauskeskuksen johdannaisuus liitettiin yleislää-

ketieteen lähtökohtiin, joka näyttäytyi terveyskeskuksen asiakkaalle tiettyinä 

oirekuvien perusteella tehtävinä olettamuksina. Terveyskeskuksen toimintaa ver-

rattiin valistuneisiin arvauksiin, joita terveyskeskuksessa tehdään asiakkaalle 

tehtävien tutkimusten pohjalta. 

”Arvauskeskus lienee vakiintunut tarkoittamaan terveyskeskusta paitsi sano-

jen äännerakenteen samankaltaisuuden mutta myös sen takia, että meillä on 

tämä lähetejärjestelmä.” (Internetkeskustelu 12.6.2012.) 

”Arvauskeskus toisaalta puoltaa paikkaansa, koska siellä tehdään valistunei-

ta arvauksia tutkimusten pohjalta.” (Internetkeskustelu 12.6.2012.) 

Huhupuheet nähtiin myös lähtökohtaisesti julkishallinnosta itsestään nouseviksi 

arvoiksi, jonka arvot heijastuivat myös terveyskeskuksen asiakkuuden käsityksiin. 

Terveyskeskuksen arvauskeskus-ajattelu nähtiin heijastumana valtionhallinnon 

yleisestä asenteesta terveyskeskusta kohtaan ja sen liian pienillä resursseilla toi-

mivaa roolia julkisten perusterveydenhuollon palveluiden tarjoajana. Asiakkaan 

näkökulmasta terveyskeskusta kohtaan osoitetut yhteiskunnan yleiset arvot näh-

tiin liian heikkoina, eikä terveyskeskuksen asemaa julkisessa päätöksenteossa 

nähty olevan riittävän vahvassa asemassa. Imagonkohennus arvauskeskusmetafo-

ran tai huhupuheiden keskiössä nähtiin lähtevän ensisijaisesti terveyspoliittisesta 

toiminnasta: 

”Julkisella terveydenhuollolla on vaihteleva maine, mutta se mikä asenneil-

mastoon eniten vaikuttaa, on mielestäni se millä arvoilla yhteiskunta käsitte-

lee sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Jos julkishallinto ei arvosta omaa instituu-

tiotansa eikä osoita sille muuta kuin velvoitteita ja kansa tietää miten tiukoil-

le julkinen sektori välillä vedetään, kuinka imagonkohennus voisi edes onnis-

tua?” (Internetkeskustelu 12.6.2012.) 

Terveyskeskukseen liittyvät käsitykset huhupuheiden merkityksissä nähtiin osal-

taan asiakkaan oman subjektiivisen käyttäytymisen seurauksena. Terveyskeskuk-
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sessa asiointiin liitettiin asiakkaan oman käyttäytymisen merkitys perustervey-

denhuoltopalveluiden saajana. Uskomusten rajapinnassa korostuikin asiakkaan 

oma rooli. Arvauskeskuksen lisäksi terveyskeskusta kuvattiin muun muassa tur-

hauttavaksi. Turhautuneisuus oli ainakin osittain yhteydessä käsitykseen siitä, että 

lopputulos hoidon suhteen voi olla asiakkaan näkökulmasta eri, kuin mitä asiakas 

hoidosta subjektiivisesti odottaa. Seuraavat metaforat kuvaavat arvauskeskusmal-

lin huhupuheiden erilaisia merkityksiä: 

”On itsestä kiinni miten käyttäydyt” (Kohorttiaineisto, 2013.) 

”Turhauttava” (Kohorttiaineisto, 2013.) 

”Arvauskeskus” (Kohorttiaineisto, 2013.) 

”Kone, hyvässä ja pahassa” (Kohorttiaineisto, 2013.) 

Terveyskeskus arvauskeskuksen metaforana huhupuheiden keskiössä näyttäytyi 

asiakkaan näkökulmasta terveyskeskukseen myönteistä suhtautumista kysyttäessä 

myönteisenä. Kolme neljästä tiedonantajasta suhtautui terveyskeskukseen jonkin 

verran, paljon tai täysin myönteisesti. Ainoastaan vajaa neljä prosenttia ei suhtau-

tunut terveyskeskukseen lainkaan myönteisesti. Terveyskeskukseen suhtautumista 

kuvaavat jakaumat on esitetty seuraavassa taulukossa (taulukko 9.): 

Taulukko 9. Myönteinen suhtautuminen terveyskeskukseen. Vastausten määrä ja 

jakaumat. 

Suhtaudun terveyskeskukseen 

myönteisesti 

Vastaajien määrä  

(n) 

Vastausten 

prosenttiosuus (%)  

Vastanneiden 

prosenttiosuus (%) 

Täysin samaa mieltä 380 11,7 12,0 

Paljon samaa mieltä 1151 35,6 36,3 

Jonkin verran samaa mieltä 1073 33,1 33,8 

Vähän samaa mieltä 448 13,8 14,1 

Ei ollenkaan samaa mieltä 119 3,7 3,8 

Vastauksia yhteensä 3171 98,0 100 

Tyhjät 66 2,0  

Kokonaisvastaajamäärä  3237 100  

Terveyskeskuksen uskomuksiin liittyvää suhtautumista terveyskeskukseen kuvaa-

vat jakaumat osoittavat, että valtaosa suhtautuu terveyskeskukseen myönteisesti. 

Arvauskeskusmetaforan myönteisiä merkityksiä vahvistaa yleisesti myönteinen 

suhtautuminen terveyskeskusta kohtaan. 
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5.3.3 Lottorivi 

Millaisia uskomuksia terveyskeskukseen liitetään piilotetuissa ja julkilausumat-

tomissa merkityksissä asiakkaan näkökulmasta? Terveyskeskuksen alkuvaiheessa 

erityisesti uusien terveyskeskusten luomiseen liitettiin käsityksiä vaativasta pro-

sessista, jonka lopputuloksen oletettiin olevan jokaiselle ihmiselle vertauskuvalli-

sesti onnenpotku, jota voidaan verrata tavallaan myös lottovoittoon. Terveyskes-

kus merkitsi samankaltaista odotusta, kuin lottorivin tarkistus ja mahdollinen 

kohdalle osunut lottovoitto. Toivo paremmista terveydenhuoltopalveluista liittyi 

vahvasti kansanterveyslakiin ja sen velvoittamaan terveyskeskuksen järjestämi-

seen.  

”Uuden terveyskeskuksen valmistaminen koetaan tärkeänä parannuksena.” 

(Sanomalehti Kaleva, heinäkuun 13. pnä 1980.) 

Terveyskeskuksen merkitys lottorivinä heijastui myös muiden yhteiskunnallisten 

muutosten myötä. Kunnissa terveyskeskuksen asema käsitettiin itsessään vahvak-

si, mutta sen välilliset vaikutukset näyttäytyivät hyvin laaja-alaisina. Terveyskes-

kus mahdollisti kunnissa terveyspalveluhoitohenkilökunnan ohessa myös erilaisil-

le toimijoille elinkeinomahdollisuuksia. Terveyskeskus näyttäytyi myös muissa 

lottoriviin verrattavissa rooleissa terveydenhoitopaikan lisäksi:  

”Kunnasta kerrottiin, että terveyskeskuksen rakennustyöt pitäisi välttämättä 

saada käyntiin vuonna -81. Silloin päättyy metsäkonekoulun rakentaminen, 

eikä muista suurempia kohteita ole tiedossa Taivalkoskella.” (Sanomalehti 

Kaleva tammikuun 26. pnä 1979.) 

Lottorivimetafora kuvastaa terveyskeskukseen liitettyjä merkityksiä asiakkaan 

näkökulmasta myös siten, että terveyskeskuksen kielteiset kokemukset oli koettu 

toistuvan kerrasta toiseen. Terveyskeskuksen huonot kokemukset toistuivat tyhjän 

lottorivin tavalla epäonnekkaasti kerta toisensa jälkeen. Toistuvia kielteisiä terve-

yskeskuskokemuksia kuvastaa seuraava internetkeskustelulainaus: 

”Kyllä se on tullut jo moneen monituiseen kertaan todistettua, että terveys-

keskus on todellinen arvauskeskus.” (Internetkeskustelu 25.4.2012) 

Terveyskeskukseen liitettiin myönteisiä merkityksiä. Niitä olivat terveyskeskus-

työhön liitetty professionaalinen vaativuus sekä terveyskeskuksen toimintakult-

tuurin tavoite todella auttaa potilasta terveyteen liittyvien ongelmien ratkaisussa. 

Arvauskeskus-nimikettä terveyskeskuksesta pidettiin jopa harhaanjohtavana, 
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jonka ajateltiin antavan virheellisen kuvan terveyskeskuksen todellisesta toimin-

nasta.  

”Mää en oo oikeen koskaan ymmärtänyt tätä tk-arvauskeskus-meininkiä, kun 

tk-lääkäreitten duuni on ehkä vaikeinta mitä kuvitella saattaa.” (Internetkes-

kustelu 12.6.2012.) 

”Kai tuon arvauskeskus-sanan voisi kääntää ihan myönteiseksikin? Tarkoitan 

sitä, että siellä todella yritetään arvailla vaivan laatua sen jälkeen, kun tie-

tämys loppuu...” (Internetkeskustelu 12.6.2012.) 

”Itse asiassa arvauskeskus toisaalta puoltaa paikkaansa, lääkärithän tekevät 

valistuneita arvauksia tutkimustulosten pohjalta.” (Internetkeskustelu 

12.6.2012.) 

Terveyskeskuksen arvauskeskus-käsitteen ympärille sisältyi useita implisiittisiä 

merkityksiä, joissa terveyskeskusta verrattiin erilaisten rahan arvoa tai rahan liik-

kuvuutta kuvaavien merkitysten kautta. Rahaan vertaamisen voidaan ajatella ku-

vastavan sitä, että terveyskeskusta pidetään ihmisille tärkeänä – jopa elämisen 

kannalta välttämättömänä julkisena organisaationa. Terveyskeskusta verrattiin 

lottoarvonnan lisäksi muun muassa pankkiin, markkinapaikkaan tai Puolan leipä-

jonoon. Seuraavat metaforat ovat autenttisia aineistosta nousevia lainauksia:  

”Lottoarvonta” (Kohorttiaineisto, 2013.) 

”Pankki, joka on lähellä jos tarvetta on!” (Kohorttiaineisto, 2013.) 

”Puolan leipäjono” (Kohorttiaineisto, 2013.) 

”Markkinapaikka” (Kohorttiaineisto, 2013.) 

Tiedonantajilta kysyttiin, uskovatko he, että terveyskeskuksessa osataan hoitaa 

sairauksia. Tiedonantajista lähes 80 % oli sitä jonkin verran, paljon tai täysin 

samaa mieltä siitä, että terveyskeskuksessa sairaudet tulevat hoidetuksi. Ainoas-

taan alle 20 prosenttia tiedonantajista oli vähän tai ei ollenkaan samaa mieltä 

terveyskeskuksen luotettavuudesta sairauden hoitamisen suhteen. Kuitenkin sel-

keästi pieni joukko oli epäilevä sen suhteen, että terveyskeskuksessa sairaus tulisi 

hoidetuksi. Terveyskeskukseen liittyviin uskomuksiin sairauden hoitamisesta 

mielipiteiden jakaumat on esitetty seuraavassa taulukossa (taulukko 10.).  
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Taulukko 10. Luottamus siihen, että terveyskeskuksessa osataan hoitaa sairaudet. 

Vastausten määrä ja jakaumat. 

Uskon, että terveyskeskuksessa 

sairauteni osataan hoitaa 

Vastaajien määrä  

(n) 

Vastausten 

prosenttiosuus (%)  

Vastanneiden 

prosenttiosuus (%) 

Täysin samaa mieltä 215 6,6 6,8 

Paljon samaa mieltä 1139 35,2 35,9 

Jonkin verran samaa mieltä 1212 37,4 38,2 

Vähän samaa mieltä 507 15,7 16,0 

Ei ollenkaan samaa mieltä 98 3,0 3,1 

Vastauksia yhteensä 3171 98,0 100 

Tyhjät 66 2,0  

Kokonaisvastaajamäärä  3237 100  

Terveyskeskuksen luotettavuuteen liittyvää uskomusta kuvaavat jakaumat osoit-

tavat, että valtaosa asiakkaista uskoo terveyskeskuksessa sairauden tulevan hoide-

tuksi. Vaikka terveyskeskuksen ajatellaan olevan odottelupaikka, sinne mennään 

hakemaan apua oletetusta odottamisesta huolimatta. Näyttäisi siltä, että keskei-

simpänä tekijä terveyskeskuksen asioinnissa on avun saaminen ja luottamus sii-

hen, että sairaudet osataan hoitaa. 

5.4 Tulevaisuuden odotemalli – Terveyskeskukseen liittyvät 
tulevaisuuden odotusten kulttuuriset merkitykset 

Tulevaisuuden odotemalli muodostui terveyskeskuksen tulevaisuuteen liittyvistä 

uskomuksista ja niihin kiinnittyvistä näkyvistä ja piilotetuista kulttuurisista merki-

tyksistä asiakkaan näkökulmasta. Terveyskeskukseen liitetyt tulevaisuuden odo-

tukset jakautuivat terveyskeskuksen saatavilla olemiseen myös tulevaisuudessa, 

asiakkaan kohtaamiseen terveyskeskuksessa ja terveyskeskuksen tulevaisuuden 

toimintaedellytysten rajapintaan.  

Terveyskeskuksen tulevaisuuden odotteiden tasolla korostui terveyskeskuk-

sen toiminta ja se haluttiin nähdä toimivana lähiasemana myös tulevaisuudessa. 

Toimiva lähiasema ilmensi erityisesti näkyviä kulttuurisia merkityksiä asiakkaan 

näkökulmasta. Piilotettuina kulttuurisina merkityksinä mallissa korostuivat ter-

veyskeskuksen generatiivisuus eli odote palveluiden monipuolisuudesta ja moni-

naisuudesta, sekä samalla tarvittavasta kyvykkyydestä terveyden hoitamisessa. 

Arvoja kuvastavana merkityksenä asiakkaan näkökulmasta ilmeni sekä toimivuu-

den ja generatiivisuuden rajapinnassa arvomerkityksenä holistisuus, joka nosti 

esiin odotteen terveyskeskuksesta inhimillisenä ihmisen tarpeisiin ja vaikeuksiin 
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vastaavana terveydenhoidon paikkana. Tulevaisuuden odotemallin keskeiset teki-

jät on kuvattu seuraavassa kuviossa (kuvio 12.): 

 

Kuvio 12. Tulevaisuuden odotemalli. 

Tulevaisuuden odotemallin merkityskokonaisuuksia tarkastellaan yksityiskohtai-

semmin seuraavissa alaluvuissa, joita ovat toimiva lähiasema, holistisuus ja gene-

ratiivisuus. 

5.4.1 Toimiva lähiasema 

Miten terveyskeskuksen tulevaisuus käsitetään näkyvissä ja julkilausutuissa mer-

kityksissä asiakkaan näkökulmasta? Terveyskeskuksen odotettiin kansanterveys-

lain voimaan astuessa nostavan julkisen terveyskeskusjärjestelmän kokonaan 

uudelle, toimivammalle ja laadukkaammalle tasolle. Toisaalta odotuksissa olivat 

huokeahintaiset, kaikkien asiakkaiden saatavilla olevat terveyspalvelut. Terveys-

keskuksen haluttiin olevan tauteja ennaltaehkäisevä terveydenhoitopaikka. Ter-

veyskeskusaikaan siirtymistä tarkasteltiin myös terveyskeskukseen tarvittavan 

ammattitaitoisen terveydenhuoltohenkilökunnan saatavuuden näkökulmasta ja se 

nähtiin terveyskeskuksen tulevaisuuden eräänä suurena haasteena. 

Terveyskeskuksesta odotettiin toimivaa lähiasemaa, jossa asiakkaita hoide-

taan ennaltaehkäisevällä toimintamallilla. Tulevaisuuden terveyskeskukselta odo-

tettiin uudenlaista ennaltaehkäisevää otetta sairauksien hoitamisessa.  

Alkuvaiheessa terveyskeskuksen haasteita ei nähty teknisinä tai taloudellisina, 

vaan päällimmäiseksi nostettiin hoitohenkilökunnan ammatilliseen tasoon liitetyt 
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haasteet. Asiakkaiden näkökulmasta odotukset kohdistuivat juuri hoitohenkilö-

kunnan osaamisvaatimuksiin. Terveyskeskukseen odotettiin osaavan ja vahvan 

koulutuksen omaavaa henkilökuntaa.  

”Halutaan muutosta ennaltaehkäisemään taudit.” (Sanomalehti Kaleva, huh-

tikuun 4. pnä 1972.) 

”Terveydenhuollossa piirissä nyt havaittavissa oleva kriisi ei ole luonteeltaan 

pelkästään teknis-taloudellinen, vaan ennen muuta koulutuksellinen.” (Kale-

va, maaliskuun 20. pnä 1972.) 

Terveyskeskuksen toimivuutta pohdittiin myös internetin virtuaalikeskusteluissa. 

Henkilökuntaresurssien puute nähtiin uhkana tulevaisuuden perusterveydenhuol-

topalveluiden toiminnalle. Terveyskeskuksen toimivuus ja sen puutteet näyttäy-

tyivät asiakkaalle henkilöstöresurssien kautta. Henkilöstöresurssien nähtiin hei-

kenneen. Terveyskeskuksen nähtiin kärsineen siitä jo pitkään, että hoitohenkilö-

kunnan riittävyyteen ei ole panostettu. Tulevaisuuden yhtenä haasteena nähtiin 

hoitohenkilöstön väheneminen, jota kuvaa seuraava suora lainaus internetkeskus-

teluista:  

”Terveyskeskusten alasajo on näkynyt henkilökunnassa jo pitkän aikaa.” (In-

ternetkeskustelu 20.7.2012.) 

Tulevaisuuden odotuksia kuvasivat käsitykset, joissa terveyskeskusta pidettiin 

ehdottoman tarpeellisena. Toimivuuden ajateltiin kärsivän henkilöstön puutteesta. 

Erilaiset merkitykset terveyskeskuksen tarpeellisuudesta herättivät monenlaisia 

tunteita, ja niitä peilattiin sekä positiivisessa että negatiivisessa valossa: 

”Terveyskeskus on mielestäni.. ehdottoman tarpeellinen, mutta jää monesti 

resursseiltaan puutteelliseksi. Onko se sitten plussa vai miinus, tiedä häntä.” 

(Internetkeskustelu 27.8.2011.) 

Terveyskeskuksen tulevaisuuden odotukset sen toimivuudesta kulminoituivat 

jakautuneisiin mielipiteisiin. Sen toivottiin olevan tulevaisuudessa aikojen suh-

teen joustavampi, jolloin asiakkaiden olisi helpompi saada aikoja eri vuorokauden 

aikoina. Erityisesti toivottiin pidempää aukioloaikaa iltaisin. Toisaalta terveyskes-

kuksessa toivottiin olevan osaavia lääkäreitä, jolloin se tulevaisuudessa olisi vielä 

entistäkin luotettavampi terveydenhoitopaikka. Sen odotettiin olevan tulevaisuu-

dessa myös lähellä asiakkaita, jolloin sinne lähteminen ja hoitoon pääseminen 

olisivat asuinpaikasta mahdollisimman riippumattomia.  
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”Aikojen suhteen joustavampi.” (Kohorttiaineisto, 2013.) 

”Hyviä lääkäreitä täynnä.” (Kohorttiaineisto, 2013.) 

”Tulevaisuudessa lähellä.” (Kohorttiaineisto, 2013.) 

Terveyskeskukseen tyytyväisistä asiakkaista lähes 97 % oli sitä mieltä, että he 

haluavat terveyskeskuksen olevan käytettävissä myös tulevaisuudessa. Palvelui-

hin tyytyväisistä asiakkaista vain kolme prosenttia ilmoitti toivovansa vähän, tai 

ei ollenkaan sen olevan käytettävissä tulevaisuudessa.  

Terveyskeskuspalveluihin tyytymättömistä suurin osa, lähes 80 % toivoi ter-

veyskeskuksen olevan olemassa tulevaisuudessa. Vastaavasti tyytymättömien, 

jotka eivät toivoneet terveyskeskusta tulevaisuudessa, osuus oli yli 20 %. Tyyty-

väisten ja tyytymättömien toive terveyskeskuksen käytettävyydestä tulevaisuu-

dessa eroaa tilastollisesti merkittävästi toisistaan erityisesti tyytyväisten ja tyyty-

mättömien suhtautumisesta terveyskeskuksen tulevaisuuden odotteeseen. Tyyty-

väisistä ainoastaan kolme prosenttia ei toivonut terveyskeskuksen olevan käytet-

tävissä tulevaisuudessa, kun taas tyytymättömistä vastaava osuus oli jopa 23 %. 

Seuraavassa taulukossa (taulukko 11.) on kuvattu terveyskeskuksen tulevaisuuden 

odote suhteessa tyytyväisiin ja tyytymättömiin terveyskeskuksen asiakkaisiin:  

Taulukko 11. Terveyskeskuksen tulevaisuuden odote verrattuna tyytyväisiin ja tyyty-

mättömiin terveyskeskuksen asiakkaisiin. 

Toivon, että terveyskeskus on 

käytettävissä myös tulevaisuudessa 

Tyytyväisyys tk:n 

palveluihin 

n (%) 

Tyytymätön tk:n 

palveluihin 

n (%)  

p-arvo 

Täysin, paljon, jonkin verran samaa mieltä 1204 (96,9) 1464 (77,3)  

Vähän tai ei ollenkaan samaa mieltä 38 (3,1) 430 (22,7)  

Yhteensä 1894 (100) 1894 (100) <0,001 

Kokonaisuutena suurin osa sekä tyytyväisistä että tyytymättömistä terveyskes-

kuksen asiakkaista toivoi, että terveyskeskus säilyy julkisena terveyspalveluna. 

Huomattavan pieni osa kaikista tiedonantajista ei nähnyt terveyskeskusta toivot-

tavana tulevaisuudessa. Terveyskeskus on siis varsin tärkeäksi koettu myös silloin, 

jos asiakkuudesta on huonojakin kokemuksia.  



 

 105

5.4.2 Holistisuus 

Miten terveyskeskuksen tulevaisuus käsitetään arvojen ja olettamusten merkityk-

sissä asiakkaan näkökulmasta? Terveyskeskuksen tulevaisuuden odotuksiin liit-

tyvissä merkityksissä esille nousi holistisuus eli ihmisten kokonaisvaltainen koh-

taaminen terveyskeskuksen asiakkaana. Holistisuus näyttäytyi odotteena koko-

naisvaltaisesta, ihmistä lähellä olevasta terveydenhoidosta asiakkaan näkökulmas-

ta. Holistisuuden odotteessa korostui terveyskeskuspalveluiden saatavuuden tasa-

vertaisuus, luottamukseen liittyvät teemat sekä asiakkaan ja hoitohenkilökunnan 

kohtaaminen. Holistisuus toi esille terveyskeskuksen arvoihin liittyvät merkityk-

set. Jo terveyskeskuksen syntyjuurilla terveyskeskusta toivottiin lähelle jokaista 

suomalaista ihmistä, lähelle asiakasta asuinkunnasta tai paikasta riippumatta.  

”Oma terveyskeskus joka kuntaan.” (Sanomalehti Kaleva, huhtikuun 4. pnä 

1974.) 

Terveyskeskuksen monialaisuutta pyrittiin vahvistamaan henkilökunnan koulut-

tamisella ja terveyskeskuksen tarpeisiin pyrittiin vaikuttamaan koulutuspoliittisil-

la muutoksilla mahdollisimman toimivien terveyspalveluiden takaamiseksi. Hoi-

tohenkilöpula terveyskeskuksissa leimasi uudenlaista terveydenhuoltohenkilö-

kunnan kouluttamista ja antoi lupauksia terveyskeskusta paremmin palvelevasta 

hoitotyöntekijöiden koulutusmallista:  

”Terveyskeskuksissa vallitsevan henkilökuntapulan helpottamiseksi pyritään 

muuttamaan nykyistä apu- ja sairaanhoitajien koulutusta. Lähivuosina lope-

tetaan entisen tyyppiset sairaanhoitajakoulutus sekä apuhoitajakoulutus ja 

luodaan niiden väliin peruskoulun oppimäärälle rakentuva perushoitajatut-

kinto.” (Sanomalehti Kaleva, huhtikuun 15. pnä 1975.) 

Toisaalta terveyskeskuksen toimintarakenteet nähtiin lähes mahdottomina. Tila-

ongelmat ja henkilöstöresurssien puutteet heijastuivat kokonaisvaltaiseen asiak-

kaan hoitoon jo terveyskeskuksen alkuvuosina:  

”Kipeimmin tarvittaisiin terveyskeskukseen lisää toimistohenkilökuntaa ja 

terveyskeskusavustajia. Näiden puutteen vuoksi lääkärit joutuvat tekemään 

myös toimistotöitä. Myös tilojen puute estää lääkäreiden tehokasta työskente-

lyä.” (Sanomalehti Kaleva, tammikuun 30. pnä 1974.) 

Myös internetin virtuaalikeskusteluissa tärkeimpinä tulevaisuuden odotteina nou-

sivat esille asiakkaan kokema luottamus ja hoitohenkilökunnan kohtaaminen. 
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Merkitykset tulevaisuuden odotemallissa näyttäytyvät asiakkaan näkökulmasta 

luottamuksen kokemuksena terveyskeskuslääkärin vastaanotolla. Luottamusta 

terveyskeskuksen asiakkuudessa nostettiin keskusteluissa esille erityisesti terve-

yskeskuslääkäriin kohdistuvan koetun luottamuksen näkökulmasta.  

Holistisuuden yhtenä tekijänä tulevaisuuden odotteessa näyttäytyi myös asi-

akkaan kokema terveyskeskuspalveluiden joustavuus. Terveyskeskuksen toivot-

tiin olevan tulevaisuudessa palveluiltaan joustavampi, jolla tarkoitettiin jousta-

vampaa asiointia, ajanvarausta tai terveyspalveluiden saatavuutta.  

”Tärkeintä on luottamus terveyskeskuslääkäriin.” (Internetkeskustelu 

10.10.2012.) 

”Palveluista pitäisi tehdä joustavampia.” (Internetkeskustelu 9.11.2012.) 

Tulevaisuuden holistisuus koostui odotuksiin liittyvissä monitasoisissa merkityk-

sissä, joita olivat luotettavuus, osaavuus ja inhimillisyys. Terveyskeskukseen 

liittyvät merkitykset olivat vahvasti arvosidonnaisia, joista kuitenkin heijastuivat 

yhteisenä tekijänä holistiset lähtökohdat. Tulevaisuuden odotukset olivat asiak-

kaan näkökulmasta suhteellisen laajoja sekä monitasoisia, mutta ne kuvastivat 

terveyskeskuksen ja yksilön välistä syvällistä, subjektiivista kokemusta. 

”Luotettava ja osaava.” (Kohorttiaineisto, 2013.) 

”Holistisempi.” (Kohorttiaineisto, 2013.) 

”Inhimillinen, mutta rikkaampi toiminnoiltaan.” (Kohorttiaineisto, 2013.) 

Tiedonantajista suurin osa, eli jopa reilu 80 prosenttia toivoi terveyskeskuksen 

olevan käytettävissä myös tulevaisuudessa (taulukko 12.). Jonkin verran terveys-

keskuksen tulevaisuuden käytettävyyden kannalla oli noin joka kymmenes. Tie-

donantajista vain alle prosentti ei toivonut terveyskeskusten olevan käytettävissä 

myös tulevaisuudessa. Selkeästi siis suurin osa, kahdeksan vastaajaa kymmenestä 

toivoi terveyskeskusten olevan käytettävissä myös tulevaisuuden terveyspalvelu-

na.  
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Taulukko 12. Toive siitä, että terveyskeskus on käytettävissä myös tulevaisuudessa. 

Vastausten määrä ja jakaumat. 

Toivon, että terveyskeskus on 

käytettävissä myös tulevaisuudessa 

Vastaajien määrä 

(n) 

Vastausten 

prosenttiosuus (%)  

Vastanneiden 

prosenttiosuus (%) 

Täysin samaa mieltä 1656 51,1 52,3 

Paljon samaa mieltä 1035 32,0 32,7 

Jonkin verran samaa mieltä 355 11,0 11,2 

Vähän samaa mieltä 89 2,7 2,8 

Ei ollenkaan samaa mieltä 29 0,9 1,0 

Vastauksia yhteensä 3164 97,7 100 

Tyhjät 73 2,3  

Kokonaisvastaajamäärä  3237 100  

Tulevaisuudessa odotteessa terveyskeskuksen olemassaolo oli tiedonantajien 

näkemysten mukaan tärkeää. Ehdottomasti samaa mieltä terveyskeskuksen tule-

vaisuuden säilymisestä oli yli puolet tiedonantajista, joten selkeästi terveyskeskus 

koettiin hyvin tärkeäksi osaksi terveyspalvelujärjestelmää. 

5.4.3 Generatiivisuus 

Miten terveyskeskuksen tulevaisuus käsitetään piilotetuissa ja julkilausumattomis-

sa merkityksissä asiakkaan näkökulmasta? Tulevaisuuden terveyskeskukseen 

liitettiin merkityksiä, jotka muodostuivat terveyskeskuksen toimintaympäristöstä. 

Tulevaisuuden odotuksissa terveyskeskukseen osattiin suhtautua maltillisesti 

kansanterveyslain astuessa voimaan ja terveyskeskus nähtiin osana laajempaa 

kuntauudistusta. Terveyskeskukseen liitettiin merkityksiä, joka kuvastivat koko 

terveyspalvelujärjestelmän uudistumista ja jonka laajuus ymmärrettiin asiakkai-

den näkökulmasta aikaa vieväksi prosessiksi. 

”Terveyskeskuksia luotaessa on otettava huomioon meneillään oleva kunta-

uudistus.” (Sanomalehti Kaleva, lokakuun 9. pnä 1972.) 

Tulevaisuuden odotteet nivoutuivat myös terveyskeskuksen perimmäiseen tarkoi-

tukseen, eli terveyden hoitoon. Terveyskeskus nähtiin paikkana, joka ylläpitää 

terveyttä ja elämää. Sen merkitys tulevaisuudessa nähtiin kokonaisvaltaisena 

terveydenhoitopaikkana, jonka toimintaedellytysten ylläpitäminen myös tulevai-

suuden odotteessa korostui. Terveyskeskusten kuvitteellista lakkauttamista tai 

puuttumista verrattiin suoraan kuolemantapausten lisääntymiseen. 
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”Mietippä kuinka monta kuolemaa tulisi, jos terveyskeskuksia ei olisi.” (In-

ternetkeskustelu 20.5.2012.) 

Tulevaisuuden odotteisiin liitettiin implisiittisiä merkityksiä ja sen toivottiin tule-

vaisuudessa olevan esimerkiksi osaamiskeskus. Tällä voidaan ajatella tarkoitetta-

van terveyskeskusta, jossa henkilökunta on osaavaa eli asiakkaan terveydenhoito 

osaavissa käsissä. Henkilöstöresurssien riittävä mitoitus oli myös tulevaisuuden 

odotuksissa yksi merkittävä tekijä. Terveyskeskuksen toivottiin myös yksiselittei-

sesti olevan nimensä mukainen – terveyskeskus.  

”Osaamiskeskus.” (Kohorttiaineisto, 2013.) 

”Riittävästi henkilökuntaa.” (Kohorttiaineisto, 2013.) 

”Nimensä veroinen.” (Kohorttiaineisto, 2013.) 

Terveyskeskukseen liitettiin hyvin laaja-alaisia toiveita: henkilökunnan toivottiin 

olevan ammattitaitoista ja heitä tulisi olla suhteellisesti riittävä määrä. Toisaalta 

erikoistuminen oli toivottavaa, sekä mahdollisimman monipuoliset palvelut olivat 

toivottuja. Toisaalta moninaisuuteen liitettiin myös laajat aukioloajat, yöpäivys-

tykset ja joustava ajanvaraus. ”Osaamiskeskus” tai ”nimensä veroinen” yleisyy-

dellään tarkoittivat sitä, että terveyskeskuksen odotettiin olevan osaava tervey-

denhoitopaikka. 

5.5 Kulttuurimallit - yhteenveto tuloksista 

Tuloksista muodostui neljä kulttuurimallia näkyvistä ja piilotetuista kulttuurisista 

merkityksistä terveyskeskuksen ja asiakkaan rajapinnalla asiakkaan näkökulmasta. 

Näkyvät ja piilotetut merkitykset jakautuvat neljään toisistaan eroavaan malliin 

terveyskeskuksen organisaatiotason, palvelutason, uskomustason ja tulevaisuuden 

odotetason merkityksistä, jotka tässä tutkimuksessa nimettiin vaivojen sula-

tusuunimalliksi, matalankynnyksen malliksi, arvauskeskusmalliksi sekä tulevai-

suuden odotemalliksi. Lisäksi merkitykset jakautuivat myös mallien sisällä sekä 

eksplisiittisiin eli näkyviin, arvoperusteisiin sekä implisiittisiin eli piilotettuihin 

merkityksiin ja näiden rajapintoihin.  

Vaivojen sulatusuunimalli muodostui organisaatiotasoon liittyvistä merkityk-

sistä. Niitä olivat henkilöstöinkarnaatio, terveyskeskuksen ristiriitaisuus ja terve-

yskeskuksen asiakasaktiivisuus.  
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Matalan kynnyksen mallissa merkitykset liittyvät terveyskeskuksen palvelu-

tasoon, joita olivat terveyskeskukseen liitetty ruuhkaisuus, terveyskeskuksen luo-

tettavuus sekä terveyskeskuksesta saatavan hoidon vaihtelevuus.  

Arvauskeskusmalli muodostui uskomuksista, joita olivat terveyskeskuksessa 

tapahtuva odottaminen, huhupuheiden todenperäisyyden pohdinta sekä hoidon 

onnistumiseen liittyvä sattumanvaraisuus.  

Tulevaisuuden odotemallissa terveyskeskukseen liittyvät kulttuuriset merki-

tykset asiakkaan näkökulmasta muodostuivat tulevaisuuden odotuksiin liittyvistä 

tekijöistä, joita olivat terveyskeskuksen toiminta lähellä asiakasta, holistisuus sekä 

terveyskeskuksen uusien ja luovien toimintaedellytysten mahdollistaminen. 

Vaivojen sulatusuunimalli muodostui terveyskeskuksen ja asiakkaan välisessä 

rajapinnassa ilmenneistä organisaatiotason eksplisiittisistä, arvopohjaisista ja 

implisiittisistä kulttuurisista merkityksistä. Näitä merkityksiä olivat näkyvällä 

tasolla henkilöstöön kohdistuvat merkitykset eli henkilöstöinkarnaatio, arvotasol-

la terveyskeskuksen organisaation rajapinnassa ilmenevät ristiriitaisuudet henki-

löstön ja asiakkaan toimintaroolien välillä sekä piilotetuissa merkityksissä asiak-

kaan oman toiminnan odotukset ja velvoitteet, jotka nimettiin terveyspalveluiden 

asiakasaktiivisuudeksi.  

Organisaatiotason kulttuurisissa merkityksissä vaivojen sulatusuunimalli 

muodostui eritason kulttuurisista merkityksistä, joissa terveyskeskus näyttäytyi 

tärkeänä terveydenhoitopaikkana ja joka muodostui asiakkaan näkökulmasta or-

ganisaation eri toimintatasojen kautta. Vaivojen sulatusuunimalli kuvastaa meta-

forana terveyskeskusta paikkana, joka pitää sisällään sekä positiivisia että negatii-

visia kulttuurisia merkityksiä ja joissa keskeisinä tekijöinä ovat terveyskeskuksen 

henkilökunnan sekä terveyspalveluiden asiakkaan itsensä toimijaroolit sekä nii-

den ristiriitaisuus. 

Organisaatiotasoon liittyvät eksplisiittiset, arvopohjaiset ja implisiittiset mer-

kitykset ovat kaikki toisaalta limittäisiä ja ne vaikuttavat toinen toisiinsa. Vaivo-

jen sulatusuunimalli kuvastaa näiden erilaisten merkitysten sisäistä vuorovaiku-

tusta asiakkaan näkökulmasta sekä näiden merkitysten vaihtelua kulttuuristen 

merkitysten muodostumisessa. 

Matalan kynnyksen malli muodostui terveyskeskuksen ja terveyskeskuksen 

asiakkaan välisessä palvelutason rajapinnassa ilmenneistä eksplisiittisistä, arvo-

pohjaisista ja implisiittisistä kulttuurisista merkityksistä. Näitä merkityksiä olivat 

näkyvällä tasolla terveyskeskuksen palveluiden kiireeseen kohdistuvat merkityk-

set eli mielikuva ruuhkakeskuksesta. Arvotasolla terveyskeskuksen palveluihin 

liitettiin luotettavuuden eli turvallisuuden peruskallion ajatus. Piilotetuissa merki-
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tyksissä esiin nousivat terveyskeskuksen palveluiden vaihtelevuus eli hoitofluktu-

aatio ja siihen liittyvät käsitykset asiakkaan näkökulmasta. 

Palvelutason kulttuurisissa merkityksissä matalan kynnyksen malli muodostui 

eritasoisista kulttuurisista merkityksistä, joissa terveyskeskus näyttäytyi ruuhkai-

sena perusterveydenhuollon hoitopaikkana, jolle merkityksiä muodostui asiak-

kaan näkökulmasta eri toimintatasojen kautta. Kuitenkin terveyskeskus kuvastaa 

turvallisuutta ja luottamusta. Hoidon vaihtelevuus kuvastuu vaivojen sula-

tusuunimallissa hoitohenkilöstön vaihtuvuutena sekä terveyskeskuksessa työsken-

televien lääkäreiden määrän kasvuna. Matalan kynnyksen malli kuvastaa metafo-

rana terveyskeskusta paikkana, joka on lähellä asiakasta ja tavoitettavissa terve-

yspalveluiden asiakkaan elämän jokaisessa vaiheessa. Palvelutasoon liittyvät 

eksplisiittiset, arvopohjaiset ja implisiittiset merkitykset ovat osittain limittäisiä ja 

ne vaikuttavat toinen toisiinsa. Matalan kynnyksen malli kuvastaa näiden erilais-

ten palvelutasoon liitettyjen kulttuuristen merkitysten keskinäistä vuorovaikutusta 

asiakkaan näkökulmasta sekä näiden merkitysten vaihtelua kulttuuristen merki-

tysten muodostumisessa.  

Arvauskeskusmalli muodostui terveyskeskuksen ja terveyskeskukseen liitet-

tyjen uskomusten välisessä rajapinnassa ilmenneistä erilaisten uskomusten ekspli-

siittisistä, arvopohjaisista ja implisiittisistä kulttuurisista merkityksistä asiakkaan 

näkökulmasta. Näitä merkityksiä olivat näkyvällä tasolla terveyskeskuksen asiak-

kaan odottamiseen liittyvät merkitykset eli mielikuva odotushuoneesta. Arvopoh-

jaisten merkitykset kulminoituivat terveyskeskukseen liittyviin ristiriitaisten hu-

hupuheisiin. Piilotetuissa merkityksissä kulttuuriset merkitykset asiakkaan näkö-

kulmasta näyttäytyivät palveluiden toimintakulttuurin liittyvien tekijöiden onnen 

tai epäonnen suhteesta lottorivin kaltaisesti.  

Uskomuksiin liittyvissä kulttuurisissa merkityksissä arvauskeskusmalli muo-

dostui eritasoisista kulttuurisista merkityksistä, joissa terveyskeskus näyttäytyi 

odotuspaikkana, jolle merkityksiä muodostui asiakkaan näkökulmasta toiminta-

kulttuurin kautta. Arvauskeskusmalli vahvistaa kuitenkin myös terveyskeskuksen 

myönteisiä merkityksiä. Terveyskeskus lottorivinä kuvastaa terveyskeskuksen 

kulttuurisia merkityksiä palveluiden tason kokemuksen ilmentäjänä. Arvauskes-

kusmalli kuvastaa metaforana terveyskeskukseen liittyviä uskomuksia sekä sen 

myönteisissä että kielteisissä merkityksissä. Terveyskeskukseen liittyvät usko-

mukset eksplisiittisissä, arvopohjaisissa ja implisiittisissä merkitysmaailmoissa 

ovat monitasoisia. Arvauskeskusmalli kuvastaa terveyskeskukseen liitettyjen 

uskomusten kulttuuristen merkitysten keskinäistä vuorovaikutusta asiakkaan nä-
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kökulmasta sekä näiden merkitysten vaihtelua kulttuuristen merkitysten muodos-

tumisessa.  

Tulevaisuuden odotemalli muodostui terveyskeskuksen asiakkaan ja terveys-

keskukseen tulevaisuuden odotteen välisessä rajapinnassa ilmenneistä jaetuista 

eksplisiittisistä, arvopohjaisista ja implisiittisistä kulttuurisista merkityksistä. 

Näitä merkityksiä olivat näkyvällä tasolla terveyskeskuksen toimintaan liittyvät 

merkitykset eli odotteet toimivasta lähiasemasta. Arvotasolla terveyskeskus näh-

tiin tulevaisuudessa holistisena asiakkaan terveyden ylläpitäjänä ja piilotetuissa 

merkityksissä terveyskeskuksen tulevaisuuden odotteeseen liitettiin palveluiden 

toimintakulttuurin generatiivisuus eli moninaisten terveyspalveluiden saatavuus.  

Tulevaisuuden odotuksista muodostuva tulevaisuuden odotemalli muodostui 

eritasoisista kulttuurisista merkityksistä, joita terveyskeskuksen tulevaisuuteen 

liitettiin. Tulevaisuuden odotemallin merkitykset heijastuivat sekä terveyskeskuk-

sen toimintakulttuurin ilmiöistä, mutta myös asiakkaan yksilöllisyyden korostu-

misesta. Terveyskeskuksen odotettiin olevan monipuolinen asiantuntijayksikkö. 

Tulevaisuuden odotemalli paljastaa terveyskeskuksen tulevaisuuden monitasoiset 

odotteet, jotka vahvistavat myös odotetta terveyskeskuksen olemassaolon ehdot-

tomuudesta asiakkaan näkökulmasta. Terveyskeskus nähtiin erityisesti terveyden, 

mutta myös laajemmin elämän ylläpitäjänä.  

Terveyskeskukseen liittyvät tulevaisuuden odotteet näyttäytyivät eksplisiitti-

sissä, arvopohjaisissa ja implisiittisissä merkitysmaailmoissa monitasoisina hei-

jastuen terveyskeskuksen organisaatio-, palvelu- ja uskomustasolta aina asiakkaan 

kokemustason rajapintaan terveyskeskuksen asiakkaana. Tulevaisuuden odote-

malli kuvastaa terveyskeskukseen liitettyjen tulevaisuuden odotteiden kulttuuris-

ten merkitysten keskinäistä vuorovaikutusta asiakkaan näkökulmasta sekä näiden 

merkitysten vaihtelua kulttuuristen merkitysten muodostumisessa.  

Terveyskeskukseen liittyvät kulttuuriset merkitykset asiakkaan näkökulmasta 

on esitetty seuraavassa kuviossa (kuvio 13.), jossa on kuvattu terveyskeskuksen ja 

asiakkaan välisen reifikaation seurauksena näkyvät ja piilotetut sekä arvoperustai-

set kulttuuriset merkitykset. Kulttuuriset merkitykset sijoittuvat horisontaalisesti 

kolmitasoisesti. Ensimmäisellä tasolla ovat eksplisiittiset eli näkyvät kulttuuriset 

merkitykset, joita ovat henkilöstöinkarnaatio, ruuhkakeskus, odotushuone sekä 

toimiva lähiasema. Toisella tasolle on kuvattu arvomerkitykset, joita ovat ristirii-

taisuus, peruskallio, huhupuheiden keskiö sekä holistisuus. Kolmannella tasolla 

implisiittisinä eli piilotettuina kulttuuristen merkitykset ovat asiakasaktiivisuus, 

hoitofluktuaatio, lottorivi ja generatiivisuus.  
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Kulttuuriset merkitykset vertikaalisuuntaisesti sulautettuna toisiinsa organi-

saation, palvelun, uskomusten tai tulevaisuuden odotuksien näkökulmasta muo-

dostavat kunkin mallin kokonaisuuden. 

 

Kuvio 13.  Terveyskeskukseen liittyvät kulttuuriset merkitykset kulttuurimalleina ter-

veyspalveluiden asiakkaan näkökulmasta. 
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6 Loppukeskustelu 

Tässä luvussa esitän tutkimuksen tärkeimmät löydökset ja esitän ne tiivistetysti 

suhteessa tutkimuskysymyksiin. Luvussa tarkastellaan tutkimuksen tärkeimpiä 

tuloksia ja johtopäätelmiä. Lisäksi arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja eetti-

siä näkökohtia. Tutkimuksen johtopäätökset ovat syntyneet tutkimusprosessin 

aikana. Lopuksi tarkastellaan tutkimuksen merkitystä terveyshallintotieteelle ja 

esitetään jatkotutkimusideoita.  

6.1 Tutkimustulosten tarkastelua 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida terveyskeskukseen liittyviä kult-

tuurisia merkityksiä terveyspalveluiden asiakkaan näkökulmasta. Tutkimustehtä-

vänä oli selvittää, millaisia kulttuurisia merkityksiä terveyskeskukseen liittyy 

asiakkaan näkökulmasta ja mitä on terveyskeskuksen asiakkuus kulttuuristen 

merkitysten valossa.  

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa terveyskeskuksen asiakkuudesta kulttuu-

risesta näkökulmasta muodostettiin teoreettiset lähtökohdat ilmiön keskeisten 

käsitteiden tarkastelun kautta, joita olivat terveyskeskus ja asiakkuus, organisaa-

tiokulttuurin tasot, new public service -teoria, reifikaatio ja kulttuurimalli. Teo-

reettisen viitekehyksen rakentumisen jälkeen muodostettiin neljä kulttuurimallia 

kolmiosaisen tutkimusaineiston pohjalta. Lopuksi tarkasteltiin tutkimuksen teo-

reettisen ja empiirisen osan pohjalta terveyskeskukseen liittyviä kulttuurisia nä-

kyviä ja piilotettuja merkityksiä asiakaan näkökulmasta muodostaen synteesinä 

tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset. 

Tutkimustulosten tarkastelussa keskitytään terveyskeskukseen liittyvien kult-

tuurimallien muodostumiseen asiakkaan näkökulmasta sekä mallien sisällöllisten 

erojen tarkasteluun asiakkaan näkökulmasta. Johtopäätelmät esitetään luvun lo-

pussa.  

6.1.1 Neljä kulttuurimallia 

Tutkimuksen tuloksena on neljä kulttuurimallia, jotka käsitteellistettiin terveys-

keskukseen liittyvien kulttuuristen merkitysten tulkintana. Kulttuurimallit nimet-

tiin vaivojen sulatusuunimalliksi, matalan kynnyksen malliksi, arvauskeskusmal-

liksi sekä tulevaisuuden odotemalliksi. Neljä mallia muodostui ainutlaatuisista ja 

monimuotoisista terveyskeskuksen asiakkaiden vuorovaikutuksen ja kokemusten 
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muodostamista merkityksistä, joita terveydenhuollossa on aikaisempien tutkimus-

ten valossa todettu muodostuvan (Raisio 2009.) Toisaalta suomalaisen terveys-

keskuksen sekä koko terveyspalvelujärjestelmän ainutlaatuisuus (Lammintakanen 

ym. 2010, Mattila 2011) vaati tutkimuksen teoreettista ja empiiristä tulkintaa 

asiakkaan äänen esiin tuomiseksi kulttuuristen merkitysten tarkastelun keskiössä. 

Uudet avaukset perusterveydenhuollon kehittämiseksi ovat tarpeen (Kork ym. 

2013) ja tämä tutkimus tuo erityisesti julkisen terveydenhuollon terveyskeskuksen 

asiakkuuden ilmiönä uudenlaiseen tarkastelunäkökulmaan. 

Tutkimuksen tulos on, että reifikaatio organisaation ja asiakkaan välillä johtaa 

terveyskeskukseen liittyvien kulttuuristen merkitysten muodostumiseen asiakkaan 

näkökulmasta ja sen avulla voidaan tehdä näkyväksi muutoin vaikeasti määritel-

täviä ilmiöitä, kuten näkyviä tai piilotettuja kulttuurisia merkityksiä. Kulttuuristen 

merkitysten jakaminen neljään malliin esimerkiksi yhden mallin sijasta sai tämän 

tutkimuksen edetessä vahvistusta teoreettisista lähtökohdista, joiden mukaan or-

ganisaation rajojen määrittelyyn ei ole yksiselitteistä totuutta ja sen määrittelyyn 

vaikuttavat muun muassa erilaiset jaettujen merkitysten muodostamat arvomaail-

mat sekä kulttuurit. (Hatch & Cunliffe 2006, Stacey 2011, Alharbi ym. 2012.) 

Kulttuuristen mallien muodostumisessa vaikutti näkemys, että organisaatio mää-

rittyy erityisesti asiakkaan kokemusten kautta (Fineman ym. 2010, Stacey 2011) 

ja organisaation merkityksen ymmärtäminen asiakkaan subjektiivisena tulkintana 

ja kokemuksena vaikutti kulttuurimallien muodostumiseen ja niiden jakautumi-

seen erilaisiksi, toisiaan täydentäviksi malleiksi. Terveyskeskukseen liittyviä kult-

tuurisia merkityksiä kuvaavien mallien muodostamisen lähtökohtana ei ollut aset-

taa kulttuurisia merkityksiä ehdottomaan järjestykseen, vaan ymmärtää ja jäsentää 

niiden moniulotteisia muotoja. 

Tutkimuksessa muodostetuissa neljässä kulttuurimallissa korostuu mallien ta-

savertaisuus, eivätkä ne ole hierarkkisessa suhteessa toisiinsa. Malleja tulee tar-

kastella tasavertaisina, toisiaan tukevina malleina. Kulttuurimallit ovat terveys-

keskuksen asiakkaiden jakamia käsityksiä ja teoria kulttuurimallista (Quinn & 

Holland 1987, D’Andrade 1995) ihmismielen tiedon jäsentäjänä kulttuurisesta 

näkökulmasta toimi teoreettisena sekä empiirisenä alustana terveyshallintotieteel-

lisen tutkimusilmiön kulttuuristen merkitysten jäsentämisessä. Tutkimuksen yhte-

nä teoreettisena merkityksenä voidaan pitää juuri sitä, että alun perin toisen tie-

teenalan mallia sovellettiin terveyshallintotieteen tutkimuskontekstiin. Tulos on, 

että kulttuurimalli auttoi kulttuurisen lähestymistavan soveltamisessa terveyshal-

lintotieteelliseen tutkimukseen sekä terveyskeskukseen liittyvien kulttuuristen 

merkitysten teoreettisen jäsennyksen empiiriseen soveltamiseen. Kulttuurimallin 
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käyttö tutkimuksen teoreettisena sekä empiirisenä jäsentäjänä antaa uutta tietoa, 

jolla voi olla sovellusarvoa myös muussa terveyshallintotieteen tai terveydenhuol-

lon toimintaympäristön tutkimuksessa. Kulttuurimallia voidaan hyödyntää esi-

merkiksi teoreettisen paradigman muodostamisessa.  

Tutkimuksessa sovellettiin kulttuurimallin lisäksi new public management- 

sekä new public service -teorioita. Hallintoteoreettisten teorioiden soveltaminen 

(NPM ja NPS) auttoi jäsentämään kulttuurimallit organisaatiotasoon, palvelu-

tasoon, yksilötasoon sekä tulevaisuuden odotuksiin liittyvään tasoon. New public 

service - ajattelu kohdensi kulttuurishallinnollista tarkastelua niin, että julkisten 

palveluiden etiikka, arvomaailma, tuottamismotivaatio sekä muiden kulttuuristen 

tekijöiden vaikutusta palveluiden tuottamiseen (Getha-Taylor 2009, Andersen & 

Pedersen 2012, Molina & McKeown 2012) pyrittiin korostamaan ja ne tuotiin 

esiin myös tutkimuksen tuloksena muodostetuissa kulttuurimalleissa. Kulttuuri-

mallien soveltaminen julkisten terveyspalveluiden tutkimuksessa new public ser-

vice -teorian avulla voi myös jatkossa nostaa asiakkaan näkökulman moniulottei-

sesti ja kattavasti esille. Tässä tutkimuksessa teoreettiset lähtökohdat ja niiden 

soveltaminen empiriaan on ollut tutkimustulosten esiin tuomisen ja jäsentämisen 

edellytys. 

Tutkimuksen tulos on, että terveyskeskukseen liittyvät kulttuuriset merkityk-

set jakautuvat moniulotteisiin ja monitasoisiin käsityksiin, joiden jakaminen use-

ampaan kuin yhteen kokoavaan malliin oli tarkoituksenmukaista. Merkityksien 

tarkastelua ohjasi käsitys asiakkaan ja terveyskeskuksen välisestä reifikaatiosta. 

Teoreettisen soveltamisen avulla tuotettiin uutta käytännön ymmärtämiseen pe-

rustuvaa tietoa terveyskeskuksen ja asiakkaan rajapinnassa olevista implisiittisistä 

ja eksplisiittisistä merkityksistä terveyskeskuksen toimintahistorian aikajanalla. 

Ilmiön teoreettisen tarkastelun jälkeen oli tutkimusilmiön jäsentämisen kannalta 

edullista lähteä avaamaan empiirisiä havaintoja tarkasti ja yksityiskohtaisesti 

mahdollisimman syvällisen ja aidon ymmärryksen saavuttamiseksi. Jakaminen 

neljään malliin mahdollisti ilmiön erilaisten merkitysten yksityiskohtaisemman 

esiin nostamisen ja niiden jakamisen merkitysten moniulotteisuuden hahmottumi-

seksi.  

Tuloksena voidaan pitää kulttuuristen merkitysten tarkastelussa sitä, että ter-

veyskeskuksen asiakkaiden näkökulmasta kulttuuriset merkitykset ovat kulttuurin 

kehittymiselle tyypillisesti kumuloituneet, mutta eivät oleellisesti muuttuneet 

terveyskeskuksen kronologisella aikajänteellä. Terveyskeskukseen liittyvät kult-

tuuriset merkitykset ovat olleet hitaasti kehittyviä kulttuurisesti tyypillisiä moni-

mutkaisia implisiittisiä ja eksplisiittisiä merkityksiä. (Geertz 2000, Storey 2006.)  
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Tutkimustuloksena voidaan pitää sitä, että muodostettujen mallien erityisyys 

ja niiden kohdentuminen hallintoteoreettisesti eri tasoille myös kulttuuristen mer-

kitysten kontekstissa on selvää. Terveyskeskuksen asiakkaan antamat kulttuuriset 

merkitykset abstraktina ilmiönä hahmottuivat empiirisellä tarkastelulla ymmärret-

tävään muotoon ja avasivat vaikeasti hahmotettavaa asiakkaan ja terveyskeskuk-

sen rajapintaa formaalille tasolle, mikä on terveyskeskuksen asiakkuuden todelli-

suuden tarkastelun ja ymmärtämisen edellytys.  

Terveyskeskus vaivojen sulatusuunina kuvastaa erityisesti sitä, että terveys-

keskuksella on edelleen asema asiakkaiden eli ihmisten terveydenhoidossa. Ter-

veyskeskus on organisaatio, joka herättää ristiriitaisia tunteita, mutta toisaalta sen 

henkilökunta voi tuttuudellaan antaa turvallisuuden tunteen ja toisaalta omaa 

toimintaroolia terveyspalveluiden asiakkaana voidaan tietoisestikin korostaa. 

Asiakaslähtöisyys tarkoittaa myös valinnan vapautta ja asiakkaan itsemääräämis-

oikeuden laajentumista terveydenhoitoprosessissa, joten matalan kynnyksen mal-

lin esiin nostama asiakasaktiivisuus näyttäisi olevan kahdensuuntaista. Toisaalta 

asiakasaktiivisuutta pidettiin haasteena, mutta toisaalta se on terveyspalveluiden 

asiakaslähtöisyyden yksi osatekijä. (Niiranen 2000, Jonsson & Virtanen 2013a, 

Jonsson & Virtanen 2013b.) 

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että terveyskeskus on matalan kynnyksen 

paikka ja tärkeässä asemassa terveydenhuoltopalveluiden kentällä. Valtaosalla 

terveyskeskuksen asiakkaista oli hyviä kokemuksia terveyskeskuksesta. Terveys-

keskus osoittautui turvallisuuden peruskallioksi, joka on tärkeää huomioida ter-

veyspalvelujärjestelmän valtakunnallisessa kehitystyössä. Rajapinnat asiakkaan ja 

terveyskeskuksen kohtaamisessa tulisi nähdä mahdollisuutena kehittää terveys-

palveluita innovatiivisesti ja laaja-alaisesti kohti yhä vahvempaa terveys-

palveluiden asiakaslähtöisyyttä. (Elg ym. 2011, Alharbi ym. 2012, Cliff 2012, Elg 

2012, Leventhal ym. 2012, Kork ym. 2013.) 

Arvauskeskusmalli oli tämän tutkimusprosessin ajan arkikielestä laajasti tun-

nettu terveyskeskusta kuvaava käsite. Arvauskeskus käsitteenä kuitenkin siirtyi 

pienempään rooliin saadessaan tasavertaisia käsitteellistettyjä merkityksiä rinnal-

leen. Arvauskeskuskäsite hypoteesina ajateltiin kuvaavan terveyspalveluiden 

toimimattomuutta (Haimakainen ym. 2011b), mutta tämän tutkimuksen tuloksena 

se kuvaa myös terveyskeskuksen lottoriviin verrattavaa onnekkuutta ja toisaalta 

terveyskeskuksen palveluun liitettyjä aiheettomiakin tai turhiksi koettuja huhuja. 

Terveyskeskuksen ja asiakkaan rajapinnalla arvauskeskusmetafora voi saada 

vahvistusta esimerkiksi terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon välisten tieto-

järjestelmien toimimattomuuden seurauksena. Näistä välillisistä terveyshuollon 
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tietojärjestelmien ongelmista johtuen asiakkuuden välitön rajapinta saa negatiivi-

sia heijastumia. (Virjo ym. 2013.) Terveyskeskuksen ja asiakkaan väliseen raja-

pintaan liittyvää keskustelua on mahdollista käydä varsin laajasti myös virtuaali-

maailmassa (Uden-Kraan ym. 2008), joka mahdollistaa myös virheellisten tulkin-

tojen tekemisen todellisuuden sijaan terveyskeskuksen toiminnasta ja asiakasko-

kemuksista.  

Huomattavana tuloksena voidaan pitää sitä, että terveyskeskuksen ajanvaraus 

ja vastaanotolle pääsy on ainakin osittain kulttuurista: terveyskeskukseen liitetään 

odottamista ja tulosten mukaan sitä tapahtuu usein, mutta toisaalta toimintakult-

tuurin ajatellaan olevan palveluntuotantolähtöistä juuri siten, että asiakkaan roo-

liin tavallaan kuuluukin odottaminen. Kulttuurisia rajapintoja kuvastaa myös se, 

että odottamisesta tai muusta terveyskeskukseen liittyvistä huhupuheista huoli-

matta suurin osa (80 %) uskoi, että terveyskeskuksessa osataan hoitaa sairaudet. 

Luottaminen terveyskeskuksen osaamiseen näyttäisi olevan hyvin vahvaa.  

Tutkimuksen tulosten mukaan asiakkaat toivoivat, että terveyskeskus on ole-

massa myös tulevaisuudessa. Tämä kuvastaa sitä, että julkiseen perusterveyden-

huoltoon huomion kiinnittäminen on erityisen tärkeää. Selvää on, että toimiva 

terveyskeskus vähentää erikoissairaanhoidon tarvetta (Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos 2010), joten perusterveydenhuoltoon kohdistuva tutkimus tuo esiin tärkeitä 

kehittämisnäkökulmia. Yhä voimakkaammin tulevaisuudessa on pohdittava ter-

veyskeskusten asiakkaiden suhteellista ikääntymistä (Heponiemi ym. 2013) ja sitä, 

miten vanhuksien lisääntyvä määrä suhteutuu lähellä tarjottaviin perusterveyden-

huollon palveluihin ja miten yhtälö saadaan rakennettua mahdollisimman kustan-

nustehokkaaksi. Tosiasiassa rajapinnat ovat siis lähellä myös rahapintoja. Tervey-

denhuollossa kustannusten merkitystä palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen 

ei voi sivuuttaa. (Laiho & Lith 2011, Mertala 2011.) Perusterveydenhuollossa on 

nähtävissä yksityistämisen voimakas kasvu ja onkin vielä epäselvää, tuoko julkis-

ten terveyspalveluiden yksityistäminen terveyskeskuspalveluita lähemmäksi asia-

kasta vai viekö se niitä yhä kauemmas. 

6.1.2 Terveyskeskuksen ja asiakkaan rajapinnan tarkastelun 
merkitykset 

Terveyskeskuksen koko toimintahistorian ajan tavoitteena on ollut palvelujen 

tuottaminen lähellä asiakasta. Tutkimuksen tuloksena on, että kansanterveyslain 

voimaan astumisen jälkeen terveyskeskuksen toimintakulttuurin fokus muuttui 

kuitenkin enemmän paikkakeskeiseksi ja terveyspalveluita sai aiempien tavalli-
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seen toimintamalliin kuuluneiden kotikäyntien sijasta fyysisesti määritellyn orga-

nisaation ydinpaikassa. Näyttäisi kuitenkin siltä, että julkiset terveyspalvelut tar-

vitsevat uusia toimintamalleja nimenomaan toiminnan palauttamiseksi – tai nyky-

käsityksen mukaan toiminnan uudistamiseksi fyysisesti lähemmäs terveyspalve-

luiden asiakasta. (mm. Kork ym. 2012, Kork ym. 2013.)  

Näkyvät rakenteelliset tai terveyspoliittiset muutokset, kuten lainsäädännön 

muutokset, eivät toisaalta ole vaikuttaneet käsityksiin terveyskeskuksesta. Tutki-

musaineiston tarkastelussa tiedostettiin anakronismin todennäköisyys ja tähän 

pyrittiin kiinnittämään erityistä huomiota. Kansanterveyslain 1972 voimaan astu-

misen myötä terveyskeskus on ollut osa suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää 

ja osaltaan työterveyshuoltolain voimaan astuminen vuonna 1972 ja sen voimaan 

astuneet uudistukset vuonna 2002 (Työterveyshuoltolaki 2001/1383) ovat taval-

laan heikentäneet terveyskeskuksen asemaa suomalaisessa perusterveydenhuol-

lossa. Kuitenkin terveyskeskukseen liitetyt kulttuuriset merkitykset asiakkaan 

näkökulmasta näyttäisivät pysyneen läpi vuosikymmenten vahvoina. Tutkimustu-

los on, että terveyskeskuksen intentionaalisuus on käsitetty terveyskeskuksen 

päämääräksi toimia asiakkaan eduksi ja kulttuurisena ilmiönä se on heijastunut 

läpi toimintahistorian ja heijastuu myös jokaisessa tuloksena muodostetussa kult-

tuurimallissa.  

Tutkimuksen alussa, kuten tutkimussuunnitelmavaiheessa yleensä vielä jäsen-

tymätön tutkimusilmiön todellisuus, lähtökohtana oli tutkijan arkitiedosta nouseva 

arvauskeskuskäsite, mutta tutkimustulosten kannalta merkittävänä vapauttavana 

tiedonintressinä voidaan pitää sitä, että arvauskeskus käsitteenä sisältyi arvaus-

keskusmalliin, joka sai myös muita erilaisia merkityksiä ympärilleen. Arvauskes-

kusmalli sai rinnalleen kolme muuta tasavertaista terveyskeskuksen asiakkuutta 

kuvaavaa kulttuuristen merkitysten mallia. Arvauskeskusmalli kohdentui nimen-

omaisesti uskomuksiin, kun taas organisaationtaso, palvelutaso ja tulevaisuuden 

odotukset sisältyivät kolmeen muuhun malliin.  

Tutkimus antaa uudenlaista tieteellistä ymmärrystä terveyskeskuksen moni-

tulkintaista ja kompleksista toimintakulttuurista terveyspalveluiden asiakkuuden 

näkökulmasta. Kun suomalaisen terveydenhuollon osatekijöiden kulttuurinen 

ymmärrys asiakkaan näkökulmasta vahvistuu, voidaan terveyspalveluiden kehit-

tämisestä käydä avointa keskustelua. Terveydenhuollon rajojen tarkastelu erilais-

ten selvitysten kautta ei ole vielä riittävästi avannut terveyspalveluiden asiakkuu-

den erilaisia ilmentymiä. Selvää on, että sisäisten rajapintojen ylittäminen julki-

sissa terveyspalveluissa vaatii sekä valtakunnallista asiakkaan äänen esiin nosta-
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misesta että tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon toimintakentän eri toimijoiden 

kanssa.  

Asiakkaan ääneen esiin saaminen on terveydenhuollon kehitystyön haaste, 

koska terveydenhuollossa ongelmallista on edelleen määritellä jo toimintaympä-

ristöstä riippuen se, kuka on ylipäätään terveydenhuollon asiakas. (Jäntti 2008, 

Kiikkala 2000, Elg ym. 2011, Elg ym. 2012, Valkama 2013.) Asiakkaan äänen 

esiin saaminen edellyttää aitoa kuulemista. Se lienee asiakaslähtöisyyden ymmär-

tämisen ja sitä kautta kehittämisen ensimmäinen edellytys. Lisäksi se vaatii ter-

veydenhuollossa yhteisiä hyötytavoitteita sekä orientaatiota keskustella siihen 

liittyvistä käsityksistä avoimesti. Terveyskeskuksen ja asiakkaan välisen rajapin-

nan kehittäminen asiakaslähtöisyyden näkökulmasta edellyttää vuorovaikutteista 

kohtaamista. Rajapintojen tarkastelu vaatii rohkeutta tehdä rajat ylitettäviksi, jota 

perinteisesti on terveydenhuollossa estänyt muutosten monimuotoisuus ja haas-

teellisuus. (Haataja ym. 2012.) Asiakaspalautteiden keräämisen tulisi johtaa kor-

jaaviin tai ennaltaehkäiseviin toimiin, muutoin asianmukaiset palautteissa esiin 

nostetut epäkohdat eivät voi tulla korjatuiksi ja terveydenhuollon toiminnan laatu 

parantua. (Oja 2010.)  

Terveyskeskuksen ja sen asiakkuuden tutkimus sinällään koskee jokaista 

suomalaista kuntaa, koska terveydenhuoltojärjestelmässä terveyskeskuspalvelui-

den järjestämisvastuu on kunnilla tai kuntayhtymillä. Valtakunnallisesti terveys-

keskusten tutkimuksen kohdentaminen asiakkaisiin on järkevää, koska sosiaali- ja 

terveydenhuollon kansallisessa kehittämisohjelmassa asiakaslähtöisyys on uudis-

tamisen keskiössä. Terveyskeskuksen toimintakulttuuria tulee kehittää yhä koko-

naisvaltaisemmin lähemmäksi asiakasta ja vahvistaa näin new public service 

(Getha-Taylor 2009, Mauri & Muccio 2012, Molina & McKeown 2012) -ajattelua 

myös julkisessa terveydenhuollossa. New public service -teoria korostaa erityises-

ti asiakkaan näkökulmasta korostuvia toimintakulttuuriin sidoksissa olevia ilmiöi-

tä, kuten palvelujen tuottamiseen liittyviä arvoja, etiikkaa sekä tuottamismotivaa-

tiota.  

Perinteinen terveydenhuollon jako perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaan-

hoitoon aiheuttaa asiakkaan näkökulmasta edelleen tarpeetonta palvelujen ”met-

sästämistä” luukulta toiselle. Tämä tutkimus osoitti, että asiakaslähtöisiä peruster-

veydenhuollon palveluita on peräänkuulutettu jo 1970-luvulla, mutta edelleen 

2010-luvulla se määritellään kansallisella tasolla yhdeksi terveydenhuollon kehit-

tämislinjojen päätavoitteeksi. (STM 2012.)  

Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että tiedonkulku terveyskeskuksen ja 

erikoissairaanhoidon välillä ei toimi riittävän tehokkaasti (Virjo ym. 2013). Perus-
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terveydenhuollon vahvistaminen erikoissairaanhoidon rinnalla ja näiden välisten 

rajojen ohentaminen tai jopa kaataminen tuo koko terveydenhuollon toimintakult-

tuuria asiakaslähtöisemmäksi. Terveyskeskuksen asiakas tulisi nähdä palvelun 

saajana, mutta tosiasiallisesti tämä ei vielä säännönmukaisesti toteudu. Asiakas-

lähtöisyys on valtakunnallisessa terveyspalveluiden kehittämisessä ja Kaste-

ohjelmassa (STM 2012) avainasemassa, mutta julkisen terveydenhuollon toimin-

takulttuurin aito muutos vaatii syvällistä ymmärrystä asiakkaan näkökulmasta 

rajapintojen osatekijöiden näkyväksi tekemiseksi.  

Tutkimuksen tulosten pohjalta on todettavissa, että julkisen terveydenhuollon 

kehittäminen vaatii aikaa jo kulttuurisista lähtökohdista, jonka vuoksi uusien 

toimintamallien analysointi ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta vaatii yhä 

pitkäjänteistä työtä ja tutkimusta. Terveyskeskuksen kehittämisessä asiakaslähtöi-

semmäksi voidaan hyödyntää havaintoja kulttuurisista merkityksistä ja ymmärtää 

selkeämmin terveyskeskuksen asiakkuuden kokemusten lähtökohtia. Tutkimus 

vahvistaa asiakkaan merkityksiä terveyspalveluiden todellisena käyttäjänä. Uudet 

vuorovaikutustavat eri toimintojen välillä voivat edistää terveyskeskuksen toimin-

takulttuuria myönteisesti lähemmäs asiakasrajapintaa.  

Tutkimustuloksia tarkastellessa on syytä pohtia Suomen erityislaatuisia haas-

teita julkisten terveyskeskuspalveluiden tarjoamisessa. Vaikka maamme on maan-

tieteellisesti laaja maa ja pitää sisällään erilaisia olosuhteita, oli tulevaisuuden 

odotemallin esiin nostavat kulttuuriset merkitykset vahvasti lähiterveyskeskusläh-

töisiä. Asiakkaan näkökulmasta terveyskeskusten mahdollisuus kehittyä lähellä 

asiakkaita itseään tulisi säilyttää. Tämä tutkimus osoitti, että terveyskeskus mer-

kitsee kulttuurisesti asiakkailleen vahvaa perusturvallisuutta.  

6.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan eri tavoilla sen mukaan, mikä on tutki-

musmenetelmä ja mitkä ovat tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat. Kvalita-

tiivisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa tutkijan on vastattava kysymyk-

siin, jotka koskevat tutkimuksen totuusarvoa, sovellettavuutta, pysyvyyttä ja neut-

raaliutta (Lincoln & Guba 1985). Tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan yleen-

sä validiteetin ja reliabiliteetin käsitteillä ja näitä luotettavuuden osatekijöitä arvi-

oitaessa kriteerinä ovat sisäinen validiteetti, ulkoinen validiteetti, reliabiliteetti ja 

objektiivisuus (Lincoln & Guba 1985, Johnson 1997). Laadullisessa tutkimukses-

sa myös raportointi ja tutkija subjektiivisuus vaikuttavat luotettavuuteen suuresti 

(Polit & Beck 2006, Polit & Beck 2013).  
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Tämä tutkimus perustuu fenomenologis-hermeneuttiseen ja totuusrelativisti-

seen tieteenfilosofiaan ja kulttuurintutkimuksen lähtökohtiin. Filosofinen her-

meneutiikka lähtee siitä, että epistemiologiset ja ontologiset kysymykset ovat 

väistämättä kietoutuneet toisiinsa, eikä kyse olekaan metodista vaan ymmärtä-

misen, tulkinnan ja kysymisen ehtoja reflektoivasta filosofiasta. Kaikki ymmär-

täminen tapahtuu tietyssä historiallisessa tilanteessa, jota rajaa tiedostamattomista 

ennakko-oletuksista rakentuva horisontti. (Gadamer 2004). Tässä tutkimuksessa 

tutkimuksen luotettavuutta pyrittiin vahvistamaan etenemällä tutkimuksessa pro-

sessimaisesti vaihe vaiheelta tutkimuskohteen kulttuuristen ulottuvuuksien hah-

mottamiseksi ja ymmärtämiseksi sekä luotettavien johtopäätösten rakentamiseksi.  

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan pääosin laadulliselle tutkimukselle so-

veltuvien kriteereiden kautta, joita ovat uskottavuus (credibility), siirrettävyys 

(transferability), seuraamuksellisuus (confirmability) ja todeksi vahvistettavuus 

(dependibility) (Lincoln & Cuba 1985).  

Tämän tutkimuksen uskottavuus ja totuusarvo vahvistuvat monipuolisen tut-

kimusaineiston ja teoreettisen- että aineistolähtöisen mixed methods -menetelmän 

soveltamisen, aineiston analyysiprosessin eksplikoinnin sekä tutkijan aseman 

itsereflektion kautta läpi tutkimusprosessin. Tutkimuksessa ei pyritty muodosta-

maan yhtä aukotonta totuutta terveyskeskukseen liittyvistä kulttuurisista merki-

tyksistä vaan kulttuurimalleja, joiden uskottavuus on tulkittavissa tutkimuksessa 

käytettyjen aineistojen näkökulmasta.  

Tutkimuksen uskottavuus vahvistuu monipuolisella tutkimusaineistolla (Den-

zin & Lincoln 2000). Monipuolinen tutkimusaineisto on tutkimusilmiön tarkaste-

lun näkökulmasta rikkaus, mutta sen vertailukelpoisuus yli ajan pohjautuu tutki-

jan tekemiin tulkintoihin aineiston pohjalta. Tutkimustuloksista johdetut johtopää-

tökset perustuvat sekä aineiston autenttisiin sisältöihin että tutkijan tekemiin tul-

kintoihin. Laadullisen tutkimuksen johtopäätökset eivät voi nojautuvat vain pel-

kästään tiettyn metodin tai aineiston tarkkaan seuraamiseen saati vertailuun. Ter-

veyskeskukseen liittyvät kulttuuriset merkitykset täytyy ymmärtää inhimillisinä ja 

muuttuvina ja suurella todennäköisyydellä niiden tutkiminen ei olisi toteutettavis-

sa samanlaisena. Uskottavuus rakentuukin ilmiön moniulotteisuuden ymmärryk-

sen ja sen tarkastelussa käytettyjen metodisten valintojen vastavuoroisuutena 

(Lincoln & Cuba 1985). 

Uskottavuutta vahvistaa myös tutkimusaineiston harkinnanvarainen otanta ja 

aineistojen analysointi tarkasti alkuperäisilmauksiin viitaten. Tutkimusraportissa 

esitetään aineistosta nousevia alkuperäislausumia tutkimuksen luotettavuuden 

arvioimisen lisäämiseksi. Tutkijalla on aikaisempaa kokemusta aineiston ana-
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lyysimenetelmien käytöstä, joka mm. Sandelowskin (1995) mukaan voi vaikuttaa 

suotuisasti tutkimuksen luotettavuuteen.  

Mixed methods tutkimusmenetelmällisenä valintana oli ilmiön moniulottei-

sen kokonaiskuvan ymmärtämiseksi tarkoituksenmukaista. (Flink 2002, Creswell 

& Palno Clark 2011, Denzin 2012, Fielding 2012.) Tutkimuksen lukijalla on 

mahdollisuus arvioida tarkasti raportoidun aineiston kautta tutkimuksen totuusar-

voa, mikä mahdollistuu aineistoon uudelleen palaamisen sekä lehtidokumenteissa 

että virtuaaliantropologisessa aineistossa riippumatta tutkijasta. Kohorttiaineisto 

säilytettiin tutkimusprosessin ajan vain tutkijan käytössä, mutta ne ovat jäljitettä-

vissä Oulun yliopiston terveystieteiden laitoksella kohortista vastaavalta yksiköltä. 

Virtuaaliantropologinen aineisto on löydettävissä internetin keskustelusivustoilta 

niin kauan, kuin tutkijasta riippumatta sivuston URL -osoitteen haltija sivuja yllä-

pitää.  

Tutkimuksen uskottavuus lisääntyy vastaavuuden kautta. Vastaavuutta lisää 

myös tutkimuksessa käytetty moniosainen aineistokokonaisuus, joka mahdollisti 

tutkimusilmiön monitasoisen tarkastelun. Tutkimuksessa olisi voitu käyttää esi-

merkiksi teemahaastattelua tai syvähaastatteluja, mutta toisaalta tutkimusilmiön 

monitasoisuuden vuoksi käytetyt menetelmät nähtiin soveltuvan kulttuurintutki-

mukselliseen tutkimuskontekstiin riittävästi.  

Tutkimuksen uskottavuutta vahvistaa tutkimusilmiön todellisuuden suhde 

tutkijan tulkintaan (Lincoln & Cuba 1985), mikä korostuu kulttuurintutkimuksen 

moniulotteisten merkitysten tutkimuskontekstissa. Tutkijan omakohtaiset koke-

mukset terveyskeskuksen asiakkaana saattoivat tiedostamattomasti vaikuttaa tul-

kintojen tekemiseen, mutta toisaalta tutkimuskohteen arkiymmärrys saattoi olla 

eduksi tutkimusilmiön jäsentämisessä. Tutkijan oma asema on toisaalta samankal-

tainen, kuin tutkimuksen näkökulmaksi valitut terveyskeskuksen asiakkaat, mutta 

toisaalta tutkija ei ole asioinut terveyskeskuksessa tutkijan vaan asiakkaan roolis-

sa. Uskottavuuden kannalta on ratkaisevaa se, että tutkijan rooli on ollut aidosti 

objektiivinen koko tutkimusprosessin ajan siinä määrin, kuin se julkisten terveys-

palveluiden tutkimuksessa voi olla.  

Tutkimuksen uskottavuutta voi heikentää se, että tutkimusaineistoa kerääntyi 

suuri määrä ja jonka lopullista laajuutta ei tutkimuksessa voitu ottaa huomioon. 

Dokumenttiaineistojen analyysissä kuitenkin pyrittiin saamaan kattava kuva ai-

neistosta ja raportoimaan tutkimusprosessi ja sen aikana tehdyt tulkinnat selkeästi 

tutkimuksen tuloksissa. Tutkimuksen uskottavuutta olisi voitu vahvistaa mahdol-

lisesti sähköisellä aineistojen analyysiin tarkoitetulla ohjelmistolla, mutta tämä 

vaihtoehto todettiin asiantuntijan kanssa käydyn keskustelun pohjalta mahdotto-
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maksi. Dokumenttiaineisto olisi vaatinut auki kirjoittamisen tekstinkäsittelyoh-

jelmalla, koska kyseessä oli jopa 40 vuotta vanhat sanomalehtiartikkelit. Näin 

päädyttiin perinteiseen tutkimusmenetelmään, jossa tutkijan tulkinta ja kyky ym-

märtää tutkimusaineiston syvimmät merkitykset vaikuttavat tutkimuksen uskotta-

vuuteen. Analyysimenetelmänä olisi voitu käyttää esimerkiksi kulttuurintutki-

muksessa suosittua diskurssianalyysiä (Jokinen ym. 1999) kirjoitusten ja ihmisten 

käsitysten esiin nostamiseksi tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi fenemenografista 

(Ahonen 1994) tutkimusotetta erilaisten kulttuuristen merkitysten vertailuun sa-

mankaltaisuuksien ja eroavaisuuksien ymmärtämiseksi. 

Tutkimuksen siirrettävyys tai yleistettävyys johonkin toiseen tutkimuskon-

tekstiin ei ole tämän tutkimuksen ensisijainen tavoite, vaan tutkimus pyrki ym-

märtämään ilmiötä mahdollisimman monipuolisesti (Lincoln & Cuba 1985). Tut-

kimuksen siirrettävyyttä voidaan kuitenkin tarkastella tutkimuksen teoreettisten 

lähtökohtien pohjalta. Kulttuurimallin (D’Andrade 1990) ja Scheinin (1985) or-

ganisaatioteorian soveltaminen antoivat teoreettiset lähtökohdat tutkimukselle. 

Myös new public service (Getha-Taylor 2009, Mauri & Muccio 2012, Molina & 

McKeown 2012) ja terveyskeskuksen tarkastelu reifikaation sekä metaforien 

kautta muodostivat teoriapohjan tutkimukselle. Tutkimuksen kulkuun olisi voinut 

vaikuttaa vaihtoehtoiset tutkimuksen taustalle valitut teoriat. Siirrettävyyden nä-

kökulmasta myös eri näkökulmavalinnat, esimerkiksi kulttuurinäkökulman muut-

taminen vaikkapa markkina- tai talousajattelunäkökulmaan olisi tuonut mahdolli-

sesti tutkimusilmiöstä joitain erilaisia ulottuvuuksia esille, mutta toisaalta se olisi 

todennäköisesti jättänyt myös joitain huomioita tutkijan ulottumattomiin.  

Terveyskeskukseen liittyvien kulttuuristen merkitysten tarkastelu asiakkaan 

näkökulmasta on ilmiönä lopulta kuitenkin niin monimutkainen, että sitä ei voi 

ottaa haltuun yksiselitteisellä tutkimusmenetelmällä. Käsitykset pohjautuvat tut-

kimusaineiston merkityssisältöjen intuitiiviseen tulkintaan (Anderson 2011) ja 

tutkimustuloksessa esitettyjen suorien lainauksien perusteella on mahdollisuus 

arvioida tutkijan tekemien tulkintojen luotettavuutta. On kuitenkin aina mahdol-

lista pohtia sitä, millaisen lopputuloksen kulttuurisista merkityksistä olisi tuotta-

nut jokin toinen teoreettinen malli tai teoria ja niiden soveltaminen tutkimuskon-

tekstiin. 

Tutkimuksen siirrettävyys on kuitenkin todennäköisesti mahdollista varsinai-

sen tutkimuskontekstin ulkopuolella. Tuotettuja malleja voidaan soveltaa suoma-

laisessa terveydenhuoltojärjestelmässä ja tarkastella tuotettujen käsitteiden valos-

sa terveyspalvelujärjestelmän asiakkuutta laajemmin. Kuitenkin lopullinen siirret-
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tävyysarvo perustuu tutkimusta soveltavien henkilöiden arvioon sen tieteellisen 

tai käytännöllisen arvon tai hyödyllisyyden määrittelyssä. 

Tutkimuksen seuraamuksellisuus määrittyy niillä tekijöillä, joilla voidaan ar-

vioida tutkimuksen inhimillistä ulkoista vaihtelua, tutkijalähtöistä tai tutkimusase-

telmaan liittyvää muutosta (Lincoln & Cuba 1985). Tutkimusraportin totuuden-

mukainen raportointi sekä tutkimusprosessin kulun seuraaminen lukijan näkö-

kulmasta muodostavat tutkimuksen seuraamuksellisuuden perustan.  

Tutkimuksen kulku pyrittiin raportoimaan yksityiskohtaisesti sekä tutkimuk-

sen teknisten tekijöiden että ajallisen perspektiivin näkökulmasta. Muodostetuista 

malleista ja niiden rakentumisesta muodostettiin analyysiprosessia kuvaavia pol-

kuja, jotka liitettiin tutkimusraportin liitteeksi. Sanomalehtidokumenttien ja virtu-

aaliantropologisen aineiston hankinnassa ja analyysissä käytettiin systemaattisuut-

ta, koska laadullisen aineiston luotettavuus perustuu aineiston keräämisen, aineis-

ton analyysin ja raportoinnin luotettavuuteen (Nieminen 1997).  

Kohorttitutkimuksen runsas tutkittavien määrä nostaa tutkimuksen luotetta-

vuutta. Kvantitatiivisia menetelmiä käyttävä tutkimus pyrkii esittämään perus-

joukkoa koskevia tilastollisia yleistyksiä otosaineiston perusteella, johon myös 

tässä tutkimuksessa pyrittiin. Kvantitatiivisen osuuden nähtiin vahvistavan pää-

osin laadullisen tutkimuksen seuraamuksellisuusarvoa. Tietojen luotettavuuden 

kannalta on olennaista, että otosaineisto on riittävän suuri, että se edustaa riittä-

västi ja tasapainoisesti perusjoukkoa. (Metsämuuronen 2002, Heikkilä 2010). 

Pidättäytyminen joko laadullisessa tai määrällisessä tutkimuksessa olisi voinut 

antaa tutkimusilmiöstä pintapuolisen kuvan. Tässä tutkimuksessa luotettavuutta 

lisää menetelmällisenä valintana mixed methods -menetelmälähtöisyys, sekä 

määrällisen että laadullisen tutkimusaineiston- sekä menetelmän käyttö. Erilaisten 

tutkimusmetodien yhdistämisellä mixed methods -menetelmälähtöisesti voitiin 

saavuttaa tutkimuksen pluralistiset tavoitteet. Tutkimustuloksista on mahdollista 

löytää eri menetelmien välinen dialogi, jotka kuitenkin muodostavat tutkimuksen 

tulosten kokonaisuuden. Tutkimuksen laadullisten ja määrällisten tulosten voi-

daan nähdä täydentävän toisiaan, sekä syventävän tutkimusilmiön ymmärrettä-

vyyttä. Eri menetelmillä saatujen tulosten esittäminen yhdessä kunkin mallin 

kokonaisuutena, mutta kuitenkin erikseen kuvattuna voidaan nähdä lisäävän tut-

kimuksen luotettavuutta erityisesti seuraamuksellisuuden näkökulmasta. 

Koko tutkimusprosessin ajan tutkija pyrki ehdottomaan objektiivisuuteen tut-

kimuksen neutraalisuuden saavuttamiseksi, mikä liittyy olennaisesti tutkimuksen 

vahvistettavuuteen. (Lincoln & Cuba 1985.) Tutkimuksen objektiivisuutta pyrit-

tiin korostamaan sekä sanomalehtidokumenteista, virtuaaliantropologisesta aineis-
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tosta että kohortin metaforista nostetuilla alkuperäisilmauksilla, jotta totuuden-

mukaisuus kuvastuisi läpi tutkimuksen. Tutkimuksen vahvistettavuutta lisää tutki-

jan subjektiivisen terveyskeskusasiakkuuden ymmärtäminen ja tietoinen pyrkimys 

objektiiviseen tarkastelunäkökulmaan tämän tutkimusprosessin keskiössä. Tämän 

tutkimuksen vahvistettavuuden määreenä voidaan pitää tutkimuksen suhteellisen 

tiivistä ja aktiivista tutkimusprosessia, jolloin tutkija oli koko prosessin ajan tut-

kimuksessa sisällä ja kokonaiskuva ilmiöstä pysyi näin tuoreena. 

Vahvistettavuutta voidaan tarkastella vaikuttavuuden arvona tutkimuksen var-

sinaisen tieteenalan eli terveyshallintotieteen tutkimuksen näkökulmasta. Tutki-

muksen vaikuttavuus terveyshallintotieteellisen tutkimuksen soveltamisesta kult-

tuurintutkimukseen sekä hallintoteoreettiseen tutkimukseen antaa arvon vaikutta-

vuuden todellisuuden määrittelylle. Tämä määrittely on kuitenkin mahdollista 

vasta esimerkiksi tutkimuksen teoreettisen osan soveltamisessa jossain toisessa 

tutkimusasetelmassa. Kuitenkin tutkimuksen käytännön hyödynnettävyys julkis-

ten terveyspalveluiden tutkimuksessa on mahdollista laajemminkin.  

6.3 Tutkimuksen eettiset kysymykset 

Tutkimuksessa on koko tutkimusprosessin ajan noudatettu tieteellisen käytännön 

ja tutkimusetiikan edellyttämiä hyviä toimintatapoja. Hyvä tieteellinen käytäntö ja 

tutkimusetiikka edellyttävät rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta koko tutki-

musprosessin ajan. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2013.) Tämän tutkimuksen 

suunnittelussa, toteutuksessa ja raportoinnissa on noudatettu jokaisessa vaiheessa 

tieteelliselle tiedolle asetettuja toimintatapoja. Jo tutkimussuunnitelmassa arvioi-

tiin tutkimukseen kohdistuvia tutkimuseettisiä näkökohtia, jonka vuoksi tutki-

muksen aikana vältyttiin yllätyksellisiltä tutkimuseettisiltä ongelmilta. 

Tutkimuksen keskeisenä haasteena oli eettisestä näkökulmasta laajan aineis-

ton hallinta ja anonymiteetin säilyttäminen. Tutkimukselle lupa saatiin Oulun 

yliopiston jatkokoulutustoimikunnalta. Virtuaaliantropologisen aineiston käytöstä 

kysyttiin tietosuojavaltuutetun toimistosta (liite 1), jonka mukaan internetin kes-

kustelupalstalle kirjoitettujen viestien sisältö ei kosketa henkilörekisteriin sisälty-

vien tai muutoin henkilötietolain soveltamisalaan kuuluvien henkilötietojen käsit-

telyä. Mielipidekirjoituksia ei lueta käyttäjärekisterin tietosisältöön. Keskustelu-

palstalle kirjoitetuissa viesteissä on kyse sananvapauden käyttämisestä. Mielipi-

depalstalle kirjoitettujen viesteihin viitataan päivämäärällä, mutta kirjoittajien 

nimimerkkien tuomista esille tässä tutkimuksessa ei tutkimuksen eettisten näkö-

kulmasta pidetty oleellisena.  
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Tutkimustulokset on raportoitu niin, että käytetyistä lehtidokumenteista, vir-

tuaaliantropologisesta aineistosta tai kohorttiaineistosta ei tiedonantajien henkilöl-

lisyyttä voi tunnistaa. (Polit & Hungler 1999.) Tutkimuslupa kohorttiaineistoon 

haettiin tutkimussuunnitelmalla Oulun yliopiston terveystieteiden laitokselta Fin-

nish Birth Cohort 1966-aineistosta vastaavalta tutkimusryhmältä. Aineiston käyt-

tötarkoitus selvitettiin tutkimussuunnitelmassa, jonka pohjalta lupa myönnettiin 

kohorttitutkimuksella kerätyn aineiston käyttöön tässä tutkimuksessa. Tiedonanta-

jien henkilöllisyystiedot eivät tulleet esille tutkijalle, eikä niiden jäljittämistä pi-

detty tarkoituksenmukaisena.  

6.4 Tutkimuksen merkitys terveyshallintotieteelle ja 
jatkotutkimushaasteet 

Tämä tutkimus edustaa terveyshallintotietieteellistä perustutkimusta, jonka tutki-

muskontekstina on julkinen perusterveydenhuolto ja sen asiakas. Tutkimus on osa 

sekä Oulun yliopiston terveystieteiden laitoksen terveyshallintotieteen tieteenalan 

Terveydenhuollon työelämän kulttuurisuus -tutkimushanketta että osa Pohjois-

Suomen hyvinvointi- ja terveystutkimusohjelman syntymäkohortti 1966 –tutki-

musta. Terveyshallintotieteelliseen tutkimukseen on sovellettu kulttuurintutki-

muksen teoriaa sekä hallintoteoreettisia lähtökohtia. Terveyskeskukseen liittyviä 

kulttuurisia merkityksiä terveyspalveluiden asiakkaan näkökulmasta ei ole aiem-

min tutkittu. Reifikaatio -ajattelua on hyödynnetty terveydenhuollon tutkimuksis-

sa verrattain vähän, joten sen teoreettista antia voidaan soveltaa myös tulevissa 

terveyshallintotieteellisissä tutkimuksissa erityisesti asiakkaan ja terveyspaluiden 

organisaatioiden välisen empirian tarkastelussa.  

Tutkimus tuottaa uutta tietoa terveyshallintotieteen tietoperustalle julkisten 

terveyspalveluiden ja terveyspalveluiden asiakkaan näkökulmasta. Se tuottaa 

terveyshallintotieteen tieteenalalle myös teoreettisen sovelluksen reifikaation, 

kulttuurintutkimuksen ja hallintoteoreettisen tutkimusnäkökulman menetelmällis-

ten valintojen näkökulmasta ja mixed methods -tutkimusotteen soveltuvuudesta 

terveydenhuollon kulttuuristen ilmiöiden tarkasteluun.  

Tämän tutkimuksen tulokset antavat tietoa terveyskeskukseen liittyvistä kult-

tuurisista merkityksistä terveyspalveluiden asiakkaan näkökulmasta, jotka selven-

tävät perusterveydenhuoltoon liittyviä arvoja, asenteita ja käsityksiä. Tämän tut-

kimuksen tuloksia voidaan hyödyntää terveydenhuollon rakenteellisia muutoksia 

suunniteltaessa ja kehitettäessä. Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää 

terveyspalvelujärjestelmän ja terveyskeskuksen kehittämiseksi terveyspalveluiden 
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asiakkaan näkökulmasta. Tutkimus tuo esille terveyskeskuksen asiakkaan äänen, 

sen rajapinnan mistä terveyskeskuksen asiakkuudessa on kysymys näkyvissä ja 

piilotetuissa merkityksissä. Tutkimus jäsentää ja tekee ymmärrettäväksi terveys-

palveluiden asiakkuutta kulttuurisesta näkökulmasta, mikä on terveydenhuollon 

asiakaslähtöisyyden ymmärtämisen peruslähtökohta. 

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää terveyshallintotieteen sekä perus-

terveydenhuollon perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksessa avaamaan näkökulmia 

terveyspalveluiden asiakkaiden suhteesta terveyspalvelujärjestelmän organisaati-

oon, palveluun, uskomuksiin ja tulevaisuuden odotuksiin.  

Jatkotutkimushaasteena nähdään terveyshallintotieteellisen ja kulttuurintut-

kimuksen soveltaminen tieteenalan tutkimusintressin keskiöön. Kulttuurintutki-

muksen viitekehys antaa uuden näkökulman tarkastella terveydenhuollon eri taso-

ja. Kulttuurintutkimuksen viitekehys sopii terveyshallintotieteellisen tutkimuk-

seen hyvin ja sen moniulotteiset näkökulmat mahdollistavat varsin perinteikkään 

ja byrokraattisenkin terveydenhuollon tarkastelun uudessa valossa. 

Terveyspalveluiden asiakkaiden näkökulmasta terveyspalvelurakenteen- ja si-

sältöjen tutkimus on tieteenalan ja yhteiskunnan näkökulmasta järkevää. Asiakas-

lähtöisen terveyspalvelujärjestelmän kehittäminen on sekä kansallinen että kan-

sainvälinen pitkän ajan tavoite, jonka vuoksi asiakkaan näkökulmasta tehtävä 

tutkimus terveydenhuollon toimintakentässä on tärkeää. Mitä asiakaslähtöisyys 

konkreettisesti tarkoittaa julkisen terveydenhuollon eri tasoilla? Miten julkisen 

terveydenhuollon asiakkuutta voidaan kehittää palveluiden käyttäjästä kohti new 

public service-ajattelua aktiiviseksi ja osallistuvaksi asiakkaaksi? Jatkotutkimuk-

set terveydenhuoltopalveluiden asiakkaan näkökulmasta ovat tarpeellista ja tämä 

tutkimus antaa julkisen perusterveydenhuollon ja terveyspalveluiden asiakkuuden 

tutkimukselle hyödynnettävää tietoa.  

6.5 Johtopäätelmät 

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan esittää seuraavat johtopäätelmät: 

Terveyskeskuksen asiakkuuden ja sen kehittämisen rajapinta 

1. Asiakkaan näkökulmasta terveyskeskuksen palveluissa ei ole tapahtunut 

oleellista muutosta vuodesta 1972 2010-luvulle.  

2. Käsitys terveyskeskuksesta määrittyy asiakkaan kokemusten kautta, johon 

siivilöityy asiakkaan subjektiivinen tulkinta. 



 

 128

3. Asiakkaat mieltävät terveyskeskuksen usein tietyksi paikaksi tai rakennuk-

seksi, mutta se edustaa myös pitkälti aineettomia arvoja, kuten luottamusta, 

perusturvallisuutta, vuorovaikutusta ja sosiaalista tukea.  

4. Asiakkaan näkökulmasta asiakaslähtöisyyden tavoite näyttäytyy kliseisenä 

julkisissa terveyspalveluissa. Asiakas on yhä edelleen enemmän palvelujen 

tuottamisen kohde. Terveyskeskuksen toiminnan lähtökohtana on lähinnä 

new public management -viitekehys, mutta sen tulisi kehittyä yhä vahvemmin 

new public service -ajattelun suuntaisesti.  

5. Aktiivista ja osallistuvaa asiakkaan roolia tulee vahvistaa. Terveyskeskuksen 

toimintakulttuurin tulee muuttua enemmän asiakkaan ääntä kuulevaksi vah-

vistamalla asiakkaan valinnan vapautta ja itsemääräämisoikeutta sekä palve-

luiden välitöntä tavoitettavuutta terveydenhoitoprosessissa.  

6. Terveyskeskuksen toivotaan olevan lähellä, mutta uudenlaisiin perustervey-

denhuollon palveluihin, erityisesti palveluiden joustavuutta lisääviin toimin-

tamalleihin suhtaudutaan asiakkaan näkökulmasta myönteisesti.  

Kulttuurimallit 

1. Terveyskeskukseen liittyvät kulttuuriset merkitykset ovat monitasoinen ja 

moniulotteinen ilmiö, joka jakautuu tasavertaisiin ja toisiaan täydentäviin 

malleihin. Mallit liittyvät terveyskeskuksen organisaatiotasoon, palvelutasoon, 

uskomuksiin ja tulevaisuuden odotuksiin liittyviin kulttuurisiin merkityksiin. 

Kulttuurimalleja voidaan tarkastella myös kulttuuristen merkitysten näkö-

kulmasta, jolloin esiin nousevat näkyvät, arvoperustaiset ja piilotetut kulttuu-

riset merkitykset.  

2. Vaivojen sulatusuunimallissa terveyskeskus näyttäytyy ristiriitaisia tunteita 

herättävänä paikkana, jossa asiakkaan tulee osata hakea, ja jopa vaatia apua 

terveysongelmiinsa. Suuri henkilöstön vaihtuvuuden koettiin vaikuttavan 

palveluiden saatavuuteen.  

3. Matalan kynnyksen malli tuo esille terveyskeskuksen helposti lähestyttävänä, 

mutta ruuhkaisena toimipaikkana. Kuitenkin terveyskeskukseen luotetaan ja 

se koetaan julkisena terveyspalveluna erittäin tärkeäksi. Metaforana terveys-

keskus edustaa luottamuksen peruskalliota. 

4. Arvauskeskusmalli nostaa esille terveyskeskuksen hitaasti toimivana, odotus-

ta korostavana paikkana, jossa terveyspalveluiden saatavuutta voi verrata sat-

tumanvaraisuuteen. Terveyskeskuksen toimintaan liitettyjä tarinoita pidetään 
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usein myös turhina huhuina ja kokemukset terveyskeskuksesta ovat enemmän 

myönteisiä. 

5. Tulevaisuuden odotemallin perusteella terveyskeskus voidaan nähdä toimiva-

na lähiasemana, joka tarjoaa monipuolisia terveyspalveluita. Merkittävänä 

odotteena terveyskeskuksen toivotaan kehittyvän toimintakulttuuriltaan holis-

tiseksi, ihmisen yksilöllisyyden huomioon ottavaksi hoitopaikkana.  

Tieteen kontribuutiot 

1. Terveydenhuollon asiakkuuden tutkimusta on tehty verrattain vähän, ja tut-

kimus on kohdistunut asiakkuuden sijaan enemmän terveyspalvelujärjestel-

män rakenteiden, muutosten tai sen johtamiseen ilmiöiden tarkasteluun. Asi-

akkaan näkökulman esiin nostaminen tieteellisen tutkimuksen valossa avaa 

terveydenhuollon kokonaisuuden ymmärrystä ja se voi tuoda uudenlaisia 

avauksia terveydenhuollon kehittämiseen.  

2. Kulttuurintutkimuksen viitekehys soveltuu terveyshallintotieteellisen tutki-

mukseen ja se avaa moniulotteisia, uusia näkökulmia, jotka mahdollistavat 

varsin perinteikkään ja byrokraattisenkin terveydenhuollon tarkastelun uudes-

sa valossa. 

3. Mixed methods -menetelmä soveltuu tutkimusmetodologiseksi lähtökohdaksi 

terveydenhuollon ja asiakkuuden välisen rajapinnan soveltavassa tutkimuk-

seen silloin, kun menetelmien yhdistäminen on perusteltua. Mixed methods 

parhaimmillaan rikastaa, täydentää, kontekstualisoi ja vahvistaa terveyshal-

lintotieteellisen tutkimuksen tarkoitusta ja tutkimuksen tuloksia, olivatpa ne 

yhdensuuntaisia tai vastakkaisia. 

4. Reifikaatiotarkastelun kautta on mahdollista kuvata organisaation ja yksilön 

välisiä moninaisia merkityksiä ja erityisesti ymmärtää terveydenhuollon asi-

akkaan ja organisaation rajapinnan kulttuurisia ilmiöitä. 

5. New public management -teoria antaa terveyspalvelujärjestelmän rakenteelli-

seen tarkasteluun hyvät lähtökohdat, kun taas new public service -teoria nos-

taa selkeämmin esille terveydenhuollon asiakkaan roolin. 
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Liite 5 Tulevaisuuden odotemallin 
muodostuminen aineiston analyysin tuloksena 
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Liite 6 Terveyskeskusta kuvaavien metaforien 
jakautuminen kohorttiaineistossa 

Taulukko 13. Terveyskeskusta kuvaavien metaforien jakautuminen kohorttiaineistossa 

(N=200). (Taulukossa vahvennettuna ne teemat, joita nostettu analyysiin muiden ai-

neistosta nousseiden merkitysten rinnalle. (Suluissa kvantifioitu merkitysten jakauma 

aineistossa.) 

Aineistolle esitetty 

kysymys 

Vaivojen sulatusuunimalli 

(Organisaatiotaso) 

Matalan kynnyksen malli 

(Terveyspalvelutaso) 

Arvauskeskusmalli 

(Uskomuksiin liittyvä 

taso) 

Tulevaisuuden odotemalli 

(Tulevaisuuden merkityksiin 

liittyvä taso) 

Miten terveyskeskus 

ymmärretään? 

HENKILÖSTÖINKARNAATIO RUUHKAKESKUS ODOTUSHUONE TOIMIVA LÄHIASEMA 

 

(MIKÄ) 

 

Eksplisiittinen ulottuvuus 

Tehdään toimintaa ilman voiton 

tavoittelua (3) 

Hoitajat pyrkivät estämään 

hoitoon tulon (2) 

Ammattitaitoinen henkilökunta 

(55)  

Lääkärit vaihtuvat, ulkomaalaisia 

(24) 

Siellä ei ole päteviä lääkäreitä (11) 

Henkilöstö epäystävällistä ja 

välinpitämätöntä 

Henkilöstö yrittää parhaansa 

kiireestä huolimatta 

Sieltä saa apua 

tarvittaessa (7) 

Aikoja on vaikea saada 

(18) 

Tehohoitola  

Liian kiire (18) 

Mikä tahansa työpaikka 

(2) 

Rauhallinen paikka 

Valtion virasto, kylmä, 

ankea (9) 

Liukuhihna 

Ruuhkainen bussi 

Keikkabussi, jossa väki 

vaihtuu 

Viidakko 

Dinosaurus 

Haluton sulhanen 

Tehdaslinja 

Juna-asema (2) 

Kaaos (3) 

Odotushuone (2) 

Ruuhkainen 

metroasema 

New York ->  

Aina soiva puhelin 

Sokkeloinen labyrintti 

Suuri palatsi 

Keidas erämaassa 

Kauas karkaava pilvi 

Hullujen huone 

Massaodotustila 

Seisahtunut ilma 

Tarkistusasema 

Kilpikonna moottoritiellä 

eli hidas palvelu 

Jonottamista 

Tuntematon keidas 

Lada 

Hyviä lääkäreitä täynnä (8) 

Lähellä (8) 

Aikojen suhteen toimivampi 

(29) 

Auki iltaisin ja viikonloppuisin 

(9) 

Huolellisempi (3) 

Palvelualttiimpi (9) 

Nopean avun paikka (5) 

Kiireettömämpi (5)  

Omassa kunnassa (2) 

Kalliimpi 

Aina olemassa 
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Aineistolle esitetty 

kysymys 

Vaivojen sulatusuunimalli 

(Organisaatiotaso) 

Matalan kynnyksen malli 

(Terveyspalvelutaso) 

Arvauskeskusmalli 

(Uskomuksiin liittyvä 

taso) 

Tulevaisuuden odotemalli 

(Tulevaisuuden merkityksiin 

liittyvä taso) 

Millaisena 

terveyskeskuksen toiminta 

nähdään? 

RISTIRIITAINEN 

TERVEYDENHOITO-PAIKKA 

HOITOFLUKTAATIO HUHUPUHEIDEN 

KESKIÖ 

HOLISTISUUS 

 

(MITEN) 

 

Arvosidonnaiset 

merkitykset 

Sairaala (9) 

Hoitola (3) 

Palanen hyvinvointiyhteiskuntaa 

(8) 

Toimii alityövoimalla, vähäiset 

resurssit (10) 

Tehty joillekin muille kuin 

työikäisille (3) 

Byrokraattinen laitos (5) 

Ihmisten hoidon palvelupiste (2) 

Autokorjaamo 

Saa lähetteen erikoislääkärille 

Lääkäriasema (2) 

Ihminen 

Terveystalo 

Julkisen terveydenhuollon yksikkö 

Tavaratalo 

 

Paljon hoitovirheitä (5) 

Toimintaa valvotaan 

tarkasti (3) 

Nuorten lääkärien 

harjoittelupaikka (7) 

Hoidon taso vaihtelee (9) 

On omalääkäri (5) 

Ei omalääkäriä (3) 

Ei ole luotettava (3) 

Apua ei yleensä saa (6) 

Turhauttava laitos (3) 

Arvauskeskus (27) 

Negatiivista 

huhupuhetta (5) 

Resurssit eivät ole 

riittävät (4) 

Täynnä sairaita ihmisiä 

Ei ole epäluotettava (3) 

Valittajien koti 

Kone, hyvässä ja 

pahassa 

Luotettava ja osaava (11) 

Holistisempi asenteiltaan (7) 

Inhimillisempi mutta 

rikkaampi toiminnoiltaan (8)  

Kaikille hyvä paikka, jossa 

tulee kuulluksi ja hoidetuksi 

(9) 

Asiakaslähtöisempi 

Ihmisystävällisempi (3) 

Avun lähde 

Perheläheinen 

Kodikkaampi 

Omalääkärisysteemi 

Matalamman kynnyksen 

paikka 

Miksi terveyskeskukseen 

liittyy tiettyjä merkityksiä? 

ASIAKASAKTIIVISUUS TURVALLISUUDEN 

PERUSKALLIO 

LOTTORIVI GENERATIIVISUUS 

 

(MIKSI) 

 

Implisiittinen ulottuvuus 

Turhauttava laitos (3) 

Vaivojen sulatusuuni 

Itse pitää vaatia hoitoa (2) 

On itsestä kiinni miten käyttäydyt 

Työvoimatoimisto 

Pompotellaan paikasta toiseen 

Kaikki perustiedot 

lapsuudesta asti siellä (2) 

Se on aina olemassa (4) 

Sieltä saa apua 

tarvittaessa (20) 

Se on kunnan omistama 

(4) 

Asiat pysyvät vain 

hoitajien tiedossa (2) 

On omassa kunnassa (2) 

Pullakahvi, helpottaa ja 

virkistää 

Huolehtiva äiti 

Luotettava kuin kivi 

Lottoarvonta (2) 

Pankki, joka lähellä jos 

tarvetta on! 

Eivät tunne asiakasta 

(4) 

Marketti tai tori (3) 

Veikkaus, ei tiedä 

milloin osuu kohdalle 

Sattuman kauppaa 

Puolan leipäjono 

Lotostakin voi voittaa 

Prosessit eivät toimi 

Neuvostoliiton liha-

kaupan jono 

Osaamiskeskus (4) 

Riittävästi henkilökuntaa (3) 

Nimensä veroinen (3) 

Monipuolisempia palveluita 

(6) 

Vastine verorahoille (2) 

Myös työpaikkana 

houkutteleva (2) 

Yhtä laadukas ja hyvä kuin 

työterveyshuolto 

Terveydentilaa helpottava 

laitos 
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