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MIELENTERVEYSPALVELUIDEN SAATAVUUS JA LAATU 
JUUAN MIELEKÄS RY:N ALUEELLA 
 
1 Johdanto 
 

Pohjois-Karjalassa ja sen reuna-alueilla vapaaehtoista mielenterveystyötä tekevän ja pai-

kallisten mielenterveysyhdistysten yhteistyötiiminä toimivan Itäinen tiimi ry:n tehtävänä on 

toimia yhdistävänä tekijänä mielenterveyskuntoutujien ja mielenterveysyhdistysten kesken, 

auttaa psykiatrisessa avohoidossa olevia ja sairaalasta palaavia kuntoutumisessa sekä 

kehittää oikeus- ja edunvalvontatoimintaa potilasneuvoston1 kautta. Tämän lisäksi Itäinen 

tiimi tiedottaa, valistaa ja neuvoo mielenterveyteen liittyvissä asioissa, edistää yleistä mie-

lenterveyttä ja tekee ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä sekä järjestää opinto-, virkis-

tys-, retki- ja liikuntatoimintaa sekä tarpeen mukaan työmahdollisuuksia (Itäinen tiimi ry 

2009).  Itäinen tiimi ry:n hallituksen päätöksellä haettiin uuden Verkkari-projektin eli Vertai-

nen vastassa -projektina. Verkkari-projektin toiminnan tarkoituksena ”on luoda alueellinen 

Vertainen vastassa -toimintamalli sairaalasta palaavien kuntoutujien uudelleen sairastumi-

sen estämiseksi vertaistukitoiminnan avulla”2 (Itäinen tiimi ry 2009). Projektin yhtenä osa-

alueena on hanke, missä kartoitetaan edunvalvontatyötä järjestön toiminta-alueella sekä 

yhdistyksen alueella toimivissa yksittäisissä mielenterveysyhdistyksissä.  

 

 

 

                                                             
1 Potilasneuvosto ei ole osa hoitojärjestelmää, vaan siitä riippumaton elin, joka on yhteistyössä Pohjois-Karjalan sai-
raanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alaisuudessa toimivan omaisneuvoston kanssa. Se kokoontuu 2 – 3 
kertaa vuodessa ja sen tarkoituksena on hoitojärjestelmästä riippumattomana elimenä tuoda esiin psykiatriseen sekä 
avo- että laitoshoitoon liittyvää laadunvarmennus- ja oikeuksien turvaamiskeskustelua sekä parannusehdotuksia, jotka 
toimitetaan omaisneuvoston käsittelyyn potilasedustajan kautta (Itäinen tiimi 2010). 

2 Samaan päämäärään pyrkii myös Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Kaste. Sen tavoitteena 
on osallisuuden lisääminen ja syrjäytymisen vähentäminen, hyvinvointierojen kapeuttaminen terveyttä lisäämällä sekä 
palveluiden laadun, vaikuttavuuden ja saatavuuden parantaminen, jolloin alueelliset erot kapeutuvat. Keinoina tässä 
käytetään ennaltaehkäisyä, henkilöstön riittävyyttä ja pätevyyttä sekä luomalla selkeät palvelukokonaisuudet            
( http://www.stm.fi/vireilla/kehittamisohjelmat_ja_hankkeet/kaste). 
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Käsillä oleva tutkimus kartoittaa omalta osaltaan tätä työtä. Tutkimuksen tarkoituksena on 

tuoda esiin yhdistyksen jäsenten näkemyksiä ja kokemuksia mielenterveyspalvelujen laa-

dusta ja saatavuudesta sekä myös ns. hoitotakuun onnistumisesta psyykkisistä häiriöistä 

ja ongelmista kärsivien ihmisten kohdalla. Lisäksi tutkimuksella halutaan saada tietoa 

oman mielenterveysyhdistyksen toiminnan merkityksestä ja vaikuttavuudesta psyykkisesti 

oireilevan ihmisen ponnisteluissa kohti mielekästä elämää ja osallistuvaa kansalaisuutta. 

Itse tutkimus toteutettiin deskriptiivisen eli kuvailevan tilastotieteen menetelmiä käyttäen.  

 

2 Tutkimusprosessin kulku 
 

Pohja käsillä olevalle tutkimukselle oli Potilasneuvoston tarve kartoittaa sekä kuntoutuja-

puolen mielenterveyspalveluiden laadun ja saatavuuden tasoa, tyytyväisyyttä saatuihin 

palveluihin sekä hoitotakuun toteutumista. Nämä olivat samalla tämän tutkimuksen selvi-

tettäviä asiaongelmia. Varsinainen tutkimusongelma oli näiden edellä mainittujen asioiden 

tämän hetkinen tilanne tarkasteltavassa populaatiossa (liite 2). Tutkimuksessa toteutettiin 

luottamuksellisuutta, avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja hyviä ja hyväksi havaittuja raportointita-

poja. 

 

Osa-ongelmien kartoituksen jälkeen aloitettiin paperimuotoisen kyselykaavakkeen (liite 1) 

luominen. Sen toteutukseen osallistuivat Itäinen tiimi ry:n toiminnanohjaaja Anne Ilmakari-

Hämäläinen, yhdistyksen sihteeri KTM Veli Hyttinen sekä Pohjois-Karjalan ammattikor-

keakoulun sosionomiopiskelijat Kaisa Jormanainen ja Tiina Koistinen.  

 

Lomake lähetettiin mielenterveysyhdistyksen toiminnasta vastaavalle jäsenrekisterin pitä-

jälle lähetettäväksi edelleen kaikille yhdistyksen jäsenille. Lomakkeet numeroitiin juokse-

vasti, että olisi mahdollista kontrolloida sitä, keille vastaajille pitäisi lähettää uusintakysely. 

Tästä käytännöstä kuitenkin luovuttiin ensimmäisen tutkimuksen jälkeen käytännöllisten 

vaikeuksien vuoksi. Uusintakysely lähetettiin yhdistykselle ja niihin pyydettiin vastaavan 

vain niiden, jotka eivät olleet vastanneet ensimmäisellä kerralla.  
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Itse vastaajien identiteetti jäi tietoon vain jäsenrekisterin pitäjälle eikä tutkijaorganisaatiolla 

ole vastaajista mitään tietoja, joilla heidät voitaisiin tunnistaa tai yksilöidä aihealueen hen-

kilökohtaisuuden ja arkaluontoisuuden takia. Tarkempi kuvaus tästä prosessista löytyy 

luvusta 3.1. 

 

Lopullisen havaintoaineiston analysoi it-tradenomi Tero Paasu. Hänellä oli tarvittaessa 

ainakin alkuvaiheessa tukenaan Itäinen tiimi ry:n sihteeri Veli Hyttinen. Itse analysoinnissa 

käytettiin Microsoft Excel 2007:n makroja hyväksikäyttävää Tixel 8 –nimistä tilasto-

ohjelmistoa ja raportoinnissa Microsoft Word 2007:a sekä tilastoraportin pdf-muotoon 

muuttamisessa DoPDF v.6 –kovertointiohjelmaa. Tuotoksena syntynyt raportti luovutettiin 

Anne Ilmakari-Hämäläiselle ja hänen kauttaan Itäinen tiimi ry:n puheenjohtajalle sekä halli-

tukselle. Samoin raportista lähetettiin yksi paperimuotoinen kappale tutkittavalle mielenter-

veysyhdistykselle sekä Verkkari-projektin rahoittajalle Raha-automaattiyhdistykselle3. Yk-

sittäiset raportit kootaan projektin päätyttyä loppuraportiksi, josta on nähtävissä koko alu-

een yhdistysten tilanne kunkin yhdistyksen jäsenmäärällä painotettuna. Raportin rakenne 

myötäilee pitkälti sosiaali- ja terveydenhuollon laatusuosituksia käsittelevää dokumenttia 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2001). 

Hyvään tutkimustyöhön perusvaatimuksiin kuuluvat validiteetti eli pätevyys, reliabiliteetti eli 

luotettavuus, objektiivisuus eli puolueettomuus, avoimuus, vastaajien tietosuoja sekä hyö-

dyllisyys ja käyttökelpoisuus (Lahtonen 2007). Lisäksi siihen kuuluu myös terve itsekriitti-

nen henki. Näitä arvoja on myös tässä tutkimuksessa haluttu pitää esillä ja toteuttaa. 

 

                                                             
3 http://www.raha-automaattiyhdistys.fi/ 
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3 Tutkimuksen tulokset 
 

Tämän raportin sisältö koskettaa Juuan Mielekäs ry:n jäsenistön kyselylomakkeen kautta 

kertomaa tilannetta mielenterveyspalveluiden laadusta ja saatavuudesta, hoitotakuun on-

nistumisesta sekä mielenterveysyhdistysten merkityksestä kuntoutumisen kannalta. 

 

3.1 Taustamuuttujat 

 

Kohdeperusjoukkona toimi Juuan Mielekäs ry:n jäsenistö ja otantakehyksenä jäsenrekiste-

rin pitäjän hallinnoima tieto yhdistyksen jäsenmäärästä. Heille näin ollen lähetettiin kysely-

lomakkeita 60 kpl. Kehikkoperusjoukon muodostivat kyselylomakkeen palauttaneet jäse-

net, joita kaiken kaikkiaan oli 29. Vastausprosentiksi muodostui tasan 50,0 %, mikä lähen-

teli jo hyvää määrää tämän tutkimuksen kannalta. Toisaalta myös ennalta asetettu saan-

toprosentti oli vähintään 65 % tutkittavan yhdistyksen kokonaisjäsenmäärästä. Tutkimuk-

sen alipeittoa muodostui tyhjistä tai vain osittain täytetyistä vastauslomakkeista. Uusi ilmiö 

oli nyt maksaneiden kannatusjäsenten vastaukset. Itsensä kannatusjäseniksi ilmaisseet 

kertoivat yhtäpitävästi olevansa vailla kokemusta psykiatrisesta hoidosta tai kuntoutukses-

ta, joten he kertoivat olevansa jäävejä vastaamaan kysymyksiin. Ylipeittoa ei varsinaisesti 

ollut, ellei niiksi lasketa eräitä vapaamuotoisia kommentteja. Tosin lomakkeessa oli mah-

dollistettu vapaan kommunikoinnin mahdollisuus. Vastauskato oli kolme tilastoyksikköä, 

joka tarkoittaa tässä tapauksessa kolmea lomaketta tai kolmea vastaajaa. Prosentuaali-

sesti tämä tarkoittaa 5,0 % kaikista lähetetyistä lomakkeista ja 10,0 % palautetuista lomak-

keista. 

 

Vastaajista 89 % kuului Juuan Mielekäs ry:hyn ja loput 11 % Enon Säihke ry:hyn. Kumpi-

kin sukupuoli oli melko tasaisesti edustettuina, sillä vastaajista 54 % oli miehiä ja näin ollen 

naisia oli 46 %. 

 



7 

 

Vastaajien iästä huomattiin se, että nuorin vastaaja oli 31-vuotias ja vanhin puolestaan 

täyttänyt 77 vuotta. Iän moodi4 oli 62 vuotta; heitä oli kaikkiaan 5 kpl. Keskilukujen ana-

lysoinnissa havaittiin, että aritmeettiseksi iän keskiarvoksi saatiin 60,3 vuotta ja mediaanik-

si5 saatiin 62 vuotta. Hajontalukujen perusteella puolestaan havaittiin, että iän keskihajon-

ta6 oli 9,12 vuotta ja keskipoikkeama7 6,48 vuotta. Kokonaisuudessaan vastaajien ikäja-

kauma ikäluokkiin jaettuna on nähtävissä kuviossa 1. Siitä havaitaan, että eniten vastaajia 

kuului ikäryhmään 59 – 63 –vuotiaat: heitä oli 36 % kaikista vastaajista. Seuraavaksi eni-

ten oli (18 %) oli 64 – 67 –vuotiaita. Kolmanneksi suurin ikäryhmä 14 % edustuksella olivat 

68 – 71 –vuotiaat. Ikäjakauman toisesta päästä tarkasteltuna pienimmät näkyvät ryhmät 

olivat 30 – 37 –vuotiaat, joita oli 3 % kaikista vastaajista, sekä yli 71-vuotiaat, joita oli 4 %. 

Sen sijaan toisaalta alle 29-vuotiaat ja 38 – 43 –vuotiaat loistivat poissaolollaan. 

 

 
Kuvio 1. Vastaajien ikäjakauma ikäryhmittäin 
 

                                                             
4 Moodi on se luku, jota esiintyy aineistossa – tässä tapauksessa vastaajien iässä – eniten. 

5 Mediaani saadaan, kun luvut järjestetään yksikäsitteiseen suuruusjärjestykseen. Tällöin poimitaan keskimmäinen 
luku, mikäli lukuja on jonossa pariton määrä; parillisten lukujen tapauksessa lasketaan kahden keskimmäisen luvun 
aritmeettinen keskiarvo. 

6 Keskihajonta kertoo, miten arvot hajoavat keskiarvon ympärille.  

7 Keskipoikkeama kertoo puolestaan, kuinka paljon arvot poikkeavat aritmeettisesta keskiarvosta. 
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Alla olevassa kaaviossa (kuvio 2) tarkastellaan puolestaan vastaajien ikärakennetta sum-

makäyrän avulla. Vastaajien ikä kasvaa suhteellisen loivana ja tasaisena aina 58 ikävuo-

teen saakka. He edustavat 28 % kaikista vastaajista. Kiihkein iän kasvuvaihe sijoittuu  58 – 

62 –vuotiaiden kohdalle. Seuraava havaittava kasvuvaihe sijoittuu 63 – 64 –vuotiaiden 

kohdalle: he edustavat 10 % kaikista vastaajista. Tämän jälkeen alkaa tasaisen ja loivan 

kasvu, mikä käsittää ikävuodet 64:stä ylöspäin. Heidän osuutensa on 28 % kaikista vas-

taajista. 

 

 
Kuvio 2. Vastaajien ikäjakauma summakäyränä 
 
Mielenkiinto herää myös sen suhteen, millaiseksi jakauma muuttuu, kun tarkastellaan ikää 

suhteessa sukupuoleen. Tulokset ovat löydettävissä taulukosta 1. Tästä näkökulmasta 

katsottuna suurimman ryhmän muodostivat 59 – 63 –vuotiaat miehet. He edustivat 42,86 

% miehistä ja 22,22 % kaikista vastaajista. Seuraavaksi suurin oli samanikäisten naisten 

ryhmä. He puolestaan edustivat 30,77 % naisista ja 14,82 % kaikista vastaajista. 64 – 67 –

vuotiaat naiset muodostivat 23,08 % osuuden kaikista naisista ja vastaavasti kaikista vas-

taajista he edustivat 11,11 %. Tämän jälkeen tulevat 49 – 54 –vuotiaat naiset, jotka edus-

tavat 15,38 % naisista, mutta vain 7,41 % kaikista vastaajista. 

 

Tämän lisäksi vastaajien taustatiedoista saatiin selville se, kuinka monella oli takanaan 

sairaalahistoriaa yhden tai useamman kerran. Heitä oli peräti 83,34 % 
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Taulukko 1. Kyselyyn vastaajat iän ja sukupuolen mukaan jaoteltuna. 

 
  miehet naiset 

  

osuus 
miehistä 
(%) 

osuus 
kaikista 
vastaajista 
(%) 

osuus 
naisista 
(%) 

osuus 
kaikista 

vastaajista 
(%) 

Ikäryhmät %   %   
alle 20-v 0,00 0,00 0,00 0,00 
20 - 29 -v 0,00 0,00 0,00 0,00 
30 - 37 -v 7,14 3,70 0,00 0,00 
38 - 43 -v 0,00 0,00 0,00 0,00 
44 - 48 -v 7,14 3,70 7,70 3,70 
49 - 54 -v 7,14 3,70 15,38 7,41 
55 - 58 -v 14,29 7,41 0,00 0,00 
59 - 63 -v 42,86 22,22 30,77 14,82 
64 - 67 -v 14,29 7,41 23,08 11,11 
68 - 71 -v 7,14 3,70 15,38 7,41 
yli 71-v 0,00 0,00 7,70 3,70 

Yht. 100   100   
 

3.2 Kunnassa tuetaan asukkaiden hyvinvointia ja mielenterveyttä 
 
Varsinainen mielenterveyspalveluihin liittyvä kysely alkaa osiolla, jossa kysyttiin, miten 

vastaajat kokevat elämänsä omassa kunnassaan ja tähän liittyen myös kunnan tarjoamat 

palvelut. Tästä kysymyksestä alkaen käytettiin mitta-asteikkona kyselyn loppuun asti Liker-

tin asenneasteikkoa8 (liite 1), jossa vaihtoehtoina olivat: ’täysin samaa mieltä’, ’osittain 

samaa mieltä’, ’osittain eri mieltä’, ’täysin eri mieltä’ ja ’en osaa vastata’. 

 

Reilu neljännes (26 %) oli täysin sitä mieltä, että kunnassa on ehdottomasti hyvä elää. 

Tämä lisäksi osittain samaa mieltä väittämän kanssa oli peräti hieman vajaa puolet (48 %). 

Osittain eri mieltä oli 15 %, mutta täysin kielteisesti kuntaansa ei yllättävästi suhtautunut 

yksikään. Reilu kymmenesosa vastaajista ei osannut kertoa mielipidettään. Tämä yksiulot-

teinen jakauma on nähtävissä kuviossa 3. 

 

                                                             
8 Likertin asteikko on usein mielipideväittämissä käytetty 4 – 5 –portainen järjestysasteikon tasoinen asenneasteikko, 
jossa normaalisti äärivaihtoehtoina ovat ”täysin samaa mieltä” ja ”täysin eri mieltä”. (Puhakka, 2005). 
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Kuvio 3. Kunnassa on hyvä ja turvallista elää. 

 

Toinen kuntaan liittyvä peruskysymys kosketteli vastaajien uskoa kunnan mielenterveys-

palveluihin sekä niiden laatuun. 26 % vastaajista luotti täysin kunnan palveluihin, mutta jo 

41 % oli vain osittain samaa mieltä väittämän kanssa. Näin ollen kuitenkin 67 % luotti nii-

hin vähintäänkin jossain määrin. Osittain eri mieltä suhteessa väittämään oli 18 % vastaa-

jista. Hieman vähemmän (15 %) oli niitä, jotka olivat täysin eri mieltä. Nämä tiedot ovat 

nähtävissä graafisessa muodossa kuviossa 4. 
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Kuvio 4. Luotan kuntani mielenterveyspalveluiden laatuun. 

 

3.3 Kuntalaista autetaan peruspalveluissa 
 

Seuraavaksi poraudutaan syvemmin kunnan tarjoamiin peruspalveluihin. Ensimmäiseksi 

kysyttiin, miten vastaajat kokivat saaneensa tarpeeksi tietoa ja neuvontaa palveluissa.  

Tällöin 18 % ilmoitti, että heidän tiedon ja neuvonnan tarpeensa tulivat ehdottomasti tyydy-

tetyiksi. 44 % taasen oli taas osittain samaa mieltä esitetyn väittämän kanssa. Vajaa kol-

mannes (30 %) oli osittain eri mieltä tarpeittensa tyydyttymisestä. Kokonaan eri mieltä oli 

vain 4 %; saman verran oli myös niitä, jotka eivät osanneet ilmaista mielipidettään. Tämä 

on esitetty selkeämmin seuraavassa kuviossa 5. 
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Kuvio 5. Saan tarpeeksi tietoa ja neuvontaa. 

Toiseksi tarkastelun kohteena on palveluista tarpeelliseksi katsotun tuen ja avun määrä. 

Tämä puoli palvelusta näytti toteutuneen Juuassa erittäin hyvin (kuvio 6). Nyt jopa 45 % 

vastaajista näki, että he olivat saaneet ehdottaman tarpeeksi tukea ja apua käyttäessään 

palveluja ja vielä kolmannes vastaajista oli osittain samaa mieltä. Osittain eri mieltä oli 15 

% ja täysin eri mieltä väittämästä oli 7 %. 

 
Kuvio 6. Saan elämäntilanteeni kannalta sopivaa tukea ja apua. 
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Seuraavaksi lähdemme katsomaan sitä, miten eri tekijät vastaajien mielestä vaikuttavat 

ns. hyvään kuntalaisuuteen. Ensimmäinen tutkitaan, miten luottamus kunnan 

mielenterveyspalveluihin vaikuttaa siihen, onko kunnassa hyvä elää. Alkuolettamuksena 

on se, että mielenterveyspalveluiden laatu määrittäisi pitkälle, miten hyväksi paikaksi 

kuntoutujat kokevat kuntansa. 

 

57 % niistä, jotka luottivat kunnan mielenterveyspalveluihin ehdottomasti, kokivat kunnan 

olevan täysin hyvä paikka elää (taulukko 2). Kun siirrytään tarkastelemaan heitä, jotka 

osittain luottivat kunnan palveluihin, niin huomataan, että heistä enää vain 18 % piti kuntaa 

ehdottoman hyvänä paikkana elää. Melkein samanlainen suhteellinen arvo tuli niiden 

joukosta, jotka tunsivat osittaista epäluottamusta mielenterveyspalveluja kohtaan; heistä 

20 % piti omaa kuntaansa ehdottoman hyvänä paikkana elää. 29 % niistä, jotka täysin 

luottivat kunnan mielenterveyspalveluihin, pitivät kuntaa osittain hyvänä paikkana. Sen 

sijaan peräti 82 % niistä, jotka luottivat osittain kunnallisiin palveluihin, näkivät kunnan 

osittain hyväksi. 40 % niistä, jotka tunsivat osittaista epäluottamusta kunnan palveluita 

kohtaan, näkivät, että kunta on osittain hyvä paikka elää. Loput 40 % niistä, jotka tunsivat 

jossain määrin epäluottamusta palveluita kohtaan, olivat jo osittain eri mieltä kunnan 

hyvyydestä elinympäristönä. Kun tarkaillaan niitä, jotka eivät luottaneet ollenkaan 

mielenterveyspalveluihin, huomataan, että neljännes heistä oli osittain eri mieltä siitä, että 

kunnassa olisi hyvä elää; loput tähän ryhmään kuuluvista ei osannut ilmaista 

mielipidettään. Tästä kysymyksestä lähtien huomataan se erikoinen piirre Mielekkään 

vastauksista, että hyvin harvoin edes täydellinen kielteisyys käsiteltävää asiaa kohtaan 

harvoin kanavoituu täydelliseen tyytymättömyyteen. 

 

Jo silmämääräisesti tarkasteltaessa taulukkoa 2 havaitaan se, että on löydettävissä selkeä 

musta-valkea –suuntaus tarkasteltaessa mielenterveyspalveluja suhteessa siihen, onko 

kunnassa hyvä elää. Tämän ja myöhempien ristiintaulukointien pohjalta saadaan kontin-

gessikertoimen9 ohella myös p-arvo10 ja vapausasteet11, joiden avulla voidaan tarkastella, 

                                                             
9 Kahden muuttujan välisten riippuvuuksien tutkimiseen on tässä tutkimuksessa käytetty kontingenssikertointa, koska 
nominaaliasteikon tasoisten muuttujien kohdalla muut ”kehittyneemmät” menetelmät eivät ole sallittuja. Se kertoo 
suuntaa antavasti riippuvuuden vahvuudesta. Parhaimman tuloksen kontingenssikertoimella saa käsitellessä suuria ja 
samankokoisia taulukoita. (Valli 2001). 
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onko käsitellyillä kahdella muuttujalla riippuvuutta keskenään. Kontingenssikertoin osoittaa 

alkavaa vahvaa riippuvuutta, mutta tässä tilanteessa se osoittautuu luottamattomaksi.  Sen 

sijaan tarkemman vahvan riippuvuuden suhteessa perusjoukkoon todistaa x2 –neliön12 

arvo 5 % merkitsevyystasolla vapausasteiden ollessa 9. Tällöin raja-arvo olisi 16,919, mut-

ta nyt saatu arvo on peräti 30,43. Tulkittaessa nämä kaksi muuttujaa riippuvaiseksi toisis-

taan, tehtäisiin vain 0,04 % virhepäätelmä suhteessa perusjoukkoon. 

 

Taulukko 2. Ristiintaulukointi. Luotan kuntani mielenterveyspalveluihin suhteessa siihen, 
onko kunnassa hyvä elää. 

Rivimuuttuja: Kunnassa on hyvä elää           
Sarakemuuttuja: Luotan kuntani mt-palveluihin 

   
  

% 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Osittain 
samaa 
mieltä 

osittain 
eri miel-

tä 

täysin 
eri miel-

tä 
en osaa 
vastata Yht. 

Täysin samaa mieltä 57 18 20 0      - 26 
Osittain samaa mieltä 29 82 40 0      - 48 
osittain eri mieltä 14 0 40 25      - 15 
täysin eri mieltä 0 0 0 0      - 0 
en osaa vastata 0 0 0 75      - 11 
Yht. 100 100 100 100   100 
Kontingenssikerroin = 0,728 

     
  

Khiin neliö = 30,43   Vap. ast. = 9 
    

  
P-arvo = 0,0004   Tilastollisesti erittäin merkitsevä         
 

Toiseksi tarkastellaan, miten se palveluiden kautta saatava tuki ja apu vaikuttaa siihen, 

miten hyväksi kunnassa eläminen koetaan. 42 % niistä, jotka mielestään saivat ehdotto-

man hyvin apua ja tukea, kokivat kunnan ehdottoman hyvänä paikkana elää (taulukko 3). 

Tämän lisäksi 22 % niistä, jotka olivat osittain samaa mieltä tuen ja avun riittävyydestä, 

näkivät hekin vielä kunnan ehdottoman hyvänä. Sen sijaan ei yksikään, joka oli kokenut 

                                                                                                                                                                                                          
10 P-arvo ilmaisee voiko saatua arvoa yleistää perusjoukkoon ja eroavatko ryhmät toisistaan sekä kuinka suuri riski on 
hylätä 0-hypoteesi eli se, ovatko muuttujat riippumattomia toisistaan. (Valli 2001). Tämä mittari ei suoranaisesti liity 
tähän tutkimukseen, koska tällöin laskettaisiin sitä, miten otos suhtautuu koko perusjoukkoon. Tämä tutkimus on 
laadultaan kuitenkin kokonaistutkimus, mutta se antaa mielenkiintoista lisäinformaatiota aineistosta. 

11 Vapausasteiden kohdalla otoksesta laskettua testisuureen määrää verrataan vastaavaan todennäköiseen jakau-
maan. (Valli 2001). 

12 X2-arvo (ns. Khiin neliö) on yksi tilastollisen testauksen suure, joka soveltuu jo nominaali- eli luokittelueroasteikon 
tasoiselle muuttujalle yksisuuntaisena testinä. Se saadaan ristiintaulukoinnin perusteella. 
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jäävänsä osittain tai kokonaan ilman apua, ei kokenut kuntaa hyväksi elinympäristöksi. 

Neljännes niistä, jotka olivat ehdottomasti sitä mieltä, että he olivat saaneet tarpeeksi tu-

kea ja apua, oli sitä mieltä, että kunnassa oli osittain hyvä elää. Kuitenkin 67 % niistä, jotka 

osittain olivat saaneet tukea ja apua, näkivät kunnan osittain hyvänä. Yllätyksellisyys jat-

kuu niiden joukossa, jotka olivat osittain eri mieltä tuen ja avun riittävyydestä: heistä 75 % 

oli sitä mieltä, että kunta osoittautuu vielä osittain olevan hyvä paikka elämiselle. Samaa 

mieltä olivat vielä ne, jotka eivät olleet saaneet mitään tukea: puolet heistä näki kunnan 

osittain hyvänä paikkana. Heistä toinen puolikas antoi en osaa sanoa –vastauksen. 17 % 

niistä, jotka olivat saaneet mielestään ehdottoman hyvin tukea ja apu, näkivät, että kunta 

on osittain huono paikka elää. 11 % osittain apua saaneista piti samoin kuntaa osittain 

huonona paikkana elää. Kuitenkin jopa joka neljännes osittain eri mieltä olevista näki kun-

nan olevan osittain huonona paikka elämiselle. Kuitenkaan kukaan näistä ryhmistä alkaen 

myönteisimmästä kielteisimpään ei nähnyt kuntaa täysin kelvottomana. 

 

Kuitenkaan nämä kaksi tekijää (”saan tarpeeksi tukea ja apua” ja ”kunnassa on hyvä elää”) 

eivät olleet toisistaan riippuvaisia. Kontingenssikerroin tosin ilmoitti lievästä riippuvuudesta 

kyselyyn vastanneiden mielipiteistä, mutta x2 –arvo jäi reilusti viitearvojen alapuolelle 5 % 

merkitsevyystasolla vapausasteiden ollessa 9. Vielä enemmän kertoo kuitenkin p-arvo täs-

tä. Tulkittaessa ilmiöt riippuviksi keskenään, tehtäisiin jopa 31,05 % virhearvio suhteessa 

perusjoukkoon. 

Taulukko 3. Ristiintaulukointi. Saan tarpeeksi elämäntilanteeni kannalta sopeutettua tukea 
ja apua suhteessa siihen, onko kunnassa hyvä elää. 
 
Rivimuuttuja: Kunnassa on hyvä elää           
Sarakemuuttuja: Saan tarpeeksi tukea ja apua 

   
  

% 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Osittain 
samaa 
mieltä 

osittain 
eri miel-

tä 

täysin 
eri miel-

tä 
en osaa 
vastata Yht. 

Täysin samaa mieltä 42 22 0 0      - 26 
Osittain samaa mieltä 25 67 75 50      - 48 
osittain eri mieltä 17 11 25 0      - 15 
täysin eri mieltä 0 0 0 0      - 0 
en osaa vastata 17 0 0 50      - 11 
Yht. 100 100 100 100   100 
Kontingenssikerroin = 0,529 

     
  

Khiin neliö = 10,51   Vap. ast. = 9 
    

  
P-arvo = 0,3105   Tilastollisesti ei-merkitsevä         
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Kolmantena ja viimeisenä muuttujana suhteessa kuntaan hyvänä paikkana elää on se, 

saako sieltä tarpeeksi tietoa ja neuvontaa. Kaikki ne (taulukko 4), jotka olivat ehdottomasti 

saaneet tietoa ja neuvontaa kunnan palveluista, pitivät omaa kuntaansa ehdottoman hy-

vänä paikkana. Tämän lisäksi neljännes niistä, jotka olivat osittain eri mieltä saaduista tie-

doista ja neuvoista, pitivät kuntaa vielä ehdottoman hyvän paikkana elää. Neuvojen puut-

tumine kanavoitui siihen, että nämä vastaajat eivät nähneet kuntaansa ollenkaan hyvänä 

elinympäristönä. Sen sijaan he kaikki kokivat kuntansa osittain huonona. 67 % osittain 

samaa mieltä ja 63 % osittain eri mieltä tiedoista ja neuvoista olevista piti kuntaansa osit-

tain hyvänä paikkana. Tästä ryhmästä kukaan ei kukaan ollut kokonaan samaa tai koko-

naan eri mieltä. Neljännes niistä, jotka olivat osittain samaa mieltä riittävistä tuesta ja neu-

vonnasta oli osittain eri mieltä kunnan hyvyydestä asuinpaikkana. Kuitenkaan yksikään 

ryhmä ei nähnyt kuntaa täysin mahdottomana ympäristönä. 

Jälleen kontigenssikerroin osoitti vahvanpuoleista riippuvuutta ja tätä tukivat muutkin luo-

tettavammat mittarit. X2 –arvo oli 34,47 vapaustasteiden ollessa 12. Jälleen taulukkoarvot 

ylittyivät reippaasti. Tämän lisäksi tehtäisiin vain 0,06 % virhepäätelmä tulkittaessa muuttu-

jat riippuvaisiksi toisistaan. Ilmiöillä on tässä tapauksessa vahva riippuvuus keskenään. 

Taulukko 4. Ristiintaulukointi. Saan tarpeeksi tietoa ja neuvontaa suhteessa siihen, onko 
kunnassa hyvä elää. 

Rivimuuttuja: Kunnassa on hyvä elää           
Sarakemuuttuja: Saan tarpeeksi tietoa ja neuvontaa 

  
  

% 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Osittain 
samaa 
mieltä 

osittain 
eri miel-

tä 

täysin 
eri miel-

tä 
en osaa 
vastata Yht. 

Täysin samaa mieltä 100 0 25 0 0 26 
Osittain samaa mieltä 0 67 63 0 0 48 
osittain eri mieltä 0 25 0 100 0 15 
täysin eri mieltä 0 0 0 0 0 0 
en osaa vastata 0 8 13 0 100 11 
Yht. 100 100 100 100 100 100 
Kontingenssikerroin = 0,749 

     
  

Khiin neliö = 34,47   Vap. ast. = 12 
    

  
P-arvo = 0,0006   Tilastollisesti erittäin merkitsevä         
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Seuraavan kahden taulukon avulla nähdään miten saatu tieto ja neuvonta sekä elämänti-

lanteeseen sopeutettu tuki ja apu vaikuttivat luottamukseen vastaajan kunnan mielenter-

veyspalveluihin. 

Taulukon 5 mukaisesti huomaamme, että 80 % niistä, jotka olivat saaneet mielestään eh-

dottoman riittävästi tietoa ja neuvontaa, luottivat täysin kunnan mielenterveyspalveluihin. 

Tämän lisäksi 8 % osittain samaa mieltä olevista ja 25 % osittain eri mieltä olevista suh-

teessa saatuihin tietoihin ja neuvontaan, luottivat vielä täysin kuntansa mielenterveyspal-

veluihin. Kuitenkin kukaan niistä, jotka eivät olleet ollenkaan saaneet kokea tarvitsemaan-

sa määrää tietoja ja neuvontaa, ei arvioinut enää luottanut täysin kunnan tarjoamiin palve-

luihin. Viidennes niistä, jotka olivat saaneet ehdottoman riittävästi tietoa, olivat vielä osit-

tain sitä mieltä, että he luottivat kunnan mielenterveyspalveluihin. Tämän jälkeen tulevat 

ne, jotka vielä olivat osittain samaa mieltä siitä, että he saivat tarvitsemaansa tietoa. Heistä 

peräti 67 % luotti osittain palveluihin. Vieläpä neljännes niistä, jotka olivat osittain eri mieltä 

saamastaan riittävästä informaatiosta, oli vielä osittain samaa mieltä luottamuksestaan 

kunnan tarjoamiin palveluihin. Jälleen kaikki täysin eri mieltä olevat eivät kyenneet luotta-

maan palveluihin edes osittain. 8 % osittain mielestään tarpeeksi informaatiota saaneista 

oli osittain eri mieltä luottamuksestaan palveluihin ja 38 % osittain eri mieltä olevista tunsi 

osittain epäluottamusta palveluja kohtaan. Kaikki ne, jotka olivat täysin eri mieltä saamas-

taan tiedosta, näkivät, että tunsivat osittain epäluottamusta palveluihin. Huomattavaa on, 

että vain vajaa viidennes (17 %) osittain mielestään tietoa saaneista tunsi täydellistä epä-

luottamusta palveluihin ja 13 % osittain tietoa saamattomista tunsi epäluottamusta. 

Taulukon 5 ristiintaulukoinnin perusteella näemme, että näiden kahden muuttujan välillä on 

vain hyvin hienoista riippuvuutta. 5 % merkitsevyystasolla vapausasteiden ollessa 12 tau-

lukon mukaisen X2 -arvon pitäisi olla vähintään 21,026. Näin ollen se ylittyy hienoisesti 

(24,17). Tulkittaessa muuttujat riippuvaisiksi toisistaan tehtäisiin perusjoukkoon nähden 

tosin vain 1,93 % virhepäätelmä. 
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Taulukko 5. Ristiintaulukointi. Saan tarpeeksi tietoa ja neuvontaa suhteessa luottamuk-
seen mielenterveyspalveluihin. 
 
Rivimuuttuja: Luotan kuntani mielenterveyspalveluihin     
Sarakemuuttuja: Saan tarpeeksi tietoa ja neuvontaa 

  
  

% 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Osittain 
samaa 
mieltä 

osittain 
eri miel-

tä 

täysin 
eri miel-

tä 
en osaa 
vastata Yht. 

Täysin samaa mieltä 80 8 25 0 0 26 
Osittain samaa mieltä 20 67 25 0 0 41 
osittain eri mieltä 0 8 38 100 0 19 
täysin eri mieltä 0 17 13 0 100 15 
en osaa vastata 0 0 0 0 0 0 
Yht. 100 100 100 100 100 100 
Kontingenssikerroin = 0,687 

     
  

Khiin neliö = 24,17   Vap. ast. = 12 
    

  
P-arvo = 0,0193   Tilastollisesti melkein merkitsevä       
 
 

Seuraavassa puolestaan (taulukko 6) tarkastellaan sitä, miten elämäntilanteeseen sopeu-

tettu tuki ja apu vaikuttavat luottamukseen mielenterveyspalveluihin. Tasan puolet niistä, 

jotka näkivät, että he olivat saaneet tarpeeksi tukea ja apua, olivat täysin luottavaisia kun-

nan mielenterveyspalveluihin.  Loput täysin tukea saaneista jakaantuivat 17 % osuuksiin 

jotka ulottuivat täysin osittain luottavaisista täysin epäluottamusta tunteviin. 11 % niistä, 

jotka olivat osittain samaa mieltä saamastaan avusta, kertoivat luottavansa täysin palve-

luihin. Osittain tai täysin eri mieltä olevista kukaan ei enää luottanut kunnan mielenterve-

yspalveluihin täysin. 67 % niistä, jotka osittain olivat saaneet kokea tukea ja apua palvelui-

den kautta, olivat vielä osittain samaa mieltä siitä, että se vaikutti osittain myönteisesti hei-

dän luottamukseensa mielenterveyspalveluihin. Tämän lisäksi kuitenkin vielä puolet niistä, 

jotka tunsivat osittain tai kokonaan tulleensa ohitetuiksi hakiessaan apua, luottivat kuiten-

kin osittain palveluihin. 11 % niistä, jotka olivat osittain saaneet apua, suhtautuivat koko-

naan tai osittain epäluottavaisesti kunnan mielenterveyspalveluihin. Tyytymättömyyden 

kasvua kuvaa myös se, että jopa puolet osittain apua saamattomista oli osittain eri mieltä 

luottamuksestaan palveluihin ja myös puolet niistä, jotka olivat tulleet täysin ohitetuiksi, 

tunsivat täydellistä epäluottamusta mielenterveyspalveluita kohtaan. 



19 

 

Näiden kahden muuttujan kesken ei ole merkittävää riippuvuutta. Kontingessikertoin ei 

tässä tapauksessa kerro mitään, koska pieni yksikköjä on enemmän kuin 20 % koko taulu-

kon arvoista ja tämän lisäksi myös tyhjiä arvoja myös löytyy. 5 % merkitsevyystasolla va-

pausasteiden ollessa 9 saadaan x2 –arvoksi vain 13,49, vaikka tilastollisesti merkitsevän 

arvon raja olisi 16,919. P-arvon mukaisesti tehtäisiin jopa 14,15 % virhepäätelmä suhtees-

sa perusjoukkoon, jos oletetaan muuttuja riippuvaisiksi keskenään. 

Taulukko 6. Ristiintaulukointi. Luotan kuntani mielenterveyspalveluihin suhteessa siihen, 
kuinka saan elämäntilanteeseeni sopeutettua tukea ja apua. 

Rivimuuttuja: Luotan kuntani mt-palveluihin         
Sarakemuuttuja: Saan tarpeeksi tukea ja apua 

   
  

% 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Osittain 
samaa 
mieltä 

osittain 
eri miel-

tä 

täysin 
eri miel-

tä 
en osaa 
vastata Yht. 

Täysin samaa mieltä 50 11 0 0      - 26 
Osittain samaa mieltä 17 67 50 50      - 41 
osittain eri mieltä 17 11 50 0      - 19 
täysin eri mieltä 17 11 0 50      - 15 
en osaa vastata 0 0 0 0      - 0 
Yht. 100 100 100 100   100 
Kontingenssikerroin = 0,577 

     
  

Khiin neliö = 13,49   Vap. ast. = 9 
    

  
P-arvo = 0,1415   Tilastollisesti ei-merkitsevä         
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3.4 Jokainen pääsee elämäntilanteensa ja ongelmiensa kannalta tarkoituksenmukai-
seen tutkimukseen ja hoitoon 
 

Juuan mielenterveysyhdistys Mielekkään vastaajista 59 % ilmoitti, että he ovat täysin sa-

maa mieltä siitä, että ovat tietoisia eri mielenterveyspalveluista. Tämän lisäksi vielä 22 % 

oli vielä osittain samaa mieltä väittämän kanssa. Kukaan ei ollut täysin eri mieltä, mutta 

osittain tietämättömien osuudeksi muodostui 15 %. ”En osaa sanoa” –vastauksen antoi 4 

% kaikista vastanneista. Tilanne ilmenee alla olevasta kuviosta 7. 

 

Kuvio 7. Vastaajien tietoisuus kunnan tarjoamista mielenterveyspalveluista. 

 

Siirryttäessä syvemmälle tähän tematiikkaan haluttiin tietää, miten vastaajat olivat tietoisia 

siitä, miten eri mielenterveyspalveluiden pariin hakeudutaan. Yli puolet (56 %) tunsi tien 

avunlähteille. Kun otetaan huomioon vielä osittain samaa mieltä olevat, havaitaan, että 

peräti 80 % oli vähintäänkin jossain määrin samaa mieltä tietoisuudestaan eri palveluista. 

Jälleen yksikään ei antanut ehdottoman kielteistä vastausta, mutta osittain eri mieltä oli 16 

% vastaajista. Epätietoisen vastauksen antaneiden osuudeksi muodostui jälleen 4 %. 

Graafisesti esitettynä tilanne näyttää kuvion 8 mukaiselta. 
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Kuvio 8. Tiedän miten mielenterveyspalveluiden pariin hakeudutaan. 

 
3.5 Mielenterveyspalveluissa kunnioitetaan ihmisarvoa ja –oikeutta 
 

Ihmisarvon ja –oikeuksien toteutumista aletaan tarkastelella seuraavaksi niiden rakenne-

tekijöistä käsin. Tällöin tarkastelun kohteeksi tulevat seikat, jotka koskevat hoidossa toteu-

tuvaa hyvää palvelua, kunnioittavaa kohtelua, oikeutta hyvään hoitoon, oikeutta tiedon-

saantiin, oikeutta valinnanvapauteen ja vaihtoehtoihin sekä itsemääräämisoikeutta. Jotkut 

näistä väittämistä ovat siinä mielessä ympäripyöreitä, että niistä ei voida päätellä, mitä ne 

tarkemmin pitävät sisällään tai mistä alatekijöistä ne koostuvat. Näin ollen ainoastaan viit-

teellisiä tietoja voidaan etsiä ns. avoimista vastauksista. Vastaajien avointen vastausten 

joukosta kuitenkaan tähän osioon liittyviä kommentteja ei löytynyt. 
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Osio alkaa yleistasoisella kysymyksellä siitä, kohdeltiinko vastaajia kunnallisia palveluja 

käyttäessään samalla tavoin, kuin keitä tahansa muita kunnan asukkaista (kuvio 9). 40 % 

oli ehdottomasti samaa mieltä siitä, että he tulivat kohdelluiksi täysin tasavertaisesti. Tä-

män lisäksi vielä 24 % oli väittämän kanssa vielä osittain samaa mieltä. Saman verran oli 

myös niitä, jotka olivat osittain eri mieltä. Täysin eri mieltä oli ainoastaan 4 % vastaajista. 

Jonkin verran oli havaittavissa myös epätietoisuutta, sillä 8 % vastaajista ei osannut antaa 

kysymykseen vastausta. Tilannetta valottaa kuvio 8. Kuitenkin eräästä avoimesta vastauk-

sesta myös voi löytää päinvastaisia, valitettavia äänenpainoja. ”Mielenterveyskuntoutujia ei 

oteta todesta terveyskeskuksessa asioidessa. Lääkäri voi todeta, että sinähän käytät 

psyykenlääkkeitä.” 

 
Kuvio 9. Olen mielestäni tasavertainen muihin kuntalaisiin verrattuna. 

 

Kysyttäessä miten vastaajat kokivat, että heidän hoidossaan toteutui hyvä palvelu (kuvio 

10), täysin samaa mieltä väittämän kanssa oli 42 %. Yllättävän suuri osuus eli toiset 42 % 

oli osittain samaa mieltä. Täysin eri mieltä ei ollut yksikään, mutta osittain eri mieltä hyvän 

palvelun toteutumisesta oli 12 %. Myös en osaa sanoa  –vastauksen antoi 4 % vähemmis-

tö. 

 



23 

 

 
Kuvio 10. Hoidossani toteutuu hyvä palvelu. 
 
Yllättävän myönteisiä vastauksia löydettiin myös osiossa, jossa haluttiin tietää, toteutuiko 

hoidossa kunnioittava kohtelu. Tällä kertaa ehdottoman samaa mieltä oli 35 % vastaajista, 

mutta vieläpä 44 % oli osittain samaa mieltä. Osittain eri mieltä oli jälleen reilun kymmenes 

vastaajista (13 %). Epätietoisia oli jälleen 4 % vastaajista. Tulokset löytyvät kuviosta 11. 

 

 

Kuvio 11. Hoidossani toteutuu kunnioittava kohtelu. 



24 

 

Vajaan kolmanneksen mielestä (30 %) heidän kohdallaan toteutui ehdottomasti oikeus 

hyvään hoitoon. Osittain samaa mieltä oli vielä 44 %. Osittain eri mieltä vastaajista oli reilu 

viidennes (22 %). Tällä kertaa täysin eriävää mielipidettä ei ilmaissut yksikään vastaaja. 

Jälleen kerran tietämättömien osuudeksi muodostui 4 %. Tiedot käyvät ilmi graafisessa 

muodossa kuviosta 12. 

 
Kuvio 12. Kohdallani toteutuu oikeus hyvään hoitoon. 

Kuviossa 13 tarkastellaan, miten vastaajat kokivat tiedonsaannin hoidossa. Täysin samaa 

mieltä väittämän kanssa oli 42 %. Vielä tasan kolmannes oli osittain samaa mieltä siitä, 

että oikeus tiedonsaantiin oli heidän kohdallaan toteutunut. Osittain eri mieltä olevien 

osuus oli tämän kysymyksen kohdalla 17 %. Kun tähän lasketaan myös ne, jotka olivat 

täysin eri mieltä, tulokseksi saadaan, että vähintäänkin osittain eri mieltä oli 21 % 

vastaajista. 4 % ei jälleen osannut ilmaista mielipidettään. 
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Kuvio 13. Hoidossani toteutuu oikeus tiedonsaantiin. 

Asiakkaan oikeus vaihtoehtoihin ja valinnanvapauteen toteutui Juuan Mielekäs ry:n 

vastaajien kohdalla suhteellisen hyvin. 44 % oli ehdottomasti samaa mieltä väittämän 

kanssa ja vielä reilu kolmannes (35 %) oli vielä osittain samaa mieltä. Jälleenkään täysin 

eri mieltä ei ollut yksikään ja osittain eri mieltä olevien osuus oli tällä kertaa 17 %. En osaa 

vastata –vaihtoehdon valitsi 4 % vastaajista (kuvio 14). 

 
Kuvio 14. Kohdallani toteutuu oikeus vaihtoehtoihin ja valinnanvapauteen. 
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Siirryttäessä itsemääräämisoikeuteen (kuvio 15) havaitaan jo edellisiin yksityiskohtiin 

verrattuna hieman muutosta. Nyt vain vajaa kolmannes (32 %) oli täysin sitä mieltä, että 

heidän kohdallaan toteutui itsemääräämisoikeus. 5 prosenttiyksikköä vähemmän oli niitä, 

jotka olivat väittämän kanssa vielä osittain samaa mieltä. Tosin saman verran (27 %) oli 

myös niitä, jotka olivat jo osittain eri mieltä väittämän kanssa. Niitä, joiden kohdalla 

itsemääräämisoikeus ei ollut ollenkaan toteutunut, oli 9 %. Tämän lisäksi 5 % ei osannut 

ilmoittaa täsmällistä mielipidettään kysymykseen. 

 

 
Kuvio 15. Kohdallani toteutuu itsemääräämisoikeus. 
 

Miten tyytyväisiä vastaajat olivat sitten kaiken kaikkiaan hoitoonsa? Kuvion 16 mukaisesti 

hieman yli puolet eli 52 % oli ehdottoman tyytyväisiä hoitoonsa. Reilu viidennes ilmoitti, 

että he olivat vielä osittain tyytyväisiä. Näin ollen hieman vajaa kolme neljäsosaa oli 

vähintäänkin osittain tyytyväisiä hoitoonsa. Osittain eri mieltä oli 17% vastaajista. Täysin 

tyytymättömiä hoitokokonaisuuteen ei ollut kukaan. Vain vajaa kymmenes ei osannut 

ilmaista esitettyyn kysymykseen mielipidettään. 
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Kuvio 16. Vastaajien tyytyväisyys saamaansa hoitoon. 

 

Taulukon 7 esittämässä ristiintaulukoinnissa nähdään, miten hoitotyytyväisyyteen vaikut-

taa tieto siitä, kuinka vastaaja tiesi reitin mielenterveyspalveluiden pariin. 73 % niistä, jotka 

tiesivät ehdottomasti reitin palveluiden pariin, olivat täysin tyytyväisiä hoitoonsa. Omasta 

tietämyksestään osittain samaa mieltä olevien kohdalla täysin tyytyväisiä hoitoonsa oli va-

jaa viidennes (17 %). Puolestaan puolet niistä, jotka eivät osittain tienneet väylää palvelui-

den pariin, olivat vielä täysin tyytyväisiä hoitoon. 9 % niistä, jotka ehdottomasti tiesivät väy-

län palveluiden pariin, oli osittain tyytyväisiä hoitoonsa. Sen sijaan 67 % niistä, jotka tunsi-

vat väylän osittain, olivat myös osittain tyytyväisiä saamaansa hoitoon. Kukaan niistä, jotka 

olivat osittain eri mieltä omista tiedoistaan, eivät olleet osittain tyytyväisiä hoitoonsa. 18 % 

niistä vastaajista, jotka kertoivat ehdottomasti tuntevansa hoitoon hakeutumisväylät, ilmai-

sivat olevansa osittain tyytymättömiä hoitoon. Puolet niistä, jotka olivat osittain eri mieltä 

tiedoistaan, kertoivat olevansa myös osittain eri mieltä tyytyväisyydestään saamaansa hoi-

toon. Huomattavaa on, että täysin eri mieltä omista tiedoistaan olevat eivät osanneet sa-

noa mitään hoitotyytyväisyydestään. 
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Tarkasteltaessa näiden kahden muuttujan välisiä suhteita, huomataan, että ilmiöiden välil-

lä vallitsee vahva riippuvuus. Jo kontingenssikertoin kertoo jotain tilanteesta, mutta se 

osoittautuu täysin luottamattomaksi, koska puuttuvia arvoja on vähintään 20 % taulukon 

solujen määrästä. Näin ollen vastausten antaneiden kohdalla ei voida puhua riippuvuudes-

ta. Sen sijaan huomio kiinnittyy p-arvoon, joka on 0,0037 vapausasteella 9 x2 saadessa 

arvon 24,44. Näin ollen tehtäisiin vain 0,37 % virhepäätelmä suhteessa perusjoukkoon, jos 

arvioitaisiin muuttujat riippuvaisiksi toisistaan. 

Taulukko 7. Olen tyytyväinen hoitoon suhteessa siihen, että tiedän, miten mielenterveys-
palveluihin hakeudutaan. 

Rivimuuttuja: Olen tyytyväinen hoitoon         
Sarakemuuttuja: Tiedän, miten mt-palveluihin hakeudutaan 

 
  

% 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Osittain 
samaa 
mieltä 

osittain 
eri miel-

tä 

täysin 
eri miel-

tä 
en osaa 
vastata Yht. 

Täysin samaa mieltä 73 17 50      - 0 50 
Osittain samaa mieltä 9 67 0      - 0 23 
osittain eri mieltä 18 0 50      - 0 18 
täysin eri mieltä 0 0 0      - 0 0 
en osaa vastata 0 17 0      - 100 9 
Yht. 100 100 100   100 100 
Kontingenssikerroin = 0,725 

     
  

Khiin neliö = 24,44   Vap. ast. = 9 
    

  
P-arvo = 0,0037   Tilastollisesti merkitsevä         
 

Miten hyväksi koettu palvelu vaikuttaa hoitotyytyväisyyteen (taulukko 8)? Jopa 90 % niistä, 

jotka kokivat palvelun täysin hyväksi, näkivät, että he olivat ehdottoman tyytyväisiä omaan 

hoitoonsa. Kolmannes niistä, jotka olivat sitä mieltä, että heidän hoidossaan oli toteutunut 

osittain hyvä palvelu, olivat vielä täysin tyytyväisiä hoitoonsa. Sen sijaan ei yksikään niistä, 

jotka olivat osittain tai kokonaan eri mieltä kohdallaan toteutuneesta hyvästä palvelusta, 

eivät olleet enää ehdottoman tyytyväisiä hoitoonsa. Kymmenesosa niistä, jotka olivat eh-

dottomasti saaneet kokea hyvää palvelua, olivat osittain tyytyväisiä hoitoonsa. Taasen 44 

% niistä, jotka olivat osittain saaneet voineet ottaa vastaan hyvää palvelua, olivat vielä 

osittain tyytyväisiä hoitoonsa. Jälleen osittain tai kokonaan eri mieltä hyvästä palvelusta 

olevat eivät olleet edes osittain tyytyväisiä hoitoonsa. Kukaan niistä, jotka olivat täysin sa-

maa mieltä toteutuneesta hyvästä palvelusta, eivät olleet sen enempää osittain kuin koko-

naan tyytymättömiä hoitoonsa. Sen sijaan 11 % niistä, jotka olivat osittain samaa mieltä 
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kokemastaan hyvästä palvelusta, olivat osittain tyytymättömiä hoitoonsa. Kaikki ne, jotka 

olivat osittain eri mieltä toteutuneesta hyvästä palvelusta, olivat osittain tyytymättömiä hoi-

toon. Taaskaan täydellinen hyvän palvelun puuttuminen ei kanavoitunut täydelliseksi tyy-

tymättömyydeksi hoitoon. 

 

Jälleen on havaittavissa, että myös näiden kahden muuttujan välillä vallitsee erittäin vahva 

riippuvuus. X2 –arvon ollessa 33,75 vapausasteilla 9 p-arvo ylitti reippaasti taulukkoarvot. 

Näin oletettaessa nämä muuttujat riippuvaisiksi toisistaan, tehtäisiin ainoastaan 0,01 % 

virhepäätelmä suhteessa perusjoukkoon. 

Taulukko 8. Olen tyytyväinen hoitoon suhteessa siihen, että siinä toteutuu hyvä palvelu. 

Rivimuuttuja: Olen tyytyväinen hoitoon         
Sarakemuuttuja: Toteutuu hyvä palvelu 

   
  

% 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Osittain 
samaa 
mieltä 

osittain 
eri miel-

tä 

täysin 
eri miel-

tä 
en osaa 
vastata Yht. 

Täysin samaa mieltä 90 33 0      - 0 52 
Osittain samaa mieltä 10 44 0      - 0 22 
osittain eri mieltä 0 11 100      - 0 17 
täysin eri mieltä 0 0 0      - 0 0 
en osaa vastata 0 11 0      - 100 9 
Yht. 100 100 100   100 100 
Kontingenssikerroin = 0,771 

     
  

Khiin neliö = 33,75   Vap. ast. = 9 
    

  
P-arvo = 0,0001   Tilastollisesti erittäin merkitsevä         
 

Miten sitten hoidossa koettu kunnioittava kohtelu vaikuttaa hoitotyytyväisyyteen (taulukko 

9)? Kaikki ne, jotka olivat ehdottomasti sitä mieltä, että heidän kohdallaan oli toteutunut 

kunnioittava kohtelu, olivat täysin tyytyväisiä hoitoonsa. Tämän lisäksi kolmasosa osittain 

samaa mieltä suhteessa kunnioittavaan kohteluun olevista näki, että he olivat ehdottoman 

tyytyväisiä omaan hoitoonsa. Ketkään muut eivät enää olleetkaan ehdottoman tyytyväisiä 

hoitoonsa. 44 % niistä, jotka olivat osittain samaa mieltä siitä, että heidän kohdallaan oli 

toteutunut kunnioittava kohtelu, olivat vielä osittain samaa mieltä hoitotyytyväisyydestään. 

Kolmannes niistä, joiden kohdalla kunnioittava kohtalo ei osittain ollut toteutunut, olivat 

osittain tyytymättömiä hoitoon. Reilu kymmenesosa (11 %) niistä, jotka olivat osittain sa-

maa mieltä hoidossa tapahtuneesta kunnioittavasta kohtelusta, olivat osittain tyytymättö-

miä hoitoonsa. Tämän jälkeen tyytymättömyys kasvaa huomattavasti. 67 % niistä, jotka 
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olivat osittain eri mieltä kunnioittavasta kohtelusta ja kaikki ne, jotka olivat täysin eri mieltä 

kunnioittavasta kohtelusta, olivat osittain hoitoonsa tyytymättömiä. Kuitenkaan suurikaan 

kielteisyys suhteessa kunnioittavaan kohteluun ei kanavoitunut totaaliseen hoitotyytymät-

tömyyteen. 

 

Näillä kahdella muuttujalla (kunnioittava kohtelu ja hoitotyytyväisyys) oli vahva riippuvuus 

keskenään. Taaskaan kontingessikertoimen tulokseen ei voida luottaa, koska taulukossa 

on liikaa poikkeavia arvoja. Sen sijaan x2 –arvo 30,96 taulukosta katsottuna 5 % merkitse-

vyystasolla vapausasteiden ollessa 12 ylittyy reippaasti. Riippuvuuden rajaksi riittäisi nimit-

täin taulukkoarvo 21,026. Tulkittaessa muuttujat riippuvaisiksi keskenään tehtäisiin suh-

teessa perusjoukkoon vain 0,2 % virhepäätelmä. 

Taulukko 9. Olen tyytyväinen hoitoon suhteessa toteutuneeseen kunnioittavaan kohteluun. 

Rivimuuttuja: Olen tyytyväinen hoitoon         
Sarakemuuttuja: Toteutuu kunnioittava kohtelu 

   
  

% 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Osittain 
samaa 
mieltä 

osittain 
eri miel-

tä 

täysin 
eri miel-

tä 
en osaa 
vastata Yht. 

Täysin samaa mieltä 100 33 0 0 0 50 
Osittain samaa mieltä 0 44 33 0 0 23 
osittain eri mieltä 0 11 67 100 0 18 
täysin eri mieltä 0 0 0 0 0 0 
en osaa vastata 0 11 0 0 100 9 
Yht. 100 100 100 100 100 100 
Kontingenssikerroin = 0,765 

     
  

Khiin neliö = 30,96   Vap. ast. = 12 
    

  
P-arvo = 0,002   Tilastollisesti merkitsevä         
 

Seuraavaksi tarkastellaan (taulukko 10) sitä, miten toteutunut oikeus tiedonsaantiin vaikutti 

hoitotyytyväisyyteen. 89 % niistä, joiden mielestä heidän kohdallaan oli ehdottomasti toteu-

tunut oikeus tiedonsaantiin, olivat täysin tyytyväisiä hoitoonsa. Sen sijaan 29 % niistä, jot-

ka näkivät, että tämä oikeus oli toteutunut osittain, olivat vielä hoitoonsa täysin tyytyväisiä. 

Vieläpä neljännes niistä, jotka näkivät, että tämä oikeus oli osittain jäänyt toteutumatta, 

olivat myös ehdottoman hoitotyytyväisiä. Luonnollista on, että täysin informaatiota saamat-

tomista yksikään ei ollut hoitoon täysin tyytyväisiä. Reilu kymmenes (11 %) niistä, joiden 

kohdalla oikeus tiedonsaantiin oli toteutunut ehdottoman hyvin, olivat osittain tyytyväisiä 

hoitoonsa. Jopa 43 % niistä, jotka olivat osittain samaa mieltä siitä, että he olivat saaneet 
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osittain tarpeeksi tietoa suhteessa hoitoonsa, olivat vielä osittain tyytyväisiä hoitoonsa. 

Siirryttäessä tarkastelemaan niitä, jotka olivat osittain tyytymättömiä saamastaan tiedosta, 

havaitaan, että neljännes heistä oli vielä osittain tyytyväisiä hoitoon. Taaskaan täysin tietoa 

saamattomat eivät olleet edes osittain tyytyväisiä hoitoonsa. Juukalaisten vastaajien koh-

dalla on havaittavissa, että ei yksikään niistä, jotka olivat saaneet riittävästi tietoa, ollut sen 

enempää osittain kuin täysin tyytymättömiä hoitoonsa. 14 % niistä, jotka olivat osittain sa-

maa mieltä oikeudesta tietoon, oli osittain eri mieltä hoitotyytyväisyydestään. Jo puolet 

näistä osittain tyytymättömistä, oli osittain eri mieltä saamastaan tarvittavasta informaatios-

ta. Kaikki ne, jotka olivat täysin eri mieltä saamastaan informaatiosta, olivat osittain eri 

mieltä hoitotyytyväisyydestään. Huomattavaa on, että tyytymättömyys tiedonsaannista ei 

kanavoitunut ollenkaan täydelliseen hoitotyytymättömyyteen. 

Tilastollisesti nämä kaksi muuttujaa (oikeus tiedonsaantiin ja hoitotyytyväisyys) ovat mel-

kein riippuvaisia toisistaan suhteessa perusjoukkoon. 5 % merkitsevyystasolla vapausas-

teiden ollessa 12 havainnoitavan x2 –arvon tulisi olla 21,026, joten kriittinen raja ylittyy vain 

hiukan arvolla 25,47. P-arvosta näemme, että tulkittaessa nämä muuttujat riippuvaisiksi 

tekisimme 1,28 % virhepäätelmän suhteessa perusjoukkoon. 

Taulukko 10. Ristiintaulukointi. Olen tyytyväinen hoitoon suhteessa oikeuteen saada tie-
toa. 

Rivimuuttuja: Olen tyytyväinen hoitoon         
Sarakemuuttuja: Toteutuu oikeus tietoon 

   
  

% 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Osittain 
samaa 
mieltä 

osittain 
eri miel-

tä 

täysin 
eri miel-

tä 
en osaa 
vastata Yht. 

Täysin samaa mieltä 89 29 25 0 0 50 
Osittain samaa mieltä 11 43 25 0 0 23 
osittain eri mieltä 0 14 50 100 0 18 
täysin eri mieltä 0 0 0 0 0 0 
en osaa vastata 0 14 0 0 100 9 
Yht. 100 100 100 100 100 100 
Kontingenssikerroin = 0,732 

     
  

Khiin neliö = 25,47   Vap. ast. = 12 
    

  
P-arvo = 0,0128   Tilastollisesti melkein merkitsevä       
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Eräs mielipiteitä herättävä puoli psykiatrisessa hoidossa on oikeus vaihtoehtoihin ja valin-

nanvapauteen. Miten tämä on vaikuttanut hoitotyytyväisyyteen Juuan Mielekäs ry:n vas-

taajien keskuudessa? 88 % niistä (taulukko 11), jotka olivat täysin samaa mieltä toteutu-

neesta oikeudesta vaihtoehtoihin ja valinnanvapauteen, olivat täysin tyytyväisiä hoitoonsa. 

Ja vielä 38 % osittain samaa mieltä väittämän kanssa olleista oli vielä täysin tyytyväinen 

hoitoonsa. Osittain väittämän kanssa eri mieltä olevista ei yksikään ollut tyytyväinen hoi-

toonsa ja täysin eri mieltä olevat puuttuivat täysin jakaumasta. 13 % niistä, jotka olivat täy-

sin samaa mieltä toteutuneesta oikeudestaan vaihtoehtoihin ja valinnanvapauteen, näki-

vät, että he olivat osittain tyytyväisiä hoitoonsa. 38 % osittain samaa mieltä väittämän 

kanssa olevista oli vielä osittain tyytyväisiä hoitoonsa. Sen sijaan osittain samaa mieltä 

hoitotyytyväisyydestään olevista neljännes kertoi olevan osittain samaa mieltä mahdolli-

suuksistaan vaihtoehtoihin ja valinnanvapauteen. Vain 13 % osittain samaa mieltä vaihto-

ehtojen ja valinnanvapauden olemassaolosta hoitotilanteissa näki, että he olivat osittain 

hoitotyytymättömiä. Sen sijaan peräti kolme neljäsosaa niistä, jotka olivat osittain eri mieltä 

em. tekijöiden näkymisestä hoidossa, olivat jo osittain tyytymättömiä omaan hoitoonsa. 

Taulukosta 11 näemme kuitenkin sen, että vaihtoehtojen ja valinnanvapauden vähenemi-

nen ei kanavoitunut täydellisenä tyytymättömyytenä hoitoon. 

Kontingenssikertoimen mukaan ilmiöillä olisi jo vahvaa riippuvuutta, mutta siihen ei tässä 

tapauksessa voi luottaa. Sen sijaan 5 % merkitsevyystasolla vapausasteiden ollessa 9 on 

x2 –arvo 24,81. Tämä ylittää reilusti taulukosta saatavan arvon kyseisillä reunaehdoilla 

(16,919), joten ilmiö on tilastollisesti merkitsevä eli muuttujilla on riippuvuutta keskenään 

suhteessa perusjoukkoon. P-arvo puolestaan kertoo, että oletettaessa muuttujat riippuvai-

siksi toisistaan, tehtäisiin ainoastaan 0,32 % virhepäätelmä suhteessa perusjoukkoon. 
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Taulukko 11. Ristiintaulukointi. Olen tyytyväinen hoitoon suhteessa siihen, että hoidossa 
toteutuu oikeus vaihtoehtoihin ja valinnanvapauteen. 

Rivimuuttuja: Olen tyytyväinen hoitoon         
Sarakemuuttuja: Toteutuu oikeus vaihtoehtoihin ja valinnanvapauteen   

% 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Osittain 
samaa 
mieltä 

osittain 
eri miel-

tä 

täysin 
eri miel-

tä 
en osaa 
vastata Yht. 

Täysin samaa mieltä 88 38 0      - 0 48 
Osittain samaa mieltä 13 38 25      - 0 24 
osittain eri mieltä 0 13 75      - 0 19 
täysin eri mieltä 0 0 0      - 0 0 
en osaa vastata 0 13 0      - 100 10 
Yht. 100 100 100   100 100 
Kontingenssikerroin = 0,736 

     
  

Khiin neliö = 24,81   Vap. ast. = 9 
    

  
P-arvo = 0,0032   Tilastollisesti merkitsevä         

Toinen paljon keskustelua herättävä aihe on itsemääräämisoikeuden toteutuminen hoi-

dossa. Taulukosta 12 näemme, että 86 % niistä vastaajista, jotka oli ollut täysin mahdollis-

ta toteuttaa itsemääräämisoikeuttaan hoidossa, olivat ehdottoman tyytyväisiä hoitoonsa. 

Tämän lisäksi vielä puolet osittain samaa mieltä itsemääräämisoikeudestaan olevista, koki 

ehdotonta hoitotyytyväisyyttä. Viidennes niistä, jotka olivat osittain tyytymättömiä itsemää-

räämisoikeuden toteutumiseen, olivat vielä täysin tyytyväisiä hoitoonsa.  Luonnollisesti 

itsemääräämisoikeuden puuttuminen aiheutti sen, että yksikään ei ollut enää täysin tyyty-

väinen hoitoonsa. Kun tarkastellaan niitä, jotka olivat osittain tyytyväisiä hoitoonsa suh-

teessa itsemääräämisoikeuden toteutumiseen, havaitaan, että itsemääräämisoikeuden 

vähetessä myös tyytymättömien määrä kasvaa. 14 % täysin samaa mieltä itsemääräämis-

oikeuksistaan olevista olivat täysin tyytyväisiä hoitoonsa ja osittain samaa mieltä olevista 

kolmannes oli osittain tyytyväisiä hoitoonsa. Kuitenkin vain hieman suurempi osa (40 %) 

niistä, jotka olivat osittain tyytymättömiä itsemääräämisoikeuden toteutumiseen, näkivät 

olevansa vielä osittain samaa mieltä hoitotyytyväisyydestään. Toiset 40 % tähän ryhmään 

kuuluvista olivat jo osittain tyytymättömiä hoitoonsa. Kaikkien täysin itsemääräämisoikeu-

teen tyytymättömien äänet kanavoituivat niin, että he olivat ainoastaan osittain tyytmättö-

miä hoitoonsa. Nytkään eivät negatiiviset äänenpainot suhteessa itsemääräämisoikeuteen 

kanavoituneet täydelliseen hoitotyytymättömyyteen. 
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Tarkasteltaessa Juuan Mielekkään kohdalla sellaisia muuttujia kuin itsemääräämisoikeus 

suhteessa hoitotyytyväisyyteen, havaitaan, että näillä muuttujilla on riippuvuutta keske-

nään eli löydös on tilastollisesti merkitsevä (taulukko 12). 5 % merkitsevyystasolla vapaus-

asteiden ollessa 12 x2 arvoksi saadaan 27,08. Se ylittää reilusti taulukkoarvon 21,026. P-

arvo puolestaan kertoo, että suhteessa perusjoukkoon tehtäisiin vain 0,75 % virhepäätel-

mä suhteessa perusjoukkoon oletettaessa muuttujat riippuvaiseksi toisistaan. 

Taulukko 12. Ristiintaulukointi. Olen tyytyväinen hoitoon suhteessa toteutuneeseen itse-
määräämisoikeuteen. 

Rivimuuttuja: Olen tyytyväinen hoitoon         
Sarakemuuttuja: Toteutuu itsemääräämisoikeus 

 
  

% 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Osittain 
samaa 
mieltä 

osittain 
eri miel-

tä 

täysin 
eri miel-

tä 
en osaa 
vastata Yht. 

Täysin samaa mieltä 86 50 20 0 0 48 
Osittain samaa mieltä 14 33 40 0 0 24 
osittain eri mieltä 0 0 40 100 0 19 
täysin eri mieltä 0 0 0 0 0 0 
en osaa vastata 0 17 0 0 100 10 
Yht. 100 100 100 100 100 100 
Kontingenssikerroin = 0,75 

     
  

Khiin neliö = 27,08   Vap. ast. = 12 
    

  
P-arvo = 0,0075   Tilastollisesti merkitsevä         

 

3.6 Hoidon toteutuu päätetyn suunnitelman mukaan 

Hoidon pohjana on hoitosuunnitelma. Etenkin sairaalahoitoa vaativissa tapauksissa laadi-

taan aluksi myöhemmin päivitettävä alustava hoitosuunnitelma. Riippumatta hoidon muo-

dosta (avo- tai laitoshoito) hoitosuunnitelma rakennetaan potilaan historian, elämäntilan-

teen ja oireiden pohjalta (Huttunen 2009).  Hoidettavalla on oikeus sen tekemiseen yhdes-

sä hoitavan tahon kanssa ja sitä on myös hoidettavan myös vaadittava kirjallisesti.  
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Juuan Mielekäs ry:n kohdalla tämä näkyi siten (kuvio 17), että 12 % mielestä heille oli laa-

dittu selvästi hoitosuunnitelma ja 25 % oli väittämän kanssa vielä osittain samaa mieltä. 

Puolestaan osittain eri mieltä olevien osuudeksi muodostui 29 %. Kokonaan ilman hoito-

suunnitelmaa oli oman kokemuksensa mukaan jäänyt 13 %. Myös tietämättömien osuus 

muodostui suureksi, sillä heitä oli peräti 21 %.  

 
Kuvio 17. Hoidostani on laadittu kirjallinen hoitosuunnitelma. 

 

Miten vastaajat olivat sitten voineet itse osallistua oman hoitonsa suunnitteluun? Neljännes 

vastaajista näki, että he olivat ehdottomasti voineet osallistua oman hoitonsa suunnitteluun 

ja vain hieman vähemmän oli niitä, jotka olivat väittämän kanssa osittain samaa mieltä (21 

%). Osittain eri mieltä olevia oli myös neljännes vastaajista. Reilut joka kymmenes 

vastaajista näki, että heillä ei ole ollut mahdollista vaikuttaa oman hoitonsa suunnitteluun. 

En osaa sanoa –vastauksen antoi peräti 17 %. Nämä jakaumat näkyvät kuviossa 18. 
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Kuvio 18. Olen itse osallistunut hoidon suunnitteluun. 

 

Entä miten toteutuu se, että ihmisellä on tieto häntä hoitavasta tahosta ja miten tämä 

henkilö on saavutettavissa. Hoidossa on myös toivon ylläpitämisen lisäksi (johon palataan 

myöhemmin) tärkeää jatkuvuus sekä emotionaalisella että tosiasiallisella tasolla (de facto). 

Tähän liittyvä eräs aspekti on se, että hoitoa saava henkilö tietää kuka on se, joka vastaa 

hänen hoidostaan ja miten hyvin tarvittaessa tähän vastuuhenkilöön saa yhteyden myös 

silloin, kun sairaudenkuvassa tapahtuu yllättäviä muutoksia. 

 

Tämä puoli oli vastusten perusteella sujunut hyvinkin mallikkaasti (kuvio 19). Nimittäin ku-

vion 18 perusteella näemme, että 64 % vastaajista kertoi ehdottomasti tietävänsä, kuka on 

heidän hoitonsa vastuuhenkilö. Tämän lisäksi 16 % kertoi olevansa väittämän kanssa osit-

tain vielä samaa mieltä. Hieman vähemmän (12 %) oli niitä, jotka olivat jo osittain eri miel-

tä. Kuitenkaan yksikään vastaaja ei ollut kokonaan eri mieltä. Myös tietämättömien osuus 

oli yllättävän pieni, vain 8 %. Myös toisenlaisia kohtaloita löytyy, sillä ”minulta ei ole kyselty 

mitään, kun on suunniteltu hoitoa, vaan se on saneltu ylhäältä päin”, kommentoi eräskin 

vastaaja. 
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Kuvio 19. Tieto hoidosta vastaavasta henkilöstä ja mahdollisuus ottaa yhteyttä häneen. 

 

Eräs olettamus, jota nyt lähdetään tarkastelemaan, on se, että hoitosuunnitelmalla voisi 

olla vahvaa riippuvuutta suhteessa hoitotyytyväisyyteen. Tätä tarkastellaan taulukon 13 

avulla, jossa on otettu ristiintaulukointi em. muuttujista. Tulkinta on ongelmallinen, sillä 

hoitosuunnitelma on dikotominen muuttuja eli se on joko olemassa tai sitten sitä ei ole. 

Millainen kirjallinen suunnitelma sisällöltään on, kuuluu jo kvalitatiivisen eli laadullisen 

tutkimuksen piiriin. Näin ollen asiaa voidaan tarkastella vain karkealla tasolla.  
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Jo karkeasti taulukkoa 13 tarkasteltuna havaitaan, että kirjallisesti laaditun 

hoitosuunnitelman ja hoitotyytyväisyyden välillä on riippuvutta. 67 % niistä, joiden mielestä 

heille oli ehdottomasti laadittu kirjallinen hoitosuunnitelma, olivat täysin tyytyväisiä 

hoitoonsa. Näistä vain kolmannes oli osittain tyytyväisiä hoitoonsa. Kaikki ne, jotka olivat 

osittain samaa mieltä heille laaditusta hoitosuunnitelmasta, olivat täysin tyytyväisiä 

hoitoonsa. 29 % niistä, jotka olivat osittain eri mieltä siitä, että heille oli laadittu 

hoitosuunnitelma, olivat täysin tyytyväisiä hoitoonsa. Tähän samaan ryhmään kuuluvista 

vielä 57 % oli vielä osittain hoitotyytyväisiä. Vain 14 % niistä, jotka olivat osittain eri mieltä 

heille laaditusta kirjallisesta hoitosuunnitelmasta, olivat osittain tyytymättömiä hoitoonsa. 

Kaikki ne, jotka näkivät, että heidän kohdallaan ei ollut ollenkaan suunnitelmallista hoitoa 

olivat vain osittain tyytymättömiä hoitoonsa. Jälleen kerran on havaittavissa, että edes 

täydellinen hoitosuunnitelman puuttuminen ei kanavoitunut täydellisenä tyytymättömyytenä 

hoitoon.  

 

Taulukko 13. Ristiintaulukointi. Olen tyytyväinen hoitoon suhteessa laadittuun kirjalliseen 
hoitosuunnitelmaan. 
Rivimuuttuja: Olen tyytyväinen hoitoon         
Sarakemuuttuja:  Laadittu kirjallinen hoitosuunnitelma 

% 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Osittain 
samaa 
mieltä 

osittain 
eri miel-

tä 

täysin 
eri miel-

tä 
en osaa 
vastata Yht. 

Täysin samaa mieltä 67 100 29 0 80 55 
Osittain samaa mieltä 33 0 57 0 0 23 
osittain eri mieltä 0 0 14 100 0 18 
täysin eri mieltä 0 0 0 0 0 0 
en osaa vastata 0 0 0 0 20 5 
Yht. 100 100 100 100 100 100 
Kontingenssikerroin = 0,748 

     
  

Khiin neliö = 27,9   Vap. ast. = 12 
    

  
P-arvo = 0,0057   Tilastollisesti merkitsevä         

 
 

Yksi askel eteenpäin on osallistuminen hoidon suunnitteluun. Tätäkin tarkastellaan hoito-

tyytyväisyyden valossa (taulukko 14). Puolet niistä, jotka ovat pystyneet täysin osallistu-

maan oman hoitonsa suunnitteluun, olivat ehdottoman tyytyväisiä omaan hoitoonsa. Huo-

mattavaa on se, että kaikki ne, jotka olivat kertomansa mukaan vielä osittain olleet suunnit-

telussa mukana, oli täysin hoitotyytyväisiä. 40 % niistä, jotka olivat osittain eri mieltä mah-

dollisuudestaan osallistua oman hoitonsa suunnitteluun, olivat täysin tyytyväisiä hoitoonsa 



39 

 

ja samoin koki kolmasosa täysin tyytymättömistä. Kolmasosa niistä, jotka olivat ehdotto-

masti voineet osallistua suunnitteluun, olivat osittain tyytyväisiä hoitoonsa, mutta kuitenkin 

60 % osittain eri mieltä olevista oli vielä osittain tyytyväisiä hoitoonsa. 17 % niistä, jotka 

olivat täysin samaa mieltä siitä, että he olivat olleet mukana suunnittelussa, olivat kuitenkin 

osittain hoitotyytymättömiä. Tämän lisäksi 67 % niistä, jotka eivät ollenkaan olleet voineet 

osallistua suunnitteluun, olivat osittain eri mieltä tyytyväisyydestään hoitoon. Taaskaan 

kielteiset näkemykset eivät kanavoituneet täydelliseen hoitotyytymättömyyteen. 

 

Tarkasteltaessa mahdollista osallistua hoidon suunnitteluun suhteessa hoitotyytyväisyy-

teen nähdään selvästi, että niillä ei ole tilastollista riippuvuutta. Pelkästään p-arvo kertoo 

liian suuresta virhearvioinnin mahdollisuudesta (11,67 %). Lisäksi x2 –arvo jää reilusti tau-

lukkoarvojen alle suhteessa vapausasteisiin. 

 

Taulukko 14. Olen tyytyväinen hoitoon suhteessa siihen, että olen voinut osallistua oman 
hoidon suunnitteluun. 

Rivimuuttuja: Olen tyytyväinen hoitoon         
Sarakemuuttuja: Osallistunut hoidon suunnitteluun 

  
  

% 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Osittain 
samaa 
mieltä 

osittain 
eri miel-

tä 

täysin 
eri miel-

tä 
en osaa 
vastata Yht. 

Täysin samaa mieltä 50 100 40 33 50 55 
Osittain samaa mieltä 33 0 60 0 0 23 
osittain eri mieltä 17 0 0 67 25 18 
täysin eri mieltä 0 0 0 0 0 0 
en osaa vastata 0 0 0 0 25 5 
Yht. 100 100 100 100 100 100 
Kontingenssikerroin = 0,671 

     
  

Khiin neliö = 17,97   Vap. ast. = 12 
    

  
P-arvo = 0,1165   Tilastollisesti ei-merkitsevä         

 
 
. 
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3.7 Ensisijaista avohoidon kuntouttava ote 

Laatusuosituksen mukaan ensisijaista on avohoito ja siinä on toteutettava kuntouttavaa 

otetta (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001). Tämän aspektin lisäksi kyselyssä haluttiin tie-

tää myös se, miten muu ympäristö on otettu huomioon hoitoa suunniteltaessa. Lähtökoh-

tana on se, etteivät sairastuminen ja hoito tai kuntoutuminen tapahdu tyhjiössä, vaan se 

koskettaa lähiomaisia: perhettä, elämänkumppania ja usein mahdollisesti myös oireilevan 

lapsuudenaikaisia primäärisuhteita. Seuraavissa tuloksissa on huomioitava myös se, että 

psyykkiisiin sairauksiin kuuluu sekä häpeän että syyllisyyden tunteita suhteessa itseen että 

lähiympäristöön. Lisäksi sairaalahoidossa täytyy saada hoidettavan suostumus siitä, saako 

lähiomaisia ja ketä heistä informoida laitoshoitoon joutumisesta. Tämä on otettava 

huomioon tarkasteltaessa hoidon omaisnäkökulmaa. 

 

Perusteena on siis se, että hoito pyritään ensisijaisesti järjestetämään avohoitona. Juuan 

yhdistyksen vastaajien mielestä (kuvio 20) tämä puoli oli toteutunut suorastaan 

kiitettävästi. Nimittäin 71 % vastaajista oli täysin sitä mieltä, etä heidän hoitonsa oli 

toteutettu ehdottomasti avohoitona. Tämän lisäksi vielä 17 % oli osittain samaa mieltä 

väittämän kanssa. Täysin eri mieltä oli vain 4 %. Tietämättömien osuuskin oli kovin pieni (8 

%). 

 
Kuvio 20. Ensisijaista on avohoito. 
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Hoidossa on myös toivon ylläpitämisen, joka mahdollistaa etenemisen eteenpäin kuntou-

tumisen polulla, on tärkeää. 42 % mielestä tämä puoli hoidossa oli toteutunut ehdottomas-

ti. Lisäksi osittain samaa mieltä oli vielä neljännes kaikista vastaajista. Osittain eri mieltä 

olevia oli hieman vähemmän (17 %). Täysin eriävää mieltä oli 8 % vastaajista, saman ver-

ran kuin niitä, jotka eivät osanneet vastata tähän kysymykseen. Kuviosta 21 näkyvät nämä 

tiedot graafisessa muodossa. 

 

 
Kuvio 21. Hoidossani ylläpidetään toivoa ja luottamusta kuntoutumiseen. 
 
Tähän yhteydessä on hyvä tarkastella, miten hoidossa ylläpidettävä toivo ja luottamus 

kuntoutumiseen vaikuttavat hoitotyytyväisyyteen (taulukko 16). 90 % niistä, joiden mielestä 

heidän kohdallaan hoidossa oli ehdottomasti pidetty yllä toivoa muutoksesta, olivat täysin 

tyytyväisiä omaan hoitoonsa. Tämän toivon vähentyessä myös hoitotyytyväisyys laski 

huomattavasti. Näin ollen vain viidennes niistä, jotka olivat osittain samaa mieltä siitä, että 

he olivat kokeneet toivoa ja luottamusta kuntoutumiseen hoitotilanteessa, olivat hoitoon 

ehdottoman tyytyväisiä. Hieman suurempi prosenttiosuus (33 %) oli niitä, jotka osittain eri 

mieltä toivon aspektin läsnäolosta hoitotilanteessa, olivat vielä hoitoon täysin tyytyväisiä. 

Vain joka kymmenes niistä, jotka olivat kokeneet, että heidän hoidossaan pidettiin yllä toi-

voa ja luottamusta kuntoutumiseen, olivat vain osittain tyytyväisiä hoitoonsa. 60 % niistä, 

jotka olivat osittain samaa mieltä toivon ja luottamuksen mukana olosta hoidossa, olivat 
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osittain samaa mieltä hoitotyytyväisyydestään. Osittain eri mieltä olevia ei ollut yhtäkään, 

mutta puolet niistä, jotka olivat täysin eri mieltä toivon läsnäolosta, olivat vain osittain sa-

maa mieltä hoitotyytyväisyydestään. Joka viides niistä, jotka olivat osittain samaa mieltä 

siitä, että he olivat kokeneet hoitotilanteissa luottamusta muutoksen mahdollisuuteen, oli-

vat osittain eri mieltä hoitotyytyväisyydestään. 67 % osittain eri mieltä toivon ja luottamuk-

sen mukanaolosta näki, että he olivat osittain tyytymättömiä hoitoonsa. Sama lukema täy-

sin eri mieltä olevine kohdalla oli hieman pienempi, vain 50 %. Kuitenkaan toivon ja luot-

tamuksen näköalojen puuttuminen ei kanavoitunut täydelliseksi hoitotyytymättömyydeksi. 

 

Näillä kahdella muuttujalla on vahvaa riippuvuutta keskenään, kuten jo saattaakin olettaa. 

Kontingessikertoimen kanssa kannattaa olla varovainen arvioitaessa riippuvuutta kyselyyn 

vastanneiden kesken näiden kahden muuttujan välillä. Kuitenkin suhteessa perusjoukkoon 

5 % merkitsevyystasolla vapausasteiden ollessa 12 saadaan x2 –arvoksi 27,49. Tämä riit-

tää sillä x2 –arvon kriittinen raja on niinkin alhainen kuin 21,026. Jos oletetaan näillä ilmiöil-

lä olevan tilastollista riippuvuutta, tehdään ainoastaan 0,66 % virhepäätelmä suhteessa 

perusjoukkoon. 

Taulukko 15. Ristiintaulukointi. Olen tyytyväinen hoitoon suhteessa siihen, että hoidossa 
ylläpidetään toivoa ja luottamusta. 

Rivimuuttuja: Olen tyytyväinen hoitoon         
Sarakemuuttuja: Hoidossa ylläpidetään toivoa ja luottamusta 

 
  

% 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Osittain 
samaa 
mieltä 

osittain 
eri miel-

tä 

täysin 
eri miel-

tä 
en osaa 
vastata Yht. 

Täysin samaa mieltä 90 20 33 0 50 55 
Osittain samaa mieltä 10 60 0 50 0 23 
osittain eri mieltä 0 20 67 50 0 18 
täysin eri mieltä 0 0 0 0 0 0 
en osaa vastata 0 0 0 0 50 5 
Yht. 100 100 100 100 100 100 
Kontingenssikerroin = 0,745 

     
  

Khiin neliö = 27,49   Vap. ast. = 12 
    

  
P-arvo = 0,0066   Tilastollisesti merkitsevä         
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Seuraavaksi tarkastellaan jo edellä mainittua omaisten mahdollisuutta vaikuttaa potilaan 

hoidon suunnitteluun (kuvio 22). Neljännes vastaajista oli täysin samaa mieltä esitetyn 

väittämän kanssa ja 16 % oli vielä osittain samaa mieltä. Vain hivenen verran enemmän oli 

niitä, jotka olivat jo osittain eri mieltä. Kuitenkin on huomattavaa, että 21 % mielestä 

omaisnäkökulma puuttui täysin ja saman verran oli vastaajien joukossa epätietoisia.  

 
Kuvio 22. Omaiseni ovat voineet osallistua hoitoni suunnitteluun. 

Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan samoja teemoja kuntoutuksen näkökulmasta13. 

Tällöin ensimmäinen tarkasteltava asia on se, miten vastaaja on voinut itse osallistua 

oman kuntoutumisensa suunnitteluun. Nyt kolmannes vastaajista (kuvio 23) oli ehdotto-

masti sitä mieltä, että he olivat voineet osallistua oman kuntoutuksensa suunnitteluun. 

Tämän lisäksi vielä neljännes oli väittämän kanssa osittain samaa mieltä. Toisin sanoen 

58 % vastaajista näki, että he olivat vähintäänkin jossain määrin voineet vaikuttaa siihen, 

miten heidän kuntoutuksensa tulevaisuudessa etenee. Osittain eri mieltä oli vain 8 %. 

Huomattavaa on, että täysin eri mieltä olevine osuus kasvoi kohtalaisen suureksi (21 %) ja 

en osaa sanoa -vastauksen antaneitakin oli vielä 13 %, kuten kuviosta 22 selkeästi nä-

emme. 

                                                             
13 Tässä tutkimuksessa on ajateltu hoidon tapahtuvan laitoksessa esim. sairaalassa ja kuntoutuksen tapahtuvan sivii-
lielämässä esim. mielenterveyskeskuksessa tms. Lisäksi siirryttäessä hoidosta kuntoutukseen asiakas on enenevässä 
määrin aktiivinen ja ottaa yhä enemmän vastuuta omasta elämästään ja näin ollen myös kuntoutumisestaan. 
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Kuvio 23. Olen voinut itse osallistua oman kuntoutukseni suunnitteluun. 

 

Kun vertaamme näitä suhteellisia prosenttiosuuksia kuvioon 18, jossa on käsitelty vastaa-

vasti mahdollisuutta osallistua oman hoidon suunnitteluun, saamme koottua seuraavia ha-

vaintoja. Täysin samaa mieltä olevin osuus oli noussut 8 prosenttiyksikköä siirryttäessä 

laitoshoidosta avohoidon puolelle. Osittain samaa mieltä olevienkin osuus oli noussut vielä 

4 prosenttiyksikköä. Suurin muutos oli tapahtunut niiden kohdalla, jotka olivat osittain eri 

mieltä: heidän kohdallaan muutos prosenttiyksiköissä oli peräti 17. Kuitenkin kehitettävää 

löytyy, sillä nyt täysin eri mieltä olevien osuus oli kasvanut 12:sta 25:teen prosenttiin. Näin 

ollen muutosta oli 13 prosenttiyksikköä huonompaan suuntaan. Hyvää kuitenkin puoles-

taan on se, että epätietoisten osuus oli laskenut 4 prosenttiyksikköä. 
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Toinen näkökulma kuntoutumisen suunnitteluun on se, miten omaiset ovat voineet olla 

siinä mukana (kuvio 24). Tämä tarkastelu näyttääkin erilaiselta. 24 % näki, että omaiset 

olivat voineet ehdottomasti olla mukana heidän kuntoutumisensa suunnittelussa. Osittain 

samaa mieltä väittämän kanssa oli vain 4 %. Osittain eri mieltä väittämän kanssa oli 24 % 

ja täysin eri mieltä peräti 28 %. Myös epätietoisia oli joka viides vastaajista. 

 
Kaavio 24. Läheiseni ovat voineet osallistua kuntoutumiseni suunnitteluun. 

 

Kun tätä verrataan (läheisten mahdollisuutta osallistua kuntoutumisen suunnitteluun) 

kaavioon 22, jossa tarkasteltiin omaisen mahdollisuutta osallistua hoidon suunnitteluun, 

päädymme seuraaviin havaintoihin. Huomataan, että täysin samaa mieltä olevien joukossa 

omaisten osuus on pysynyt likipitäen samana; muutosta oli tapahtunut vain 

prosenttiyksikön verran  (muutos 4 %) . Sen sijaan osittain samaa mieltä olevien kohdalla 

omaisten osallistumisosuus oli pienentynyt 12 prosenttiyksikköä (75 %). Samansuuntainen 

on havainto myös niiden joukossa, jotka olivat omaisten osallisuudesta osittain eri mieltä. 

Heidän kohdallaan omaisten osallistuminen oli kasvanut puolestaan 7 prosenttiyksikköä 

(41,18 %). Tarkalleen saman verran oli lisääntynyt omaisten täydellinen 

osallistumattomuus siirryttäessä hoidosta kuntoutumisen puolelle (33,33 %). Ns. 

tietämättömien osuus oli sen sijaan pysynyt täysin samana (4,76 %). 
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Toinen tärkeä kokonaisuus suosituksessa on kuntoutumisen läheisyysperiaate eli kuntou-

tus olisi järjestettävä mahdollisimman lähellä asiakkaan kotia ja lähimpiä ihmisiä. Tasan 

puolet vastaajista (kaavio 25) oli täysin samaa mieltä, että näin on toteutettu heidän koh-

dallaan. Osittain samaa mieltä väittämän kanssa oli 17 %. Sen sijaan 12 % vastaajista oli 

osittain eri mieltä kuntoutumisen läheisyysperiaatteen kanssa. Tämän lisäksi vain hivenen 

suurempi osuus (13 %) oli väittämän kanssa täysin eri mieltä. Kysymykseen ei osannut 

vastata 8 % kyselyyn vastanneista. 

 
Kaavio 25. Kuntoutumiseni toteutetaan mahdollisimman lähellä kotiani ja lähimpiäni. 
 
Tässä vaiheessa on hyvä tarkastella sitä, miten tieto hoidon vastuuhenkilöstä vaikuttaa 

hoitotyytyväisyyteen. 69 % niistä, jotka tiesivät täysin oman vastuuhenkilönsä, olivat 

ehdottoman tyytyväisiä hoitoon. Osittain samaa mieltä olevista yksikään ei ollut täysin 

tyytyväinen hoitoonsa. Tämän lisäksi tasan kolmannes niistä, jotka olivat osittain eri mieltä 

siitä, kuka oli heidän vastuuhenkilönsä, oli osittain vielä täysin tyytyväinen hoitoonsa. 

Yksikään täysin eri mieltä olevista ei edes vastannut tähän kysymykseen. 19 % niistä, 

jotka olivat täysin tietoisia hoitokontaktistaan, olivat vielä osittain samaa mieltä 

tyytyväisyydestään hoitoon. Puolet niistä, jotka olivat osittain samaa mieltä tiedostaan 

vastaavasta hoitohenkilöstä olivat osittain samaa mieltä siitä, että olivat tyytyväisiä 

hoitoonsa. Jälleen kolmannes niistä, jotka olivat osittain eri mieltä hoitokontaktistaan, olivat 

vielä osittain tyytyväisiä hoitoon. Vain 13 % hoitokontaktistaan täysin tietoisista oli osittain 

eri mieltä hoitotyytyväisyydestään. Sen sijaan tasan puolet niistä, jotka olivat osittain 
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samaa mieltä tietoisuudestaan, olivat osittain tyytymättömiä hoitoonsa. Viimeinen 

kolmannes osittain eri mieltä kontaktistaan olevista oli jo osittain eri mieltä 

tyytyväisyydestään. Jälleenkään ei edes osittain tyytyväisyys tai tyytymättömyys tiedosta 

hoitavasta tahosta kanavoitunut ehdottommaan tyytymättömyyteen suhteessa hoitoon. 

Tämä löydös osoittautuu tilastollisesti merkitseväksi eli muuttujilla on riippuvuutta 

keskenään suhteessa perusjoukkoon. Kontingenssikertoimeen ei nyt voida luottaa, koska 

tyhjiä arvoja on liian paljon. Tarkasteltaessa 5 % merkitsevyystasolla x2 –arvoa 26,58 

vapausasteiden ollessa 9, nähdään, että kriittinen raja on 16,919. Se siis ylittyy reilusti. P-

arvokin on vain 0,16 %. Näin suuri virheprosentti kielii, että kysymys ei ole kuitenkaan 

erittäin vahvasta riippuvuudesta. 

Taulukko 16. Ristiintaulukointi. Olen tyytyväinen hoitoon suhteessa tietoon hoidostani 
vastaavasta henkilöstä. 

Rivimuuttuja: Olen tyytyväinen hoitoon         
Sarakemuuttuja: Tiedän, kuka vastaa hoidostani 

   
  

% 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Osittain 
samaa 
mieltä 

osittain 
eri miel-

tä 

täysin 
eri miel-

tä 
en osaa 
vastata Yht. 

Täysin samaa mieltä 69 0 33      - 0 55 
Osittain samaa mieltä 19 50 33      - 0 23 
osittain eri mieltä 13 50 33      - 0 18 
täysin eri mieltä 0 0 0      - 0 0 
en osaa vastata 0 0 0      - 100 5 
Yht. 100 100 100   100 100 
Kontingenssikerroin = 0,74 

     
  

Khiin neliö = 26,58   Vap. ast. = 9 
    

  
P-arvo = 0,0016   Tilastollisesti merkitsevä         

      
Koska laatusuosituksen mukaan kuntouttamisen pitäisi tapahtua mahdollisimman lähellä 

asuinympäristöä ja läheisiä, niin tarkastelemme seuraavaksi millaista vaikutusta tällä nä-

kökulmalla on hoitotyytyväisyyteen. 75 % niistä, joiden kohdalla läheisyysperiaate oli toteu-

tunut ehdottoman hyvin, olivat hoitoonsa täysin tyytyväisiä; loput heistä oli osittain samaa 

mieltä tyytyväisyydestään hoitoon. Puolet niistä, jotka olivat osittain sitä mieltä, että heidän 

kohdallaan läheisyysperiaate oli toteutunut, olivat ehdottoman tyytyväisiä hoitoonsa; toinen 

puoli heistä kuului ryhmään, joka olivat vielä osittain tyytyväisiä hoitoonsa. Vaikka  67 % 

niistä, jotka olivat osittain eri mieltä läheisyysperiaatteen toteutumisesta, olivat osittain tyy-
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tymättömiä hoitoonsa, niin kolmasosa heistä ilmoitti olevansa vielä ehdottoman tyytyväisiä. 

Vain hieman heikommalta näytti niiden tyytyväisyys, joiden kohdalla läheisyysperiaate ei 

ollut ollenkaan toteutunut. Heistä kolmasosa oli kuitenkin vielä osittain tyytyväisiä hoitoon-

sa, mutta loput (67 %) jo osittain tyytymättömiä. Tälläkään kertaa tyytymättömyys ei kana-

voitunut yhdelläkään vastaajalla täydelliseksi tyytymättömyydeksi hoitoa kohtaan. 

 

Jos oletettaisiin kyselyyn vastanneiden olevan otos kaikista Mielekkään koko jäsenistöstä, 

voitaisiin todeta, että näillä kahdella tekijällä on erittäin vahva tilastollinen riippuvuus kes-

kenään. X2-arvo 35,13 ylitti reilusti 5 % merkitsevyystasolla vapausasteiden ollessa 12 

vähimmäisrajan, joko tässä tapauksessa on 21,026. Tarkasteltaessa p-arvoa havaitaan, 

että oletettaessa nämä kaksi muuttujaa (hoitotyytyväisyys ja läheisyysperiaate) toisistaan 

riippuvaisiksi, tehtäisiin vain 0,04 % virhepäätelmä suhteessa perusjoukkoon. 

Taulukko 17. Kuntoutumisen lähellä toteuttamisen merkitys hoitotyytyväisyys. 

Rivimuuttuja: Olen tyytyväinen hoitoon         
Sarakemuuttuja: Kuntoutumisen läheisyysperiaate 

  
  

% 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Osittain 
samaa 
mieltä 

osittain 
eri miel-

tä 

täysin 
eri miel-

tä 
en osaa 
vastata Yht. 

Täysin samaa mieltä 75 50 33 0 0 52 
Osittain samaa mieltä 25 50 0 33 0 24 
osittain eri mieltä 0 0 67 67 0 19 
täysin eri mieltä 0 0 0 0 0 0 
en osaa vastata 0 0 0 0 100 5 
Yht. 100 100 100 100 100 100 
N 12 2 3 3 1 21 
Kontingenssikerroin = 0,791           
Khiin neliö = 35,13   Vap. ast. = 12 

    
  

P-arvo = 0,0004   Tilastollisesti erittäin merkitsevä       
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3.8 Mahdollisuus psykiatriseen sairaalahoitoon tarpeen vaatiessa 
 

Seuraavaksi tässä tilastollisessa tutkimuksessa tarkastellaan vastaajien mahdollisuutta 

päästä psykiatriseen sairaalahoitoon tarvittaessa. Tätä havainnoidaan sekä niiden osalta, 

joilla on jo kokemusta sairaalahoidosta, että myös niiden, joilla ei sitä ole. Jälkimmäisen 

ryhmän kohdalla on siis kysymys ennen kaikkea uskomuksista ja otaksumista. Lisäksi tar-

kastellaan koko sairaalahoitoperiodin kaarta aina sairaalasta siviilielämään ja siellä selviy-

tymiseen saakka. 

Lähdemme siis liikkeelle niiden ihmisten kokemuksiin pohjautuvista otaksumista ja usko-

muksista, jotka koskevat mahdollisuutta tarvittaessa päästä sairaalahoitoon. Tähän koh-

taan (kaavio 26a) vastasivat sekä ne, joilla oli kokemusta sairaalahoidosta että ne, joilla ei 

sitä ollut. Tasan puolet vastaajista oli täysin samaa mieltä siitä, että he pääsisivät sairaala-

hoitoon, kun siihen olisi tarvetta. Reilu neljännes (27 %) oli väittämän kanssa vielä osittain 

samaa mieltä. Osittain eri mieltä oli vain vajaa kymmenes (9 %). Huomattavaa on, että 

täysin eri mieltä ei ollut yksikään. Kuitenkin peräti 14 % ei osannut ilmaista asiaan omaa 

kantaansa. 

 
Kaavio 26 a. Pääsen sairaalahoitoon tarvittaessa. 
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Tässä yhteydessä on myös hyvä katsoa sitä, miten tilanne muuttuu sairaalahoitoon 

pääsemisen osalta, jos otetaan vain huomioon ne, joilla oli jo takanaan ainakin yksi 

sairaalahoitokerta. Toisin sanoen seuraavassa kaaviosta ovat poistetut ne tilastoyksiköt, 

joilla ei ollut sairaalahoitojaksoa. Kaaviosta 26b huomamme, että tilanne ei merkittävästi 

muuttunut suhteessa edelliseen kaavioon 26a, jossa oli kyseessä kaikkien vastaajien 

näkemys mahdollisuudesta päästä sairaalahoitoon. Nyt täysin samaa mieltä olevien osuus 

oli kasvanut kaksi prosenttiyksikköä (muutos 4 %) niiden kohdalla, joilla oli kokemusta 

sairaalahoidosta. Suurin muutos osui osittain samaa mieltä olevien kohdalle: tästä 

joukosta niiden määrä, joilla oli kokemusta sairaalahoidosta, oli vähentynyt kolme 

prosenttiyksikköä. Tämä tekee prosentuaalisena muutoksena 11 %. Myöskään osittain eri 

mieltä olevien kohdalla muutos ei ollut suuri, sillä heidän määränsä oli kasvanut vain 

prosenttiyksiköllä, joka merkitsee 11 %. Täysin eri mieltä olevien ja epätietoisten osuus oli 

pysynyt samana. 

 
Taulukko 18. Pääsen sairaalahoitoon tarvittaessa. Jakaumassa on mukana ne vastaajat, 
joilla ei ollut kokemusta sairaalahoidosta ja ne, joilla oli siitä kokemus. 
 
  Mahdollisuus päästä sairaalahoitoon tarvittaessa 

  Kaikki vastaajat 
Kokemusta sairaalahoi-
dosta 

Täysin samaa mieltä 50 % 52 %   
Osittain samaa mieltä 27 % 24 %   
Osittain eri mieltä 9 % 10 %   
Täysin eri mieltä 0 % 0 %   
En osaa sanoa 14 % 14 %   
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Tämän kappaleen seuraaviin alakohtiin vastasivat vain ne, joilla oli kokemusta 

sairaalahoidosta. Tällöin tarkasteltiin hoitojakson ”elinkaaren” eri vaiheita: miten potilaan 

elämäntilanne on otettu huomioon hoitoa suunniteltaessa, miten sairaalassa on tuettu 

hoitojaksoa seuraavaa vaihetta eli siviilielämään siirtymistä sekä miten taas puolestaan 

siviilielämään siirryttäessä avohoidosta on saatu tukea arkielämässä selviytymiseen. 

 

Ensimmäiseksi tarkastellaan sitä, miten ihmisen elämäntilanne on huomioitu 

sairaalahoitoa suunniteltaessa. Tätä käsitellään kaaviossa 27. Tasan puolet vastaajista oli 

sitä mieltä, että heidän kohdallaan tämä puoli hoidosta oli totutunut ehdottomasti ja 29 % 

näki, että he olivat väitteen kanssa osittain samaa mieltä. Osittain eri mieltä olevien 

osuudeksi muodostui 14 %. Kuitenkaan täysin eri mieltä vastaajista ei ollut yksikään. 

Tämän lisäksi en osaa –vastauksen antoi vain 7 % vastaajista. 

 
Kaavio 27. Hoidettavan elämäntilanteen huomioiminen sairaalahoitoa suunniteltaessa. 
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Kaavio 28 käsittelee sitä, miten sairaalasta on saatu tukea arjessa selviämiseen hoidon 

loppupuolella. Tämä puoli hoidosta oli osittain yhteneväinen edellisen kaavion kanssa. 

Puolet vastaajista oli täysin samaa mieltä siitä, että heitä evästetty arkielämään. 29 % oli 

väittämän kanssa vielä osittain samaa mieltä. Nyt osittain eri mieltä olevien mielipiteet 

puuttuiva kokonaan. Täysin eri mieltä oli tällä kertaa 7 % vastaajista. Kysymykseen ei 

osannut vastata peräti 14 %. 

 

Kaavio 28. Kotoutumisvaiheessa olen saanut riittävästi sairaalasta tukea arkielämässä 
selviytymiseen. 

Sen sijaan siirryttäessä tarkastelemaan, miten sairaalasta arkielämään siirtyvä saa tukea 

avohoidon puolelta, tulokset (kaavio 29) ovat seuraavanlaisia. 40 % vastaajista oli 

ehdottomasti sitä mieltä, että avohoidosta on saatu tukea arkielämään. Tämän lisäksi vielä 

tasan kolmannes oli väittämän kanssa osittain samaa mieltä. Eriäviäkin mielipiteitä löytyi, 

sillä osittain eri mieltä ja täysin eri mieltä olevia oli kumpiakin 7 %. Näin ollen ainakin 

osittain eri mieltä vastaajista oli 14 %. Suunnilleen saman suuruinen prosenttiosuus ei 

osannut ilmaista omaa kantaansa. 
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Kaavio 29. Kotiutumisvaiheessa olen saanut tarpeeksi apua avohoidosta. 

Tässä yhteydessä on hyvä vertailla miten nämä luvut poikkeavat niistä luvuista, joita 

saimme edellisestä kaaviosta (kaavio 28), jossa tarkasteltiin vastaavia sairaalahoidon 

lukuja. Täysin samaa mieltä olevien määrä oli laskenut 10 prosenttiyksikköä (muutos 20 

%) siirryttäessä tarkastelemaan tuen saamista avohoidon puolelta. Osittain samaa mieltä 

olevien osuus oli taas kasvanut 4 prosenttiyksikköä (13,79 %). Osittain eri mieltä olevien 

osuus oli noussut 7 prosenttiyksikköä ja täysin eri mieltä olevien osuus oli pysynyt 

paikallaan. Asiaa kommentoimattomien osuus oli sekin pysynyt samana; muutosta oli vain 

yksi prosenttiyksikkö (7,14 %). 
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3.9 Hoitotakuun toteutumien hoidossa 
 
Vuonna 2005 voimaan tulleella hoitotakuulla14 tarkoitetaan ”säädettyjä terveyskeskuksien 

ja sairaaloiden kiireettömän hoidon ja kiireettömien tutkimusten määräaikoja. Tällä pyritään 

yhtenäistämään eri alueilla asuvien suomalaisten terveydenhuollon palvelujen saatavuutta 

ja poistamaan hoitovaje”. Oleellisena sisältönä hoitotakuulle on se, että hoitoon on päästä-

vä kolmen viikon sisällä ja erikoissairaanhoitoon - kuten psykiatrisissa tapauksissa - puo-

len vuoden sisällä. Erityisesti sairaalahoitoa ajatellen ”hoidon tarpeen arviointi on aloitetta-

va kolmen viikon sisällä lähetteen saapumisesta. Jos potilas tarvitsee sairaalahoitoa, on 

hoito aloitettava kuuden kuukauden sisällä hoidon tarpeen arvioinnista.” Potilaalle ei saa 

aiheuttaa ylimääräisiä kuluja jos häntä ei ole mahdollista hoitaa omassa yksikössä vaan 

hänet on ohjattava toiseen sairaanhoitopiiriin tai yksityiselle sektorille.  

Juuan Mielekäs ry:n vastaajien mielestä erikoislääkärin vastaanotolle pääsi määräajassa 

melko hyvin (kaavio 30), sillä kolmannes heistä oli väittämän kanssa täysin samaa mieltä 

ja vielä 29 % oli osittain samaa mieltä. Osittain eri mieltä olevien osuudeksi muodostui 9 % 

ja täysin eri mieltä olevia oli hieman vähemmän, 8 %. Huomio kiinnittyy en osaa sanoa  –

vastauksen antaneisiin, sillä heitä oli peräti 21 %. 

 

                                                             
14 Kansanterveyslaki 15b§ (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1972/19720066) ja Erikoissairaanhoitolaki 31§ 
(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19891062).  
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Kaavio 30. Pääsen erikoislääkärin vastaanotolle kolmen viikon sisällä. 

 

Psykiatriseen hoitoon lain mukaan olisi päästävä puolen vuoden sisällä. Tällöinkin 31 % 

vastaajista (kaavio 31) oli väittämän kanssa täysin samaa mieltä ja 30 % vielä osittain 

samaa mieltä. Osittain eri mieltä olevien osuudeksi muodostui 4 %. Täysin eri mieltä 

väittämän kanssa oli 9 %. Jälleen tietämättömiä oli suhteellisen suuri osuus eli 26 %. 

 

 
Kaavio 31. Pääsen psykiatriseen hoitoon puolen vuoden sisällä. 
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Seuraavaksi kysyttiin, miten vastaajat kokivat nämä lainlaatijan antamat aikamääreet 

kohtuullisiksi, kun kyseessä ovat mielenterveysongelmat. Täysin samaa mieltä väittämän 

kanssa oli 28 % vastaajista ja vielä osittain samaa mieltä vajaa kolmannes (32 %). Osittain 

eri mieltä oli vain 4 %, mutta täysin eri mieltä oli jo 16 %. Asiaa ei osannut kommentoida 

nyt viidennes vastaajista. Luvut ovat graafisessa muodossa kaaviossa 32. 

 
Kaavio 32. Koen hoitotakuun esittämät määräajat kohtuullisiksi mielenterveysongelmien 

kohdalla. 



57 

 

3.10 Potilasneuvoston ja Itäinen tiimi ry:n toiminnan näkyvyys 
 

Itäinen tiimi ry:n ja Potilasneuvoston toimintaa käsiteltiin johdantoluvussa (luku 1). Kyse-

lyssä tahdottiin kartoittaa myös sitä, onko vastaajilla tietämystä valitusmahdollisuuksista, 

jos he ovat kokeneet tyytymättömyyttä saamastaan kohtelusta ja hoidosta. Lisäksi kartoi-

tettiin myös vastaajien tietämystä Potilasneuvoston toiminnasta Itäinen tiimi ry:n kautta. 

 

Vastaajista 36 % oli täysin tietoisia siitä, mitä väyliä heillä on käytössään tarvitessaan käyt-

tää vaikuttamisoikeutta omiin asioihinsa. Tasan viidennes oli vielä osittain samaa mieltä. 

16 % vastaajista oli joko osittain eri mieltä tai täysin eri mieltä. Kysymykseen ei osannut 

vastata 12 % lomakkeen palauttaneista. Jakauma käy selville kaaviosta 33. 

 
Kaavio 33. Minulla on tieto valitusmahdollisuuksista siinä tapauksessa, jos olen tyytymätön 
saamaani kohteluun ja hoitoon. 
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40 % vastaajista oli täysin samaa mieltä siitä, että he olivat tietoisia Potilasneuvoston 

toiminnasta (kaavio 34). Tämän lisäksi 16 % oli kertomansa mukaan vielä osittain samaa 

mieltä esitetyn väittämän kanssa. Osittain eri mieltä oli puolestaan kuitenkin 24 % ja täysin 

eri mieltä 8 %. Epätietoisuutta kuvaa se, että en osaa sanoa –vastauksen antoi reilu 

kymmenes vastaajista. Tämän kuvion perusteella ei voida kuitenkaan vetää johtopäätöstä 

siitä, millaista tämä tieto oli. Tosin sanoen, oliko tietämys näkemystä Potilasneuvoston 

olemassaolosta vai siitä, miten voi toimia potilasneuvoston kautta kokiessaan esim. 

mielestään väärinkohtelua hoitotapahtumassa. 

 

 
Kaavio 34. Olen tietoinen Potilasneuvoston toiminnasta edunvalvonnan toteuttajana. 

Ehkä havainnollisimmin voidaan tarkastella sitä, miten moni niistä, joilla oli tietoa valitus-

mahdollisuuksista, olisivat kykeneviä mahdollisesti kanavoimaan sen Potilasneuvoston 

kautta. Tämän selventämiseen on käytetty tilastollista menetelmää nimeltä korrespon-

denssianalyysi15, jonka pohjalta seuraava ns. tähtitaivaskuvio (kaavio 35) antaa arvion sii-

tä, miltä näiden kahden muuttujan (”tieto valitusmahdollisuuksista” ja ”tieto Potilasneuvos-

tosta”) suhtautuvat toisiinsa. 

                                                             
15 Yksinkertaistettuna korrenpondenssianalyysin algoritmi perustuu havaittujen ja odotettujen frekvenssien 
erotukselle. Tästä syntynyttä kuviota tulkitaan niin, että lähekkäin olevat kategoriat ovat jakaumaltaan eniten 
samanlaisia. Tämä pätee myös kääntäen: kaukaisimmat kategoriat ovat eniten erilaisia keskenään. 
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Tämän pohjalta (kaavio 35) voidaan sanoa toteutuvan se vanha sananlasku, jonka mu-

kaan sillä, jolla on, annetaan lisää. Näemme, että niillä, joilla oli parhaiten tietoa valitus-

mahdollisuuksista, olivat myös tietoisimpia Potilasneuvostosta. Tämä pätee myös toisin 

päin: ne, joilla ei ollut tietoa valitusmahdollisuuksista, niiden tietämys myös Potilasneuvos-

tosta oli mitätön. Tämän lisäksi ne, joilla olivat osittain tai täysin tietämättömiä Potilasneu-

vostosta, niiden tietämys Potilasneuvostostakin oli saman suuntainen. 

 

Näiden kahden muuttujan välisestä riippuvuudesta voidaan todeta, että kyselyyn vastan-

neiden kesken näillä kahdella muuttujalla on havaittavaa riippuvuutta keskenään, mutta 

tämä ei päde kuitenkaan suhteessa perusjoukkoon eli kaikkiin Mielekäs ry:n jäseniin. 

 

 
Kaavio 35. Miten tieto yleisistä valitusmahdollisuuksista suhtautuu vastaajan tietämykseen 
Potilasneuvostosta 
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3.11 Mielenterveysyhdistyksen merkitys ja rooli kuntoutumisen edistäjänä 

Itäinen tiimi ry:n toiminta-alueella Pohjois-Karjalassa ja sen reuna-alueilla on jäsenenä 19 

mielenterveysyhdistystä ja kaksi kannatusyhteisöä (Itäinen tiimi ry 2009). Toimivia, täysin 

omia yhdistyksiä puuttuu joistain kunnista, kuten Liperistä, Polvijärveltä16, Tohmajärveltä17. 

Seuraavaksi tarkastellaan väitettä, että mielenterveyskuntoutujien saama vertaistuki toteu-

tuu yhteisössä eli mielenterveysyhdistyksissä. Lähtiessämme tarkastelemaan tätä kysy-

mystä eräänlaisena työhypoteesina meillä on väittämä, jonka mukaan vertaistuki on eräs 

niistä tärkeimmistä elementeistä, joka auttaa kuntoutumisessa. Tuki on myös yksi ehkä 

merkittävin mielenterveysyhdistyksessä vaikuttava voima, vaikkei suinkaan ainoa. Onko 

yhdistyksellä tällaista merkitystä vastaajien mielestä? 

Kysymykseen siitä, onko mielenterveysyhdistys tarpeellinen kunnassa, saadaan seuraa-

vanlainen jakauma, joka on esitetty kuviossa 36. Valtaosa vastaajista, 82 %, oli ehdotto-

masti sitä mieltä, että mielenterveysyhdistys on tarpeellinen kunnassa. 7 % vastaajista oli 

kuitenkin sekä osittain samaa mieltä että osittain eri mieltä väittämän kanssa. Täysin tar-

peettomaksi yhdistystä ei kokenut yksikään. Myös tietämättömien osuus jäi varsin pieneksi 

(4 %). 

 

                                                             
16 Polvijärvellä ja Liperissä on ryhmätoimintaa Outokummun mielenterveysyhdistys Välke ry:llä. 

17 Tohmajärvellä on rekisteröity yhdistys, mutta sillä ei ole aktiivista toimintaa. 
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Kuvio 36. Mielestäni mielenterveysyhdistys on tarpeellinen paikkakunnalla. 

Seuraavaksi tarkastellaan lähemmin mielenterveysyhdistyksen toimintaa. Tällöin kysyttiin, 

kokevatko vastaajat toimimisen yhdistyksessä tärkeäksi silmällä pitäen omaa kuntoutumis-

taan (kaavio 37). Verrattuna edelliseen kysymykseen täysin myönteisten vastausten mää-

rä laski jonkin verran. Nyt 64 % oli täysin samaa mieltä sen väittämän kanssa, että yhdis-

tyksessä toimiminen on merkityksellistä kuntoutumisen kannalta. Vain 4 % oli osittain sa-

maa mieltä. Osittain eri mieltä olevien osuudeksi muodostui 8 % ja täysin eri mieltä asiasta 

oli vain 4 %. Tällä kertaa huomio kiinnittyi varsin suureen tietämättömien osuuteen; heitä 

oli peräti joka viides vastaajista. 
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Kaavio 37. Koen yhdistyksessä toimimisen tärkeäksi kuntoutumisen kannalta. 
 
Viimeisenä kysymyksenä esitettiin, saako mielenterveysyhdistyksessä toimiva kuntoutuja 

vertaistukea toimiessaan yhdistyksessä. Tasan puolet vastaajista oli ehdottomasti sitä 

mieltä, että he olivat saaneet kokea vertaistukea toimiessaan yhdistyksessä. Tämän lisäksi 

vielä vajaa viidennes (19 %) oli väittämän kanssa osittain samaa mieltä. Osittain eri mieltä 

oli 4 % vastaajista ja täysin eri mieltä 8 %. Näin ollen vähintäänkin osittain eri mieltä vas-

taajista oli 12 %. Myös tällä kertaa epävarmojen osuus kasvoi; heitä oli nyt 19 %. Tämä on 

esitettynä graafisesti kaaviossa 38. 
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Kaavio 38. Saan vertaistukea toimiessani yhdistyksessä. 
 
Taulukossa 19 tarkastellaan sitä, miten mielenterveysyhditys nähtiin tarpeelliseksi 

paikkakunnalla kuntoutumisen näkökulmasta. Vastauksissa oli nähtävissä pitkälti 

ehdottomuutta. Kaikki ne, jotka olivat täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että yhdistys on 

tärkeä kuntoutumiselle, näkivät, että yhdistys on ehdottoman tarpeellinen paikkakunnalla. 

Toisaalta kaikki ne, jotka olivat osittain eri mieltä yhdistyksen kuntouttavasta 

vaikutuksesta, olivat sitä mieltä, että yhdistys on osittain tarpeeton paikkakunnalla. 

Huomioitavaa on, että kuitenkin kaikki ne, jotka olivat täysin eri mieltä yhdistyksen 

kuntouttavasta vaikutuksesta, näkivät vielä yhdistyksen osittain tarpeelliseksi 

paikkakunnallaan. Kuten havaitaan, nämä kaksi tekijää ovat vahvasti riippuvaisia 

toisistaan sekä tarkasteltavan populaation kohdalla kuin suhteessa perusjoukkoonkin. 
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Taulukko 19. Ristiintaulukointi. Mielenterveysyhdistys on tarpeellinen paikkakunnalla 
kuntoutumisen näkökulmasta. 

Rivimuuttuja: Mielenterveysyhdistys tarpeen kunnassa       
Sarakemuuttuja: Yhdistys on tärkeä kuntoutumiselle 

   
  

% 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Osittain 
samaa 
mieltä 

osittain 
eri 

mieltä 

täysin 
eri miel-

tä 
en osaa 
vastata Yht. 

Täysin samaa mieltä 100 100 0 0 80 84 
Osittain samaa mieltä 0 0 0 100 20 8 
osittain eri mieltä 0 0 100 0 0 8 
täysin eri mieltä 0 0 0 0 0 0 
en osaa vastata 0 0 0 0 0 0 
Yht. 100 100 100 100 100 100 
Kontingenssikerroin = 0,781 

     
  

Khiin neliö = 39,05   Vap. ast. = 8 
    

  
P-arvo = 0   Tilastollisesti erittäin merkitsevä         
 
Edellisten pohjalta mielenkiintoa herätti se seikka, että vaikka suurin osa näki yhdistyksen 

tarpeelliseksi paikkakunnalla, niin huomattavasti vähemmän oli niitä, jotka kokivat sen 

merkitykselliseksi kuntoutumisen ja vertaistuen kannalta. Tämän pohjalta on hyvä 

tarkastella, onko yhdistyksen olemassaolo jonkinlainen vastavoima tyytymättömyydelle 

mahdollisesti huonoksi koetulle hoidolle. Yllättävää kyllä, näin ei näyttäisi kuitenkaan 

olevan. Juuan mielenterveysyhdistyksen vastaajien kohdalla on havittavissa se, että kaikki 

osittain tyytyväiset näkivät yhdistyksen ehdottoman tarpeelliseksi. Vertailutietona 

mainittakoon, että 82 % täysin hoitoonsa tyytyväisistä näki yhdistyksen ehdottoman 

tärkeänä paikkakunnallaan. Kun katsotaan osittain hoitoonsa tyytymättömiä, niin nähdään 

vain puolet heistä olevan ehdottomasti yhdistyksen kannalla; täysin tyytymättömät loistivat 

tässä tyystin poissaolollaan.  
 

Yhdistystä voidaan tarkastella myös siinä valossa, miten tarpeellisena se koetaan, jos 

sieltä saadaan vertaistukea (taulukko 20). Kaikki, jotka olivat saaneet kokea täysin 

vertaistukea yhdistyksessä, olivat sitä mieltä, että yhdistys on ehdottoman tärkeä 

kuntoutumiselle. Tämän lisäksi vielä 60 % niistä, jotka olivat osittain samaa mieltä siitä, 

että olivat saaneet vertaistukea yhdistyksessä toimiessaan, näkivät yhdistyksen erittäin 

tarpeellisena kuntoutumiselle. 20 % näistä osittain vertaistukea saaneista näki, että 

yhdistys on vielä osittain tarpeellinen kuntoutumiselle. 
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Kaikki ne, jotka olivat osittain eri mieltä saamastaan vertaistuesta, näkivät, että yhdistys on 

osittain tarpeeton kuntoutumisen kannalta. Tämän lisäksi puolet täysin vertaistukea 

kokemattomista näki, että yhdistys on osittain tarpeeton tai sitten täysin tarpeeton 

kuntoutumisen kannalta. 

Kaiken kaikkiaan on havaittavissa, että näillä kahdella tekijällä on vahva riippuvuus 

keskenään. Oletettaessa nämä ilmiöt riippuvaisiksi toisistaan, ei tehtäisi ollenkaan 

tilastollista virhepäätelmää (p-arvo 0). Tätä vahvistaa vielä vahvasta korrelaatiokertoimesta 

(0,896) johdettu korrelaatiomatriisi, josta käy selville, että 80,25 % tapauksista selittyy sillä, 

että ne nämä kaksi muuttujaa ovat riippuvaisia toisistaan. Tämä on havaittavissa 

taulukosta 20. 

Taulukko 20. Ristiintaulukointi. Yhdistys on tarpeellinen kuntoutumiselle siinä mielessä, 
että yhdistyksestä saa vertaistukea. 

Rivimuuttuja: Yhdistys on tärkeä kuntoutumiselle         
Sarakemuuttuja: Vertaistukea yhdistyksestä 

   
  

% 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Osittain 
samaa 
mieltä 

osittain 
eri mieltä 

täysin eri 
mieltä 

en osaa 
vastata Yht. 

Täysin samaa mieltä 100 60 0 0 0 63 
Osittain samaa mieltä 0 20 0 0 0 4 
osittain eri mieltä 0 0 100 50 0 8 
täysin eri mieltä 0 0 0 50 0 4 
en osaa vastata 0 20 0 0 100 21 
Yht. 100 100 100 100 100 100 
Khiin neliö = 53,04   Vap. ast. = 16 

    
  

P-arvo = 0   Tilastollisesti erittäin merkitsevä         
 

Avoimista vastauksista löytyi sekä Itäisen tiimin että mahdollisesti myös yksittäisen mielen-

terveysyhdistyksen toiminnan kehitysideoita. Toivottiin, että ”rahat työhön tulisi saada val-

tioilta ja kunnalta eikä Ray:ltä erilaisten projektien kautta. Työ [on] erittäin tärkeää ja huo-

mattavasti edullisempaa kuin laitoshoito.” 
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4. Yhteenveto 
 

Tässä viimeisessä kappaleessa on tarkoitus koota yhteen tutkimuksessa esille tulleita asi-

oita Mielenterveyspalveluiden saatavuus ja laatu –tutkimuksesta Juuan Mielekäs ry:n osal-

ta. Kaikkea edellä jo esitettyä ei lähdetä siis kertaamaan, vaan esille nostetaan tiettyjä 

teemoja. Jonkin verran tähän yhteenvetoon kuuluvia ajatuksia on esitetty jo varsinaisten 

analyysien yhteydessä. Lisäksi halutaan nostaa esille aineistosta nousevia kysymyksiä, 

joista osalle pyritään etsimään vastauksia itse aineistosta ja osa jätetään ikään kuin virike-

aineistoksi omaehtoista pohdintaa varten. 

 

Myös Juuan yhdistyksessä on näkyvissä sekä yhteiskunnassa että myös mielenterveys-

yhdistyksissä oleva ilmiö, väestön ikääntyminen. Suurin ryhmä oli selvästi 59 – 63 –vuotta 

olevat  ja tähän ryhmään kuuluivat myös suurimmat frekvenssit sukupuolen mukaan jaotel-

tuina. Samoin tällä hetkellä suurin summajakauma keskittyy ikävuosiin 58 - 62. 

Vastaajat olivat melko pitkälle yllättävän tyytyväisiä kuntaansa asuinpaikkana ja luottivat 

myös kuntansa mielenterveyspalveluihin. Tosin tässä jälkimmäisessä esiintyi jo hieman 

enemmän kielteisiä äänenpainoja. Palveluiden kautta saadaan melko hyvin tietoa ja neu-

vontaa, mutta tukea ja apua saadaan vieläkin paremmin. Vastaajille erittäin tärkeitä omaan 

kuntaan liittyviä asioita olivat se, että he voivat luottaa mielenterveyspalveluiden laatuun ja 

palveluista saa tietoa ja neuvontaa. Sen sijaan palveluista saatava tuki ja apu ei taas mi-

tenkään vahvasti arvottanut hyvää kuntalaisuutta. Sen sijaan luottamukseen mielenterve-

yspalveluiden laatuun ei löytynyt selvää riippuvuutta suhteessa sieltä saatavaan apuun ja 

tukeen tai toisaalta sieltä saatavaan tietoon tai neuvontaan, vaikka jälkimmäinen painoikin 

hieman enemmän vastaajien vaakakupissa. 

Tarjolla olevista mielenterveyspalveista oltiin jo kohtuullisen hyvin tietoisia, vaikka tällä sa-

ralla on vielä kehittämisen tarvetta. Melko pitkälle samansuuntainen edellisen tekijän 

kanssa oli vastaajien kyky hakeutua palveluiden pariin. Tästä voi vetää osittain itsestään 

selvänkin johtopäätöksen, että tieto auttaa hakeutumaan palveluiden pariin. Toisaalta taas 

saadut tietoresurssit on ilmeisesti käytetty tehokkaasti hyväksi. Kaiken kaikkiaan vastaajat 

kokivat tulleensa melko hyvin palvelunkäyttäjinä huomioiduksi mielenterveysongelmasta 

huolimatta, vaikka vastausten mukaan ongelmista kärsivää kohtaan suhtaudutaan osittain 

kielteisesti. 
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Kun lähdetään tarkastelemaan hoitoa kokonaisena palvelupakettina, joka koostuu eri teki-

jöistä, havaitaan, että Mielekkään vastaajien mielestä tässä oli toteutunut parhaiten hyvä 

palvelu, kunnioittava kohtelu sekä mahdollisuus vaihtoehtoihin ja valinnanvapauteen. Eh-

dottomasti heikoiten oli toteutunut muissakin tutkimuksissa havaittu oikeus itsemäärää-

misoikeuteen. Kaiken kaikkiaan hivenen yli puolet vastaajista oli hoitoon täysin tyytyväisiä 

ja vajaa kolme neljäsosaa ainakin osittain tyytyväisiä. Vahvaa riippuvuutta suhteessa hoi-

totyytyväisyyteen oli sellaisilla tekijöillä, kuten hyvä palvelu ja kunnioittava kohtelu. Samat 

tekijä näyttäisivät painavan myös suhteessa koko yhdistyksen jäsenistön kohdalla, kun 

tähän lisätään vielä oikeus vaihtoehtoihin ja valinnanvapauteen. 

Hoidon suunnitelmallisuudessa ensimmäinen huomio keskittyy hoidon perusasiakirjaan, 

joka on kirjallinen hoitosuunnitelma. Tämän suhteen on hyvinkin kirjavaa käytäntöä, jossa 

kaikki vaihtoehdot olivat edustettuina. Pääsääntöisesti voisi sanoa, että ollaan jo siirtymäs-

sä tämän hyvän käytännön suuntaan; jonkinlaista suunnitelmallisuutta on, mutta kirjavaa. 

Lisäksi usea oli täysin tietämätön koko hoitosuunnitelman olemassaolosta. Vastaajat oli 

otettu kohtuullisen hyvin mukaan oman hoitonsa suunnitteluun, vaikka kehittämistä löytyy-

kin tässä vielä melko paljon. Näin ollen hoitosuunnitelman puuttuminen ei välttämättä sulje 

pois potilasta hoidon suunnittelusta täysin. Sen sijaan hoidon suunnitelmallisuudessa erit-

täin hyvin toteutunut puoli on vastaajien tieto hoidosta vastaavasta henkilöstä, johon voi 

tarvittaessa ottaa yhteyttä. Suhteessa hoitotyytyväisyyteen hoidon suunnitelmallisuudella 

ei ollut havaittavissa erittäin vahvaa riippuvuutta, mutta niillä oli kuitenkin tekemistä tois-

tensa kanssa. Kaiken eniten riippuvuutta esiintyi suhteessa tietoon hoidosta vastaavasta 

henkilöstä. Tämän voisi ehkä merkitä sitä, että vastaajille on tärkeää asioiden hoituminen 

konkreettisella tasolla ja korostavan asiakasrajapintatoimijoiden palvelun merkityksellisyyt-

tä. 

Vastausten perusteella on nähtävissä, että Juuan alueella kuntoutus toteutetaan jo hyvin 

pitkälti avohoitona. Myös toivoa ja luottamusta kuntoutumiseen pidettiin yllä kohtuullisen 

hyvin, vaikka siinä on vielä kehittämisen varaa, sillä neljännes oli ainakin osittain eri mieltä. 

Hoitotyytyväisyyteen tällä oli jo vahvaa yhteyttä vastaajien keskuudessa. Omaisten mu-

kanaolo hoidon suunnittelussa on kehittynyt osanottavampaan suuntaan, vaikka käytäntö 

näyttäisi tässä olevan vielä melko kirjavaa. Myös valitustyö tämän suhteen on tarpeellista, 

koska epätietoisia oli melko paljon. Sen sijaan omaisten mukana olo kuntoutumisen suun-

nittelussa oli jo hieman vähäisempää. Välttämättä tätä ilmiötä ei pidä nähdä pelkästään 
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kielteisenä, sillä se voi kertoa myös kuntoutumisen olevan intiimimpää elämänaluetta, jos-

sa sairastunut on ottamassa vastuuta tulevaisuudestaan. Suurimmat muutokset tapahtui-

vat siirryttäessä omaisten osuuksissa hoidon suunnittelusta kuntoutumisen suunnitteluun 

akselilla ’osittain samaa mieltä’ ja ’osittain eri mieltä’. Vastaajat kokivat erittäin merkityksel-

lisenä hoitotyytyväisyyden kannalta sen, että hoito toteutetaan omalla paikkakunnalla, lä-

hellä elinympäristöä ja tärkeitä ihmisiä. Tässä asiassa on jo pitkälti vastaajien mielestä 

menty hyvään suuntaan. Kuitenkin osittain tai kokonaan eri mieltä olevien osuudet olivat 

melko suuria. 

Myös sairaalahoitoon pääsy tarvittaessa nähtiin melko hyvänä, sillä jopa puolet vastaajista 

oli ehdottomasti tätä mieltä. Yllättävää on, että kun otetaan vastaajista mukaan vain ne, 

joilla oli sairaalahoitokokemusta ainakin yhden kerran, niin tulos ei muuttunut paljoakaan. 

Osittain samaa mieltä olevien äänet päätyivät suurimmalta osalta täysin samaa mieltä ole-

vien joukkoon. Vastaajien elämäntilanne on huomioitu sairaalaan tultaessa jo melko hyvin 

ja samoin saadaan hyvin tukea sairaalasta arjessa selviytymiseen. Vastaajien mielestä 

avohoidon puolelta on tultu vastaan hivenen huonommin. Suhteellisesti eniten kasvoivat 

osittain eri mieltä olevien äänet täysin samaa mieltä olevien kustannuksella siirryttäessä 

tarkastelemaan tuen saamista arkielämään 

Hoitotakuu näyttäisi toimivan vastaajien mielestä kohtalaisen hyvin verrattuna näkemyk-

siin, joita hoitotakuusta on esitetty. Esimerkiksi lain määräämien aikojen suhteen jopa 60 

% vastaajista oli ainakin osittain samaa mieltä niiden kohtuullisuudesta, vaikka näyttäisi 

olevan vielä matkaa jäljellä lain määräämään ihanteeseen pääsemiseksi. Hoitotakuuseen 

liittyvien asioiden suhteen yhdistyksessä lienee tarvetta selventää asioita jäsenistölle, jos 

katsotaan tämän osion tietämättömien osuutta, mikä oli varsin suuri. Erikoislääkärin ja 

psykiatrin vastaanotolle pääsyn suhteen ei ollut löydettävissä kovinkaan paljon eroa. 
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Hoitoon liittyvissä omien asioiden hoidossa Juuan Mielekkään jäsenistö on valveutunutta 

ja kehitys on menossa eteenpäin. Tässäkin on vielä tehtävää runsaasti. Tieto omista mah-

dollisuuksista saada korjausta hoidossa tapahtuneisiin virheisiin ja tieto Potilasneuvoston 

toiminnasta kulkivat pitkälti käsi kädessä. 

Mielenkiintoisin osio yksittäisen mielenterveysyhdistyksen kannalta on tietenkin se, miten 

vastaajat näkivät yhdistyksen merkityksen oman elämänsä kannalta. Itse yhdistys nähtiin 

erittäin merkitykselliseksi paikkakunnalla. Myös yllättävän myönteisesti nähtiin yhdistys 

kuntoutumisen kannalta. Sen sijaan vertaistukea yhdistyksessä saatiin vähän heikommin. 

Erittäin vahvasti nähtiin mielenterveysyhdistyksen rooli kuntoutumisen kannalta. Vertaistu-

ki oli hyvin vahva kuntoutumiseen vaikuttava tekijä vastaajien mielestä. 
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Liite 2 Tilastollisen tutkimuksen eteneminen 
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Liite 4 Uusintakyselyn saatekirje 
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