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MIELENTERVEYSPALVELUIDEN SAATAVUUS JA LAATU KI-
TEEN PILKE 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 

yhdistyksen toiminnasta vastaavalle jäsenrekisterin pitäjälle lähetettäväksi edelleen kaikille 

yhdistyksen jäsenille. Lomakkeet numeroitiin juoksevasti, että olisi mahdollista kontrolloida 

sitä, keille vastaajille pitäisi lähettää uusintakysely. Tästä käytännöstä kuitenkin luovuttiin 

ensimmäisen tutkimuksen jälkeen käytännöllisten vaikeuksien vuoksi. Uusintakysely lähe-

tettiin yhdistykselle ja niihin pyydettiin vastaavan vain niiden, jotka eivät olleet vastanneet 

ensimmäisellä kerralla. Itse vastaajien identiteetti jäi tietoon vain jäsenrekisterin pitäjälle 

eikä tutkijaorganisaatiolla ole vastaajista mitään tietoja, joilla heidät voitaisiin tunnistaa tai 

yksilöidä aihealueen henkilökohtaisuuden ja arkaluontoisuuden takia. Tarkempi kuvaus 

tästä prosessista löytyy luvusta 3.1. 
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Lopullisen havaintoaineiston analysoi it-tradenomi Tero Paasu. Hänellä oli tarvittaessa 

tukenaan Itäinen tiimi ry:n sihteeri Veli Hyttinen. Itse analysoinnissa käytettiin Microsoft 

Excel 2007:n makroja hyväksikäyttävää Tixel 8 –nimistä tilasto-ohjelmistoa ja raportoinnis-

sa Microsoft Word 2007:a sekä tilatoraportin pdf-muotoon muuttamisessa DoPDF v.6 –

kovertointiohjelmaa. Tuotoksena syntynyt raportti luovutettiin Anne Ilmakari-Hämäläiselle 

ja hänen kauttaan yhdistyksen puheenjohtajalle sekä hallitukselle. Samoin raportista lähe-

tettiin yksi paperimuotoinen kappale tutkittavalle yhdistykselle sekä Verkkari-projektin ra-

hoittajalle Raha-automaattiyhdistykselle. Yksittäiset raportit kootaan projektin päätyttyä 

loppuraportiksi, josta on nähtävissä koko alueen yhdistysten tilanne. 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 Tutkimuksen tulokset 
 

3.1 Taustamuuttujat 

Tämän raportin sisältö koskettaa siis Kiteen Pilke ry:n jäsenistön kyselylomakkeen kautta 

kertomaa tilannetta mielenterveyspalveluiden laadusta ja saatavuudesta, hoitotakuun on-

nistumisesta sekä mielenterveysyhdistysten merkityksestä kuntoutumisen kannalta. 

 

Kohdeperusjoukkona toimi Pilke ry:n jäsenistö ja otantakehyksenä jäsenrekisterin pitäjän 

hallinnoima tieto yhdistyksen jäsenmäärästä. Heille näin ollen lähetettiin kysely (23 kappa-

letta). Kehikkoperusjoukon muodostivat kyselylomakkeen palauttaneet jäsenet, joita kai-

ken kaikkiaan oli 17 kappaletta. Ensimmäisellä lomakkeen lähetyskerralla saatiin vastauk-

sia 10 kappaletta ja uusintakyselykerralla lomakkeita tuli lisää seitsemän kappaletta. Vas-

tausprosentiksi muodostui näin 73,9 %, joka on erittäin hyvä määrä tämän tutkimuksen 

kannalta ja toisaalta myös ennalta asetetun tavoitteen kannalta, mikä oli vähintään 65 % 

tutkittavan yhdistyksen kokonaisjäsenmäärästä. Tutkimuksen alipeittoa muodostui pääasi-
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assa vain yksittäisistä vastaamattomista kysymyksistä ja ylipeittoa puolestaan niistä avoi-

mista vastauksista, joihin ei pyydetty vastausta. Nämä olivat kuitenkin kokonaisnäkemyk-

sen rikastuttajina omalta osaltaan merkittäviä.  

 

Kaikki kyselyyn vastanneet kuuluivat Pilke ry:hyn. Vastaajien sukupuoli jakaantui erittäin 

tasaisesti, sillä 17 lomakkeen palauttaneesta tilastoyksiköstä puolet oli naisia ja puolet 

miehiä. Vastaajien ikä muodostui lähinnä niin, että nuorin vastaaja oli 29-vuotias ja vanhin 

61 vuotta. Vastaajien ikä aritmeettiseksi keskiarvoksi muodostui 50,88 vuotta. Tyypillisin 

ikä eli moodi3 oli 50 vuotta, ja mediaani oli puolestaan 52 vuotta4. Keskiarvon keskipoik-

keama oli 10 sekä keskihajonta 8,66. Vastaajien iän luokittelun jälkeen saadaan heistä 

seuraava sektoridiagrammin muotoon laadittu jakauma. 

 

 

Kuvio 1. Vastaajien ikäjakauma ikäryhmittäin. 
 

                                                             
3 Tyyppiarvo eli moodi on arvo, jota esiintyy useimmiten (esim. Karjalainen 2004, s. 76). 

4 Mediaanilla tarkoitetaan suuruusjärjestykseen järjestettyjen muuttujien keskimmäistä arvoa, jos arvoja on pariton 
määrä. Sen sijaan, jos muuttujia on parillinen määrä, moodina pidetään kahden keskimmäisen arvon aritmeettista 
keskiarvoa (esim. Karjalainen 2004, s. 73). 
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Suurin suhteellinen osuus vastaajista kuului ikäryhmään 49 – 54 vuotta sekä 55 – 58 vuot-

ta: kumpikin ryhmä edusti neljännestä kaikista vastaajista. Seuraavaksi suurimmat ryhmät 

olivat toisaalta 44 – 48 vuotta ja 59 – 63 vuotta: kumpikin edellä mainittu ryhmä edusti puo-

lestaan 19 % osuutta. Sen sijaan jakauman ääripäät eli alle 20-vuotiaat ja yli 63-vuotiaat 

loistivat poissaolollaan. Samoin oli laita 30 – 37 vuotta vanhojen kohdalla. Heikosti olivat 

edustettuina myös tilastoyksiköt, jotka sijoittuivat ikäryhmään 20 – 29 vuotta ja 38 – 43 

vuotta: heitä kumpiakin oli 6 % kaikista vastaajista, joka lukumääräisesti merkitsee yhtä 

vastaajaa. 

 
Kun vastaavaa jakaumaa tarkastellaan summakäyrän avulla, havaitaan, että ensimmäisen 

kvartiilin ( ensimmäisen 25 %) vastaajista muodostavat 45 vuotta nuoremmat vastaajat. 

Samasta kuviosta näemme myös, että suurin kasvu vastaajien iässä osuu käytännössä yli 

46-vuotiaiden ja alle 52-vuotiaiden välille. Tällöin prosentuaalinen muutos on 25 %. Ikä-

skaalan loppupäätä tarkasteltaessa puolestaan näemme, että 31 % vastaajista on van-

hempia kuin 56-vuotiaita. 

 
 

 
 
Kuvio 2. Vastaajien ikäjakauma summakäyränä 
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Kun tarkastellaan vastaajien ikää suhteessa sukupuoleen, saadaan tuloksena seuraava 
taulukko.  
 
Taulukko 1. Kyselyyn vastaajat iän ja sukupuolen mukaan jaoteltuna. 
 

% miehet naiset Yht. 

alle 20-v 0,00 0,00 0,00 

20 - 29 -v 0,00 12,50 6,25 

30 - 37 -v 0,00 0,00 0,00 

38 - 43 -v 12,50 0,00 6,25 

44 - 48 -v 12,50 25,00 18,75 

49 - 54 -v 25,00 25,00 25,00 

55 - 58 -v 37,50 12,50 25,00 

59 - 63 v 12,50 25,00 18,75 

yli 63- 0,00 0,00 0,00 

Yht. 100,00 100,00 100,00 

Määrä 8,00 8,00 16,00 

 
 
Taulukosta on nähtävissä, että suurin ryhmä oli miehet, jotka olivat iältään 55 – 58 vuotta 

vanhoja. Tämä ryhmä edusti 37,5 % kaikista miehistä. Pienimmän näkyvän prosenttiosuu-

den muodostivat 38 – 48 –vuotiaisiin  ja 59 – 63 –vuotiaisiin kuuluvat miehet sekä toisaalta 

alle 30-vuotiaisiin ja 55 – 58 –vuotiaisiin naisiin kuuluvat henkilöt. Näiden edellisten taus-

tamuuttujien lisäksi kyselystä saatiin selville, että noin 23,53 % vastaajista ei ollut koke-

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

vastaaja kokee elämänsä omassa kunnassaan ja tähän liittyen myös kunnan tarjoamat 

palvelut, joihin kuuluvat erillisinä kohtinaan myös mielenterveyspalvelut. Tästä kysymyk-

sestä alkaen käytettiin mitta-asteikkona kyselyn loppuun asti Likertin asenneasteikkoa5 

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

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

 

Ensimmäisenä kysymyksenä esitettiin, onko kunnassa hyvä ja turvallista elää. Täysin sa-

maa mieltä oli 44 % vastaajista ja vielä puolet vastaajista osittain samaa mieltä. Laajem-

paa jakaumaa tähän kysymykseen ei saatu. Tämän lisäksi 6 % vastaajista ei osannut vas-

tata tähän kysymykseen. Tulokset näkyvät kuviossa 2. 

 

 
Kuvio 2. Kunnassa on hyvä ja turvallista elää. 

 

                                                             
5 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). 



10 

 

Seuraava kysymys kosketteli asuinkunnan mielenterveyspalveluiden laatua ja vastaajien 

luottamusta niihin. Puolet vastaajista oli täysin samaa mieltä esitetyn väitteen kanssa (ku-

vio 3). Melkein samaa mieltä oli vielä neljännes vastaajista. Osittain eri mieltä oli vajaa vii-

dennes (19 %) vastaajista ja täysin eri mieltä vain 6 %. Ihmisillä oli selkeä mielipide asias-

ta, koska yhtään tyhjää vastausta tähän kysymykseen ei tullut. 

 
Kuvio 3. Luotan kuntani mielenterveyspalveluiden laatuun. 

 

3.3 Kuntalaista autetaan peruspalveluissa 
 

Seuraavaksi tarkastellaan sitä, ovatko vastaajat saaneet mielestään tarpeeksi tietoa ja 

neuvontaa käyttäessään palveluja. Täysin yhteneväisiä esitetyn mielipiteen kanssa oli joka 

viides vastajista ja vielä osittainkin samaa mieltä puolet. Täysin eri mieltä ei ollut kukaan, 

mutta osittain eri mieltä olevien osuus kasvoi nyt vajaaseen kolmannekseen (31 %). Tämä 

selviää graafisessa muodossa kuviosta 4. 

Avoimissa vastauksissa näkyy myös kunnan palvelujen varjopuolia. Erään vastaajan mu-

kaan ”Mikään ei pelaa terveydenhuollossa. Terveydenhuolto romahti täydellisesti köyhiltä 

ja vähävaraisilta.” Vaikka ”mikään ei pelaa, olen pohjimmiltani tyytyväinen ja onnellinen 

elämääni ja elän onnellista elämää mieheni kanssa.” 
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Kuvio 4. Saan tarpeeksi tietoa ja neuvontaa. 

Tämän osion toisella kysymyksellä haluttiin tietää, onko palveluiden kautta saatu tuki ja 

apu ollut sopivaa henkilön elämäntilanteen kannalta. 37 % mielestä tämä piti täysin paik-

kansa ja vielä vajaan kolmanneksen mielestä osittain. Tämän kysymyksen osalta alkoi jo 

esiintyä soraääniä, sillä vähintäänkin osittain eri mieltä olevien osuus kasvoi yhteenlasket-

tuna 32 % asti, kuten kuviosta 5 on nähtävissä. 

 
Kuvio 5. Saan elämäntilanteeni kannalta sopivaa tukea ja apua. 
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Seuraavassa tarkastellaan, miten luottamus oman kunnan mielenterveyspalveluihin vaikut-

taa siihen, onko kunnassa hyvä elää. 75 % niistä, jotka luottivat ehdottomasti kunnan mie-

lenterveyspalveluihin ja vielä 25 % niistä, jotka osittain luottivat palveluihin, olivat sitä miel-

tä, että kunnassa on ehdottomasti hyvä elää. Vielä 25 % osuus niistä, jotka täysin luottivat 

kunnan mielenterveyspalveluihin, olivat osittain samaa mieltä siitä, että heidän kuntansa 

on hyvä paikka elää. Tämän lisäksi puolet niistä, jotka olivat osittain samaa mieltä siitä, 

että luottivat palveluihin, näkivät kunnan vielä osittain hyväksi paikaksi elää. Toisaalta on 

huomattava, että kaikki ne, jotka olivat osittain tai täysin eri mieltä luottamuksestaan kun-

tansa palveluihin, ilmoittivat olevansa osittain samaa mieltä siitä, että kunnassa on hyvä 

elää.  

 

Tämän ja myöhempien ristiintaulukointien pohjalta saadaan kontingessikertoimen6 ohella 

myös p-arvo7 ja vapausasteet8, joiden avulla voidaan tarkastella, onko käsitellyillä kahdella 

muuttujalla riippuvuutta keskenään. Kontingenssikertoimen perusteella (0,617) vaikuttaisi, 

että näillä kahdella muuttujalla olisi alkavaa vahvaa riippuvuutta keskenään. Kuitenkin p-

arvo osoittaa suhteessa koko perusjoukkoon sen, että riippuvuuden esiintyessä virhepää-

telmän todennäköisyys olisi jopa n. 13,08 %. Suhteutettuna 5 % merkitsevyystasoon va-

pausasteiden ollessa 6 toki x² -jakauman kriittinen raja alittuu, joten tässä yhteydessä näil-

lä kahdella muuttujalla (kunnassa on hyvä elää ja luotan kuntani mielenterveyspalveluihin) 

ei ole merkitsevää riippuvuutta keskenään. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 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) 

7 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) 

8 Otoksesta laskettua testisuureen määrää verrataan vastaavaan todennäköiseen jakaumaan. (Valli 2001). 
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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 75 25 0 0      - 44   
Osittain samaa mieltä 25 50 100 100      - 50   
osittain eri mieltä 0 0 0 0      - 0   
täysin eri mieltä 0 0 0 0      - 0   
en osaa vastata 0 25 0 0      - 6   

Yht. 100 100 100 100   100   

N 8 4 3 1 0 16   
          
Kontingenssikerroin = 0,617        
Khiin neliö = 9,86   Vap. ast. = 6        
P-arvo = 0,1308   Tilastollisesti ei-merkitsevä         
 

Miten saatu tuki ja apu vaikutti siihen, koettiinko kunnassa olevan hyvä elää? Puolet niistä, 

jotka saivat mielestään ehdottoman riittävästi tukea ja apua sekä 60 % niistä, jotka saivat 

niitä osittain riittävästi, ilmoittivat, että kunta on hyvä paikka elää. Toisaalta vielä joka kol-

mas vastaaja, joka oli osittain eri mieltä tuen ja avun riittävyydestä, näkivät kunnan olevan 

vielä ehdottoman hyvä paikka elää. Samoin kolmannes niistä, jotka kertoivat saavansa 

ehdottomasti tarpeeksi tukea ja apu, ilmoittivat kunnan olevan osittain hyvä paikka elämi-

selle. Samaa mieltä oli vielä 40 % osittain riittävästi tukea ja apua saaneista. Yllättävää on 

kuitenkin se, että 67 % niistä, jotka olivat osittain eri mieltä tuen ja avun riittävyydestä ja 

kaikki ne, jotka eivät mielestään olleet saaneet tätä, kertoivat mielipiteenään kunnan ole-

van osittain hyvä paikka elää. Myöskään näiden kahden muuttujan välillä ei ollut tilastolli-

sesti merkitsevää riippuvuutta. Kontingenssikertoimeksi tosin saatiin 0,471, joka osoittaa 

niiden välistä riippuvuutta olevan, mutta p-arvo hipoi miltei 60 %. Vapausasteella 6 jäi x² -

jakauman kriittinen raja huomattavan alhaiseksi. 
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Taulukko 3. Ristiintaulukointi. Saan tarpeeksi tukea ja apua suhteessa siihen, onko kun-
nassa 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 50 60 33 0      - 44 
Osittain samaa mieltä 33 40 67 100      - 50 
osittain eri mieltä 0 0 0 0      - 0 
täysin eri mieltä 0 0 0 0      - 0 
en osaa vastata 17 0 0 0      - 6 

Yht. 100 100 100 100   100 

N 6 5 3 2 0 16 
         
Kontingenssikerroin = 0,471       
Khiin neliö = 4,57   Vap. ast. = 6       
P-arvo = 0,5998   Tilastollisesti ei-merkitsevä       
 

Muuttuuko tilanne mitenkään, jos tarkastellaan kuntalaisuutta siitä näkökulmasta, että saa-

ko kunnan palveluista tarpeeksi tietoa ja neuvontaa? Kolmannes niistä, jotka olivat täysin 

samaa mieltä, että he olivat saaneet tarpeeksi tietoa ja puolet niistä, jotka olivat saaneet 

sitä osittain, pitivät kuntaa ehdottomasti hyvänä paikkana elää. 40 % niistä, jotka olivat 

osittain eri mieltä informaation tarpeestaan, näkivät kunnan hyväksi paikaksi. Suurin osa 

eli 67 % niistä, jotka saivat mielestään ehdottoman riittävästi tietoa ja neuvontaa, olivat sitä 

mieltä, että on osittain hyvä paikka elää. Hieman vähäisempi osuus eli 60 % niistä vastaa-

jista, jotka olivat osittain eri mieltä tietojen saatavuudesta, pitivät kuntaa vielä osittain hy-

vänä paikkana elää. Näiden viimeisten kahden ryhmän väliin jäi 38 %, jotka olivat osittain 

samaa mieltä tietojen riittävyydestä ja silti pitivät kuntaa osittain hyvänä paikkana elää. 

Tämän lisäksi tarkastelussa huomattiin, että näillä kahdella tekijällä ei ollut riippuvuutta 

keskenään: kontingenssikertoin oli 0,308 (ns. harmaa alue). Myös muut riippuvuutta osoit-

tavat tekijät tukivat tätä päätelmää. Toisin sanoen löydös ei ollut tilastollisesti merkitsevä 

kahden tekijän riippuvuuden kannalta. 
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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 33 50 40      -      - 44 
Osittain samaa mieltä 67 38 60      -      - 50 
osittain eri mieltä 0 0 0      -      - 0 
täysin eri mieltä 0 0 0      -      - 0 
en osaa vastata 0 13 0      -      - 6 

Yht. 100 100 100     100 

N 3 8 5 0 0 16 
         
Kontingenssikerroin = 0,308       
Khiin neliö = 1,68   Vap. ast. = 4       
P-arvo = 0,7946   Tilastollisesti ei-merkitsevä     
              
 

Seuraavaksi tarkastellaan mielenterveyspalveluiden koostumusta vastaajien mielestä eli 

miten eri mielenterveyspalvelujen ominaisuudet vaikuttavat luottamukseen ko. palveluihin. 

Tällöin tarkastellaan sitä, vaikuttavatko informaation saaminen (tiedot ja neuvot) sekä toi-

saalta elämäntilanteen kannalta sopiva tuki ja apu luottamukseen palveluiden laatuun. 

Ensimmäisenä siis tarkastellaan sitä, miten saatu informaatio vaikuttaa siihen, miten vas-

taajissa on syntynyt luottamusta kunnan mielenterveyspalveluja kohtaan. Kolmannes vas-

taajista, jotka olivat saaneet ehdottoman riittävän paljon tietoa ja neuvontaa, kertoi luotta-

vansa täysin kunnan mielenterveyspalveluihin. Tämän lisäksi 67 % niistä, jotka ilmoittivat 

olevansa sitä mieltä, että he olivat saaneet tarpeeksi informaatiota, olivat osittain sitä miel-

tä, että he luottivat palveluihin. Puolet niistä, jotka olivat osittain saaneet tarvitsemansa 

määrän tietoa mielenterveyspalveluiden kautta, luottivat ehdottomasti palveluihin. Lisäksi 

neljännes osittain tietoja ja neuvoja saaneista ilmoittivat olevansa osittain samaa mieltä 

siitä, että he luottivat palveluihin. Yhteensä 26 % niistä, jotka olivat osittain sitä mieltä, että 

he olivat saaneet tarpeeksi tietoja ja neuvontaa, olivat osittain tai kokonaan eri mieltä siitä, 

että he luottivat mielenterveyspalveluihin (kummankin kahden ryhmän suhteellinen osuus 

oli 13 %). Huomattavaa on, että 60 % niistä, jotka olivat osittain eri mieltä saatavien tieto-

jen riittävyydestä, luottivat vielä täysin palveluihin. 40 % niistä, jotka ilmoittivat olevansa 
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osittain eri mieltä tietojen riittävyydestä, olivat osittain eri mieltä siitä luottamuksestaan 

mielenterveyspalveluihin. Myöskään näillä kahdelle muuttujalle ei löydetty keskinäistä riip-

puvuutta. 

 

Taulukko 5. Ristiintaulukointi. Saan tarpeeksi tietoa ja neuvontaa suhteessa luottamuk-

seen mielenterveyspalveluihin. 

Rivimuuttuja: Luotan kuntani mt-palveluihin       
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 33 50 60      -      - 50 
Osittain samaa mieltä 67 25 0      -      - 25 
osittain eri mieltä 0 13 40      -      - 19 
täysin eri mieltä 0 13 0      -      - 6 
en osaa vastata 0 0 0      -      - 0 
Yht. 100 100 100     100 

N 3 8 5 0 0 16 
         
Kontingenssikerroin = 0,538       
Khiin neliö = 6,53   Vap. ast. = 6       
P-arvo = 0,3662   Tilastollisesti ei-merkitsevä       
 

Toiseksi tarkastellaan sitä, miten elämäntilanteeseen sopeutettu tuki ja apu vaikuttivat luot-

tamukseen kunnan mielenterveyspalveluihin. 83 % niistä, jotka olivat täysin samaa mieltä 

tuen ja avun sopivuudesta, luottivat ehdottomasti mielenterveyspalveluihin ja vain 17 % 

saman ryhmän jäsenistä ilmoitti olevansa osittain samaa mieltä luottamuksestaan palve-

luihin. 40 % osittain elämäntilanteeseensa sopeutettua apua saaneista ilmoitti täysin luot-

tavansa mielenterveyspalveluihin; saman verran samassa ryhmässä oli niitä, jotka ilmoitti-

vat olevansa osittain yhteneväisiä sen mielipiteen kanssa, että he luottivat kunnan mielen-

terveyspalveluihin. Niiden osuudet, jotka kokivat olevansa osittain eri mieltä saatujen pal-

velujen sopeuttamisesta heidän elämäntilanteeseensa, jakaantuivat tasaisesti vastaus-

vaihtoehtojen ”täysin samaa mieltä”, ”osittain samaa mieltä” ja ”osittain eri mieltä” kesken 

suhteessa luottamukseen, joka oli syntynyt palveluista; kukin vaihtoehto sai kolmasosan 

kannatuksen. Luonnollisesti ne, jotka olivat kokeneet, että palveluista saadut tuki ja apu 

eivät olleet liittyneet mitenkään heidän elämäntilanteeseensa, ilmaisivat joko osittaista tai 

täydellistä epäluottamusta palveluita kohtaan. Kannatus näiden viimeksi mainittujen ryh-
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mien kesken jakaantui tasaisesti kahtia (kumpikin 50 %). Kontingenssikertoin oli toki 0,674 

eli alkavaa vahva riippuvuus, mutta muut arvot näivettivät tämän mahdollisuuden eli näis-

säkään ristiintaulukoinneissa ei havaittu merkitsevää tilastollista riippuvuutta. 

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 elämäntilanteeseen nähden   

% 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Osittain 
samaa 
mieltä 

osittain 
eri miel-

tä 

täysin 
eri miel-

tä 
en osaa 
vastata Yht. 

Täysin samaa mieltä 83 40 33 0      - 50 
Osittain samaa mieltä 17 40 33 0      - 25 
osittain eri mieltä 0 20 33 50      - 19 
täysin eri mieltä 0 0 0 50      - 6 
en osaa vastata 0 0 0 0      - 0 

Yht. 100 100 100 100   100 

N 6 5 3 2 0 16 
         
Kontingenssikerroin = 0,674       
Khiin neliö = 13,31   Vap. ast. = 9       
P-arvo = 0,149   Tilastollisesti ei-merkitsevä         
  

3.4 Jokainen pääsee elämäntilanteensa ja ongelmiensa kannalta tarkoituksenmukai-
seen tutkimukseen ja hoitoon 
 

Seuraavaksi tarkastellaan miten mielenterveyspalveluiden potentiaalinen saatavuus koet-

tiin Pilke ry:n jäsenistön parissa. Ensimmäinen mitattava asia oli se, miten vastaajat olivat 

tietoisia mielenterveyspalveluiden laadusta. Tulosten perusteella (kuvio 6) havaitsemme, 

että vajaa kolmannes (31 %) oli tietoinen siitä, mitä mielenterveyspalveluja oli saatavilla ja 

vielä puolet oli vielä osittain samaa mieltä väittämän ”olen tietoinen mielenterveyspalve-

luista” kanssa. Osittain eri mieltä asiasta oli vajaa viidennes (19 %). Toisin sanoen 81 % 

vastaajista oli ainakin jossain määrin tietoinen palveluista. Toisaalta kukaan vastaajista ei 

ollut täysin tietämätön palveluista eikä myöskään kukaan jättänyt vastaamatta tähän ky-

symykseen. 
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Kuvio 6. Vastaajien tietoisuus kunnan tarjoamista mielenterveyspalveluista. 

 

Kun poraudutaan syvemmälle tietämykseen eli siihen, millainen näkemys vastaajilla oli 

siitä, miten palveluiden pariin hakeudutaan, havaitaan seuraavaa (kuvio 7). Nyt 14 % vas-

taajista ei osannut enää kertoa reittiä palveluiden pariin. Kuitenkin valtaosa eli 65 % oli sitä 

mieltä, että he tietävät ehdottomasti, miten saavuttaa mielenterveyspalvelut ja vielä 14 % 

oli osittain samaa mieltä. Osittain eri mieltä väittämän ”tiedän miten mielenterveyspalvelui-

hin hakeudutaan” osuus oli 7 %. Täysin eri mieltä ei ollut yksikään. 
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Kuvio 7. Tiedän miten mielenterveyspalveluiden pariin hakeudutaan. 

 
3.5 Mielenterveyspalveluissa kunnioitetaan ihmisarvoa ja –oikeutta 
 

Palvelujen käyttämiseen liittyy myös se tekijä, miten hakija kokee, että häneen suhtaudu-

taan. Seuraavan kuvion (kuvio 8) valossa näyttää siltä, että tilanne Pilke ry:n jäsenten mie-

lestä näyttää melko hyvältä. Nimittäin 44 % vastaajista oli sitä mieltä, että heihin suhtaudu-

taan samalla tavalla kuin muihinkin palvelun käyttäjiin ja osittain samaa mieltä oli vielä nel-

jännes vastaajista. Saman verran oli tosin myös niitä, jotka kertoivat olevansa osittain eri 

mieltä esitetyn väittämän kanssa. Sen sijaan täysin eri mieltä ei ollut yksikään. En osaa 

sanoa  –vastauksen antoi 6 % vastaajista. 
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Kuvio 8. Olen mielestäni tasavertainen muihin kuntalaisiin verrattuna. 

 

Ihmisarvon ja –oikeuksien toteutumista aletaan tarkastelemaan seuraavaksi niiden raken-

netekijöistä käsin. Tällöin tarkastelun alle tulevat seikat, jotka koskevat hoidossa toteutu-

vaa hyvää palvelua, kunnioittavaa kohtelua, oikeutta hyvään hoitoon, oikeutta tiedonsaan-

tiin, oikeutta valinnanvapauteen ja vaihtoehtoihin sekä itsemääräämisoikeutta. Monet näis-

tä väittämistä ovat siinä mielessä ympäripyöreitä, että niistä ei voida päätellä, mitä ne tar-

kemmin pitävät sisällään tai mistä alatekijöistä ne koostuvat. Näin ollen ainoastaan viitteel-

lisiä tietoja voidaan etsiä ns. avoimista vastauksista. 

 

Ensimmäisenä alakohtana on siis kysymys hyvästä palvelusta. 43 % vastaajista oli väit-

teen kanssa sekä täysin että osittain samaa mieltä. Ainostaan osittain eri mieltä oli ainoas-

taan 14 % vastaajista. Tämä käy ilmi kuviosta 9. 

 



21 

 

 
Kuvio 9. Hoidossani toteutuu hyvä palvelu. 
 
Toisessa alakohdassa käsiteltiin sitä, kokivatko vastaajat, että heitä kohdeltiin kunnioitta-

vasti. Tämä jakauma on näkyvissä kuviossa 10. Sen mukaan yli puolet (53 %) ilmoitti ole-

vansa täysin samaa mieltä esitetyn väittämän kanssa ja vielä osittainkin samaa mieltä oli 

kaksi viidestä. Jälleen hyvin pieni vähemmistö (7 %) oli osittain eri mieltä. 

 

 
Kuvio 10. Hoidossani toteutuu kunnioittava kohtelu. 
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Kolmanneksi tarkastelun kohteena on oikeus hyvään hoitoon. Tasan puolet vastaajista 

ilmoitti olevansa väitteen kanssa täysin samaa mieltä ja osittainkin samaa mieltä kyseisen 

väitteen kanssa oli vielä vajaa kolmannes (29 %). Kuitenkin osittain eri mieltä olevien mää-

rän havaitaan olevan jo 21 %. Taaskaan täysin eri mieltä ei ollut yksikään vastaajista. Tä-

mä näkyy alla olevasta kuviosta 11. 

 

 
Kuvio 11. Kohdallani toteutuu oikeus hyvään hoitoon. 

 

Oikeutta tiedonsaantiin käsiteltiin neljännessä alakohdassa. Tässä kohdassa on nähtävillä 

(kuvio 12) jo hienoista korjaamisen varaa. Osittain eri mieltä olevien suhteellinen osuus 

nousi huomattavasti toisaalta täysin samaa mieltä olevien kanssa että myös edellisten 

alakohtien vastaavan mielipiteen antaneiden osalta. Nyt nimittäin jopa 46 % vastaajista oli 

sitä mieltä, että tämä oikeus toteutuu heidän kohdallaan jossain määrin, kun taas 

ehdottomasti samaa mieltä väittämän kanssa oli vain vajaa kolmannes. Osittain eri 

mieltäkin oli  15 % vastaajista. Tyystin eri mieltä ei tälläkään kertaa ollut yksikään. Uutena 

ryhmän tässä tuli esille myös ne, jotka eivät osanneet sanoa mielipidettään tähän 

kysymykseen. Heitä oli jo 8 %. 
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Kuvio 12. Hoidossani toteutuu oikeus tiedonsaantiin. 

Viidennen alakohdan aihe käsitteli hoidossa tapahtuvaan valinnanvapauteen ja 

vaihtoehtoihin. Tätä käsitellään kuviossa 13. Tämänkin kysymyksen osalta tulee esille 

enemmän hajontaa. Leijonanosan saivat mielipiteet, joissa vastaajat ilmoittivat olevan joko 

täysin samaa mieltä (36 %)  tai osittain eri mieltä (29%). Tosin täysin eri mieltä väitteen 

kanssa oli vain 7 % vastaajista. Myös tietämättömien osuus nousi 14 %. Samoin oli laita 

osittain samaa mieltä olevien kanssa. 

 
Kuvio 13. Kohdallani toteutuu oikeus vaihtoehtoihin ja valinnanvapauteen. 
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Kuudes ja viimeinen alakohta käsitteli asiakkaan tai potilaan itsemääräämisoikeutta. 43 % 

vastaajista oli täysin samaa mieltä väitteen kanssa. Kun otetaan vielä huomioon osittain 

samaa mieltä olevat, niin tulokseksi saadaan, että ainakin jossain määrin 

itsemääräämisoikeus toteutuu 65 % kohdalla. Kuitenkin kielteisiä arvioita antoi tästä 

väitteestä yhteensä 28 % vastaajista, jotka jakaantuivat tasaisesti niiden kesken, jotka 

olivat osittain ja täysin eri mieltä. Jälleen vajaa kymmenes ( 7 %) ei osannut vastata tähän 

kysymykseen. Jakauma avautuu seuraavassa graafissa nro 14. 

  
Kuvio 14. Kohdallani toteutuu itsemääräämisoikeus. 
 

Yleisarvosana siitä, miten tyytyväisiä vastaajat olivat ylipäätään saamaansa kohteluun, on 

nähtävissä seuraavassa kuviossa 15. Reilut puolet eli 54 % vastaajista oli sitä, mieltä, että 

he ehdottomasti olivat tyytyväisiä saamaansa hoitoon kokonaisuudessaan ja vielä 

osittainkin samaa mieltä olevien suhteellinen osuus nousi 23 %. Täysin eri mieltä olevien 

osuus nyt oli kuitenkin jopa 8 % saakka. Huomiotavaa on, että osittain eri mieltä olevien 

osuus nousi nyt 15 % asti. 
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Tyytyväisyys hoitoon voi näkyä näinkin. ”Olen tyytyväinen hoitooni. Olen yksi onnellisista, 

jotka ovat päässeet hoidon piiriin. Sairaala ja lääkkeet ovat olleet avoimen sillan sulkijoita, 

josta on ollut hyvä lähteä määrätietoisesti rakentamaan omaa elämää, mutta puolensa on 

pidettävä [sen suhteen], mitä haluaa elämältään,  ja tulee kunnioittaa sitä ylintä auktoriteet-

tia, jonka vallan alle on alistettu. Tai [on] asetettu.” Eräs toinen kertoo, että ”Paiholan histo-

ria on elämääni 30 vuoden ajalta. Siellä on purettu ilot ja surut, huudettu ja potkittu vihat 

ulos. Paiholasta on tullut osa elämääni sairauden aikana. Paihola on OK.”  ”Itselläni [on 

ollut]  ’onni’ saada hyvää/asiantuntevaa palvelua. Toivon, että kaikilla olisi.” 

 

 
Kuvio 15. Vastaajien tyytyväisyys saamaansa hoitoon. 
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Lähdemme tarkastelemaan seuraavaksi hoitotyytyväisyyttä sen eri osatekijöiden valossa. 

Näin ollen käydään läpi, miten hoidossa tapahtuvat eri tekijät (kysymyslomakkeen kohta 

4b), vaikuttivat tyytyväisyyteen suhteessa saatuun hoitoon (kysymyslomakkeen kohta 4c). 

 

Tarkasteluun otetaan ensimmäiseksi se, miten tietämys mielenterveyspalveluihin hakeu-

tumisesta vaikuttaa hoitotyytyväisyyteen. 63 % niistä, jotka tiesivät tarkalleen, miten mie-

lenterveyspalveluiden pariin hakeudutaan, olivat täysin tyytyväisiä saamaansa hoitoon. 

Tämän jälkeen tapahtuukin raju, 24 prosenttiyksikön pudotus: 39 % niistä, jotka olivat täy-

sin samaa mieltä siitä, miten palveluiden pariin hakeudutaan, olivat joko osittain samaa tai 

osittain eri mieltä tai jopa täysin eri mieltä tyytyväisyydestään hoitoon; kukin edellä maini-

tuista ryhmistä jakaantui tasaisesti 13 % osuuksiin. Sen sijaan kaikki ne, jotka olivat osit-

tain samaa tai osittain eri mieltä siitä, miten palveluiden pariin hakeuduttiin, olivat osittain 

tyytyväisiä saamaansa hoitoon. Kontingenssikertoin osoitti vahvasta riippuvuudesta kerto-

vaa lukemaa 0,655, mutta tällöin olisi tehty p-arvon mukaan 43,73 % todennäköisyydellä 

virhepäätelmä. Löydös oli siis tilastollisesti ei-merkitsevä. 

 

Taulukko 7. Olen tyytyväinen hoitoon suhteessa siihen, että tiedän, miten mielenterveys-
palveuihin 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 63 0 0      - 50 50 
Osittain samaa mieltä 13 100 100      - 0 25 
osittain eri mieltä 13 0 0      - 50 17 
täysin eri mieltä 13 0 0      - 0 8 
en osaa vastata 0 0 0      - 0 0 
Yht. 100 100 100   100 100 

N 8 1 1 0 2 12 
         
Kontingenssikerroin = 0,655       
Khiin neliö = 9   Vap. ast. = 9       
P-arvo = 0,4373   Tilastollisesti ei-merkitsevä       
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83 % niistä, jotka olivat täysin samaa mieltä sen väittämän kanssa, että heidän hoidossaan 

toteutuu hyvä palvelu, olivat täysin tyytyväisiä saamaansa hoitoon. 17 % tästä samasta 

ryhmästä oli osittain samaa mieltä hoidon hyvästä toteutumisesta. Neljännes niistä, jotka 

olivat kokeneet osittain hyvää palvelua, olivat täysin tyytyväisiä hoitoon. Sen sijaan puolet 

näistä osittain hyvää palvelua saaneista oli osittain tyytyväisiä hoitoon. Neljännes tästä 

samasta ryhmästä ilmoitti kuitenkin olevansa osittain eri mieltä esitetyn väittämän kanssa. 

Luonnollisesti ne, jotka olivat osittain eri mieltä suhteessa hyvään palveluun, olivat vähin-

täänkin eri mieltä hyvästä palvelusta. Näillä kahdella muuttujalla (olen tyytyväinen hoitoon 

ja hoidossa toteutuu hyvä palvelu) oli oireellista riippuvuutta keskenään, mikä on havaitta-

vissa myös suuntaa-antavasti myös ristiintaulukointien tuloksista. Kertoimeksi nimittäin 

saatiin 0,707 (vahva riippuvuus) ja x² -jakauman arvokin läheni kriittistä rajaa tarkastelta-

essa vapausastetta 6 suhteessa 5 % merkitsevyystasoon. 

 

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 83 25 0      -      - 50 
Osittain samaa mieltä 17 50 0      -      - 25 
osittain eri mieltä 0 25 50      -      - 17 
täysin eri mieltä 0 0 50      -      - 8 
en osaa vastata 0 0 0      -      - 0 

Yht. 100 100 100     100 

N 6 4 2 0 0 12 
         
Kontingenssikerroin = 0,707       
Khiin neliö = 12   Vap. ast. = 6       
P-arvo = 0,062   Tilastollisesti oireellinen         
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Miltä tilanne näyttää tarkasteltaessa kunnioittavaa kohtelua suhteessa hoitotyytyväisyy-

teen? 75 % niistä, jotka kokivat, että heidän hoidossaan toteutuu ehdottomasti kunnioittava 

kohtelu, olivat täysin tyytyväisiä hoitoonsa. Ketkään muut eivät sitten olleetkaan täysin tyy-

tyväisiä hoitoonsa. Sen sijaan 25 % niistä, jotka olivat täysin samaa tai osittain samaa 

mieltä kunnioittavasta kohtelusta, olivat osittain tyytyväisiä saamaansa hoitoon. Puolet 

niistä, jotka olivat kokeneet osittain kunnioittavaa kohtelua, olivat osittain eri mieltä siitä, 

että olivat saaneet hyvää hoitoa. Kuitenkin neljännes osittain kunnioittavaa kohtelua saa-

neista oli täysin eri mieltä siitä, että heidän kohdallaan olisi toteutunut hyvä hoito. Tilastolli-

sen analyysin pohjalta on havaittavissa, että näiden kahden muuttujan välillä olisi hienoista 

tilastollista merkitsevyyttä. Kontingenssikertoin oli 0,655 ja näin ollen ylitti vahvan riippu-

vuuden rajan. Tulkittaessa muuttujat riippuviksi keskenään tehtäisiin vain 2,93 prosentin  

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 75 0      -      -      - 50   
Osittain samaa mieltä 25 25      -      -      - 25   
osittain eri mieltä 0 50      -      -      - 17   
täysin eri mieltä 0 25      -      -      - 8   
en osaa vastata 0 0      -      -      - 0   

Yht. 100 100       100   

N 8 4 0 0 0 12   
          
Kontingenssikerroin = 0,655        
Khiin neliö = 9   Vap. ast. = 3        
P-arvo = 0,0293   Tilastollisesti melkein merkitsevä         
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Seuraavaksi katsotaan, miten hoitotyytyväisyys ja oikeus tietoon omasta hoidosta käyttäy-

tyvät keskenään. 75 % niistä, jotka olivat täysin samaa mieltä siitä, että heille kerrottiin 

heidän hoitoonsa liittyvistä asioista, olivat täysin tyytyväisiä hoitoonsa ja 25 % näistä eh-

dottoman tyytyväisistä oli vielä osittain tyytyväisiä hoitoonsa. Yhteensä 80 % niistä, jotka 

olivat osittain saaneet tietoa hoitotilanteestaan, olivat joko täysin tai osittain eri mieltä siitä, 

että he olivat tyytyväisiä hoitoonsa. Erikseen tarkasteltuna heitä kumpiakin oli 40 %. Täs-

säkin tapauksessa kaikki ne, jotka olivat osittain eri mieltä tiedonsaannista, olivat täysin 

tyytymättömiä hoitoonsa. Tämänkin ristiintaulukoinnin avulla saatu informaatio hipoi sitä 

rajaa, että se voitaisiin katsoa tilastollisen riippuvuuden kannalta melkein merkitseväksi. 

Kontingenssikerroin oli vahvan riippuvuuden puolella ja samoin x² -jakauman kriittinen raja 

ylittyi vapausasteella 9. Tässä riippuvuustulkinnassakin tehtäisiin ainoastaan 4,63 % to-

dennäköisyysvirhepäätelmä. 

 

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 75 40 0      - 0 45 
Osittain samaa mieltä 25 40 0      - 0 27 
osittain eri mieltä 0 20 0      - 100 18 
täysin eri mieltä 0 0 100      - 0 9 
en osaa vastata 0 0 0      - 0 0 
Yht. 100 100 100   100 100 

N 4 5 1 0 1 11 
         
Kontingenssikerroin = 0,781       
Khiin neliö = 17,16   Vap. ast. = 9       
P-arvo = 0,0463   Tilastollisesti melkein merkitsevä       
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Hoitotyytyväisyyttä voidaan myös tarkastella suhteessa siihen, miten asiakkaalla on ollut 

mahdollisuus hoidossa vaihtoehtoihin ja valinnanvapauteen. 75 % niistä, joiden mielestä 

heidän kohdallaan oli täysin toteutunut edellä mainitut asiat, olivat sitä mielestään täysin 

tyytyväisiä hoitoonsa. Loput heistä (25 %) oli osittain tyytyväisiä hoitoon. Tämän seikan 

tärkeyttä korostaa se, että vielä puolet niistä, joiden kohdalla oikeus vaihtoehtoihin ja va-

linnanvapauteen toteutui osittain, olivat täysin tyytyväisiä hoitoonsa. Loput puolet tästä 

ryhmästä oli vielä osittain tyytyväisiä hoitoonsa. Kun siirrytään sitten tarkastelemaan niitä 

vastaajia, jotka olivat valinnanvapauden ja vaihtoehtojen suhteen osittain eri mieltä, huo-

mataan seuraavaa. Heidän prosentuaalinen osuutensa pieneni huomattavasti (25 %) ja 

tämä prosenttiosuus ei noussut tai laskenut riippumatta siitä, miten hoitotyytyväisiä tai –

tyytymättömiä he olivat. Itsessään hoitotyytyväisyydellä suhteessa hoidossa saatavaan 

valinnanvapauteen ja vaihtoehtoihin ei ollut tässä tapauksessa tilastollista riippuvuutta: 

kontingenssikertoin 0,593 osoitti riippuvuutta olevan, mutta muut arvot osoittivat jo aivan 

päinvastaista arviota. 

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 75 50 25      - 50 50 
Osittain samaa mieltä 25 50 25      - 0 25 
osittain eri mieltä 0 0 25      - 50 17 
täysin eri mieltä 0 0 25      - 0 8 
en osaa vastata 0 0 0      - 0 0 

Yht. 100 100 100   100 100 

N 4 2 4 0 2 12 
         
Kontingenssikerroin = 0,593       
Khiin neliö = 6,5   Vap. ast. = 9       
P-arvo = 0,689   Tilastollisesti ei-merkitsevä         
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Millainen vaikutus sitten itsemääräämisoikeuden toteutumisella on hoitotyytyväisyyteen? 

67 % niistä, jotka kokivat itsemääräämisoikeuden toteutuvat ehdottomasti hoidossa, olivat 

täysin tyytyväisiä hoitoonsa. 17 % niistä, jotka kokivat heidän itsemääräämisoikeutensa 

toteutuvan hoidossa, olivat vain osittain tyytyväisiä tai osittain tyytymättömiä hoitoonsa. 

Samaan 67 % päästiin myös niiden kohdalla, jotka näkivät heidän itsemääräämisoikeuten-

sa toteutuvan jossain määrin; he olivat kuitenkin täysin tyytyväisiä hoitoonsa. Lisäksi kol-

mannes niistä, jotka kokivat jossain määrin tämän em. oikeuden toteutuneen hoidossa, 

olivat vielä osittain tyytyväisiä hoitoonsa. Toinen puolikas niistä, jotka olivat osittain eri 

mieltä itsemääräämisoikeutensa toteutumisesta, olivat osittain tyytyväisiä hoitoon. Jälkim-

mäinen puolikas oli sen sijaan osittain eri mieltä hoitotyytyväisyydestään. Tässä tapauk-

sessa itsemääräämisoikeuden toteutuminen suhteessa hoitotyytyväisyyteen lähestyi sitä 

rajaa, jolloin voitaisiin puhua hienoisesta oireellisesta tilastollisesta riippuvuudesta näiden 

kahden muuttujan välillä. Vahvaa riippuvuutta osoitti kontingenssikertoimen arvo 0,756 ja 

x² -jakauman arvo ylitti juuri ja juuri kriittisen arvon. 

 

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

Rivimuuttuja: Olen tyytyväinen hoitoon         
Sarakemuuttuja: Toteutuu itsemäär.oikeus      

% 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Osittain 
samaa 
mieltä 

osittain 
eri miel-

tä 

täysin 
eri miel-

tä 
en osaa 
vastata Yht. 

Täysin samaa mieltä 67 67 0 0      - 50 
Osittain samaa mieltä 17 33 50 0      - 25 
osittain eri mieltä 17 0 50 0      - 17 
täysin eri mieltä 0 0 0 100      - 8 
en osaa vastata 0 0 0 0      - 0 
Yht. 100 100 100 100   100 

N 6 3 2 1 0 12 
         
Kontingenssikerroin = 0,756       
Khiin neliö = 16   Vap. ast. = 9       
P-arvo = 0,0669   Tilastollisesti oireellinen         
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3.5 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.  

Kaavion 16 perusteella huomaamme, että 40 % vastaajista oli sitä mieltä, että heidän hoi-

dostaan oli laadittu kirjallinen hoitosuunnitelma ja 13 % oli sitä mieltä, että tämä väite piti 

heidän kohdallaan ainakin jossain määrin paikkansa. Tulkinta on siis se, että heille oli jon-

kinasteinen hoitosuunnitelma tai viitteitä siihen suuntaan. Viidennes vastaajista oli kuiten-

kin täysin eri mieltä väittämän kanssa ja heidän lisäkseen vielä 7 % oli osittain eri mieltä. 

20 % vastaajista ei osannut vastata tähän kirjalliseen hoitosuunnitelmaan koskevaan ky-

symykseen ollenkaan. Tosin erään vastaajan kohdalla ”hoitosuunnitelma on ollut avoinna 

syksystä 2008 [lähtien].” 

 
Kuvio 16. Hoidostani on laadittu kirjallinen hoitosuunnitelma. 
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Seuraavaksi kysyttiin, oli hoidettava itse pystynyt osallistumaan hoitonsa suunnitteluun. 

Nyt täysin samaa mieltä olleiden osuus laskee edellisestä 26 prosenttiyksikköä eli 14 % 

prosenttiin. Sen sijaan osittain samaa mieltä olevien osuus nousee huimasti 43 % asti. 

Täysin tai osittain eri mieltä olevien osuus pysyy samana kuin edellisen kohdan vastaavat 

suhteellisten osuuksien kohdalla. Lisäksi en osaa vastata –vaihtoehdon antaneiden määrä 

on 14 %. Tämä käy ilmi kuviosta 17. 

 

 
Kuvio 17. 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 on Kiteen seudulla hoidettu hyvin ainakin vastausten perusteella, sillä reilulla 

puolella (53 %) oli mielestään varma tieto siitä, kuka on hänen kontaktihenkilönsä ja vielä 

viidennes vastaajista oli osittain samaa mieltä esitetyn väittämän kanssa. Tosin saman 

verran vastaajista oli osittain eri mieltä. Täysin eri mieltä olleiden osuus oli 7 %. 
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Kuvio 18. 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. 80 % niistä, joille heidän omasta 

mielestään oli ehdottomasti laadittu hoitosuunnitelma, olivat ehdottomasti tyytyväisiä 

hoitoonsa. Tosin viidennes niistä, jotka ilmoittivat heillä olevan ehdottomasti 

hoitosuunnitelman, olivat osittain tyytyväisiä hoitoonsa. Vastaavasti puolet niistä, joilla ei 

ollut minkaanlaita hoitosuunnitelmaa, olivat vielä ehdottoman tyytyväisiä hoitoon ja loput 

puolet näistä hoitosuunnitelmaa omaamattomista oli osittain eri mieltä tyytyväisyydestään 

hoitoon. Huomioitavaa on kuitenkin se, että kaikki ne, jotka olivat osittain sitä mieltä, että 

heillä oli hoitosuunnitelma, olivat osittain tyytyväisä hoitoonsa. Vastaavasti kaikki ne, jotka 

olivat osittain eri mieltä hoitosuunnitelman olemassaolosta, olivat osittain eri mieltä 

hoitotyytyväisyydestään. Näiden kahden muuttujan välillä (laadittu kirjallinen 

hoitosuunnitelma ja hoitotyytyväisyys)  on havaittavissa lievää riippuvuutta. Kertoimeksi tuli 

vahvaa riippuvuutta osoittava 0,786, mutta x² -jakauma ylitti hienoisesti kriittisen rajan. 
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Taulukko 13. Ristiintaulukointi. Olen tyytyväinen hoitoon suhteessa laadittuun kirjalliseen 
hoitosuunnitelmaan. 

Rivimuuttuja: Olen tyytyväinen hoitoon         

Sarakemuuttuja: Laad. kirjall. suunn. 
    

  

% 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Osittain 
samaa 
mieltä 

osittain 
eri miel-

tä 

täysin 
eri miel-

tä 
en osaa 
vastata Yht. 

Täysin samaa mieltä 80 0 0 50 67 54 
Osittain samaa mieltä 20 100 0 0 0 23 
osittain eri mieltä 0 0 100 0 33 15 
täysin eri mieltä 0 0 0 50 0 8 
en osaa vastata 0 0 0 0 0 0 

Yht. 100 100 100 100 100 100 

N 5 2 1 2 3 13 
  

     
  

Kontingenssikerroin = 0,786 
     

  
Khiin neliö = 21,05   Vap. ast. = 12 

    
  

P-arvo = 0,0497   Tilastollisesti melkein merkitsevä       
 
 

Yksi askel eteenpäin on osallistuminen hoidon suunnitteluun. Kaikki täysin oman hoitonsa 

suunnitteluun osallistuneet ilmaisivat olevansa ehdottomasti tyytyväisiä saamaansa hoi-

toon. Toinen 100 % löydös tuli esiin niiden joukosta, jotka olivat osittain eri mieltä sen väit-

tämän kanssa, että he olivat osallistuneet oman hoitonsa suunnitteluun. He olivat kuitenkin 

vielä osittain tyytyväisiä saamaansa hoitoon. 40 % niistä, jotka olivat osittain osallistuneet 

hoitonsa suunnitteluun, olivat vielä täysin hoitoonsa tyytyväisiä. Huomiota herättävää on 

myös se seikka, että 50 % niistä, jotka eivät ole voineet osallistua hoitonsa suunnitteluun, 

olivat vielä ehdottoman tyytyväisiä hoitoon ja loput heistä täysin tyytymättömiä hoitoon. 

Näillä kahdella muuttujalla ei ollut havaittavissa tilastollista riippuvuutta: kontingenssiker-

toin oli 0,724 (vahva riippuvuus), mutta muut arvot eivät puhuneetkaan enää samaa kieltä. 
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Taulukko 14. Olen tyytyväinen hoitoon suhteessa siihen, että olen voinut osallistua oman 
hoidon suunnitteluun. 
 
Rivimuuttuja: Olen tyytyväinen hoitoon           

Sarakemuuttuja: Osallistunut hoidon suunn.      

% 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Osittain 
samaa 
mieltä 

osittain 
eri miel-

tä 

täysin 
eri miel-

tä 
en osaa 
vastata Yht.   

Täysin samaa mieltä 100 40 0 50 50 50   
Osittain samaa mieltä 0 20 100 0 50 25   
osittain eri mieltä 0 40 0 0 0 17   
täysin eri mieltä 0 0 0 50 0 8   
en osaa vastata 0 0 0 0 0 0   

Yht. 100 100 100 100 100 100   

N 2 5 1 2 2 12   
          
Kontingenssikerroin = 0,724        
Khiin neliö = 13,2   Vap. ast. = 12        
P-arvo = 0,3547   Tilastollisesti ei-merkitsevä         

 
 
Miten tietoisuus eri mielenterveyspalveluista vaikutti hoitotyytyväisyyteen? 60 % niistä, 

jotka olivat ehdottoman tietoisia eri palveluista, olivat täysin tyytyväisiä hoitoonsa. Tämän 

lisäksi yhteensä 40 % täysin samaa mieltä olevista olivat joko osittain tai kokonaan tyyty-

mättömiä hoitoon (kummankin osuus oli 20 %). Kolmannes osittain hoitomahdollisuuksis-

taan tietoisista oli vielä täysin tyytyväisiä hoitoonsa ja puolet tähän samaan ryhmään kuu-

luvista oli osittain tyytyväisiä saamaansa hoitoon. Suhteessa pieni osuus (17 %) osittain eri 

mielenterveyspalveluista tietoisista oli jossain määrin tyytymättömiä hoitoonsa. Kuitenkaan 

tietoisuus eri mielenterveyspalveluista ei rajoittanut hoitotyytyväisyttä, sillä kaikki osittain 

eri mieltä olevat ilmoittivat olevansa vielä täysin tyytyväisiä saamaansa hoitoon. Näille 

kahdelle tekijälle ei kuitenkaan löydetty tilastollista riippuvuutta edes kontingenssikertoi-

men tasolla eikä löydös näin ollen ollut tilastollisesti merkittävä. 
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Taulukko 15. Olen tyytyväinen hoitoon suhteessa tietoisuuteen eri mielenterveyspalveluis-
ta. 
Rivimuuttuja: Olen tyytyväinen hoitoon         

Sarakemuuttuja: Tietoinen eri mt-palveluista     

% 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Osittain 
samaa 
mieltä 

osittain 
eri miel-

tä 

täysin 
eri miel-

tä 
en osaa 
vastata Yht. 

Täysin samaa mieltä 60 33 100      -      - 54 
Osittain samaa mieltä 0 50 0      -      - 23 
osittain eri mieltä 20 17 0      -      - 15 
täysin eri mieltä 20 0 0      -      - 8 
en osaa vastata 0 0 0      -      - 0 

Yht. 100 100 100     100 

N 5 6 2 0 0 13 
         
Kontingenssikerroin = 0,585       
Khiin neliö = 6,78   Vap. ast. = 6       
P-arvo = 0,3418   Tilastollisesti ei-merkitsevä       

 
 
 
Ryhtyessämme tarkastelemaan sitä, miten tieto mielenterveyspalveluiden pariin hakeutu-

misesta vaikutti hoitotyytyväisyyteen, huomaamme puolestaan seuraavaa. 63 % täysin 

hoitoväylistä tietoisista oli ehdottomasti sitä mieltä, että he olivat tyytyväisiä hoitoon. Tä-

män jälkeen täysin tietoisten prosentuaalinen osuus laski tyytyväisyysasteen samalla las-

kiessa. Kuitenkin kaikki osittain palveluista tietävistä olivat vielä osittain tyytyväisiä hoi-

toonsa. Samoin tilanne oli myös niiden kohdalla, jotka olivat osittain eri mieltä suhteessa 

tietämyksestään eri hoitoon hakeutumisväylistään. Tämäkään löydös ei osoittanut riippu-

vuutta. Vaikka kontingenssikertoin oli vahvan riippuvuuden puolella, niin näin tulkittaessa 

olisi tehty 43,73 % todennäköisyydellä virhepäätelmä. 
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Taulukko 16. Olen tyytyväinen hoitoon suhteessa siihen, että tiedän, miten mielenterveys-
palveluiden pariin 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 63 0 0      - 50 50 
Osittain samaa mieltä 13 100 100      - 0 25 
osittain eri mieltä 13 0 0      - 50 17 
täysin eri mieltä 13 0 0      - 0 8 
en osaa vastata 0 0 0      - 0 0 

Yht. 100 100 100   100 100 

N 8 1 1 0 2 12 
         
Kontingenssikerroin = 0,655       
Khiin neliö = 9   Vap. ast. = 9       
P-arvo = 0,4373   Tilastollisesti ei-merkitsevä       
 

 

3.6 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. 

Miten toteutuu vastaajien mielestä tämä suositusten perusperiaate? Pilkeläisten näkemyk-

set olivat melko pitkälle yhteneväisiä suosituksen kanssa, sillä hieman yli 80 % oli sitä 

mieltä (kuvio 19), että hoito oli toteutettu ensisijaisesti avohoitoa ja vielä vajaa viidennes 

(19 %) oli osittain sitä mieltä, että hoito oli toteutettu näin. 
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Kuvio 19. Ensisijaista on avohoito. 
 
Hoidossa on myös toivon ylläpitämisen, joka mahdollistaa etenemisen eteenpäin kuntou-

tumisen polulla, tärkeää. Vastaajista 40 % oli täysin samaa mieltä siitä, että heidän hoi-

dossaan oli pidetty yllä toivoa ja luottamusta kuntoutumiseen ja vieläpä kolmannes vastaa-

jista oli osittain samaa mieltä väittämän kanssa. Kuitenkin vähintäänkin 27 % oli osittain eri 

mieltä tämän väittämän kanssa. 

 

 
Kuvio 20. Hoidossani ylläpidetään toivoa ja luottamusta kuntoutumiseen. 
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Tähän yhteydessä on hyvä tarkastella, miten hoidossa ylläpidettävä toivo ja luottamus 

kuntoutumiseen vaikuttavat hoitotyytyväisyyteen. Puolet niistä, joiden mielestä hoidossa oli 

ollut toivon näköaloja, olivat ehdottoman tyytyväisiä hoitoonsa ja kolme neljästä osittain 

väittämän kanssa samaa mieltä olevista oli täysin tyytyväisiä hoitoon. Tosin kolmasosa 

niistä, joiden hoidossa oli ehdottoman riittävästi ylläpidetty toivoa ja luottamusta, oli osittain 

tyytyväisiä saamaansa hoitoon. Kuitenkin huomataan, että neljännes osittain toivoa ja luot-

tamusta kokeneista oli enää osittain tyytyväisiä saamaansa hoitoon. Hieman pienempi 

osuus (17 %) niistä, jotka ilmoittivat havainneensa ehdottomasti toivon näköaloja hoidos-

saan, olivat osittain tyytymättömiä hoitoon. Kuitenkin toivon osittainenkin puuttuminen laski 

huomattavasti hoitotyytyväisyyttä. Kontingenssikertoin (0,658) osoittaisi tässä tapaukses-

sa, että näillä muuttujilla olisi alkavaa vahvaa riippuvuutta keskenään, mutta muut arvot 

vetävät tämän arvion alas. Tosin olettamus olisi ollut päinvastainen näiden kahden tarkas-

tellun muuttujan riippuvuuteen. Tämä ei sulje pois sitä, että ne henkilöt, jotka olivat täysin 

tai osittain samaa mieltä toivon ja luottamuksen näköalojen läsnäolosta hoidossaan, olivat 

tyytyväisimpiä hoitoonsa jo prosenttiosuuksien perusteella. 

 

Taulukko 17. 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 50 75 0      -      - 50 
Osittain samaa mieltä 33 25 0      -      - 25 
osittain eri mieltä 17 0 50      -      - 17 
täysin eri mieltä 0 0 50      -      - 8 
en osaa vastata 0 0 0      -      - 0 

Yht. 100 100 100     100 

N 6 4 2 0 0 12 
         
Kontingenssikerroin = 0,658       
Khiin neliö = 9,17   Vap. ast. = 6       
P-arvo = 0,1644   Tilastollisesti ei-merkitsevä       
 

Seuraavaksi tarkastellaan jo edellä mainittua omaisten mahdollisuutta vaikuttaa potilaan 

hoidon suunnitteluun. Tällöin jakauma muodostuu kuvion 21 mukaiseksi. Huomattavan 
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suurella osalla vastaajista (38 %) ei ollut näkemystä tähän väittämään. Täysin samaa miel-

tä väittämän kanssa oli 12 % vastaajista ja hieman suurempi osuus (19 %) oli osittain sa-

maa mieltä. Tosin täysin eri mieltä vastausten määrä oli 13 prosenttiyksikköä suurempi 

kuin täysin samaa mieltä -arvion antaneiden suhteellinen määrä. Osittain eri mieltä olevien 

osuus jäi tällä kertaa 6 % paikkeille. 

 
Eriävää mielipidettä suhteessa omaisten mukanaoloon hoidon suunnittelussa kuvaa eräs 

avoimista vastauksista poimittu kommentti. Siinä todetaan, että ”aikoinaan, ex-puolisoni 

ollessa potilaana Paiholassa, omaisille ei juurikaan tietoja kerrottu. Lähinnä syyllistettiin. 

Siitä jäi huono muisto. Toivoisin avoimuutta + puolisolle/perheille potilaan tilasta kertomis-

ta.” 

 
Kuvio 21. Omaiseni ovat voineet osallistua hoitoni suunnitteluun. 

Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan samoja teemoja kuntoutuksen näkökulmasta9. 

Tällöin ensimmäinen asia, joka tulee tarkastelun alaiseksi, on se, miten vastaaja on voinut 

itse osallistua oman kuntoutumisensa suunnitteluun. Tällöin reilu neljännes (27 %) oli täy-

sin samaa mieltä väittämän kanssa ja vieläpä vajaat puolet (46 %) oli osittain samaa miel-

tä ko. väittämän suhteen. Eriävän mielipiteen ilmaisi suhteessa väittämään 14 %, jotka 
                                                             
9 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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jakaantuivat tasaisesti niiden kesken, jotka olivat joko osittain tai täysin eri mieltä. Tämän 

lisäksi 13 % ei osannut antaa vastausta tähän kysymykseen. Tilanne käy ilmi kuviosta 22. 

Kun vertaamme näitä suhteellisia prosenttiosuuksia kuvioon 17, jossa on käsitelty vastaa-

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

vaintoja. Täysin samaa mieltä olevien osuus on noussut 13 %-yksiköllä siirryttäessä hoi-

dosta kuntoutuksen puolelle; osittain samaa mieltä olevien osuus ei vastaavasti kasvanut 

kuin 3 prosenttiyksiköllä. Osittain eri mieltä olleiden prosentuaalinen osuus on säilynyt sa-

mana, mutta täysin eri mieltä olevien osuus pienentyi jopa 15 %-yksikön verran.  

 

 
Kuvio 22. Olen voinut itse osallistua oman kuntoutukseni suunnitteluun. 

 

Kaaviossa 23 näemme, miten omaisten osuus suhteellinen prosenttiosuus muodostuu 

silloin, kun tarkastellaan heidän mahdollista osuutta osallistua sairastuneen kuntoutuksen 

suunnitteluun. Tässäkin kohden huomiota herättää ns. tietämättömien suuri määrä; heitä 

oli jopa neljännes vastaajista. Täysin samaa mieltä Läheiseni ovat voineet osallistua 

kuntoutumiseni suunnitteluun -väittämän kanssa oli 13 % ja osittain eri mieltä oli vajaa 

kolmennes vastaajista (31 %). Saman verran oli toki myös niitä, jotka olivat täysin eri 

mieltä. Huomattavaa on, että osittain samaa mieltä olevia ei ollut yhtään. 
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Kaavio 23. Läheiseni ovat voineet osallistua kuntoutumiseni suunnitteluun. 

 

Kun tätä verrataan (läheisten mahdollisuutta osallistua kuntoutumisen suunnitteluun) 

kaavioon 21, jossa tarkasteltiin omaisen mahdollisuutta osallistua hoidon suunnitteluun, 

päädymme seuraaviin havaintoihin. Täysin samaa mieltä olevien osuus säilyi nyt melkein 

ennallaan (kasvua vain yksi prosenttiyksikkö). Osittain eri mieltä olevien osuus on 

kasvanut 25 %-yksiköllä ja täysin eri mieltä olevien osuus kasvoi 6 %-yksiköllä. Sen sijaan 

tietämättömien osuus pieneni 13 %-yksiköllä. Lisäksi nyt ei saatu ollenkaan 

vastausvaihtoehtoa ’osittain samaa mieltä.’ 

 

Eräs syy siihen, miksi omaisia ei ole mukana sen enempää hoidon kuin kuntoutuksenkaan 

suunnittelussa, löytyy avoimista vastauksista. Yksinkertaisesti ”kun ei ole tarvittu”, kom-

mentoi muutama vastaajista.  

Toinen tärkeä kokonaisuus suosituksessa on kuntoutumisen läheisyysperiaate eli kuntou-

tus olisi järjestettävä mahdollisimman lähellä asiakkaan kotia ja lähimpiä ihmisiä. Miltä ti-

lanne vaikuttaa Kiteen Pilke ry:n toiminta-alueella? 60 % vastaajista oli täysin samaa miel-

tä esitetyn väitteen kanssa ja osittainkin samaa mieltä oli viidennes vastaajista. Täysin eri 

mieltä väittämän suhteen oli 13 % vastaajista ja osittain eri mieltä 7 % vastaajista. 
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Kaavio 24. Kuntoutumiseni toteutetaan mahdollisimman lähellä kotiani ja lähimpiäni. 
 
Tähän yhteyteen on hyvä ottaa se ristiintaulukointi, jossa tarkastellaan hoitotyytyväisyyttä 

suhteessa tietoon vastuussa olevasta hoitotahosta. 63 % niistä, jotka olivat täysin varmoja 

hoidostaan vastaavasta henkilöstä, olivat täysin tyytyväisiä saamaansa hoitoon ja 25 % 

näistä täysin tietoisista osittainkin samaa mieltä omasta tyytyväisyydestään. Vieläpä puolet 

niistä, jotka osittain tiesivät vastuuhenkilön olivat täysin tyytyväisiä hoitoonsa ja loput tähän 

samaan ryhmään kuuluvista oli kuitenkin jo täysin tyytymättömiä hoitoonsa. Tietoisuuden 

laskiessa kuitenkaan tyytymättömyys ei laskenut niin paljon kuin olisi osannut luulla. 

Puolet niistä, jotka olivat osittain tietämättömiä hoitotahosta, oli vielä osittain tyytyväisiä 

hoitoon. Toinen puoli heistä oli sitten osittain eri mieltä. Näille kahdelle muuttujalle ei 

löydetty tilastollista riippuvuutta ja näin ollen löydös oli ei-merkitsevä. 
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Taulukko 18. Ristiintaulukointi. Olen tyytyväinen hoitoon suhteessa tietoon hoidostani 
vastaavasta henkilöstä. 
 
Rivimuuttuja: Olen tyytyväinen hoitoon         

Sarakemuuttuja: Hoidosta vast. hlö      

% 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Osittain 
samaa 
mieltä 

osittain 
eri miel-

tä 

täysin 
eri miel-

tä 
en osaa 
vastata Yht. 

Täysin samaa mieltä 63 50 0      -      - 50 
Osittain samaa mieltä 25 0 50      -      - 25 
osittain eri mieltä 13 0 50      -      - 17 
täysin eri mieltä 0 50 0      -      - 8 
en osaa vastata 0 0 0      -      - 0 

Yht. 100 100 100     100 

N 8 2 2 0 0 12 
         
Kontingenssikerroin = 0,655       
Khiin neliö = 9   Vap. ast. = 6       
P-arvo = 0,1736   Tilastollisesti ei-merkitsevä       

 
 
 
3.7 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 vastasivat sekä ne, joilla oli kokemusta sairaalahoidosta että ne, joilla ei sitä ollut. 
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Kuten kaaviosta 25 näemme, puolet vastaajista oli täysin samaa mieltä siitä, että he pää-

sevät sairaalahoitoon tarvittaessa ja vielä osittainkin samaa mieltä oli 14 % vastaajista. 

Näin ollen ainakin 65 % koki jossain määrin olevan mahdollista tarpeen niin vaatiessa ole-

van mahdollista kolkutella sairaalan portteja. Täysin eri mieltä väittämän kanssa ei ollut 

yksikään, mutta osittain eri mieltä väittämän kanssa oli reilu viidennes (22 %) vastaajista. 

Epätietoisuuttakin asiasta ilmeni, sillä 14 % ei osannut sanoa tähän esitettyyn väittämään 

mitään.  

 

 
Kaavio 25 a. Pääsen sairaalahoitoon tarvittaessa. 
 
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. Muistamme, että heitä oli kaikkiaan neljä tilastoyksikköä 

eli n. 23,53 % kaikista vastauslomakkeen palauttaneista. Tässä tapauksessa täysin samaa 

mieltä olevien osuus laski neljä prosenttiyksikköä ja osittain samaa mieltä olevien osuus 

puolestaan lisääntyi kahdella prosenttiyksiköllä. Samoin osittain eri mieltä olevien osuus 

kasvoi yhdellä prosenttiyksiköllä. Näin kävi myös niiden kohdalla, jotka eivät osanneet 

antaa mitään vastausta. Tässäkin tilanteessa yksikään ei ollut täysin eri mieltä esitetyn 

väittämän kanssa. 
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Kaavio 25 b. Pääsen sairaalahoitoon tarvittaessa (mukana ovat vastaajat, joilla oli 
kokemusta sairaalahoidosta; n = 13). 
 
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. 

 

Ensimmäisenä siis tarkastellaan sitä, miten potilaan elämäntilanne on pilkeläisten mielestä 

huomioitu sairaalahoitoa suunniteltaessa. Vajaa neljännes vastaajista ei osannut vastata 

tähän kysymykseen mitään. Suurimman kannatuksen (38 %) sai näkemys, jonka mukaan 

potilaan elämäntilanne oli huomioitu osittain sairaalahoito suunniteltaessa. Seuraavaksi 

eniten kannatettiin vaihtoehtoa, jossa väittämän kanssa oltiin osittain eri mieltä (23 %). 

Asteikon aivan äärimmäiset päät saivat kummatkin 8 % kannatuksen. Kaaviosta 26 on siis 

nähtävissä, että vähintäänkin osittain samaa mieltä oli 46 % vastaajista ja vastaavasti vä-

hintään eri mieltä oli 31 % vastaajista. Tosin sanoen myönteissävytteinen näkemys tämän 

kysymyksen suhteen painoi 15 prosenttiyksikköä enemmän kuin kielteinen. Suhteellisesti 

ajateltuna tulos voisi näyttää melko hyvältä, koska pahimmassa tapauksessa potilaan si-

säinen ja ulkoinen elämäntilanne voi olla pahimmillaan olla kovin kaoottinen hänen tulles-

saan hoitoon. Tällöin oman elämäntilanteen arvioiminen joudutaan osittain tekemään ul-

koa päin.   
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Kaavio 26. Hoidettavan elämäntilanteen huomioiminen sairaalahoitoa suunniteltaessa. 
 
Siirryttäessä sairaalahoidosta arkielämän pariin tilanne näyttää seuraavalta. 38 % 

vastaajista oli täysin samaa mieltä sen väittämän kanssa, että he ovat saaneet riittävästi 

tukea sairaalasta ja 23 % oli sitä mieltä, että väittämä pitää osittain paikkansa heidän 

kokemukseensa perustuen. Täysin eri mieltä väitteen kanssa oli tosin myös 23 % 

vastaajista ja osittainkin eri mieltä pieni 8 % vähemmistö. Yhtä suuri osa vastaajista ei 

osannut kertoa omasta näkemyksestään. 

 
Kaavio 27. Kotoutumisvaiheessa olen saanut riittävästi sairaalasta tukea arkielämässä 
selviytymiseen. 
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Sen sijaan siirryttäessä tarkastelemaan, miten sairaalasta arkielämään siirtyvä saa tukea 

avohoidon puolelta, tulokset (kaavio 28) ovat seuraavanlaisia. Vajaan kolmanneksen 

mielestä (31 %) he ovat saaneet avohoidosta ehdottomasti riittävän paljon tukea 

arkielämässä selviytymiseen ja vielä osittain samaa mieltä oli vielä hieman suurempi 

osuus (38 %). Osittain eri mieltä väitteen kanssa oli 15 % ja vain täysin eri mieltä oli 8 % 

vastaajista. Saman verran oli myös niitä, jotka eivät osanneet kommentoida mitään tähän 

esitettyyn kysymykseen. 

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

saimme edellisestä kaaviosta (kaavio 27), jossa tarkasteltiin vastaavia sairaalahoidon 

lukuja. Nyt huomaamme, että täysin samaa mieltä olleiden osuus on laskenut  7 %-

yksikköä, mutta osittain samaa mieltä olleiden suhteellinen osuus on kasvanut 15 %-

yksikköä. Osittain eri mieltä esitetyn väitteen kanssa olevien suhteellinen osuus on myös 

kasvanut 7 %-yksikköä, mutta täysin eri mieltä olevien osuus taas vähentynyt 15 %-

yksiköllä. En osaa sanoa –vastauksen antaneiden määrä on kuitenkin pysynyt täysin 

samana kummassakin tapauksessa. 

 

 
Kaavio 28. Kotiutumisvaiheessa olen saanut tarpeeksi apua  
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3.8 Hoitotakuun toteutumien hoidossa 
 
Vuonna 2005 voimaan tulleella hoitotakuulla10 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.  

Kyselyyn vastanneiden mielestä hoitotakuussa määrätty erikoislääkärin vastaanotolle kol-

men viikon sisällä pääseminen toteutui seuraavasti. Viidennes vastaajista oli täysin samaa 

mieltä siitä, että tämä määräaika on toteutunut heidän kohdallaan. Osittain samaa mieltä 

oli vielä 13 % vastaajista. Samoin vastasivat ne, jotka olivat osittain eri mieltä esitetyn väit-

tämän kanssa. Täysin eri mieltä väittämän kanssa oli 27 % vastaajista ja saman verran 

vastaajista ei osannut kertoa asiasta omaa mielipidettään. 

                                                             
10 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 29. Pääsen erikoislääkärin vastaanotolle kolmen viikon sisällä. 

 

Psykiatriseen hoitoon lain mukaan olisi päästävä puolen vuoden sisällä. Jopa 40 % 

vastaajista oli ehdottomasti samaa mieltä esitetyn väitteen kanssa ja osittainkin samaa 

mieltä oli vielä 13 % vastaajista. Osittain eri mieltä oli myös 13 % vastaajista. Kun tähän 

lasketaan mukaan myös täysin eri mieltä väitteen kanssa olijat, huomataan että ainakin 

jossain määrin eri mieltä oli 40 % vastaajista. Niiden osuus, jotka eivät osanneet vastata 

tähän kysymykseen, nousi jopa 27 % saakka. Tämä käy ilmi seuraavasta kaaviosta 

(kaavio 30). 
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Kaavio 30. Pääsen psykiatriseen hoitoon puolen vuoden sisällä. 

Seuraavaksi kysyttiin, miten vastaajat kokivat nämä lainlaatijan antamat aikamääreet 

kohtuullisiksi, kun kyseessä ovat mielenterveysongelmat. Jopa tasan kolmannes 

vastaajista oli sitä mieltä, että nämä määräajat olivat kohtuullisia ja osittainkin samaa 

mieltä oli vielä 26 %. Osittain eri mieltä esitetyn väitteen kanssa oli 7 % vastaajista; saman 

verran oli myös niitä, jotka olivat täysin eri mieltä väitteen kanssa. Kuitenkin jopa 27 % 

vastaajista ei osannut ilmasita omaa mielipidettään suhteessa käsiteltävään asiaan. 

 

Hoitotakuun toteutumiseen liittyää tematiikkaa kuvaa erään vastaajan hieman 

katkerasävytteinen, vapaamuotoinen kommentti. Vastaus voisi kuulu myös tutkimuksen 

alkuun, jossa tiedusteltiin kunnan palvelujen toimivuutta.  ”Hoitotakuu ei toimi. Hoidon 

saanti on henkilökohtaista. Mielensairauden sairastaneen on vaikea saada somaattista 

sairaanhoitoa. Mutta kyydit löytyvät sairaalaan ns. hulluuden tähden.” Toinen tähän liittyvä 

kommentti kuuluu: ”Kuinka saan apua terveyskeskukselta Kiteeltä? Hulluuden tähden löy-

tyy aina pii-paa –autot ja paikat Paiholaan. Tämäkin ilo loppuu aikanaan. Mutta somaatti-

sella puolella minulla ei ole aikoja.” 
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Kaavio 31. Koen hoitotakuun esittämät määräajat kohtuullisiksi mielenterveysongelmien 

kohdalla. 

3.9 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. 

 

Arviot valitusmahdollisuuksista jakaantuivat pilkeläisten keskuudessa melko tasaisesti. 

Vastaajista 26 % oli täysin samaa mieltä siitä, että he tietävät väyliä, mikäli he ovat tyyty-

mättömiä saamaansa hoitoon. Osittainkin samaa mieltä väittämän kanssa oli vielä joka 

viides vastaaja. Osittain eri mieltä oli väittämän kanssa 27 %. Täysin eri mieltä oli 7 % vas-

taajista. Kun tähän määrään luetaan vielä ne, jotka eivät osanneet vastata kysymykseen, 

huomataan, että valitusmahdollisuuksista informoimiseen on vielä syytä. Toisin sanoen 27 

% vastaajista ei ollut tietoinen valitusmahdollisuuksistaan ja jonkinlaista horjuvuutta tämän 

asian suhteen olisi näin 54 %. 
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Kaavio 32. Minulla on tieto valitusmahdollisuuksista siinä tapauksessa, jos olen tyytymätön 
saamaani kohteluun ja hoitoon. 
 

Yhdistyksen jäsenistä 40 % ilmoitti olevansa täysin samaa mieltä siitä, että he ovat 

tietoisia Potilasneuvoston toiminnasta. Osittain samaa mieltä oli vielä 13 % vastaajista. 

Täysin tuntematonta toiminta oli 27 % vastaajista ja osittain eri mieltä esitetyn väittämän 

kanssa oli viidennes vastaajista. Näiden kahden kaavion vertailun perusteella jää tosin 

kysymykseksi se, että rajoittuuko tieto vain siihen, että tällainen elin on olemassa sekä 

toisaalta se, tuntevatko he myös toisia väyliä asioittensa eteenpäin viemisessä, mikäli 

kokevat siihen tarvetta. 
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Kaavio 33. Olen tietoinen Potilasneuvoston toiminnasta edunvalvonnan toteuttajana. 

 
3.10 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, Polvijärveltä11, Tohmajärveltä12. 

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? 

 

 

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

12 Tohmajärvellä on rekisteröity yhdistys, mutta sillä ei ole aktiivista toimintaa. 
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Kysymykseen siitä, onko mielenterveysyhdistys tarpeellinen kunnassa, saadaan murska-

vastaus: 87 % pitää sitä tarpeellisena ja 13 % vastaajista on vielä osittain samaa mieltä. 

Ns. soraääniä ei noussut esiin vastauksista ollenkaan. 

Seuraavaksi tarkastellaan lähemmin mielenterveysyhdistyksen toimintaa. Tällöin kysyttiin, 

kokevatko vastaajat toimimisen yhdistyksessä tärkeäksi silmällä pitäen omaa kuntoutumis-

taan (kaavio 34). Tällöin neljä viidestä ilmoitti, että toimiminen yhdistyksessä on tärkeää 

oman elämän kannalta. Osittain samaa mieltä oli vielä 13 % vastaajista. Vain 7 % ei osan-

nut täsmentää kantaansa esitettyyn kysymykseen. 

 

Kaavio 34. Koen yhdistyksessä toimimisen tärkeäksi kuntoutumisen kannalta. 
 
Viimeisenä kysymyksenä esitettiin, saako mielenterveysyhdistyksessä toimiva kuntoutuja 

vertaistukea toimiessaan yhdistyksessä. Tällöin 60 % antoi ehdottomasti myönteisen vas-

tauksen esitettyyn kysymykseen (kaavio 35). Osittain samaa mieltä oli 26 %.  En osaa sa-

noa –vastauksen antoi taas 7 % vastaajista, samoin kuin se vähemmistö, joka ei ollut mie-

lestään saanut vertaistukea yhdistyksessä.  
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Kaavio 35. Saan vertaistukea toimiessani yhdistyksessä. 
 

Näin ollen on tarpeellista tarkastella ristiintaulukoinnin avulla, mikä osuus vertaistuella on 

kuntoutumisen kannalta ja miten vahva riippuvuus niillä on keskenään.   

Tulokset siitä ovat seuraavanlaisia. 77 % niistä, jotka näkivät mielenterveysyhdistyksen 

ehdottoman tärkeäksi omalla paikkakunnallaan, pitivät sitä täysin välttämättömänä kuntou-

tumisen kannalta. Vertailutietona sanottakoon, että vain 15 % edelliseen ryhmään kuulu-

vista piti yhdistystä paikkakunnalla tarpeellisena osittain kuntoutumisnäkökulmasta katso-

en. Sen sijaan kaikki ne, joiden mielestä yhdistys on osittain tarpeellinen paikkakunnalla, 

pitivät järjestöstä saatavaa vertaistukea ehdottoman tärkeänä kuntoutumisen näkökulmas-

ta. Muita vaihtoehtoisia näkemyksiä tässä kysymyksessä ei ollut löydettävissä. Riippuvuut-

ta näiden kahden muuttujan välillä ei ollut. 
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Taulukko 19. Ristiintaulukointi. Mielenterveysyhdistys on tarpeellinen paikkakunnalla 
kuntoutumisen näkökulmasta. 
 
Rivimuuttuja: Yhdistys tärkeä kuntotumiselle       
Sarakemuuttuja: Mt-yhdistys tarpeen kunnassa     

% 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Osittain 
samaa 
mieltä 

osittain 
eri miel-

tä 

täysin 
eri miel-

tä 
en osaa 
vastata Yht. 

Täysin samaa mieltä 77 100      -      -      - 80 
Osittain samaa mieltä 15 0      -      -      - 13 
osittain eri mieltä 0 0      -      -      - 0 
täysin eri mieltä 0 0      -      -      - 0 
en osaa vastata 8 0      -      -      - 7 
Yht. 100 100       100 

N 13 2 0 0 0 15 
         
Kontingenssikerroin = 0,192       
Khiin neliö = 0,58   Vap. ast. = 2       
P-arvo = 0,7494   Tilastollisesti ei-merkitsevä       

 

Millaiselta näyttäytyy sitten vertaistuki kuntoutumisen kannalta? Kaikki, jotka olivat mieles-

tään saaneet ehdottomasti vertaistukea yhdistyksestä, olivat täysin samaa mieltä sen väit-

tämän kanssa, että yhdistys on tärkeä kuntoutumisen kannalta. Tämän lisäksi vielä puolet 

niistä, jotka olivat osittain sitä mieltä, että olivat kokeneet vertaistukea toiminnan kautta, 

pitivät yhdistystä ja sen toimintaa tärkeänä kuntoutumisen kannalta. Samoin totesi myös 

toinen puolikas osittain vertaistukea saaneista: he olivat osittain samaa mieltä yhdistyksen 

merkityksestä kuntoutumisen näkökulmasta. Tosin myös kaikki ne, jotka eivät olleet saa-

neet vertaistukea yhdistyksen toiminnasta, pitivät yhdistystä ehdottomasti merkityksellise-

nä kuntoutumisen kannalta. Tarkasteltujen muuttujien välillä vallitsi vahva riippuvuus ja 

näin ollen havainto oli samalla kertaa myös tilastollisesti merkittävä. Kontingenssikertoi-

meksi saatiin 0,766, mikä osoittaa vahvaa riippuvuutta. Samoin vapausasteella 6 saatiin x² 

-jakauman kriittinen raja ylitettyä reippaasti. Lisäksi tulkittaessa nämä kaksi muuttujaa riip-

puvaisiksi keskenään, virhepäätelmän todennäköisyys olisi vain 0,17 %. 
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Taulukko 20. Ristiintaulukointi. Yhdistys on tarpeellinen kuntoutumiselle siinä mielessä, 
että yhdistyksestä saa vertaistukea. 

Rivimuuttuja: Yhdistys tärkeä kuntoutumiselle 
      

Sarakemuuttuja: Vertaistukea yhdistyksestä     

% 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Osittain 
samaa 
mieltä 

osittain 
eri miel-

tä 

täysin 
eri miel-

tä 
en osaa 
vastata Yht. 

Täysin samaa mieltä 100 50      - 100 0 80 
Osittain samaa mieltä 0 50      - 0 0 13 
osittain eri mieltä 0 0      - 0 0 0 
täysin eri mieltä 0 0      - 0 0 0 
en osaa vastata 0 0      - 0 100 7 

Yht. 100 100   100 100 100 

N 9 4 0 1 1 15 
         
Kontingenssikerroin = 0,766       
Khiin neliö = 21,25   Vap. ast. = 6       
P-arvo = 0,0017   Tilastollisesti merkitsevä         
     
 

Tämän jälkeen syvennymme katsomaan, millaisia tuloksia saadaan, jos tarkastellaan ver-

taistukea siitä näkökulmasta, olisiko mielenterveyhdistys tarpeellinen kotikunnassa. Täs-

säkin vertailussa saadaan selkävoitto yhdistystoiminnan hyväksi. Nimittäin 89 % niistä, 

jotka olivat ehdottomasti sitä mieltä, että olivat saaneet vertaistukea yhdistyksestä, olivat 

täysin samaa mieltä sen väittämän kanssa, että mielenterveysyhdistys on tarpeellinen ko-

tikunnassa. Ehdottomasti tukea saaneista vain 11 % olisi osittain samaa mieltä yhdistyk-

sen tarpeellisuudesta kotikunnassa. Toisaalta vielä 75 % niistä, jotka olivat osittain samaa 

mieltä kokemastaan vertaistuesta, pitivät yhdistystoimintaa ehdottoman tärkeänä kotiseu-

dullaan. Tästäkin ryhmästä vain neljännes näki yhdistyksen vain osittain tarpeellisena. 

Myös kaikki ne, jotka eivät olleet kokeneet vertaistukea, näkivät vielä yhdistyksen olevan 

ehdottoman tarpeellinen kotipaikkakunnallaan. Yllättävää sen sijaan on se, että näillä kah-

della muuttujalla ei ollut riippuvuutta keskenään. Kontingenssikertoin jäi 0,227 eli liikutaan 

ns. harmaalla vyöhykkeellä, jolloin ei voida sanoa, onko riippuvuutta vai ei. Samoin x² -

jakauman arvo jäi huomattavan alhaiseksi ja ei tavoittanut missään tapauksessa kriittistä 

rajaa. 
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Taulukko 21. Ristiintaulukointi. Mielenterveysyhdistys on tärkeä kunnassa suhteessa sii-
hen, että saan vertaistukea yhdistyksestä. 

Rivimuuttuja: Mt-yhdistys tarpeen kunnassa       

Sarakemuuttuja: Vertaistukea yhdistyksestä     

% 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Osittain 
samaa 
mieltä 

osittain 
eri miel-

tä 

täysin 
eri miel-

tä 
en osaa 
vastata Yht. 

Täysin samaa mieltä 89 75      - 100 100 87 
Osittain samaa mieltä 11 25      - 0 0 13 
osittain eri mieltä 0 0      - 0 0 0 
täysin eri mieltä 0 0      - 0 0 0 
en osaa vastata 0 0      - 0 0 0 

Yht. 100 100   100 100 100 

N 9 4 0 1 1 15 
         
Kontingenssikerroin = 0,227       
Khiin neliö = 0,82   Vap. ast. = 3       
P-arvo = 0,8453   Tilastollisesti ei-merkitsevä       

 

Avoimista vastauksista on poimittu kommentti, joka puoltaa panostamista mielenterveys-

yhdistykseen. Sen mukaan ”[entinen] sairaanhoitopiiri lopetti kuntoutus- ja päiväkeskuk-

sen. Tuntuu, jotta meidät on hylätty Keski-Karjalassa.” 
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4. Yhteenveto 
 

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

oita Mielenterveyspalveluiden laatu ja saatavuus –tutkimuksesta Kiteen osalta. Kaikkea 

edellä jo esitettyä ei lähdetä siis kertaamaan, vaan esille nostetaan tiettyjä teemoja. Jonkin 

verran tähän yhteenvetoon kuuluvia ajatuksia on esitetty jo varsinaisten analyysien yhtey-

dessä. Lisäksi halutaan nostaa esille aineistosta nousevia kysymyksiä, joista osalle pyri-

tään etsimään vastauksia itse aineistosta ja osa jätetään ikään kuin virikeaineistoksi oma-

ehtoista pohdintaa varten.  

 

Tausta-aineiston osalta huomiota herätti vastaajien ikäjakauma, koska esimerkiksi alle 44-

vuotiaita oli vain 12 % vastaajista. Tämä ei merkitse varmaankaan sitä, että nuorilla, nuoril-

la aikuisilla ja keski-ikää lähenevillä ei olisi mielenterveysongelmia. Ennemminkin tämä 

kielii siitä suurten ikäluokkien näkyvyydestä myös mielenterveysyhdistyksissä, joka luo 

paineita tämän kohderyhmän kuntoutustarpeiden huomioimisessa. Toisaalta huolta herät-

tää se, miten olisi mahdollista saada nuorempia mukaan toimintaan ja kasvamaan tulevai-

suuden vastuunkantajiksi vapaaehtoisessa mielenterveystyössä. 

 

Ensimmäinen teema ei vielä varsinaisesti liity mielenterveyspalveluihin sinänsä, vaan laa-

jempaan elämisen raameihin. Tässä tarkastellaan sitä, mistä hyvä ”kuntalaisuus” koostuu. 

Olettamuksena oli se, että mielenterveyspalvelut määrittäisivät sitä, onko kunnassa hyvä 

elää. Taulukoiden valossa suuntaus oli se, että ehdottomasti kunnan mielenterveyspalve-

luihin luottavat määrittivät kuntansa juuri olettamuksen edellyttävällä tavalla. Kuitenkin 

vahvasti eri mielipiteen palveluista antaneet arvostivat omaa kuntaansa merkittävästi. 

Myöskin tarvittavan tuen ja avun kohdalla suuntaus oli karkeasti ottaen samanlainen. 

Myöskään tiedot ja neuvot eivät olleet ensisijaisia kunnan paremmuuden mittareita. Ne 

olivat toki osittain kunnan hyvyyttä osittavia mittareita, mutta mitään suoralinjaista tulkintaa 

niiden vaikutuksesta ei voida vetää. 
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Toiseksi nostetaan esiin, miten hyvin vastaajien mielestä hoidon eri osatekijät ovat toteu-

tuneet, ja mikä merkitys kullakin tekijällä oli hoitotyytyväisyyteen. Parhaiten oli onnistunut 

kunnioittava kohtelu ja oikeus hyvään hoitoon. Mahdollisuus vaihtoehtoihin ja valinnanva-

pauteen oli huonoiten edustettuna: sen kielteisten arvioiden osuus vastasi suunnilleen täy-

sin tyytyväisten osuutta. Vähintäänkin jonkinasteista tilastollista merkitsevyyttä suhteessa 

hoitotyytyväisyyteen löytyi sellaisten muuttujien kohdalta, kuten kunnioittava kohtelu ja oi-

keus tiedonsaantiin: nämä lähestyivät melkein merkitsevää tilastollista riippuvuutta. Oireel-

lisia merkkejä suhteessa hoitotyytyväisyyteen antoivat sellaiset muuttujat, kuten itsemää-

räämisoikeus ja oikeus hyvään palveluun. Viimeksi mainittu muuttuja on tosin melko ympä-

ripyöreä asia, mille jokaisella vastaajalla on oma merkityssisältönsä. Kaiken kaikkiaanhan 

77 % vastaajista oli vähintäänkin osittain tyytyväinen saamaansa hoitoon. 

 

Kolmanneksi hoitosuunnitelman laatiminen ei näyttäisi olevan itsestään selvyys, vaikka se 

näyttäisi vaikuttavan hoitotyytyväisyyteen – ainakin sen puuttumisella on hoitotyytyväisyyt-

tä osittain vähentävä vaikutus. Yleensäkin osallistuminen oman hoidon suunnitteluun lisää 

tyytyväisyyttä, mutta mikään oikotie tyytyväiseen hoitoon se ei välttämättä ole aineiston 

valossa. Voisiko olettaa, että osallistuminen oman hoidon suunnitteluun aktivoisi potilasta 

jatkossa sitoutumisessa omaan hoitoonsa ja kuntoutumiseensa? Potilas on voinut jo koh-

tuullisen hyvin osallistua oman hoitonsa suunnitteluun, mutta sen sijaan omaisten mukaan 

ottamisessa olisi huomioimisen varaa. Siirryttäessä hoidosta kuntoutumisen suunnitteluun 

potilaan oma mahdollisuus osallistua on melko hyvä, mutta nyt omaiset ovat vastaajien 

mielestä yhä enemmän sivuutettu tässä asiassa. Sekä sairaalasta että avohoidosta on 

saatu melko hyvin tukea arkeen, mutta pääpiirteissään avohoidosta sitä on saatu parem-

min. 

 

Päällisin puolin tarkasteltuna tietoisuus eri valitusmahdollisuuksista näyttäisi myönteisten 

vastausten osalta hyvältä, mutta asioista tietämättömien osuus yhdistettynä kielteissävyt-

teisiin vastauksiin antaisi aihetta tiedottaa ja myös markkinoita asiaa enemmän. Samoin 

on tilanne myös Itäisen tiimin toiminnan kannalta, jos vajaa puolet on vähintäänkin tietä-

mätön Potilasneuvoston toiminnasta. Tutkimus ei pysty ottamaan kantaa siihen, millaista 

tämä tietämys Potilasneuvoston toiminnasta oli. 
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Hoitotakuun toteutumista on pääpiirteissään kritisoitu vahvasti, mutta miten tilanne ilmenee 

Kiteellä. Pääpiirteissään näyttäisi siltä, että erikoislääkärin psykiatriseen hoitoon pääsisi 

paremmin kuin erikoislääkärin vastaanotolle. Tämä näkyy sekä myönteisissä että kieltei-

sissä vastauksissa. Kaiken kaikkiaan 60 % vastaajista arvioi aikamäärien olevan vähin-

täänkin heidän kohdallaan kohtuullisia. 

 

Kiteellä oli selvä jäsenistön keskuudesta nouseva tarve oman mielenterveysyhdistyksen 

toiminnalle. Vastaajat hahmottivat yhdistyksen erittäin vahvasti juuri vertaistuen kannalta. 

Kun tarkastellaan vertaistukea siitä näkökulmasta, että yhdistys on tarpeellinen kuntoutu-

miselle sekä yhdistyksen tarpeellisuutta kunnassa vertaistuen saamisen takia, havaitaan 

myös aineiston valossa yllättäviäkin tekijöitä. Myös ne, suuri joukko niistä, jotka eivät olleet 

saaneet vertaistukea, kokivat yhdistyksen erittäin tarpeelliseksi. Tämä kielii myös muista 

yhdistyksessä vaikuttavista voimista. Toinen mahdollisuus voisi olla se, että se kertoisi 

myös jonkinlaisesta oppositiohengestä. Tähän näkemykseen aineisto ei itsessään anna 

tukea, mutta sellaisia vivahteita on nähtävissä paljon myös tutkimuksen lainaamissa ns. 

avoimissa vastauksissa. 
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LIITTEET   Liite 1  Tutkimuslomake 
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Liite 2 Tilastollisen tutkimuksen eteneminen 

 

 



69 

 

   Liite 3 Saatekirje  

 

 



70 

 

Liite 4 Uusintakyselylomake 
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