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Tiivistelmä
Mikroyrittäjien kokemuksia työterveyshuollon palvelujen 
järjestämisestä ja niiden kehittämistarpeista

Tutkimuksen tarkoitus: Kuvailla mikroyrittäjien 
työterveyshuoltopalveluja sekä kokemuksia niiden järjestämisestä 
ja kehittämistarpeista. 

Aineisto ja menetelmät: Kyselyaineistosta ristiintaulukoitiin 
työterveyshuoltopalvelut taustamuuttujien suhteen sukupuolittain. 
Tilastollista merkitsevyyttä mitattiin c2 testillä. Mikroyrittäjien 
haastatteluaineisto (n=30) analysoitiin aineistolähtöisellä 
sisällönanalyysilla. Aineistot kerättiin vuonna 2018.

Tulokset: Mikroyrittäjistä (N=1245) työterveyshuoltopalvelut 
itselleen oli järjestänyt 38 % naisista ja 56 % miehistä. Yrittäjien 
koulutustasolla, iällä tai koetulla terveydentilalla ei ollut tähän 
vaikutusta. Yrittäjät, jotka eivät pystyneet säännöllisesti 
maksamaan palkkaa itselleen, olivat harvemmin järjestäneet 
työterveyshuoltopalvelut. Mikroyrittäjät kokivat työterveyshuollon 
järjestämisen kalliina tai tarpeettomana. Palvelujen ei koettu 
huomioivan yrittäjyyden tai työn vaatimuksia. Myönteiset 
kokemukset liittyivät nopeaan hoitoon pääsyyn, hyvään ohjaukseen 
ja ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon. Ennaltaehkäisevien, 
yksilöllisten, yrittäjyyden ja työn vaatimukset huomioivien 
palvelujen kehittäminen ja tiedottaminen koettiin tärkeiksi.

Päätelmät: Mikroyrittäjille suunnatuissa 
työterveyshuoltopalveluissa tulee kehittää ennaltaehkäiseviä 
palveluja. Mikroyrittäjyyden vaatimusten ja vaikutusten tuntemusta 
tulee lisätä koulutuksessa. Mikroyrittäjät tarvitsevat lisää 
tiedottamista työterveyshuoltopalveluista.

Asiasanat: mikroyrittäjä, palvelujen kehittäminen, sisällönanalyysi, 
teemahaastattelu, työterveyshoitaja, työterveyshuolto

Abstract
Microentrepreneurs’ experiences on occupational health 
services and needs for developing
Eveliina Korkiakangas, PhD, Merja Turpeinen, DSocSc, Jouko Remes, 
MSc, Anna-Mari Simunaniemi, PhD, Matti Muhos, D.Sc. (Tech), 
Jaana Laitinen, PhD 

Aim: To describe microentrepreneurs’ occupational health services 
(OHS) and microentrepreneurs’ experiences how OHS need to be 
developed.

Data and methods: The data of questionnaires was analyzed by 
using crosstabulations of OHS services with background variables 
separately by gender. Statistical significancy was measured by 
using c2-test. The interviews (n=30) were analyzed by using 
inductive content analysis. The data was collected in year 2018.

Results: Among microentrepreneurs (N=1245), 38 % of women and 
56 % of men has OHS services. Education, age or perceived health 
had not effect on OHS. They who has not possibility to pay salary to 
themselves, has also more seldom OHS. The microentrepreneurs 
felt that OHS were expensive, that they had no any need for 
OHS services, and that OHS did not take into account the nature 
of entrepreneurship or the demands of entrepreneurs’ work. 
Positive experiences were related to quick access to OHS, good 
quality guidance and health promotion services. Development of 
individual, holistic health promotion services that take into account 
entrepreneurship and the demands of entrepreneurs’ work were 
considered important.

Conclusions: In microentreprenurs’ OHS, health promotion 
services need to be developed in future. Knowledge on demands 
and effects of entrepreneurship and entrepreneurs’ work 
should be increased in education of occupational health nurses. 
Microentrepreneurs need more information about OHS in future.

Keywords: microentrepreneur, development of services, content 
analysis, theme interview, occupational health nurse, occupational 
health services
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T
yöterveyshuoltolain (2001/ 
1383) nojalla työnantajan on 
järjestettävä työterveyshuol-
to työstä ja työolosuhteista 
johtuvien terveysvaarojen ja 

-haittojen ehkäisemiseksi ja torjumi-
seksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, 
työkyvyn ja terveyden huolehtimiseksi ja 
edistämiseksi. Yrittäjälle itselleen työter-
veyshuollon palvelujen järjestäminen on 
vapaaehtoista. Työnantajalla ja yrittäjäl-
lä itsellään on oikeus korvaukseen (Kela 
2018) lakisääteisen työterveyshuollon 
järjestämisestä aiheutuvista kustan-
nuksista. 

Palkansaajista työterveyshuollon pii-
rissä on 87 prosenttia (Kela 2018), mutta 
yrittäjät järjestävät itselleen ja työnteki-
jöilleen työterveyspalvelut huomattavasti 
harvemmin. Suomen Yrittäjien (2019a) 
tutkimuksen mukaan 47 prosenttia yrit-
täjistä on järjestänyt itselleen työterveys-
huollon ja yksinyrittäjistä 36 prosenttia. 
Työeläkeyhtiö Elon (2016) mukaan luku 
on 45 prosenttia, kun taas Mäkelä-Pusa 
ym. (2011) mukaan pienyrittäjistä 57 pro-
senttia on järjestänyt työterveyshuollon 
palvelut ja yksinyrittäjistä vain 28 pro-
senttia. Miesyrittäjät järjestävät (52%) 
työterveyshuollon itselleen yleisemmin 
kuin naiset (39%) (Suomen Yrittäjät 
2019a). Tässä tutkimuksessa kuvataan 
mikroyrittäjien työterveyshuollon pal-
veluja vuonna 2018 kerätyn Promo@
Work yrittäjät -aineiston avulla. Yrittä-
jien työn, ammatin sekä yrittäjyyden 
kuormitustekijät ovat moninaiset, mikä 
korostaa työterveyshuollon merkitystä. 
Tässä tutkimuksessa kuvaillaan miten 
mikroyrittäjät kokevat työterveyshuollon 
palvelujen vastaavan yrittäjien tarpeita 
ja millaisia kehittämistarpeita palveluilla 
on yrittäjien kokemana.

TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT
Suomessa toimivista yrityksistä noin 
93 prosenttia on alle 10 henkeä työllis-
täviä mikroyrityksiä (Suomen Yrittäjät 
2019b) pois lukien maa-, metsä- ja kala-
talous. Yrittäjän ja henkilöstön terveys ja 
työkyky ovat yrityksen menestymisen 
edellytyksiä (Palmgren ym. 2014), sillä 
sairastuminen on kannattavuutta hei-
kentävä tekijä (Elo 2016.) Terveyden ja 

työkyvyn edistäminen mikroyrityksissä 
vaatii erityistä huomiota, sillä yrittäjän 
työssä vaikuttavat samanaikaisesti 
sekä työn ja ammatin että yrittäjyyden 
kuormitustekijät. Yrittäjän työ voi olla 
fyysisesti, psyykkisesti, kognitiivisesti 
tai sosiaalisesti kuormittavaa. Työn kor-
keat vaatimukset ja kuormitus kulutta-
vat voimavaroja ja aiheuttavat stressiä 
(Patterson ym. 2005, Kallioniemi ym. 
2008, Sankelo ym. 2009, Cocker ym. 
2013, Lai ym. 2013). Yrittäjällä on iso 
riski uupumukseen ja henkisen hyvin-
voinnin heikkenemiseen (Park ym. 2017) 
johtuen työn kuormituksesta, stressistä, 
pitkistä työpäivistä, uniongelmista ja vai-
keuksista sovittaa yhteen työtä ja vapaa-
aikaa. (Gunnarsson & Josephson 2011, 
Voltmer ym. 2011, Newman ym. 2015.) 
Työssä kuormittumisen vastakohta on 

palautuminen, joka ylläpitää hyvinvointia 
ja vähentää työoloista johtuvaa kuormi-
tusta. Työn ja vapaa-ajan erottaminen on 
tärkeää, jotta työstä palautuminen työ-
päivien välillä on mahdollista. (Kinnunen 
ym. 2016.) 

Verbeek ym. (2019) mukaan mik-
royrittäjien työstä palautumista ei ole 
tutkittu. Suomalaisista yrittäjistä 40 
prosenttia kokee, että työstä palautumi-
seen ei ole riittävästi aikaa, 25 prosenttia 
kokee itsensä väsyneeksi työpäivän alka-
essa ja 37 prosenttia kokee vaikeuksia 
selvitä työstään (Elo 2016). Vaikka yrit-
täjillä on useita työn voimavaratekijöitä 
(työn imu, työn merkityksellisyyden 
kokemus, mahdollisuus vaikuttaa oman 
työn sisältöön ja tekemiseen) on niiden 
vastapainona kuormitustekijöitä (Bak-
ker & Deremouti 2017), jotka haastavat K
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Mitä aiheesta jo tiedetään?
• Palkansaajista valtaosalla (87%) on työterveyshuollon palvelut. Yrittä-

jät ovat järjestäneet itselleen työterveyshuollon palvelut palkansaajia 
harvemmin. 

• Yrittäjien työn kuormitustekijät ovat moninaiset, sillä ne aiheutuvat sekä 
ammatin ja työn vaatimuksista ja vaikutuksista, että yrittäjyyden aiheut-
tamista kuormitustekijöistä.

Mitä uutta tietoa tutkimus tuottaa?
• Tämä tutkimus tuottaa ajantasaista tietoa siitä, miten mikroyrittäjät 

ovat järjestäneet itselleen työterveyshuollon palvelut. Lisäksi tutkimus 
kuvailee sitä, miten mikroyrittäjät kokevat työterveyshuollon palvelujen 
vastaavan heidän tarpeitaan ja millaisia palvelujen kehittämistarpeita 
mikroyrittäjät kokevat.

• Tutkimus tarjoaa mikroyrittäjien kokemukseen perustuvaa tutkimus-
tietoa mikroyrittäjän työterveyshuoltopalvelujen kehittämiseen ja sen 
myötä työterveyshoitajan osaamisen kehittämiseen, kun hänen asiak-
kaanaan on mikroyrittäjä.

Miten tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön käytännön, 
koulutuksen, johtamisen tai tutkimuksen kehittämisessä?
• Tuloksia voidaan hyödyntää työterveyshuollon palvelujen, työterveys-

hoitajan työn sekä terveydenhoitajakoulutuksen ja työterveyshuollon 
pätevöittävän koulutuksen kehittämisessä. Tulokset tuovat lisäarvoa 
asiakaslähtöisen näkökulman kehittämiseen.

• Tulokset avaavat yhteiskunnallista keskustelua mikroyrittäjien terve-
ydenhuollosta ja sen kehittämisestä. Aihe on erittäin ajankohtainen, 
sillä monilla tahoilla tunnistetaan mikroyrittäjien jaksamisessa olevan 
haasteita.
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työstä palautumista. Yrittäjät tekevät 
pitkää työpäivää, 44 prosenttia jopa 50 
tuntista työviikkoa ja 8 prosenttia yli 70 
tuntia viikossa (Suomen Yrittäjät 2019c). 
Lähellä loppuun palamista kokee ole-
vansa 12 prosenttia yrittäjistä (Suomen 
Yrittäjät 2019c). Yhteiskunnallinen työn 
muutos, jossa muuttuvat työn sisällöt, 
työympäristöt ja digitalisaatio mahdollis-
tavat työntekemisen lähes aikaan ja paik-
kaan katsomatta, vaikeuttaa useimmilla 
työn ja vapaa-ajan välisen rajan hallintaa 
(Kinnunen ym. 2016, Anttila ym. 2018)

Terveyden edistäminen on arvoihin 
perustuvaa tavoitteellista ja välineellistä 
toimintaa terveyden ja hyvinvoinnin 
aikaansaamiseksi ja sairauksien ehkäise-
miseksi ja sen vaikutukset näkyvät yksi-
lön, yhteisön ja yhteiskunnan terveytenä 
ja hyvinvointina (Savola & Koskinen-
Ollonqvist 2005). Työterveyshuollossa 
tapahtuva terveyden edistäminen vastaa 
yleiseen terveyden edistämisen tavoit-
teeseen huomioiden työn vaatimukset 
ja vaikutukset, työn kannalta riittävän 
työkyvyn ylläpitämisen ja työstä aiheu-
tuvien riski- ja kuormitustekijöiden vai-
kutusten vähentämisen (Laitinen 2018, 
Laitinen ym. 2018). Tämä on perusta 
työterveyshuollon palveluille useissa 
Euroopan maissa (Sakowski & Marcin-
kiewicz 2019). Työterveyshoitaja on kes-
keisessä roolissa asiakastyöpaikkojen ja 
työelämän kanssa toteutuvassa yhteis-
työssä ja moniammatillisen yhteistyön 
koordinoinnissa, kun toteutetaan erilai-
sia työkyvyn tuen toimintoja. Toiminnot 
kohdistuvat sekä yksilöön (työkyvyn tar-
peen tunnistaminen, ohjaaminen ja ter-
veystarkastukset, työterveysneuvottelu) 
että työyhteisöön (ohjaus ja neuvonta, 
työkykyuhkien tunnistaminen, tiedon-
keruu, työkykyjohtaminen). 

TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA 
TUTKIMUSTEHTÄVÄT
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on 
kuvailla mikroyrittäjien järjestämien 
työterveyshuollon palveluiden yleisyyttä 
ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä sekä 
mikroyrittäjien kokemuksia työterveys-
huollon järjestämisestä ja kehittämistar-
peista. Tuloksia voidaan hyödyntää työ-
terveyshoitajan työn sisällön ja työmene-
telmien kehittämisessä sekä työikäisen 
terveydenhuollossa. Tulokset antavat 
näkökulmia siihen, millaiset osaamisvaa-
timukset tämän asiakasryhmän osalta K
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korostuvat työterveyshoitajan työssä, 
mitä voidaan hyödyntää koulutuksen 
kehittämisessä.

Tutkimustehtävät ovat: 
1. Miten mikroyrittäjät ovat järjestäneet 

työterveyshuollon palvelut ja millaisia 
eroja niissä on iän, sukupuolen, kou-
lutuksen, palkanmaksukyvyn, koetun 
terveyden mukaan?

2. Millaisia kokemuksia mikroyrittäjillä 
on työterveyshuollon palvelujen jär-
jestämisestä? 

3. Millaisia ovat mikroyrittäjien kokemat 
työterveyshuollon palvelujen kehittä-
mistarpeet?

TUTKIMUSMENETELMÄT
Tutkimuksen kohderyhmänä ovat mik-
royrittäjät (N=1245), jotka osallistuivat 
vuonna 2018 Suomessa toteutettuun 
Promo@Work yrittäjät -interventiotut-
kimukseen (Tiitinen ym. 2019), jossa 
selvitettiin mobiilivälitteisen ohjauksen 
vaikuttavuutta mikroyrittäjien työstä 
palautumiseen ja työkykyyn. 

Tämän tutkimuksen aineisto muo-
dostuu sekä määrällisestä että laadulli-
sesta aineistosta. Määrällinen aineisto 
koostuu Promo@Work yrittäjät -inter-
ventiotutkimukseen osallistuneiden 
mikroyrittäjien alkukyselyjen vastauk-
sista. Laadullinen aineisto koostuu 30 
teemahaastattelusta. 

OSALLISTUJAT JA AINEISTO
Määrällinen aineisto
Alkukyselyn aineiston (N=1245) avulla 
kuvataan frekvenssi- ja prosenttija-
kaumina mikroyrittäjien työterveyshuol-
lon palvelujen järjestämistä itselleen ja 
työntekijöilleen sekä sitä sisältyykö työ-
terveyshuollon palveluihin sairaanhoito 
ja onko yrittäjillä sen sijaan tai lisäksi sai-
rauskuluvakuutus. Lisäksi tarkastellaan 
sitä, vaikuttaako em. asioihin yrittäjän 
sukupuoli, koulutus, ikä, koettu terveys 
tai mahdollisuus maksaa palkkaa itsel-
leen säännöllisesti. Analyysissa käytet-
tiin c2-testiä. Aineisto analysoitiin SPSS 
24 -ohjelmalla. 

Laadullinen aineisto
Tutkittavista valittiin 2 kk:n seuranta-
kyselyn jälkeen satunnaisotannalla 30 
haastateltavaa henkilöä (JR). Haastatel-
lut mikroyrittäjät olivat eri puolilla Suo-
mea asuvia, eri-ikäisiä naisia ja miehiä. 
Yritystoimintaa oli eri toimialoilla (muun 

muassa vähittäismyynti, teollisuus ja 
palvelut), myös yrittäjänä toimimisen 
kesto vaihteli. Haastattelut toteutettiin 
teemahaastatteluna, jonka lähtökohtana 
ovat määritetyt keskeiset teemat, joi-
hin halutaan vastaus (Hyvärinen 2017). 
Haastattelun teemat olivat yrittäjäksi 
ryhtyminen, yrittäjyyden polku ja koke-
mukset yrittäjänä, omasta jaksamisesta 
huolehtiminen ja yrittäjyyden vaikutus 
omaan työkykyyn ja työstä palautumi-
seen, oman työkyvyn vaikutus yrittäjyy-
teen ja yrityksen toimintaan, yrittäjäiden-
titeetti, tuki omasta työkyvystä huolehti-
miselle, yrittäjän työterveyshuolto sekä 
kokemukset työkykyä ja työstä palau-
tumista edistävän mobiilisovelluksen 
käytöstä. Teemahaastattelu sijoittuu 
strukturoimattoman ja strukturoiden 
haastattelun välimaastoon siten, että 
tutkimuskysymyksillä ohjataan teeman 
aiheeseen, mutta kysymysten järjestys ja 
muoto voivat vaihdella (Hyvärinen 2017, 
Leinonen ym. 2017). Haastattelut toteutti 
yksi tutkimushaastattelija (LB). Haas-
tattelut kestivät kokonaisuudessaan 
1–2 tuntia. Skype välitteisesti toteutetut 
haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin 
sanasta sanaan. Litteroitujen haastatte-
lujen laajuus vaihteli 17–40 sivun välillä. 
Tässä tutkimuksessa aineistona on käy-
tetty ’yrittäjän työterveyshuolto’ teeman 
aineistoa, jossa haastattelukysymykset 
olivat: Onko yrityksessä järjestetty työ-
terveyshuolto? Jos on niin miten se 
vastaa yrittäjän tarpeisiin? Jos ei niin 
miksi ei? Millaisia työterveyshuollon 
palveluja yrittäjille tulee kehittää? Tässä 
tutkimuksessa käytetyn ’yrittäjän työter-
veyshuolto’ teeman aineiston laajuus oli 
44 sivua (Times New Roman, fontti 12).

HAASTATTELUAINEISTON 
ANALYYSI
Haastatteluaineisto analysoitiin induk-
tiivisella sisällön analyysilla (Graneheim 
& Lundman 2004, Elo & Kyngäs 2008). 
Haastatteluja luettiin useita kertoja 
kokonaiskuvan muodostamiseksi. Ana-
lyysiyksiköksi valittiin lausuma, joka 
voi olla sanoja, lause tai lauseen osa 
tai useamman lauseen muodostama 
kokonaisuus. Aluksi aineistosta poi-
mittiin kaikki ilmaisut, jotka vastasivat 
tutkimustehtäviin. Ilmaisut pelkistettiin 
kuvaamaan sisältöä. Saman sisältöiset 
pelkistetyt ilmaisut järjestettiin alaluo-
kiksi. Analyysin edetessä palattiin alku-
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Taulukko 1. Mikroyrittäjien (N=1245) työterveyshuoltopalveluiden yhteys taustamuuttujiin.

Työterveys-
huolto

Sairaan-
hoito

Sairausku-
luvakuutus

Työterveys-
huolto ja 

sairauskulu-
vakuutus

Työterveys-
huolto

Sairaan-
hoito

Sairausku-
luvakuutus

Työterveys-
huolto ja 

sairauskulu-
vakuutus

naiset miehet

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

n=268 
(38%)

n=188 
(27%)

n=356 
(50%)

n=149  
(21%)

n=302 
(56%)

n=193 
(36%)

n=330 
(62%)

n=200 
(37%)

ikä (vuotta)

–alle 40 42 (31%) 24 (18%) 73 (53%) 25 (18%) 47 (51%) 28 (30%) 71 (77%) 37 (40%)

–40–49 87 (39%) 56 (25%) 121 (54%) 55 (24%) 90 (59%) 55 (36%) 98 (65%) 66 (43%)

–50–59 103 (40%) 82 (32%) 135 (53%) 55 (21%) 114 (58%) 77 (39%) 119 (60%) 74 (37%)

–yli 59 36 (42%) 26 (30%) 27 (31%) 14 (16%) 51 (54%) 33 (35%) 42 (44%) 23 (24%)

c2-testi p=0,243 p=0,015 p=0,003 p=0,347 p=0,586 p=0,568 p<0,001 p=0,021

koulutus

–peruskoulu 3 (21%) 2 (14%) 7 (50%) 1 (7%) 19 (56%) 9 (27%) 23 (68%) 12 (35%)

–lukio 11 (44%) 7 (28%) 15 (60%) 7 (28%) 18 (69%) 12 (46%) 17 (65%) 13 (50%)

–ammattikoulu 40 (35%) 22 (19%) 63 (55%) 27 (24%) 58 (53%) 38 (35%) 77 (71%) 45 (41%)

–opistotaso 88 (44%) 60 (30%) 99 (50%) 44 (22%) 82 (56%) 50 (34%) 82 (56%) 51 (35%)

–ammatti- 
   korkeakoulu

59 (37%) 40 (25%) 80 (50%) 32 (20%) 57 (65%) 33 (38%) 56 (64%) 36 (41%)

-yliopisto 67 (35%) 57 (30%) 92 (48%) 38 (20%) 68 (51%) 51 (38%) 75 (56%) 43 (32%)

c2 -testi p=0,265 p=0,264 p=0,753 p=0,661 p=0,285 p=0,666 p=0,145 p=0,426

palkanmaksukyky

–kuukausittain 210 (42%) 145 (29%) 259 (51%) 117 (23%) 238 (63%) 155 (41%) 253 (67%) 166 (44%)

–puolivuosittain 6 (43%) 6 (43%) 6 (43%) 4 (29%) 14 (56%) 11 (44%) 18 (72%) 9 (36%)

–satunnaisesti 44 (29%) 34 (22%) 71 (46%) 24 (16%) 42 (39%) 25 (23%) 51 (47%) 22 (20%)

–en lainkaan 8 (23%) 3 (9%) 20 (57%) 4 (11%) 8 (31%) 2 (8%) 8 (31%) 3 (12%)

c2 -testi p=0,007 p=0,015 p=0,546 p=0,090 p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001

koettu terveys

hyvä/
keskitasoinen

237 (39%) 165 (27%) 313 (51%) 134 (22%) 261 (57%) 163 (35%) 289 (63%) 173 (38%)

huono 31 (33%) 23 (24%) 43 (45%) 15 (16%) 41 (54%) 30 (40%) 41 (54%) 27 (36%)

c2 -testi p=0,250 p=0,566 p=0,279 p=0,172 p=0,664 p=0,488 p=0,147 p=0,738

peräiseen aineistoon luotettavuuden 
varmistamiseksi. Saman sisältöiset 
alaluokat ryhmiteltiin pääluokkiin. Ana-
lyysin toteutti kaksi tutkijaa (EK, MT), 
jotka keskustelivat analyysin vaativista 
kohdista yhdessä luotettavuuden var-
mistamiseksi. Rakentuneet luokat nimet-
tiin sisältöä kuvaavasti. 

TULOKSET
Mikroyrittäjien 
työterveyshuoltopalvelut
Mikroyrittäjien työterveyshuollon palve-
lujen järjestämistä ja siihen vaikuttavia 
tekijöitä tarkasteltiin Promo@Work yrit-
täjät -interventiotutkimukseen osallistu-
neiden mikroyrittäjien alkuvastausten 
perusteella (N=1245). 

Mikroyrittäjistä (N=1245) työter-
veyshuollon palvelut itselleen oli järjes-

tänyt 38 prosenttia naisista ja 56 pro-
senttia miehistä. Naisista 27 prosenttia 
työterveyshuollon palveluihin sisältyi 
sairaanhoito, miehillä vastaava luku oli 
36 prosenttia. Sairauskuluvakuutus oli 
50 prosenttia naisista ja 62 prosenttia 
miehistä. Sellaisia, joilla oli sekä työter-
veyshuolto että sairauskuluvakuutus, oli 
21 prosenttia naisista ja 37 prosenttia 
miehistä. Koulutustasolla, iällä tai koe-
tulla terveydentilalla ei ollut vaikutusta 
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Mikroyrittäjien kokemukset työterveyshuollon 
palvelujen järjestämisestä 

Työterveyshuollon palvelujen kehittämistarpeet yrittäjien  
kokemana

PÄÄLUOKKA: 
Mikroyrittäjien kielteisiä kokemuksia 
työterveyshuollosta
ALALUOKAT:
Vakuutus korvaa työterveyshuollon
Liian kallis yrittäjälle
Turha kustannus
Kohdistuu ei-hyödyllisiin asioihin
Ei huomioi yrittäjyyden ja/tai työn vaikutuksia
Tiedottaminen tärkeää

PÄÄLUOKKA: 
Mikroyrittäjien myönteisiä kokemuksia 
työterveyshuollosta
ALALUOKAT: 
Nopea hoitoon pääsy
Seuranta
Terveystarkastukset ja mittaukset
Ammattilaisen ohjaus
Hyvä ohjaussuhde

PÄÄLUOKKA: 
Ennaltaehkäisevät palvelut kehittämistarpeena 
ALALUOKAT: 
Elintapaohjaus ja ohjaus itsestä huolehtimiseen
Ennaltaehkäisevä seuranta
Terveystarkastukset ja mittaukset
Tukea henkiseen jaksamiseen
Keskustelumahdollisuudet ammattilaisen kanssa.
Ratkaisut, jotka tukevat työssäoloa sairausloman sijaan
Tiedottaminen tärkeää

PÄÄLUOKKA: 
Mikroyrittäjille sopivat palvelut ja tiedottaminen kehittämistarpeena
ALALUOKAT:
Keveät, yksilölliset palvelut
Joustavat palvelut
Ryhmäpalvelut
Laaja palvelukonsepti
Tiedottaminen tärkeää

Taulukko 2. Yhteenveto analyysiprosessista ja tuloksista tarkasteltuna työterveyshuollon palveluprosessin vaiheen sekä työterveyshoitajan osaamis-
vaatimusten näkökulmasta.

työterveyshuollon järjestämiseen. Ne 
mikroyrittäjät, jotka eivät pystyneet 
säännöllisesti maksaa palkkaa itselleen, 
olivat myös harvemmin järjestäneet työ-
terveyshuollon palvelut. Koska valtaosa 
vastaajista oli yksinyrittäjiä (87 prosent-
tia), ei työterveyshuollon palveluja voida 
luotettavasti kuvailla työntekijöiden 
osalta eikä arvioida sitä, onko työnte-
kijöiden/yritysten määrällä vaikutusta 
palvelujen järjestämiseen. (Taulukko 1) 

Mikroyrittäjien kokemukset 
työterveyshuollon palvelujen 
järjestämisestä
Mikroyrittäjien kokemuksia työter-
veyshuollon palvelujen järjestämisestä 
kuvataan 30 mikroyrittäjän haastattelu-
aineiston kautta. Haastateltavat valittiin 
satunnaisesti Promo@Work -interventi-
otutkimukseen osallistuneista mikroyrit-
täjistä 2 kuukauden seurantakyselyn jäl-
keen. Haastatellut mikroyrittäjät olivat 
eri puolilla Suomea asuvia, eri toimialoilla 
toimivia, eri-ikäisiä naisia ja miehiä. 

Mikroyrittäjien kielteisiä kokemuksia 
työterveyshuollosta
Haastatelluista mikroyrittäjistä (N=30) 
17 yrittäjällä ei ollut työterveyshuoltoa, 
12 oli työterveyshuolto ja yksi haas-
tateltava ei vastannut kysymykseen. 
Mikroyrittäjät, joilla ei ollut järjestetty 
työterveyshuoltoa, kertoivat sairasva-
kuutuksen tuovan riittävän turvan, koska 

se mahdollistaa nopean hoitoon pääsyn 
sairastuessa. 

”… vakuutusasiat on siinä mielessä 
kunnossa, että jos jotakin tulee… sit pys-
tyy lähtee vaikka yksityiselle puolelle…” 
(H1) 

Työterveyshuollon järjestämisen 
koettiin aiheuttavan yritykselle vain 
kustannuksia, palvelua pidettiin kalliina, 
palveluille ei koettu tarvetta tai niiden 
ei koettu olevan yrittäjille sopivia. Tästä 
huolimatta osa oli pohtinut työterveys-
huollon järjestämistä tulevaisuudessa 
ja pohtinut sen hyötyjä. Mikroyrittäjät, 
joilla ei ollut työterveyshuoltoa, eivät tuo-
neet esille työterveyshuollon merkitystä 
ennaltaehkäisevän terveydenhuollon 
näkökulmasta. Mikroyrittäjät kokivat, 
ettei yrittäjistä olla kiinnostuneita, vaan 
enemmänkin työntekijöistä. 

” Mä olisin vähän sitä mieltä, että työ-
terveydessä vois ottaa niin kun enemmän 
yrittäjän kantaa asioihin. Minusta tuntuu, 
että minä olen aina se paha … minun jak-
samisella ole niin isoa merkitystä, kunhan 
vaan työntekijöillä on kaikki hyvin.” (H28)

Mikroyrittäjät, joilla oli työterveys-
huolto, kokivat pääosin sen hyödyttö-
mäksi. Huonot kokemukset liittyivät 
tilanteisiin, joissa eivät saaneet tar-
vitsemiaan tutkimuksia ja palveluja ja 
joissa työterveyshuollon rutiininomaiset 
toimenpiteet keskittyivät yrityksen kan-
nalta epäolennaisiksi koettuihin asioihin. 
Työterveyshuollon palvelujen ei koettu 

huomioivan yrittäjyyden tai työn vaati-
muksia ja siten ne koettiin vain turhaksi 
byrokratiaksi ja kustannukseksi. Mik-
royrittäjät toivoivat sairasloman sijaan 
tukea työssä jatkamiselle. 

” …niin et heti se ei olis sellanen, et 
joo, et nyt viikko saikkua ja huilaamaan 
kotiin. Tai jotain muuta. Vaan et se olis 
sellasta, et pyritään ylläpitämään sitä, 
tai et yritystoiminta jatkaa pyörimistään, 
mut mitä siinä kyljessä voidaan tehdä sel-
lasta, mikä tukis tätä yrittäjän henkistä 
jaksamista.” (H17)

Mikroyrittäjien myönteisiä 
kokemuksia työterveyshuollosta
Ne, joilla oli myönteisiä kokemuksia, 
kertoivat hoitoon pääsyn olevan nopeaa. 
Mikroyrittäjät kokivat myönteisenä ter-
veystarkastukset ja mittaukset ja kokivat 
saaneensa hyvää ohjausta, seurantaa 
ja motivointia esimerkiksi työterveys-
hoitajalta tai työterveyspsykologilta. 
Ammattilaiselta saatua ohjausta ja 
hyvää ohjaussuhdetta arvostettiin työ-
terveyshuollon palveluna. Mikroyrittäjät 
tarvitsivat tietoa työterveyshuollon jär-
jestämisestä, kustannuksista (mm. Kela 
-korvattavuudesta) ja sisällöistä. 

”…Että lisäisi sitä just pienyrittäjien 
tietoisuutta siitä asiasta. Eihän se siis 
kuitenkaan mun mielestä ainakaan vuosi 
tasolla se maksu nyt niin iso ole, että se 
siitä jäisi kiinni.” (H8)
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Työterveyshuollon palvelujen 
kehittämistarpeet mikroyrittäjien 
kokemana
Ennaltaehkäisevät palvelut 
kehittämistarpeena
Työterveyshuollon kehittämistarpeiksi 
mikroyrittäjät kokivat ennaltaehkäisevät 
palvelut. Mikroyrittäjät tarvitsevat sään-
nöllistä ohjausta, mittauksia ja seuran-
taa terveydentilaan, elintapoihin, työn 
ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen ja 
ergonomiaan liittyen. Olennaiseksi he 
kuvasivat muistuttelun, että itsestä 
pitää huolehtia. He kaipasivat mah-
dollisuutta keskustella ulkopuolisen 
ammattilaisen kanssa työn haasteista 
ja näin purkaa asioita keskustelemalla. 
Välittäminen ja kuunteleminen koettiin 
merkityksellisiksi henkisen jaksamisen 
edistämisessä, jonka koettiin vaikuttavan 
myös jaksamiseen itsestä huolehtimi-
seen muutoin, esimerkiksi terveellisiin 
elintapoihin. Ennaltaehkäisevät palvelut 
ja ohjaus itsestä huolehtimiseen koettiin 
hyväksi ratkaisuksi sairausloman sijaan. 

”koko kropan, koko terveyden, henki-
sen ja fyysisen kannalta… että joku ottais 
tällasen henkilökohtasen terveystukihen-
kilön aseman. Se vois olla esimerkiks hoi-
taja hyvinkin joka tapaisi säännöllisesti, 
jonka kanssa seurattaisiin ja mentäisiin 
johonkin suuntaan. Et muodostuis sel-
lanen jatkuva hoitosuhde, hyvinvointi-
suhde.” (H25)

Mikroyrittäjille sopivat palvelut ja 
tiedottaminen kehittämistarpeena
Mikroyrittäjät kokivat, että erilaiset yrit-
täjät tarvitsevat erilaisia palveluja, minkä 
vuoksi yksilölliset, yrittäjyyden ja työn 
vaatimukset huomioivat kokonaisvaltai-
set palvelut ovat tarpeen. Koska yrittäjiä 
on niin erilaisia, laaja palvelukonsepti 
koettiin tarpeelliseksi. Mikroyrittäjien 
kiireisessä arjessa iltavastaanotto, 
kevyemmät palvelut kuten päivän mit-
taiset tapahtumat sekä ryhmäpalvelut 
koettiin mielekkäiksi. Ryhmäpalveluissa 
tiedostettiin myös se etu, että verkostot 
rakentuvat myös sen kautta. Mikroyrit-
täjät toivoivat edullisempia palveluja ja 
esimerkiksi helpotusta työterveyshuol-
lon kustannuksiin yrityksen toiminnan 
alkuvaiheessa. Merkittävä kehittämis-
haaste oli tiedottaminen. 

” Kyllä mun mielestä ehkä vois miet-
tiä sitä, et yrittäjät siel alkuvaiheessa niin 
sais yhteiskunnalta jonkinnäköstä tukea 

just tämmöseen terveydenhoitoon ja sii-
hen jaksamiseen ja henkiseen hyvinvoin-
tiin liittyen” (H18)

POHDINTA
Mikroyrittäjistä 38 prosenttia naisista 
ja 56 prosenttia miehistä oli järjestänyt 
itselleen työterveyshuollon palvelut. 
Koulutustasolla, iällä tai koetulla tervey-
dentilalla ei ollut vaikutusta palvelujen 
järjestämiseen. Mikroyrittäjät, jotka eivät 
pystyneet säännöllisesti maksamaan 
palkkaa itselleen, olivat harvemmin jär-
jestäneet työterveyshuollon palvelut. 
Mikroyrittäjien myönteiset kokemukset 
työterveyshuollon palveluista liittyivät 
nopeaan hoitoon pääsyyn, kokemuksiin 
hyvästä ohjauksesta ja ennaltaehkäise-
västä terveydenhuollosta. Mikroyrittäjät, 
jotka eivät olleet järjestäneet työterveys-
huollon palveluja kokivat niiden järjestä-
misen aiheuttavan yritykselle vain kus-
tannuksia, palvelua pidettiin kalliina tai 
palveluille ei koettu tarvetta. Kielteisiin 
kokemuksiin liittyi se, että työterveys-
huollon palvelujen ei koettu huomioivan 
yrittäjyyden tai työn vaatimuksia. Ennal-
taehkäisevien palvelujen edelleen kehit-
täminen sekä yksilöllisten, yrittäjyyden 
ja työn vaatimukset huomioivien koko-
naisvaltaisten palvelujen kehittäminen ja 
tiedottaminen koettiin tärkeiksi.

Terveyden ja työkyvyn edistäminen 
työterveyshuollossa kaipasi mikroyrit-
täjien kokemuksen mukaan työn ja 
yrittäjyyden vaatimusten ja vaikutusten 
huomioimista. Ennaltaehkäisy, ammat-
tilaiselta saatu neuvonta ja ohjaus sekä 
terveysongelmien ratkaisut olivat mik-
royrittäjille tärkeitä sairausloman sijaan. 
Työterveyshoitajilta odotetaan myös 
laajaa osaamista erilaisiin ohjauksen 
keinoihin kuten ryhmäohjaukseen ja 
joustavuutta työaikoihin, kun kehittä-
misehdotuksina koettiin myös esimer-
kiksi ilta-aikaan saatavilla olevat palvelut. 
Työterveyshoitajien vahva terveyden ja 
työhyvinvoinnin asiantuntijarooli asia-
kasyritysten toiminnan tukemisessa on 
haaste koulutukselle jatkossakin (Utri-
ainen & Ala-Mursula 2014), vaikkakin 
työkyvyn tuki työterveyshuollossa on 
moniammatillista yhteistyötä (Päätalo 
& Ala-Mursula 2018). Työterveyshoita-
jan työssä korostuvat keskeisinä osaa-
misvaatimuksina terveyden ja työkyvyn 
edistämisen sisällöllinen osaaminen ja 
kehittäminen sekä ohjausosaaminen, 

jossa terveyden edistämistä ohjaavat 
yrittäjyyden ja työn vaatimukset ja vai-
kutukset. Tämä tukee työterveyshuollon 
keskeistä tavoitetta työkyvyn edistämi-
seksi (Sakowski & Marcinkiewicz 2019.) 

Työterveyshuollon palvelujen järjes-
tämisestä, niiden sisällöistä ja kustan-
nuksista mikroyrittäjät kokivat tarvit-
sevansa lisätietoa. Pienissä yrityksissä 
ollaan vähemmän kiinnostuneita työter-
veyshuollon palvelujen järjestämisestä 
kuin suuremmissa (Harrison ym. 2013), 
mutta tätä voidaan kuitenkin edistää 
lisäämällä tietoa työssä tapahtuvan 
terveyden edistämisen merkityksestä 
paitsi terveyteen ja hyvinvointiin myös 
turvallisuuteen ja tapaturmien ehkäi-
syyn (Hasle & Limborg 2006). Lisäksi 
terveyden edistämisen toimenpiteiden 
suuntaaminen yhä enemmän työhön 
ja työpaikalle on tunnistettu tärkeäksi 
kehittämiskohteeksi (Lee ym. 2017, 
Verra ym. 2019). Tarve tiedottamiselle 
on tunnistettu myös aiemmin ja yrittä-
jän työterveyshuoltopalvelujen järjestä-
misestä onkin tiedotettu viime vuosina 
aktiivisesti. Työterveyshuoltopalvelun 
prosessi on kuitenkin monimutkainen ja 
vaikea asia, joten tiedottamista työter-
veyshuollon järjestämisestä, palveluista 
ja kustannuksista tarvitaan edelleen. 
(Mäkelä-Pusa ym. 2011, Jokio ym. 2018.) 
Tietämyksen lisääntyminen tuo hyödyt 
ja palvelun sisällöt selkeämmin esille ja 
auttaa ymmärtämään mistä kustannuk-
set muodostuvat, jolloin niitä ei koettaisi 
turhana kulueränä. Työterveyshuoltopal-
veluilla on lainsäädännöllinen perusta, 
jolloin yhteiskunnan vastuu tiedottami-
sessa on merkittävä eikä tämä voi olla 
vain työterveyshuollon toimintayksiköi-
den vastuulla. 

Työterveyshoitajan osaamisessa 
korostuu viestintä- ja markkinointi osaa-
minen, verkostotaidot, työterveyshuollon 
toimintayksikön palvelujen kehittäminen 
ja palvelukonseptin rakentaminen asia-
kasyritysten tarpeisiin. Myös Päätalon 
ja Ala-Mursulan (2018) mukaan työter-
veyshuollossa tarvitaan monialaista ja 
monitieteistä osaamista, joka laajenee 
myös liiketoiminnan, yritystoiminnan, 
työelämän juridiikan ja oman työn mark-
kinoinnin suuntaan.

TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS
Määrällisen aineiston luotettavuutta 
mikroyrittäjien kohderyhmässä vahvis- K
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taa se, että tutkimuksessa käytettiin työ-
terveyshuollon palvelujen osalta samoja 
mittareita kuin yrittäjien kohderyhmässä 
aiemmin toteutetuissa tutkimuksissa 
(Palmgren ym. 2015.) Kysymysten 
voidaan katsoa olleen ymmärrettäviä, 
koska niihin vastattiin kattavasti. Tar-
kasteltavien muuttujien ristiintaulukointi 
taustamuuttujien suhteen kuvaa hyvin 
tilannetta vaikuttaako työterveyshuollon 
palvelujen järjestämiseen mikroyrittäjän 
sukupuoli, koulutus, ikä, koettu terveys 
tai mahdollisuus maksaa palkkaa itsel-
leen säännöllisesti.

Laadullisen tutkimuksen luotetta-
vuutta arvioitiin uskottavuuden, riip-
puvuuden, vahvistettavuuden ja siir-
rettävyyden näkökulmista (Graneheim 
& Lundman 2004, Kylmä & Juvakka 
2012, Elo ym. 2014.) Uskottavuutta lisää 
menetelmien yhteneväisyys ja haasta-
teltavien satunnaisotanta laajemmasta 
kohderyhmästä (N=1245). Mikroyrittäjät 
ovat vaikeasti tavoitettava kohderyhmä 
ja heistä on niukasti tutkittua tietoa, mikä 
puoltaa laadullisen tutkimuksen valintaa. 
On mahdollista, että tutkimukseen osal-
listuneet mikroyrittäjät ovat muutoinkin 
kiinnostuneita omasta työkyvystään ja 
työstä palautumisesta. Valitettavasti 
yrittäjistä ei ole edustavaa tutkimusta 
vaan tutkimusten osallistujat ovat eri tut-
kimuksissa eri tavoin valikoituneita tai 
osallistujamäärät jäävät pieneksi. Luo-
tettavuuden lisäämisen kannalta olen-
naista on osoittaa tulosten ja aineiston 
välinen yhteys kuvaamalla analyysi mah-
dollisimman tarkkaan prosessin jokai-
sessa vaiheessa. Riippuvuuden osalta 
haastateltavat ja haastatteluaineisto 
on pyritty kuvaamaan mahdollisimman 
tarkasti. Alkuperäisiä ilmaisuja kuvaavat 
esimerkit lisäävät uskottavuutta ja vah-
vistettavuutta tutkimusprosessiin yhdis-
tämällä tulokset aineistoon (Sandelowski 
1993, Elo & Kyngäs 2008,) ja helpotta-
malla tutkijan tulkinnan vaikutusta ana-
lyysiin (Graneheim & Lundman 2004). 
Kirjoitetut ilmaisut voivat sisältää monia 
merkityssisältöjä ja täten tutkijan tulkin-
nalla on vaikutus analyysiin. Analyysin 
luotettavuutta ja uskottavuutta lisää kah-
den tutkijan tekemä analyysi. Olemme 
pyrkineet kuvaamaan tutkimusprosessia 
mahdollisimman selkeästi ja yksityiskoh-
taisesti ja sisällyttäneet käsikirjoitukseen 
alkuperäisiä ilmaisuja. Tulosten siirret-
tävyys on rajallinen haastattelujen pie-

nehkön (n=30) määrän vuoksi. Tulokset 
tarjoavat kuitenkin ainutkertaista tietoa 
mikroyrittäjien kokemuksista työter-
veyshuollosta ja tarjoavat näkökulmia 
työterveyshoitajan työn kehittämiseen. 

EETTISET NÄKÖKULMAT
Tutkimuksessa on noudatettu sen kai-
kissa vaiheissa hyvää tieteellistä käy-
täntöä ja huomioitu tutkimuseettiset 
näkökulmat (TENK 2012). Tutkimukseen 
osallistuminen oli täysin vapaaehtoista. 
Tutkittavat saivat kattavat tiedot tutki-
muksesta. He tiesivät voivansa missä 
tahansa vaiheessa keskeyttää osallis-
tumisen ilman, että se millään tavoin 
vaikuttaa heidän kohteluunsa. Haastat-
telujen osalta tietoinen suostumus nau-
hoitettiin. Tutkimusaineisto säilytetään 
ja käsitellään tietosuojaa kunnioittaen. 
Tulokset raportoidaan niin, ettei osallis-
tujaa tai hänen yritystään voi tunnistaa. 
Tutkimuksesta ei aiheudu haittaa. Työ-
terveyslaitoksen eettinen työryhmä on 
käsitellyt tutkimussuunnitelman ja anta-
nut sille puoltavan lausunnon (5/2017). 

PÄÄTELMÄT
Mikroyrittäjät kokivat työterveyshuollon 
palveluissa tärkeänä ennaltaehkäisevän 
terveydenhuollon. Tulosten perusteella 
mikroyrittäjille suunnatut terveyden ja 
työkyvyn edistämiseen kohdistuvat pal-
velut yksilö- ja yritystasolla ovat tulevai-
suudessa merkittäviä. Tyytymättömyys 
johtui mikroyrittäjälle sopimattomista 
palveluista sekä siitä, että työterveys-
huollon palveluissa ei huomioitu yrit-
täjyyden ja ammatin vaatimuksia ja 
vaikutuksia. Yrittäjyyden voimavarojen 
ja kuormitustekijöiden hyvä hallinta on 
tärkeä osa työterveyshoitajan osaamista, 
kun asiakkaana on mikroyrittäjiä. Tähän 
koulutuksessa tulee jatkossa kiinnittää 
erityistä huomiota. Päätulokset vas-
taavat aiempaa tutkimustietoa, jonka 
mukaan työterveyshoitajien vahva 
terveyden ja työhyvinvoinnin asian-
tuntijarooli asiakasyritysten toiminnan 
tukemisessa on haaste koulutukselle 
jatkossakin (Utriainen & Ala-Mursula 
2014.) Työterveyshuollon ennaltaehkäi-
seviä palveluja koettiin tärkeäksi kehittää 
myös jatkossa, ja laajan, joustavan palve-
lukonseptin tarpeellisuus tunnistettiin. 
Erilaiset yrittäjät, eri toimialoilta tarvit-
sevat erilaisia palveluja riippuen työn ja 
ammatin vaatimuksista ja vaikutuksista 

terveydelle ja työkyvylle. Tiedottaminen 
koettiin tärkeäksi sekä työterveyshuol-
lon palvelujen järjestämisen, että sisällön 
ja kustannusten osalta. Tiedottamisen 
lisääminen on haaste sekä työterveys-
huollon yksiköille että yhteiskunnalle. 
Tiedottamisen tarve on tunnistettu myös 
aiemmissa tutkimuksissa (Mäkelä-Pusa 
ym. 2011, Jokio ym. 2018). Työterveys-
hoitajan työssä pienten yritysten työter-
veyshuoltopalveluissa korostuivat kaksi 
näkökulmaa: työterveyshoitajan työn 
perinteinen ydin terveyden ja työkyvyn 
edistämisen asiantuntijana ja kehittä-
misosaaminen yrittäjäasiakkaiden pal-
veluissa. Nämä on tarpeen huomioida 
koulutuksessa laaja-alaisesti.

Kiitokset
Tutkimusta on rahoittanut Strategisen 
tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suo-
men Akatemian yhteydessä (Promo@
Work nro 303430, nro 303434). Kii-
tämme filosofian maisteri Liisa Batistaa 
(LB) työpanoksestaan tutkimushaastat-
telijana.
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