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MIELENTERVEYSPALVELUIDEN SAATAVUUS JA LAATU 
ENON SÄIHKE 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 tilastoraportin 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. 
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3 Tutkimuksen tulokset 
 

3.1 Taustamuuttujat 

Tämän raportin sisältö koskettaa siis Säihke ry:n3 jäsenistön kyselylomakkeen kautta ker-

tomaa tilannetta mielenterveyspalveluiden laadusta ja saatavuudesta, hoitotakuun onnis-

tumisesta sekä mielenterveysyhdistysten merkityksestä kuntoutumisen kannalta. 

 

Kohdeperusjoukkona toimi Säihke ry:n jäsenistö ja otantakehyksenä jäsenrekisterin pitäjän 

hallinnoima tieto yhdistyksen jäsenmäärästä. Heille näin ollen lähetettiin kysely 40 henki-

lölle. Kehikkoperusjoukon muodostivat kyselylomakkeen palauttaneet jäsenet, joita kaiken 

kaikkiaan oli 19 kpl. Ensimmäisellä lomakkeen lähetyskerralla saatiin vastauksia 11 kappa-

letta ja uusintakyselykerralla lomakkeita tuli lisää 8 kappaletta. Vastausprosentiksi muo-

dostui näin 47,5 %, joka on kohtuullisuuden rajoilla oleva osuus tämän tutkimuksen kan-

nalta.  Toisaalta ennalta asetettu tavoite oli vähintään 65 % tutkittavan yhdistyksen koko-

naisjäsenmäärästä. Tutkimuksen alipeittoa muodostui palauttamattomien lomakkeiden 

lisäksi puutteellisesti täytetyistä lomakkeista ja ylipeittoa puolestaan vapaamuotoisista 

kommenteista, jotka tosin rikastuttivat tutkimuksen sisältöä.  

 

Vastaajien jakauma muodostui seuraavalla tavalla. Vastaajista 87 % kuului Säihke ry:hyn 

ja loput 13 % Pohjois-Karjalan mielenterveydentuki ry:n. Sukupuolen mukaan jaoteltuna 

vastaajista 74 % oli naisia ja loput miehiä. Tarkasteltaessa puolestaan ikää sen aritmeetti-

seksi keskiarvoksi saatiin 57,44 vuotta, keskihajonnaksi4 9,08 vuotta ja iän keskipoik-

keama5 oli 9,96 vuotta. Nuorin vastaaja oli 38-vuotias ja vanhin puolestaan 74-vuotias. Iän 

mediaani6 oli 58 vuotta ja moodi7 puolestaan 58 vuotta. 

                                                             
3 Säihke ry toimii pääasiallisesti entisen Enon kunnan alueella. Vuonna 2009 tapahtuneessa kuntaliitoksessa valtioneu-
voston päätöksellä 12.6.2008/428 Enon kunta yhdessä Pyhäselän kunnan kanssa sulautui Joensuun kaupunkiin 
(http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;348;4827;4892;125892;153289;137509).  

4 Keskihajonta kuvaa keskimääräistä poikkeamaa keskiarvosta eli miten luvut ”hajoavat” keskiarvon ympärille. 

5 Keskipoikkeama kertoo, kuinka paljon havaintoaineiston arvot keskimäärin poikkeavat keskiarvosta. 

6 Mediaanilla tarkoitetaan yksikäsitteiseen 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). 

7 Tyyppiarvo eli moodi on arvo, jota esiintyy useimmiten (esim. Karjalainen 2004, s. 76). 
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Kuviosta 1 on nähtävissä, kuinka vastaajien ikärakenne jakaantui. Jakaumasta puuttuvat 

kokonaan toisaalta alle 45-vuotiaat ja toisaalta siinä ei ollut yhtään yli 77-vuotiasta. Eniten 

vastaajissa oli henkilöitä, jotka kuuluivat 52 – 58 –vuotiaiden ikäryhmään; heitä oli 39 % 

kaikista vastaajista. Seuraavaksi suurin ryhmä olivat 59 – 65 –vuotiaat, joita oli 28 % kai-

kista vastaajista. 66 – 71 –vuotiaita oli kyselyssä 11 %. Sekä 45 – 51 –vuotiaita (5 %) sekä 

72 – 77 –vuotaita (6 %) oli melkein saman verran. 

 
Kuvio 1. Vastaajien ikäjakauma ikäryhmittäin. 
 
Alla olevan summakäyrän (kuvio 2) valossa näemme, että tasan kolmannes vastaajista oli 

54-vuotiaita tai sitä nuorempia. Vieläpä reilu ensimmäinen viidennes (22 %) muodostui 

enintään 53-vuotiaista. Huomattavaa on, että iän summakertymä on yllättävän tasaista 

ennen 55 ikävuotta ja toisaalta 58 ikävuoden jälkeen. Näiden kahden tasaista kasvua 

edustavien ryhmien väliin jäävien ikä lisääntyy peräti 17 prosenttiyksiköllä. Viimeisen reilun 

viidenneksen (22 %) ikäkertymän loppupäässä muodostavat 63 – 74 –vuotiaat. 
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Kuvio 2. Vastaajien ikäjakauma summakäyränä. 
 
Tarkasteltaessa vastaajia iän ja sukupuolen mukaan jaoteltuina (taulukko 1) huomataan, 

että eniten oli vastaajia, jotka kuuluivat 52 – 58 –vuotiaisiin miehiin. He edustivat 40 % kai-

kista miehistä ja 11,11 % kaikista vastaajista. Myös naisia löytyi eniten em. ikäryhmästä. 

He puolestaan edustivat 38,46 % kaikista naisista. Tämä samainen ikäryhmä edusti 27,28 

% kaikista vastaajista. Tämä on nähtävissä myös kuviosta 1. Seuraavaksi suurimman 

ryhmän muodostivat 59 – 65 –vuotiaat naiset, jotka edustivat puolestaan 22,2 % kaikista 

naisista. 

Jos puolestaan tarkastellaan ikää ja sukupuolta suhteessa kaikkiin vastaajiin, nähdään, 

että suurin ryhmä oli 66 – 71 –vuotiaat ja tätä 72 – 77-vuotiaat naiset; näitä kumpiakin oli 

55,56 % kaikista vastaajista. Kolmanneksi suurin ryhmä oli 52 – 58 –vuotiaat naispuoliset 

vastaajat. Heitä oli taasen 27,28 % kaikista vastaajista. 

Vastauksen perusteella oli myös saatavilla myös se taustatieto, että 11,1 % vastaajista (2 

tilastoyksikköä) ei ollut kokemusta sairaalahoidosta. 
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Taulukko 1. Kyselyyn osallistuneet vastaajat iän ja sukupuolen mukaan jaoteltuna. 
 

 
Sukupuoli 

 
miehet naiset 

  
osuus 

miehistä 

osuus 
kaikista 

vastaajista 
osuus 

naisista 

osuus 
kaikista 

vastaajista 
Ikä (luokitel-
tu) % % % % 
Alle 18-v 0,00 0,00 0,00 0,00 
19 - 29 -v 0,00 0,00 0,00 0,00 
30 - 37 -v 0,00 0,00 0,00 0,00 
38 - 44- v 20,00 5,56 7,00 5,56 
45 - 51- v 0,00 0,00 7,00 5,56 
52 - 58- v 40,00 11,11 38,46 27,28 
59 - 65- v 20,00 5,56 30,77 22,22 

66 - 71 -v 20,00 5,56 7,00 55,56 
72 - 77 -v 0,00 0,00 7,00 55,56 
yli 77-v 0,00 0,00 0,00 0,00 

Yhteensä 100,00   100,00   
 
 
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 asenneasteikkoa8 

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

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

 

Vastaajista 44 % oli täysin samaa mieltä sen väittämän kanssa, että kunnassa on hyvä 

elää ja vielä 17 % oli osittain samaa mieltä. Osittain eri mieltä oli kuitenkin 28 % vastaajis-

ta. Myös pieni 5 % vähemmistö näki, että kunnassa ei ollut hyvä elää. Tämän lisäksi 6 % 

ei osannut vastata tähän kysymykseen. Tulokset löytyvät kuviosta 3. 

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

Seuraavaksi siirrytään tarkastelemaan, miten luottavaisesti suhtaudutaan kunnan tarjo-

amiin mielenterveyspalveluihin. 23 % vastaajista ilmoitti ehdottomasti luottavansa näihin 

palveluihin ja vielä 41 % oli osittain samaa mieltä. Osittain eri mieltä väitteen kanssa oli 18 

%; saman verran oli myös niitä, jotka olivat täysin eri mieltä esitetyn väittämän suhteen. 

Nämä suhteelliset osuudet käyvät ilmi kuviosta 4. 

 
Kuvio 4. Luotan kuntani mielenterveyspalveluiden laatuun. 
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3.3 Kuntalaista autetaan peruspalveluissa 
 

Kysyttäessä sitä, miten tarpeeksi hyvin vastaajat olivat saaneet tietoa ja neuvontaa 

peruspalveluissa, havaitaan, että vastausvaihtoehdot jakaantuivat suhteellisen tasaisesti. 

28 % oli täysin sitä mieltä, että he olivat ehdottoman riittävästi saaneet tietoa ja neuvontaa. 

Hieman pienempi osuus (22 %) oli sitä mieltä, että he olivat väittämän ”koen saavani 

tarpeeksi tietoa ja neuvontaa” kanssa osittain samaa mieltä. Osittain eri mieltä oli reilu 

viidennes (22 %) vastaajista. Täysin eri mieltä olevia löytyi saman verran kuin täysin 

samaa mieltä olevia eli 28 %. Graafisessa muodossa esitettynä tilanne näyttää kuvion 5 

kaltaiselta. 

 
Kuvio 5. Saan tarpeeksi tietoa ja neuvontaa. 

Kuinka hyvin vastaajat saivat palveluista tukea ja apua elämäänsä?  23 % vastaajista il-

moitti, että he saivat niitä riittävästi ja vielä 18 % oli väittämän kanssa osittain samaa miel-

tä. Osittain eri mieltä oli vajaa neljännes (24 %) ja huomattavan suuri 35 % osuus kertoi, 

että he eivät ollenkaan riittävästi saaneet elämäntilanteeseensa adaptoitua tukea ja apua 

palveluista. Kumpaankaan käsiteltyyn kysymykseen ei oltu jätetty ”en osaa sanoa” –

vastauksia. Nämä tiedot käyvät esille kuviosta 6. 
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Kuvio 6. Saan elämäntilanteeni kannalta sopivaa tukea ja apua 

 
Seuraavaksi halutaan tarkastella ristiintaulukoinnin avulla sitä, miten ns. hyvä kuntalaisuus 

näkyy sellaisten muuttujien valossa, kuten luottamus kunnan mielenterveyspalveluihin, 

tarvittava tuen sekä avun saanti ja tietojen sekä neuvojen saanti. 

 

Tutkimuksen eräänä työhypoteesina eli –olettamuksena oli se, että kunnan mielenterveys-

palvelut määrittäisivät melko pitkälle sitä, kokivatko vastaajat kunnassa olevan hyvä elää. 

Taulukon 2 mukaisesti havaitaan, että kolme neljästä (75 %) täysin kuntansa mielenterve-

yspalveluihin luottavasta oli täysin samaa mieltä sen väittämän kanssa, että juuri hänen 

kuntansa on hyvä paikka elää. 57 % kuntansa palveluihin osittain luottavaisista ilmoitti, 

että kunta on ehdottomasti hyvä paikka elää. Neljännes niistä, jotka ilmoittivat täysin luot-

tavansa palveluihin, olivat osittain samaa mieltä sen väittämän kanssa, että kunnassa on 

hyvä elää. Tosin enää 14 % niistä, jotka osittain luottivat kunnan palveluihin, olivat osittain 

sitä mieltä, että kunta on hyvä paikka elää. Kuitenkin 29 % osittain kunnan palveluihin luot-

tavaisista oli osittain eri mieltä kunnan hyvyydestä. Suurin kielteisesti asennoituvien ryhmä 

löytyi niiden joukosta, jotka olivat täysin eri mieltä luottamuksestaan kunnan tarjoamiin pal-

veluihin: peräti 67 % heistä oli osittain tyytymättömiä palveluihin. Tosin vielä esim. kolmas-

osa niistä, jotka olivat osittain eri mieltä suhteestaan kunnan palveluihin, näkivät, että kun-

ta on erittäin hyvä paikka elää. 
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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 57 33 0      - 47 
Osittain samaa mieltä 25 14 33 0      - 18 
osittain eri mieltä 0 29 33 67      - 29 
täysin eri mieltä 0 0 0 33      - 6 
en osaa vastata 0 0 0 0      - 0 

Yht. 100 100 100 100   100 

N 4 7 3 3 0 17 
  

     
  

Kontingenssikerroin = 0,622 
     

  
Khiin neliö = 10,74   Vap. ast. = 9 

    
  

P-arvo = 0,2941   Tilastollisesti ei-merkitsevä         
 
Tämän ja myöhempien ristiintaulukointien pohjalta saadaan kontingessikertoimen9 ohella 

myös p-arvo10 ja vapausasteet11, joiden avulla voidaan tarkastella, onko käsitellyillä kah-

della muuttujalla riippuvuutta12 keskenään.  

Tässä tapauksessa kontingenssikerroin osoittaa alkavaa vahvaa riippuvuutta, mutta tar-

kasteltuna 5 % merkitsevyystasolla vapausasteiden ollessa 9, jää x²-jakauman arvo kriitti-

sen arvon alapuolelle. Jos muuttujat oletettaisiin riippuvaisiksi toisistaan, tehtäisiin 29,41 % 

todennäköisyydellä virhepäätelmä. Toisin sanoen muuttujilla ei ole riippuvuutta keskenään 

ja näin ollen löydös ei ole tilastollisesti merkitsevä. 

 

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

10 P-arvo ilmaisee voiko saatua arvoa yleistää perusjoukkoon ja eroavatko ryhmät toisistaan sekä kuinka suuri riski on 
hylätä 0-hypoteesi eli se, ovatko muuttujat riippumattomia toisistaan. (Valli 2001) 

11 Otoksesta laskettua testisuureen määrää verrataan vastaavaan todennäköiseen jakaumaan. (Valli 2001). 

12 Riippuvuudella tarkoitetaan yksinkertaistettuna sitä, että ensimmäisen muuttujan arvon kasvaessa toisenkin muut-
tujan arvo kasvaa. Käänteinen riippuvuus ilmenee taas siten, että ensimmäisen arvon kasvaessa toisen arvo pienenee. 
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Toinen tarkasteltava näkökulma hyvään kuntalaisuuteen on se, saiko vastaaja tarpeeksi 

tukea ja apua. Tässä tuli esiin ensimmäinen absoluuttinen löydös, sillä kaikki ne, jotka oli-

vat saaneet kokea ehdottomasti tukea ja apua, tunnustivat kuntaansa täysin hyvänä paik-

kana elää. Sen sijaa ei yksikään osittain samaa mieltä tarvittavasta tuesta ja avusta olevis-

ta ei nähnyt kuntaa täysin hyvänä paikkana, vaan peräti 67 % oli heistä osittain samaa 

mieltä kunnan hyvyydestä ja loput kolmannes jo osittain eri mieltä. Yllättävää on se, että 

75 % niistä, jotka olivat osittain eri mieltä saamansa tuen ja avun riittävyydestä, pitivät kun-

taa vielä ehdottoman hyvänä paikkana elää ja 25 % edellä mainitusta ryhmästä vielä osit-

tain hyvänä paikkana. Samoin kuin edellisessä taulukossa, niin tässäkin kaikkein kriitti-

simmän kannan kuntaan ottivat ne vastaajat, jotka olivat täysin eri mieltä tuesta ja avusta: 

heistä peräti 67 % oli osittain eri mieltä kunnasta hyvänä paikkana elää. Täysin eri mieltä 

olevien osuus tätä ennen ja tämän jälkeen oli huomattavasti vähäisempi. Kontingenssiker-

toin osoittaa alkavaa vahvaa riippuvuutta (0,723) ja muutkin arvot suuntaavat huomiota 

samaan suuntaan. Näin ollen näillä kahdella muuttujalla on alkavaa tilastollista riippuvuutta 

keskenään.  

 

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 100 0 75 17      - 47 
Osittain samaa mieltä 0 67 25 0      - 18 
osittain eri mieltä 0 33 0 67      - 29 
täysin eri mieltä 0 0 0 17      - 6 
en osaa vastata 0 0 0 0      - 0 
Yht. 100 100 100 100   100 

N 4 3 4 6 0 17 
  

     
  

Kontingenssikerroin = 0,723 
     

  
Khiin neliö = 18,64   Vap. ast. = 9 

    
  

P-arvo = 0,0284   Tilastollisesti melkein merkitsevä       
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Seuraavaksi tarkastellaan hyvää kuntalaisuutta informaation saamisen valossa; tarkemmin 

ottaen tämä tarkoittaa sitä, saiko palveluista tarpeeksi tietoa ja neuvontaa. Kaikki ne, jotka 

saivat kokemuksensa mukaan ehdottomasti tarpeeksi paljon tietoa ja neuvontaa, pitivät 

kuntaa hyvänä paikkana elää. Vielä neljännes niistä, jotka olivat väittämän kanssa osittain 

samaa mieltä, pitivät kuntaa hyvänä paikkana elää. Tämän lisäksi on huomioitavaa, että 

vielä puolet osittain eri mieltä olevatkin kokivat kunnan hyvänä. Puolet niistä, jotka kokivat 

saaneensa osittain tarpeeksi informaatiota ja neljännes niistä, jotka olivat osittain eri mieltä 

esitetyn väittämän kanssa, kokivat kunnan olevan vielä osittain hyvä paikka elää. Kuitenkin 

vain neljännes niistä, jotka olivat osittain samaa mieltä tai osittain eri mieltä väitteen kans-

sa, näkivät, että kunta on osittain huono paikka elää. Kun siirrytään tarkastelemaan täysin 

eri mieltä olevien suhteellista osuutta, havaitaan, että näistä jopa 60 % piti kuntaa osittain 

huonona paikkana elää. Vain viidennes informaatiota kokonaan saamattomista piti kuntaa 

erittäin huonona paikkana. Tämä on nähtävissä taulukossa 4. 

Kontingenssikertoimen 0,717 mukaan tarkasteltavilla ilmiöillä on vahvaa riippuvuutta kes-

kenään. 5 % merkitsevyystasolla vapausasteiden ollessa 12, x²-jakauma jää kuitenkin 

hieman taulukkoarvon alapuolelle. Jos muuttujien keskinäinen suhde oletettaisiin riippu-

vaiseksi, tehtäisiin p-arvon mukaisesti 8,75 % virhepäätelmä. Näin ollen näiden kahden 

muuttujan (’saan tarpeeksi tietoa’ ja ’kunnassa on hyvä elää’) välille on löydettävissä vain 

oireellista tilastollista riippuvuutta. 
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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 100 25 50 0      - 44 
Osittain samaa mieltä 0 50 25 0      - 17 
osittain eri mieltä 0 25 25 60      - 28 
täysin eri mieltä 0 0 0 20      - 6 
en osaa vastata 0 0 0 20      - 6 

Yht. 100 100 100 100   100 

N 5 4 4 5 0 18 
  

     
  

Kontingenssikerroin = 0,717 
     

  
Khiin neliö = 19,04   Vap. ast. = 12 

    
  

P-arvo = 0,0875   Tilastollisesti oireellinen         
 

Seuraavaksi alamme tarkastella muutaman eri näkökulman valossa sitä, miten eri tekijät 

vaikuttavat siihen, miten kunnan mielenterveyspalveluihin luotetaan. Tällaisia aineistosta 

esiin nousevia muuttujia ovat palveluiden kautta saatava riittävä tiedot ja neuvonta sekä 

se, saadaanko palveluiden kautta arkielämään soveltuvaa tukea ja apua. 

Taulukon 5 mukaisesti jopa 60 % ehdottoman tarpeeksi informaatiota saaneista oli täysin 

luottavaisia saatuihin palveluihin. Tämän lisäksi vielä neljännes niistä, jotka olivat osittain 

samaa mieltä saadusta tarpeellisesta tiedosta, olivat täysin tyytyväisiä mielenterveyspalve-

luihin. 40 % mielestään tarpeeksi tietoja saaneista olivat vielä osittain sitä mieltä, että he 

luottivat palveluihin. Huomattavaa on kuitenkin, että kolme neljäsosaa niistä, jotka olivat 

osittain samaa mieltä tietojen ja neuvojen riittävyydestä, olivat osittain samaa mieltä sen 

väittämän kanssa, että he luottivat osittain palveluihin. Neljännes osittain tai kokonaan riit-

tämättömästi tietoa saaneista ilmaisi, että olivat osittain samaa mieltä luottamuksestaan 

palveluihin. Tämän jälkeen tapahtuu kuitenkin selvä käänne kielteiseen suuntaan. Puolet 

osittain riittämättömästi tietoa saaneista tunsi osittain epäluottamusta palveluita kohtaan; 

saman verran oli myös ehdottomasti eri mieltä olevia, jotka kertoivat olevansa täysin luot-

tamattomia palveluita kohtaan. Samalla tavalla neljännes osittain huonosti tietoja saaneis-

ta oli jo täysin eri mieltä luottamuksestaan kunnan palveluihin. 
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Näillä kahdella muuttujalla ei ollut keskenään tilastollista riippuvuutta. Kontingenssikertoin 

ylitti toki hienoisesti vahvan riippuvuuden rajan, mutta x²-jakauman arvo alittui selvästi va-

pausasteiden määräämissä rajoissa. Mikäli oletettaisiin, että muuttujilla olisi riippuvuutta 

keskenään, tehtäisiin tällöin jo 10,56 % virhepäätelmä. 

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

Rivimuuttuja: Luotan kuntani mielenterveyspalve-
luihin         

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 60 25 0 0      - 24 
Osittain samaa mieltä 40 75 25 25      - 41 
osittain eri mieltä 0 0 50 25      - 18 
täysin eri mieltä 0 0 25 50      - 18 
en osaa vastata 0 0 0 0      - 0 
Yht. 100 100 100 100   100 

N 5 4 4 4 0 17 
  

     
  

Kontingenssikerroin = 0,678 
     

  
Khiin neliö = 14,5   Vap. ast. = 9 

    
  

P-arvo = 0,1056   Tilastollisesti ei-merkitsevä         
 
 
Myöskään elämäntilanteeseen sopeutetulla tuella ja avulla ei ollut riippuvuutta luottamuk-

seen mielenterveyspalveluihin Enon Säihke ry:n vastaajien keskuudessa. Tässäkin tapa-

uksessa pelkkä kontingenssikertoimen tarkastelu kertoisi alkavasta vahvasta riippuvuu-

desta, mutta muu arvot osoittavat, että todellista tilastollista riippuvuutta ei ole löydettävis-

sä. Kuitenkin tätä taulukkoa (taulukko 6) on hyvä tarkastella. Puolet niistä, jotka mielestään 

saivat täysin riittävästi tukea ja apua, luottivat täysin mielenterveyspalveluihin. Toinen puo-

likas heistä oli vielä osittain luottavaisia palveluihin. Kolmannes osittain riittävästikin tukea 

ja apua saaneista luotti vielä samoin täysin palveluihin. Niinkin suuri osuus kuin 67 % osit-

tain tukea ja apua saaneista luotti vielä osittain kunnan palveluihin. Tämän lisäksi vielä 

puolet niistä, jotka olivat osittain eri mieltä saamastaan tuesta ja avusta, luottivat osittain 

kunnan mielenterveyspalveluihin. Toinen puolikas heistä oli jo osittain eri mieltä luotta-

muksestaan ko. palveluihin. 
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Kuitenkin vielä 17 % tukea saamattomista kertoi luottavansa täysin palveluihin. Tosin sa-

man prosenttiosuuden verran oli myös niitä vaille jääneitä vastaajia, jotka olivat luottamuk-

sestaan osittain samaa mieltä tai osittain eri mieltä. Luonnollista onkin, että puolet niistä, 

jotka eivät olleet saaneet ollenkaan tarpeeksi tukea ja apua, olivat jo täysin eri mieltä luot-

tamuksestaan kunnan mielenterveyspalveluihin. 

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

Rivimuuttuja: Luotan kuntani mt-palveluihin         

Sarakemuuttuja: Saan tarpeeksi tukea ja apua 
   

  

% 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Osittain 
samaa 
mieltä 

osittain 
eri miel-

tä 

täysin 
eri miel-

tä 
en osaa 
vastata Yht. 

Täysin samaa mieltä 50 33 0 17      - 24 
Osittain samaa mieltä 50 67 50 17      - 41 
osittain eri mieltä 0 0 50 17      - 18 
täysin eri mieltä 0 0 0 50      - 18 
en osaa vastata 0 0 0 0      - 0 

Yht. 100 100 100 100   100 

N 4 3 4 6 0 17 
  

     
  

Kontingenssikerroin = 0,658 
     

  
Khiin neliö = 12,99   Vap. ast. = 9 

    
  

P-arvo = 0,1632   Tilastollisesti ei-merkitsevä         
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3.4 Jokainen pääsee elämäntilanteensa ja ongelmiensa kannalta tarkoituksenmukai-
seen tutkimukseen ja hoitoon 

Tässä luvussa pureudutaan syvemmin hoitoon ja sen sisältämiin osatekijöihin. Ensimmäi-

seksi tarkastellaan sitä, miten vastaajat olivat tietoisia eri mielenterveyspalveluista. Omas-

ta mielestään täysin eri vaihtoehdot tunsi 18 % vastaajista ja osittainkin samaa mieltä esi-

tetyn väittämän kanssa oli 29 % vastaajista. Kuitenkin osittain eri mieltä oli peräti 35 % ja 

täysin tietämättömiä oli vielä reilu kymmenes vastaajista (12 %). Näiden lisäksi 6 % ei 

osannut ilmaista mielipidettään. Nämä tiedot käyvät esille kuviosta 7. 

 

Kuvio 7. Vastaajien tietoisuus kunnan tarjoamista mielenterveyspalveluista. 

 

Seuraavan kysymyksen avulla haluttiin testata, miten vastaajat olivat tietoisia siitä, miten 

palveluiden pariin hakeudutaan. 35 % vastaajista tiesi omasta mielestään ehdottomasti 

reitin palveluiden pariin ja vielä 29 % oli tästä asiasta vielä osittain samaa mieltä. Osittain 

eri mieltä olevien osuus jäi suhteellisen pieneksi; heitä oli vain 12 %. Niiden osuus, jotka 

eivät tienneet, miten palveluiden pariin hakeudutaan, oli 18 %. Tässäkin tapauksessa 6 % 

vastaajista ei osannut vastata tähän kysymykseen. Vastaukset ovat nähtävissä kuviosta 8. 
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Kuvio 8. Tiedän miten mielenterveyspalveluiden pariin hakeudutaan. 

 
3.5 Mielenterveyspalveluissa kunnioitetaan ihmisarvoa ja –oikeutta 
 

Ihmisarvon ja –oikeuksien toteutumista aletaan tarkastelemaan seuraavaksi niiden raken-

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

vaa tasa-arvoista kohtelua muihin kuntalaisiin nähden, hyvää palvelua, kunnioittavaa koh-

telua, oikeutta hyvään hoitoon, oikeutta tiedonsaantiin, oikeutta valinnanvapauteen ja vaih-

toehtoihin sekä itsemääräämisoikeutta. Eräät näistä väittämistä ovat siinä mielessä ympä-

ripyöreitä ja suhteellisia, että niistä ei voida päätellä, mitä ne tarkemmin pitävät sisällään 

tai mistä osatekijöistä ne koostuvat. Näin ollen ainoastaan viitteellisiä tietoja voidaan etsiä 

ns. avoimista vastauksista. 
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44 % vastaajista totesi, että he kokivat tulleensa kohdelluiksi samalla tavalla muiden kun-

talaisten kanssa sairaudesta tai vammasta huolimatta. Vieläpä neljännes vastaajista oli 

vielä osittain samaa mieltä väittämän kanssa. Näin ollen 69 % vastaajista oli ainakin osit-

tain samaa mieltä tasa-arvoisuuden toteutumisesta heidän hakiessaan palveluita. Osittain 

eri mieltä tasa-arvoisen kohtelun toteutumisesta oli 19 % ja täysin eri mieltä oli 12 %. Tu-

lokset ovat nähtävillä graafisessa muodossa kuviossa 8. Avoimissa palautteissa toki tuli 

esille tämän kohdan varjopuoletkin. Eräs vastaaja kommentoi, että ”mielenterveyspalvelu-

jen saatavuus vaihtelee kuntien ja kaupunkien välillä palveluissa, kansalaisten kohtelussa 

[ja] tietojen saannissa.” 

 
Kuvio 9. Olen mielestäni tasavertainen muihin kuntalaisiin verrattuna. 

 

Miten hoidossa toteutuu vastaajien kokema hyvä palvelu? Vajaan kolmannes (31 %) oli 

joko täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että heidän kohdallaan toteutui hyvä palvelu (ku-

vio 10). Toisaalta taas 19 % oli osittain eri mieltä tai täysin eri mieltä hyvän palvelun toteu-

tumisesta. Tutkimuksessa ei otettu kantaa, mitä hyvä palvelu pitää sisällään. 
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Kuvio 10. Hoidossani toteutuu hyvä palvelu. 
 
Hoidossa toteutui vastaajien mielestä ehdottomasti kunnioittava kohtelu 37 % kohdalla ja 

osittain samaa mieltä oli vielä neljännes vastaajista. Osittain eri mieltä kunnioittavan kohte-

lun toteutumisesta oli 19 % vastaajista; saman verran oli myös niitä, joiden mielestä hei-

dän kohdallaan ei toteutunut ollenkaan kunnioittava kohtelu. Yksikään vastaajista ei jättä-

nyt vastaamatta tähän kysymykseen. Tiedot näkyvät kuviossa 11. 

 

Kuvio 11. Hoidossani toteutuu kunnioittava kohtelu. 
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Tarkasteltaessa sitä, miten oikeus hyvään hoitoon toteutuu, huomataan seuraavaa. Tasan 

neljäsosa vastaajista näki, että tämä hoidon puoli oli toteutunut heidän kohdallaan ehdot-

toman hyvin ja jopa puolet oli vielä osittainkin samaa mieltä väittämän ”kohdallani toteutuu 

oikeus hyvään hoitoon” –väittämän kanssa. Osittain eri mieltä väittämän kanssa oli 12 % 

vastaajista ja täysin eri mieltä olevia oli vain prosenttiyksikön verran enemmän. Tilanne on 

nähtävissä kuviosta 12.  

 

Kuvio 12. Kohdallani toteutuu oikeus hyvään hoitoon. 

Seuraavassa alakohdassa (kuvio 13) tarkastellaan hoitoon liittyen, miten oikeus 

tiedonsaantiin toteutuu. Neljännes vastaajista oli sitä täysin samaa mieltä, että heidän 

kohdallaan oli oikeus tiedonsaantiin toteutunut erittäin hyvin ja vajaan kolmannes (32 %) 

oli osittain samaa mieltä esitetyn väittämän kanssa. Kuitenkin melkein yhtä suuri osuus (31 

%) oli osittain eri mieltä asiasta, mutta täysin eri mieltä olevia oli vain 6 %. Saman verran 

oli myös heitä, jotka eivät osanneet vastata ko. kysymykseen. 
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Kuvio 13. Hoidossani toteutuu oikeus tiedonsaantiin. 

Miten enolaisten mielestä hoidossa on toteutunut sellainen piirre kuin oikeus vaihtoehtoihin 

ja valinnanvapauteen. 29 % mielestä se oli toteutunut ehdottoman hyvin ja osittain samaa 

mieltä mieltä väittämän kanssa oli 6 % vastaajista. Sen sijaan 41 % vastaajista oli osittain 

eri mieltä siitä, että heidän kohdallaan ko. oikeus olisi toteutunut. Myös täysin 

vaihtoehdotonta kohtelua oli kokenut peräti 18 % vastaajista. Jälleen 6 % vähemmistö ei 

osannut ilmaisa kantaansa. Tämä huomiota vaativa piirre tulee esille kuviosta 14. Tässä 

kohdassa on muistettava etenkin hoidon alkuvaiheessa oleva, mahdollisesti kaoottinenkin 

elämäntilanne, jossa ei voida ottaa täysin huomioon asiakkaan omia näkemyksiä ns. 

hyvästä hoidosta. 
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Kuvio 14. Kohdallani toteutuu oikeus vaihtoehtoihin ja valinnanvapauteen. 
 
Jos vaihtoehtojen ja itsemääräämisoikeuden kohdalla on kehittämisen tarvetta, niin miten 

näyttäytyy sellainen teema säihkeläisten kohdalla kuin itsemääräämisoikeus. Kuviosta 15 

havaitsemme, että tasan neljännes vastaajista oli sitä mieltä, että heidän kohdallaan oli 

toteutunut itsemääräämisoikeus ehdottoman hyvin ja saman verran oli niitä, jotka olivat 

esitetyn väittämän kanssa osittain samaa mieltä. Huomioitavaa on kuitenkin ne vastaajat, 

jotka olivat osittain eri mieltä esitetyn väittämän ”kohdallani toteutuu itsemääräämisoikeus” 

kanssa. Heitä oli vastaajista peräti 37 %. Niitä, joiden kohdalla itsemääräämisoikeus ei 

ollut ollenkaan toteutunut, kertyi 13 %. Tämä kysymys nähtiin selkeäksi tai sitten 

tarpeelliseksi, koska yksikään ei ollut jättänyt vastaamatta tähän kysymykseen. 
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Kuvio 15. Kohdallani toteutuu itsemääräämisoikeus. 
 
Edellä esitettyjen alakohtien lisäksi esitettiin kysymys, jonka avulla haluttiin tietää miten 

tyytyväisiä vastaajat olivat kaiken kaikkiaan saamaansa hoitoon. Vaikka viimeisessä 

kahdessa alakohdassa oli vastaajien mielestä epäkohtia, niin kuitenkin 38 % vastaajista oli 

täysin tyytyväisiä hoitoonsa ja vielä neljännes vastaajista oli osittain samaa mieltä 

tyytyväisyydestään hoitoon. Saman verran (25 %) oli kuitenkin niitä, jotka olivat täysin 

tyytymättömiä hoitoonsa. Osittain tyytymättömiä oli kuitenkin vain 6 % vastaajista. Jälleen 

niitä, jotka eivät osanneet vastata kysymykseen, oli 6 %. Nämä yksityiskohdat näkyvät 

kuviosta 16. 
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Kuvio 16. Vastaajien tyytyväisyys kokonaisuudessaan saamaansa hoitoon. 

Seuraavassa alamme tarkastella miten tyytyväisyys hoitoon näyttäytyy sen suhteen, miten 

mielenterveyspalveluiden pariin osataan hakeutua sekä myös suhteessa edellä käsitelty-

jen hoidossa toteutuvien eri osatekijöiden valossa (kuviot 10 – 15). 

Ensimmäinen tarkasteltava näkökulma on hoitotyytyväisyys suhteessa siihen, miten ihmi-

sillä on tieto siitä, miten mielenterveyspalveluiden pariin hakeudutaan (taulukko 7). 67 % 

niistä, jotka tiesivät täysin, miten palveluihin hakeudutaan, olivat myös täysin tyytyväisiä 

saamaansa hoitoon. Osittain samaa mieltä olevista täysin tyytyväisiä hoitoonsa oli joka 

viidennes. Kuitenkin puolet niistä, jotka olivat osittain eri mieltä hoitoon hakeutumisväylistä, 

oli vielä täysin tyytyväisiä hoitoon. Toinen puolikas näistä osittain eri mieltä olevista oli osit-

tain tyytyväinen hoitoonsa. Kolmannes niistä, jotka olivat täysin tietoisia siitä, miten hoitoon 

hakeudutaan, olivat vielä osittain tyytyväisiä hoitoonsa. Tämän lisäksi vielä viidennes niis-

tä, jotka osittain tunsivat väylän palveluiden pariin, olivat osittain samaa mieltä tai osittain 

eri mieltä siitä, että he olivat tyytyväisiä saamaansa hoitoon. Kuitenkin jopa 40 % osittain 

samaa mieltä hakeutumisväylistä olevista näkivät olevansa täysin tyytymättömiä hoitoon-

sa. Luonnollisesti kaikki hoitoon hakeutumisväylistä täysin tietämättömät olivat myös täysin 

tyytymättömiä hoitoonsa. 
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Tarkastellessa, miten riippuvaisia nämä kaksi muuttujaa olivat keskenään, huomataan, 

että kontingenssikertoin 0,802 edustaa vahvaa riippuvuutta. Myös taulukossa 7 oleva khiin 

neliön arvo eli x²-jakauma lähentelee vapausasteiden ollessa 16 taulukosta saatavia riip-

puvuuteen viittaavia arvoja, kun asiaa tarkastellaan 5 % merkitsevyystasolla. Näin ollen voi 

sanoa, että tulos lähentelee tilastollisesti merkitsevää riippuvuutta. Tätä tukee myös se, 

että oletettaessa ilmiö riippuvaiseksi, tehtäisiin ainoistaan 2,5 % virhepäätelmä. 

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

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

 
  

% 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Osittain 
samaa 
mieltä 

osittain 
eri miel-

tä 

täysin 
eri miel-

tä 
en osaa 
vastata Yht. 

Täysin samaa mieltä 67 20 50 0 0 38 
Osittain samaa mieltä 33 20 50 0 0 25 
osittain eri mieltä 0 20 0 0 0 6 
täysin eri mieltä 0 40 0 100 0 25 
en osaa vastata 0 0 0 0 100 6 
Yht. 100 100 100 100 100 100 

N 6 5 2 2 1 16 
  

     
  

Kontingenssikerroin = 0,802 
     

  
Khiin neliö = 28,84   Vap. ast. = 16 

    
  

P-arvo = 0,025   Tilastollisesti melkein merkitsevä         
 
 
Nyt siirrytään tarkastelemaan hoitotyytyväisyyttä suhteessa siihen, toteutuuko siinä hyvä 

palvelu. Tässä tapauksessa vahvimmat suhteelliset prosenttiosuudet saatiin kahden eri 

ääripään vastauksissa. Nimittäin 80 % täysin hyvää palvelua kokeneista oli täysin tyytyväi-

siä hoitoonsa ja toisaalta 67 % niistä, jotka näkivät, että heidän kohdallaan ei toteutunut 

palvelu ollenkaan, olivat täysin tyytymättömiä hoitoonsa. Viidennes niistä, jotka näkivät, 

että heidän hoidossaan toteutuu osittain hyvä palvelu, olivat täysin tyytyväisiä hoitoon, 

mutta huomiota herättävää on se, että kolmannes osittain eri mieltä olevista oli vielä täysin 

tyytyväisiä. 20 % niistä, jotka kokivat, että heidän kohdallaan toteutui hyvä palvelu, olivat 

vielä osittain tyytyväisiä hoitoon, mutta jopa 40 % niistä, joiden kohdalla oli toteutunut osit-

tain hyvä palvelu, olivat vielä osittain tyytyväisiä hoitoonsa. Kolmas osa osittain eri mieltä 

hyvän palvelun suhteen olevista oli kuitenkin vielä osittain tyytyväinen saamaansa hoitoon. 
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Saman verran oli tosin myös niitä tästä samasta ryhmästä, jotka olivat täysin eri mieltä 

tyytyväisyydestään. Muita kielteisiä arvioita saatiin niiden joukosta, jotka olivat osittain sa-

maa mieltä toteutuneesta hyvästä palvelusta; 20 % heistä oli joko osittain tai kokonaan 

tyytymättömiä saamaansa hoitoon. 

Kuitenkaan näillä kahdella tarkasteltavalla ilmiöllä ei ollut tilastollista riippuvuutta keske-

nään minkään alla olevan taulukon 8 riippuvuustekijöitä tutkittaessa. Kontingenssikertoin 

tosin näyttäisi viittaavan vahvaan riippuvuuteen, mutta muut arvot ”ampuvat alas” tämän 

otaksunnan. 

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 80 20 33 0      - 38 
Osittain samaa mieltä 20 40 33 0      - 25 
osittain eri mieltä 0 20 0 0      - 6 
täysin eri mieltä 0 20 33 67      - 25 
en osaa vastata 0 0 0 33      - 6 

Yht. 100 100 100 100   100 

N 5 5 3 3 0 16 
  

     
  

Kontingenssikerroin = 0,699 
     

  
Khiin neliö = 15,29   Vap. ast. = 12 

    
  

P-arvo = 0,226   Tilastollisesti ei-merkitsevä         
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Miten puolestaan kunnioittava kohtelu vaikutti hoitotyytyväisyyteen? 67 % niistä, jotka ko-

kivat, että heidän kohdallaan toteutui ehdottomasti kunnioittava kohtelu, olivat täysin tyyty-

väisiä hoitoon. 25 % niistä, jotka kokivat osittain saaneensa kunnioittavaa kohtalo, olivat 

myös täysin tyytyväisiä saamaansa hoitoon13. Kolmannes osittain eri mieltä olevista suh-

teessa kunnioittavaan kohteluun olivat kuitenkin vielä ehdottoman tyytyväisiä saamaansa 

hoitoon. Toinen yllättävän oloinen havainto on se, että sekä täysin samaa että täysin eri 

mieltä olevien suhteellinen osuus (33 %) oli sama suhteessa kunnioittavaan kohteluun; 

kummatkin ryhmät olivat osittain samaa mieltä omasta tyytyväisyydestään hoitoon. 

Tässäkin tapauksessa kontingenssikerroin osoittaa alkavaa vahvaa riippuvuutta. Sen si-

jaan x2-arvo jäi reilusti alle taulukoitujen arvojen taulukossa 9 olevan vapausasteiden osal-

ta. Lisäksi hylättäessä 0-hypoteesi eli se hypoteesi, että muuttujat eivät ole riippuvaisia 

toisistaan, tehtäisiin 26,02 % 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 67 25 33 0      - 38 
Osittain samaa mieltä 33 25 33 0      - 25 
osittain eri mieltä 0 25 0 0      - 6 
täysin eri mieltä 0 25 33 67      - 25 
en osaa vastata 0 0 0 33      - 6 

Yht. 100 100 100 100   100 

N 6 4 3 3 0 16 
  

     
  

Kontingenssikerroin = 0,692 
     

  
Khiin neliö = 14,67   Vap. ast. = 12 

    
  

P-arvo = 0,2602   Tilastollisesti ei-merkitsevä         

 

                                                             
13 Ohimennen sanoen niiden äänet, jotka olivat osittain samaa mieltä toteutuneesta kunnioittavasta kohtelusta, jakaan-

tuivat tasaisesti eri vaihtoehtojen välille pois lukien en osaa sanoa –vaihtoehto. Kukin näistä vaihtoehdoista sai 25 % 

kannatusosuuden.  
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Eräs näkökulma hoitotyytyväisyyteen on se, miten hyvin siinä toteutuu oikeus tiedonsaan-

tiin. Tässä tapauksessa kaikki ne, joiden mielestä heidän kohdallaan toteutui oikeus tie-

donsaantiin ehdottoman hyvin, olivat täysin tyytyväisiä hoitoon. Vastaava tilanne löytyi 

myös niiden kohdalla, jotka kokivat, että heidän tiedontarpeensa ei ollenkaan täyttynyt; he 

olivat näin ollen täysin tyytymättömiä hoitoonsa. Tämän lisäksi viidennes niistä, jotka olivat 

osittain samaa mieltä tiedonsaannista, olivat vielä täysin tyytyväisiä hoitoonsa. 40 % niistä, 

joiden kohdalla oikeus tiedonsaantiin tapahtui joko osittain (myönteisesti tai kielteisesti), 

olivat vielä osittain tyytyväisiä hoitoon. Tosin myös 40 % niistä, jotka olivat osittain sitä 

mieltä, että heidän kohdallaan oikeus tiedonsaantiin oli toteutunut, olivat täysin tyytymät-

tömiä hoitoonsa. Toisaalta vain 20 % niistä, jotka olivat osittain eri mieltä tiedontarpeen 

täyttymisestä, olivat täysin tyytymättömiä hoitoonsa. 

Tämän ristiintaulukoinnin (taulukko 10) avulla näemme, että näillä kahdella ilmiölle (tiedon-

tarve ja hoitotyytyväisyys) ei löydy riippuvuutta. Kontingenssikerroin (0,734) osoittaa jäl-

leen riippuvuutta, mutta vapausasteella jäi 16 x2–arvo (khiin neliö) jälleen liian pieneksi 5 

% merkitsevyystasolla. 

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 100 20 0 0 100 38 
Osittain samaa mieltä 0 40 40 0 0 25 
osittain eri mieltä 0 0 20 0 0 6 
täysin eri mieltä 0 40 20 100 0 25 
en osaa vastata 0 0 20 0 0 6 

Yht. 100 100 100 100 100 100 

N 4 5 5 1 1 16 
  

     
  

Kontingenssikerroin = 0,734 
     

  
Khiin neliö = 18,67   Vap. ast. = 16 

    
  

P-arvo = 0,2863   Tilastollisesti ei-merkitsevä         
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Sen sijaan hoitotyytyväisyydelle suhteessa siihen, miten hoidossa mahdollistuu oikeus 

valinnanvapauteen ja vaihtoehtoihin, löytyy melkein merkitsevää riippuvuutta. Tämän 

osoittaa sekä kontingenssikerroin 0,796 että khiin neliön arvo suhteessa vapausasteisiin. 

P-arvollakin 0,0342 tehtäisiin siis vain 3,42 % virhepäätelmä, jos oletetaan ilmiöt riippuvai-

seksi keskenään. 

Jälleen kaikki, joiden mielestä toteutui oikeus valinnanvapauteen ja vaihtoehtoihin, olivat 

täysin tyytyväisiä hoitoonsa. Vieläpä 57 % niistä, jotka olivat osittain eri mieltä edellisten 

ilmiöiden toteutumisesta, olivat vielä osittain tyytyväisiä hoitoonsa. 14 % niistä, jotka olivat 

osittain eri mieltä valinnanvapauden ja vaihtoehtojen toteutumisesta, katsoivat olevansa 

osittain tyytymättömiä hoitoonsa. Yllättävää oli, että kaikki, jotka olivat osittain samaa miel-

tä vaihtoehtojen olemassaolosta hoitosuhteessa, olivat täysin tyytymättömiä hoitoonsa, 

kun taas osittain eri mieltä olevista suhteessa vaihtoehtoihin ja valinnanvapauteen vajaa 

kolmannes (29 %) oli hoitoonsa täysin tyytymättömiä. Puolet niistä, joiden kohdalla nämä 

ominaisuudet eivät hoidossa toteutuneet, olivat täysin tyytymättömiä hoitoon. 

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 100 0 0 0 100 38 
Osittain samaa mieltä 0 0 57 0 0 25 
osittain eri mieltä 0 0 14 0 0 6 
täysin eri mieltä 0 100 29 50 0 25 
en osaa vastata 0 0 0 50 0 6 

Yht. 100 100 100 100 100 100 

N 5 1 7 2 1 16 
  

     
  

Kontingenssikerroin = 0,796 
     

  
Khiin neliö = 27,71   Vap. ast. = 16 

    
  

P-arvo = 0,0342   Tilastollisesti melkein merkitsevä       
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Miten itsemääräämisoikeus ja hoitotyytyväisyys puolestaan reagoivat toisiinsa? Toistami-

seen täysin itsemääräämisoikeuden hoitotilanteessa saavuttaneet olivat ehdottoman tyyty-

väisiä hoitoonsa. Neljännes osittain samaa mieltä väitteen kanssa olevista oli vielä osittain 

samaa mieltä hoitotyytyväisyydestään. Kuitenkin vielä puolella vastaajista, joiden kohdalla 

ei ollut itsemääräämisoikeus toteutunut, näkivät hoitotyytyväisyytensä ehdottoman hyvänä. 

Neljännes niistä, jotka olivat osittain samaa mieltä itsemääräämisoikeuden toteutumisesta, 

olivat osittain tyytyväisiä hoitoonsa, mutta vielä puolella niistä, jotka olivat osittain eri mieltä 

itsemääräämisoikeuden toteutumisesta hoidossa, olivat hoitoonsa osittain tyytyväisiä. Tä-

män lisäksi 17 % niistä, jotka olivat osittain eri mieltä itsemääräämisoikeuden toteutumi-

sesta, oli osittain tyytymättömiä hoitoonsa. Niiden kohdalla, jotka olivat täysin tyytymättö-

miä hoitoonsa, äänet jakaantuivat niin, että puolet heistä oli yllättävästi täysin tyytyväisiä 

hoitoon ja toinen puolikas täysin tyytymättömiä. Vastaavat luvut ovat nähtävillä taulukossa 

12. Vaikka tuntuisi olevan hoidon kannalta kysymys varsin keskeisitä asioista, näillä kah-

della ilmiöllä (itsemääräämisoikeus ja hoitotyytyväisyys) ei ollut riippuvuutta keskenään. 

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

Rivimuuttuja: Olen tyytyväinen hoitoon         

Sarakemuuttuja: Toteutuu itsemääräämisoikeus 
   

  

% 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Osittain 
samaa 
mieltä 

osittain 
eri miel-

tä 

täysin 
eri miel-

tä 
en osaa 
vastata Yht. 

Täysin samaa mieltä 100 25 0 50      - 38 
Osittain samaa mieltä 0 25 50 0      - 25 
osittain eri mieltä 0 0 17 0      - 6 
täysin eri mieltä 0 25 33 50      - 25 
en osaa vastata 0 25 0 0      - 6 

Yht. 100 100 100 100   100 

N 4 4 6 2 0 16 
  

     
  

Kontingenssikerroin = 0,707 
     

  
Khiin neliö = 16   Vap. ast. = 12 

    
  

P-arvo = 0,1912   Tilastollisesti ei-merkitsevä         
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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 vaadittava kirjallisesti.  

Kuviosta 17 näemme, miten tilanne oli enolaisten kohdalla suhteessa laadittuun hoito-

suunnitelmaan. 17 % oli varmasti sitä mieltä, että heille oli laadittu kirjallinen hoitosuunni-

telma ja yhden prosenttiyksikön verran enemmän oli niitä, jotka olivat osittain samaa mieltä 

hoitosopimuksen olemassaolosta. Saman verran oli myös niitä, jotka olivat osittain eri 

mieltä esitetystä väittämästä. Sen sijaan 29 % vastasi, ettei heillä ole ollut mitään kirjallista 

hoitosuunnitelmaa ja peräti 18 % ei osannut ilmaista kantaansa ko. kysymykseen. 

 
Kuvio 17. Hoidostani on laadittu kirjallinen hoitosuunnitelma. 
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Osittain edelliseen nivoutuu kysymys siitä, onko potilas voinut osallistua oman hoitonsa 

suunnitteluun. Pienimmän prosentuaalisen osuuden (kuvio 18) saivat ne mielipiteet, joiden 

mukaan vastaajat olivat ehdottomasti voineet osallistua oman hoitonsa suunnitteluun; hei-

tä oli 12 % vastaajista. Osittain oman hoitonsa suunnitteluun oli pystynyt osallistumaan 29 

% ja osittain eri mieltä mahdollisuuksistaan oli 18 %. Kuitenkin 35 % oli sitä mieltä, että he 

eivät ole voineet osallistua hoitonsa suunnitteluun mitenkään. Tämän lisäksi vielä 6 % ei 

osannut vastata tähän kysymykseen. 

 
Kuvio 18. Olen itse osallistunut hoidon suunnitteluun. 

 

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

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

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

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

hänen hoidostaan ja miten hyvin tarvittaessa tähän vastuuhenkilöön saa yhteyden myös 

silloin, kun sairaudenkuvassa tapahtuu yllättäviä muutoksia. 
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Tämä puoli hoidosta oli hoidettu säihkeläisten mielestä melko mallikkaasti, sillä 41 % oli 

ehdottomasti sitä mieltä, että he tiesivät kuka on heidän lähin, hoidosta vastaava henkilö. 

Vielä 29 % vastaajista oli osittain samaa mieltä. Osittain eri mieltä olevia ei löytynyt ja täy-

sin eriävän mielipiteensä jättäneiden osuus oli 6 %. Yllättävän moni jätti en osaa sanoa –

vastauksen (24 %). Tämä on nähtävillä kuviosta 19. 

 

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

 

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

olla vahvaa riippuvuutta suhteessa hoitotyytyväisyyteen. 67 % niistä, jotka näkivät, että 

heille oli ehdottomasti laadittu hoitosuunnitelma, olivat täysin tyytyväisiä hoitoonsa ja loput 

olivat vielä osittain tyytyväisiä. Kolmannes niistä, jotka olivat osittain samaa tai osittain eri 

mieltä esitetyn väitteen kanssa, olivat vielä täysin tyytyväisiä hoitoonsa. Toinen kahden 33 

% rypäs löytyi niiden joukosta, jotka olivat osittain sitä mieltä, että heille oli laadittu 

hoitosuunnitelma; he olivat joko osittain tai täysin tyytymättömiä hoitoonsa. Kuitenkin peräti 

67 % niistä, jotka olivat osittain eri mieltä hoitosuunnitelmastaan, olivat vielä osittain 

tyytyväisiä hoitoonsa. Hoitosuunnitelman olemassaolon puute näkyy tyytymättömyytenä 

hoitoon, joskin aivan loppupäässä, sille kolme neljäsosaa niistä, joille ei oltu laadittu 

minkaanlaista hoitosuunnitelmaa, olivat täysin tyytymättömiä hoitoonsa. 
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Tämän taulukon (taulukko 13) pohjalta ei ole mieltä etsiä näiden ilmiöiden välisiä 

riippuvuuksia, koska havaintomatriisissa on huomattavan paljon puuttuvia tietoja. Tällöin 

riippuvuusluvut antaisivat ainakin osittain harhaanjohtavaa tietoa. 

Taulukko 13. Ristiintaulukointi. Olen tyytyväinen hoitoon suhteessa laadittuun kirjalliseen 
hoitosuunnitelmaan. 

Rivimuuttuja: Olen tyytyväinen hoitoon         
Sarakemuuttuja:  Laadittu kirjallinen    
                                suunnitelma 

    
  

% 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Osittain 
samaa 
mieltä 

osittain 
eri miel-

tä 

täysin 
eri miel-

tä 
en osaa 
vastata Yht. 

Täysin samaa mieltä 67 33 33 0 67 38 
Osittain samaa mieltä 33 0 67 0 33 25 
osittain eri mieltä 0 33 0 0 0 6 
täysin eri mieltä 0 33 0 75 0 25 
en osaa vastata 0 0 0 25 0 6 

Yht. 100 100 100 100 100 100 

N 3 3 3 4 3 16 
  

     
  

      
  

     
  

 
        

 
 

Yksi askel eteenpäin on osallistuminen hoidon suunnitteluun. Kaikki ne, jotka olivat osallis-

tuneet oman hoitonsa suunnitteluun, olivat ehdottoman tyytyväisiä saamaansa hoitoon. 40 

% niistä, jotka olivat osittain kokeneet voineensa osallistua hoitonsa suunnitteluun, olivat 

vielä täysin tyytyväisiä hoitoonsa. Tosin 67 % niistä jotka olivat osittain eri mieltä väittämän 

kanssa, olivat hekin täysin tyytyväisiä hoitoon. Tilanne voi myös näyttäytyä myös kääntei-

senä niin, että viidennes osittain hoitoonsa osallistuneista oli osittain tyytyväisiä hoitoonsa, 

mutta puolestaan 40 % niistä, jotka olivat täysin sitä mieltä, että heille ei ole annettu tätä 

mahdollisuutta, olivat osittain samaa mieltä tyytyväisyydestään hoitoon. 
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 Myöskään näillä kahdella ilmiölle ei ollut löydettävissä tilastollista riippuvuutta keskenään. 

Tosin kontingenssikertoin näytti kertovan alkavasta vahvasta riippuvuudesta (taulukko 14), 

mutta muut tarkemmin riippuvuutta kuvaavat luvut mitätöivät tämän tuloksen, sillä x2-

jakauman arvo 17,96 jäi vapausasteella 16 liian alhaiseksi 5 % merkitsevyystasolla. Lisäk-

si p-arvo osoittaa, että tulkittaessa ilmiöiden välinen suhde riippuvaiseksi, tehtäisiin 32,65 

% virhepäätelmä suhteessa perusjoukkoon. 

 

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 67 0 0 38 
Osittain samaa mieltä 0 20 0 40 100 25 
osittain eri mieltä 0 0 33 0 0 6 
täysin eri mieltä 0 40 0 40 0 25 
en osaa vastata 0 0 0 20 0 6 
Yht. 100 100 100 100 100 100 

N 2 5 3 5 1 16 
  

     
  

Kontingenssikerroin = 0,727 
     

  
Khiin neliö = 17,96   Vap. ast. = 16 

    
  

P-arvo = 0,3265   Tilastollisesti ei-merkitsevä         
 
 

Myöskään sellaisella kahdella muuttujalla, kuten tietoisuudella eri mielenterveyspalveluista 

ja hoitotyytyväisyydellä ei ollut riippuvuutta keskenään. Vain kolmannes niistä, jotka olivat 

täysin tietoisia eri mielenterveyspalveluista, olivat ehdottoman tyytyväisiä hoitoonsa (tau-

lukko 15). Loput tästä ryhmästä olivat edustettuina samansuuruisilla suhteellisilla osuuksil-

la niin, että he olivat joko osittain tyytyväisiä tai täysin tyytymättömiä hoitoonsa. Tilanne oli 

täysin samanlainen niiden kohdalla, jotka olivat osittain tietämättömiä eri mielenterveys-

palveluista.  40 % osittain mielenterveyspalveluista tietoisista oli tältä pohjalta tyytyväisiä 

hoitoonsa. Loput heistä jakaantuivat tasaisesti 20 % ryhmiin, jotka olivat joko osittain tyyty-

väisiä, osittain tyytymättömiä tai täysin tyytymättömiä hoitoonsa.  Huomiota herättää se 

seikka, että kaikki ne, jotka olivat täysin tietämättömiä hoitoväylistä, olivat täysin tyytyväisiä 
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hoitoonsa. Kysymys herää, että ovatko he niitä ”kaikkiruokaisia”, joille on tärkeää, että 

edes jostain saa apua.  

 

Myös tässä taulukossa oli liikaa puuttuvia arvoja, joten riippuvuudesta ei voida sanoa mi-

tään varmaa tinkimättä täsmällisyydestä. 

 

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 33 40 33 100 0 38 
Osittain samaa mieltä 33 20 33 0 0 25 
osittain eri mieltä 0 20 0 0 0 6 
täysin eri mieltä 33 20 33 0 0 25 
en osaa vastata 0 0 0 0 100 6 
Yht. 100 100 100 100 100 100 

N 3 5 6 1 1 16 
  

     
  

      
  

     
  

 
        

 
Kun poraudumme syvemmälle mielenterveyspalveluihin, alamme tarkastella sitä, miten 

tieto siitä, kuinka palveluiden pariin hakeudutaan vaikuttaa hoitotyytyväisyyteen. Taulukos-

ta 16 näemme, että 67 % niistä, jotka olivat täysin tietoisia palveluiden pariin hakeutumis-

väylistä, oli täysin tyytyväisiä hoitoon. Lisäksi kolmannes täysin tietoisista näki, että he oli-

vat osittain tyytyväisiä hoitoonsa. Sen sijaan viidennes niistä, jotka olivat osittain tietoisia 

väylistä, olivat hoitoon täysin tai osittain tyytyväisiä tai sitten osittain tyytymättömiä. Tämän 

lisäksi 40 % osittain tietoisista oli täysin eri mieltä hoitotyytyväisyydestään. Puolet niistä, 

jotka olivat osittain tietämättömiä palveluiden pariin hakeutumisesta, olivat joko täysin tai 

osittain tyytyväisiä hoitoonsa. 

 

Näillä muuttujilla ei ollut tilastollista riippuvuutta keskenään. Kontingenssikertoin tosin il-

moitti riippuvuudesta, mutta x2-arvo 10 % merkitsevyystasolla vapausasteiden ollessa 16 
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kriittinen raja ei ylittynyt. Lisäksi tulkittaessa muuttujat riippuvaiseksi toisistaan tehtäisiin 

perusjoukkoon nähden mahdollisesti 2,5 % virhepäätelmä. 
 
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 67 20 50 0 0 38 
Osittain samaa mieltä 33 20 50 0 0 25 
osittain eri mieltä 0 20 0 0 0 6 
täysin eri mieltä 0 40 0 100 0 25 
en osaa vastata 0 0 0 0 100 6 

Yht. 100 100 100 100 100 100 

N 6 5 2 2 1 16 
  

     
  

Kontingenssikerroin = 0,802 
     

  
Khiin neliö = 28,84   Vap. ast. = 16 

    
  

P-arvo = 0,025   Tilastollisesti melkein 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. 
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Vastanneista 70 % oli sitä mieltä, että heidän hoitonsa oli toteutettu ensisijaisesti 

avohoitona. Osittain samaa mieltä oli vielä 12 % ja osittain eri mieltä puolestaan 18 % 

vastaajista. Tällä kertaa yksikään ei jättänyt täysin eroavaa näkemystä eikä myöskään 

kukaan vastaajista esittänyt en osaa sanoa –vastausta. Informaatio on nähtävissä myös 

alla olevasta kuviosta 20. 

 

 
Kuvio 20. Ensisijaista on avohoito. 
 
Hoidossa on myös toivon ylläpitämisen, joka mahdollistaa etenemisen kuntoutumisen po-

lulla, tärkeää. Vastaajista 23 % oli kokenut, että he olivat kokeneet ehdottomasti tämän 

aspektin olleen mukana heidän hoitokontakteissaan. Vielä suurempi osa (41 %) oli tästä 

asiasta osittain samaa mieltä. Loput arviot jakaantuivat tasaisiin 12 % osuuksiin niiden 

kesken, jotka olivat joko osittain tai täysin eri mieltä. Saman verran oli myös niitä, joilla ei 

ollut selvää näkemystä asiasta. Tulokset näkyvät kuviosta 21. 
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Kuvio 21. Hoidossani ylläpidetään toivoa ja luottamusta kuntoutumiseen. 
 
Tähän yhteydessä on hyvä tarkastella, miten hoidossa ylläpidettävä toivo ja luottamus 

kuntoutumiseen vaikuttavat hoitotyytyväisyyteen. Taulukon 17 ristiintaulukoinnin perusteel-

la havaitsemme tästä seuraavanlaista. 75 % niistä, jotka olivat tunteneet hoidossa olevan 

mukana toivoa ja luottamusta kuntoutumiseen, olivat hoitoon täysin tyytyväisiä. Ne 29 % 

vastaajista, jotka olivat osittain samaa mieltä esitetyn väittämän kanssa, olivat vielä myös-

kin täysin tyytyväisiä hoitoon. Sen sijaan jopa puolet osittain eri mieltä olevista suhteessa 

toivon näköaloihin, olivat myös täysin tyytyväisiä hoitoon. Loput tähän ryhmään kuuluvista 

olivat jo täysin tyytymättömiä hoitoonsa. Joka neljäs täysin samaa mieltä toivon näkymi-

sestä hoidossa ja 29 % osittain samaa mieltä olevista, olivat osittain samaa mieltä siitä, 

että he olivat osittain tyytyväisiä hoitoon. Yllättävää on, että puolet niistä, joiden hoidossa 

toivo oli täysin kadoksissa, olivat vielä osittain tyytyväisiä hoitoon. Tosin toinen puolikas 

näistä oli jo täysin tyytymättömiä hoitoonsa. 14 % niistä, jotka olivat osittain kokeneet, että 

heidän hoidossaan pidetään yllä luottamusta ja toivoa kuntoutumiseen, olivat osittain tyy-

tymättömiä hoitoon, mutta täysin tyytymättömiä samasta ryhmästä oli jo 29 %. 
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Tarkasteltaessa riippuvuutta havaitaan, että näillä kahdella tarkastellulla muuttujalla ei ollut 

tilastollista riippuvuutta toisiinsa. Jälleen kontingessikertoin ”ehdotti” riippuvuutta, mutta 

muut tulokset mitätöivät tämän johtopäätöksen. X2-arvo jäi hieman alle taulukkoarvon va-

pausasteilla 16 käytettäessä 10 % merkitsevyystasoa. P-arvo puolestaan kertoo, että tul-

kittaessa nämä kaksi muuttujaa riippuvaisiksi keskenään, tehtäisiin 12,16 % virhepäätel-

mä. 

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 75 29 50 0 0 38 
Osittain samaa mieltä 25 29 0 50 0 25 
osittain eri mieltä 0 14 0 0 0 6 
täysin eri mieltä 0 29 50 50 0 25 
en osaa vastata 0 0 0 0 100 6 

Yht. 100 100 100 100 100 100 

N 4 7 2 2 1 16 
  

     
  

Kontingenssikerroin = 0,766 
     

  
Khiin neliö = 22,71   Vap. ast. = 16 

    
  

P-arvo = 0,1216   Tilastollisesti ei-merkitsevä         
 

Seuraavaksi tarkastellaan jo edellä mainittua omaisten mahdollisuutta vaikuttaa potilaan 

hoidon suunnitteluun. Tämän kysymyksen osalta vastaukset jakaantuivat melko tasaisesti, 

kuten kuviosta 22 on helposti nähtävissä. Neljännes vastaajista oli sitä mieltä, että läheiset 

olivat voineet olla mukana hoidon suunnittelussa ja osittain samaa mieltä olevia oli vielä 

vajaa viidennes vastaajista (19 %). Osittain eri mieltä väittämästä oli 6 %. Kuitenkin nel-

jännes vastaajista näki, että omaisilla ei ollut mahdollisuutta tulla mukaan hoidon suunnit-

teluun. Saman verran oli myös niitä, jotka eivät osanneet ilmasta mielipidettään tähän ky-

symykseen. 
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Kuvio 22. Omaiseni ovat voineet osallistua hoitoni suunnitteluun. 

Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan samoja teemoja kuntoutuksen näkökulmasta14. 

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

itse osallistua oman kuntoutumisensa suunnitteluun. 23 % vastaajista näki, että he olivat 

voineet täysin osallistua oman kuntoutumisensa suunnitteluun. Myös osittain samaa mieltä 

olevia oli saman verran. Kuitenkin yhden prosenttiyksikön verran enemmän oli nyt niitä, 

jotka olivat osittain tai kokonaan eri mieltä mahdollisuuksistaan osallistua hoitonsa suunnit-

teluun. Lisäksi 6 % vastaajista ei osannut ilmaista mielipidettään. Tiedot näkyvät graafi-

sessa muodossa kuviossa 23. 

                                                             
14 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. 



45 

 

 
Kuvio 23. Olen voinut itse osallistua oman kuntoutukseni suunnitteluun. 

 

Seuraavaksi suoritamme vertailua kahden muuttujan välillä, jotka ovat mahdollisuus suun-

nitella omaa hoitoa (kuvio 18) ja toisaalta omaa kuntoutumista (kuvio 23). Vertailun pohjal-

ta voidaan huomata seuraavaa. Siirryttäessä oman hoidon suunnittelusta kuntoutumisen 

suunnitteluun havaitaan, että täysin samaa mieltä olevien osuus on kasvanut peräti 11 

prosenttiyksiköllä 12 %:sta 23 %:iin. Sen sijaan osittain samaa mieltä olevien osuus on 

kutistunut 6 prosenttiyksiköllä. Osittain eri mieltä olevien osuus on puolestaan nyt kuntou-

tumisen puolella noussut samoin 6 prosenttiyksiköllä. Kehitys on siinä mielessä mennyt 

enolaisten kohdalla hyvään suuntaan, että täysin eri mieltä olevien osuus on pienentynyt 

huomattavasti. Nyt näitä täysin eri mieltä olevia on vain 24 %, kun vastaava luku oli oman 

hoidon suunnittelun kohdalla peräti 35 %. Muutosta on tapahtunut siis 11 prosenttiyksikön 

verran parempaan suuntaan. 
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Kun tarkastellaan sitä, miten omaiset ja läheiset ovat voineet osallistua kuntoutumisen 

suunnitteluun, nähdään, että vain 12 % vastaajista oli ehdottomasti sitä mieltä, että tämä 

puoli kuntoutumisessa oli otettu huomioon. Kuitenkin 23 % näki, että omaisnäkökulma oli 

otettu huomioon osittain. 18 % oli sitä mieltä, että omaiset oli jätetty osittain syrjään kun-

toutumisen suunnittelusta ja täysin eri mieltä esitetyn väitteen kanssa oli jopa vajaa kol-

mannes (29 %). Lisäksi niiden osuus, jotka eivät osanneet ilmaista mielipidettään, oli perä-

ti 18 %. 

 
Kaavio 24. Läheiseni ovat voineet osallistua kuntoutumiseni suunnitteluun. 

Kun tätä (läheisten mahdollisuutta osallistua kuntoutumisen suunnitteluun)  verrataan 

kaavioon 22, jossa tarkasteltiin omaisen mahdollisuutta osallistua hoidon suunnitteluun, 

päädymme seuraaviin havaintoihin. Täysin samaa mieltä olevien osuus on laskenut nyt 13 

prosenttiyksiköllä, mutta osittain samaa mieltä olevien osuus on noussut neljällä 

prosenttiyksiköllä. Osittain eri mieltä väittämän kanssa olevien osuus on vähentynyt 

huomattavasti (12 prosenttiyksikköä). Sen sijaan täysin eri mieltä olevien osuus on 

noussut 4 prosenttiyksikköä. Toisaalta myös epätietoisten määrä on kuntoutuksen puolelle 

siirryttäessä vähentynyt hivenen. 
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Toinen tärkeä kokonaisuus suosituksessa on kuntoutumisen läheisyysperiaate eli kuntou-

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

25 havaitaan, että reilun kolmanneksen (35 %) mielestä kuntoutumisen läheisyysperiaate 

toteutuu heidän mielestään ehdottoman hyvin ja vielä 23 % on osittainkin samaa mieltä. 

Osittain eri mieltä olevia on reilu kymmenes vastaajista (12 %). Täysin eri mieltä on kui-

tenkin jopa 24 %. En osaa sanoa –vastauksen antoi jälleen 6 % vastaajista. 

 

Kaavio 25. Kuntoutumiseni toteutetaan mahdollisimman lähellä kotiani ja lähimpiäni. 
 
Seuraavaksi tarkastellaan vielä muutamia muuttujia suhteessa hoitotyytyväisyyteen. Miten 

hoitotyytyväisyyteen vaikuttaa se, että kuntoutuja on tietoinen hänen hoidostaan 

vastaavasta henkilöstä, johon on tarvittaessa mahdollisuus ottaa yhteyttä? 57 % niistä, 

jotka ehdottomasti tiesivät kontaktihenkilönsä, olivat ehdottomasti tyytyväisiä hoitoonsa ja 

vielä 29 % täysin tietoisista oli vielä osittain tyytyväisiä hoitoonsa. Viidennes niistä, jotka 

olivat osittain samaa mieltä väittämän kanssa, olivat vielä täysin tyytyväisiä hoitoonsa. 

Tietämättömyys vastuuhenkilöstä ei kuitenkaan pilaa täysin hoitoa, koska taulukosta 18 

huomamme, että kaikki ne, jotka eivät tienneet vastuuhenkilöään, olivat vielä osittain sitä 

mieltä, että he ovat tyytyväisiä hoitoonsa. Toisaalta taas 60 % niistä, jotka näkivät, että he 

ovat osittain samaa mieltä siitä, kuka on heidän kontaktinsa, olivat täysin tyytymättömiä 

hoitoonsa. 

 



48 

 

Kuten ristiintaulukoinnin tulosten perusteella on aavisteltavissa, näillä kahdella muuttujalla 

ei ollut riippuvuutta keskenään. P-arvon ja etenkin x2-arvon mittaamisen teki 

epäluotettavaksi liian useat puuttuvat arvot, joten niihin pohjautuen tässä tapauksessa ei 

voi sanoa mitään varmaa. 

Taulukko 18. Ristiintaulukointi. Olen tyytyväinen hoitoon suhteessa tietoon hoidostani 
vastaavasta henkilöstä. 
 
Rivimuuttuja: Olen tyytyväinen hoitoon         
Sarakemuuttuja: Tiedän, kuka on 
                                vastuuhenkilö 

  

 
 

 
   

% 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Osittain 
samaa 
mieltä 

osittain 
eri miel-

tä 

täysin 
eri miel-

tä 
en osaa 
vastata Yht. 

Täysin samaa mieltä 57 20      - 0 33 38 
Osittain samaa mieltä 29 0      - 100 33 25 
osittain eri mieltä 0 20      - 0 0 6 
täysin eri mieltä 14 60      - 0 0 25 
en osaa vastata 0 0      - 0 33 6 

Yht. 100 100   100 100 100 

N 7 5 0 1 3 16 
  

     
  

      
  

     
  

 
        

 
 
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-

tymistä kyselyn asettamat reunaehdot huomioon ottaen. 



49 

 

Lähdemme siis liikkeelle niiden ihmisten kokemuksiin pohjautuvista näkemyksisä, jotka 

koskevat mahdollisuutta tarvittaessa päästä sairaalahoitoon (kaavio 26). Tähän kohtaan 

vastasivat sekä ne, joilla oli kokemusta sairaalahoidosta että ne, joilla ei sitä ollut. Lähes 

puolet (46 %) vastaajista oli sitä mieltä, että he pääsisivät sairaalahoitoon tarvittaessa ja 

vielä vajaa kolmannes (31 %) oli sitä mieltä, että tämä väite pitäisi osittain paikkansa. Täy-

sin eri mieltä väittämän kanssa ei ollut yksikään, mutta osittain eri mieltä olevia oli vielä 

kuitenkin 15 %. Tämän lisäksi 8 % näki, että ei osaa vastata tähän kysymykseen. 

 

 
Kaavio 26. 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. Tällöin tilanne muuttui niin, että 66,7 % oli sitä mieltä, 

heillä oli ehdottomasti mahdollisuus päästä sairaalahoitoon tarvittaessa. 22,2 % oli 

puolestaan osittain eri mieltä esitetyn väittämän kanssa. Kysymykseen ei osannut vastata 

11,1 %. Osittain samaa mieltä ja täysin eri mieltä olevia ei ollut yhtäkään. 
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Tämän kappaleen seuraaviin alakohtiin vastasivat vain ne, joilla oli kokemusta 

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

elämäntilanne on otettu huomioon hoitoa suunniteltaessa, miten sairaalassa on tuettu 

hoitojaksoa seuraavaa vaihetta eli siviilielämään siirtymistä sekä miten taas puolestaan 

siviilielämään siirryttäessä avohoidosta on saatu tukea arkielämässä selviytymiseen. 

 

Hoitojakson ensimmäinen vaihe on siis hoitoon saapuminen. Säihkeläisten näkemyksen 

mukaan heidän elämäntilanteensa näyttäisi olevan otettu melko hyvin huomioon hoitoon 

saapumisen yhteydessä. Kaaviosta 27 me näemme, että 30 % vastaajista näki, että 

heidän tilanteensa oli otettu huomioon ehdottoman hyvin hoidon alkaessa. Näin ollen 

vähintäänkin osittain samaa mieltä esitetyn väittämän kanssa oli 60 %. Kohtalainen 20 % 

suhteellinen osuus oli väittämän kanssa osittain eri mieltä ja joka kymmenes oli täysin eri 

mieltä vastaajista. Ne, jotka eivät osanneet ilmaista mielipidettään, muodostivat myös 10 

% osuuden vastaajista. 

 
Kaavio 27. Hoidettavan elämäntilanteen huomioiminen sairaalahoitoa suunniteltaessa. 
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Miten enolaisten mielestä on saatu tukea arkeen, kun poistutaan hoidosta? 11 % näki, että 

heidän tarpeensa tämän asian suhteen oli ehdottomasti täyttynyt ja 22 % oli vielä osittain 

samaa mieltä. Osittain eri mieltä olevia oli saman verran kuin täysin samaa mieltäkin 

olevia (11 %). Huomioitavaa on, että täysin eri mieltä olevia oli suhteessa valtava määrä, 

peräti 45 %. Tämä näkyy kaaviosta 28. 

 

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

Sen sijaan siirryttäessä tarkastelemaan, miten sairaalasta arkielämään siirtyvä saa tukea 

avohoidon puolelta, tulokset (kaavio 29) ovat seuraavanlaisia. Täysin samaa mieltä 

väittämän kanssa oli 23 % vastaajista, mutta osittain samaa mieltä olevia oli vain 11 %. 

Loput vastaajista olivat joko osittain tai täysin eri mieltä tai eivät omanneet tähän liittyvää 

näkemystä. Kutakin näkemystä kannatettiin 22 % osuudella. 
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Kaavio 29. Kotiutumisvaiheessa olen saanut tarpeeksi apua avohoidosta. 

Tässä yhteydessä on hyvä vertailla, miten nämä yllä olevan kaavion (kaavio 29) 

avohoidon luvut poikkeavat niistä luvuista, joita saimme aiemmasta kaaviosta (kaavio 28), 

jossa tarkasteltiin vastaavia sairaalahoidon lukuja. Siirryttäessä avohoidon puolelle täysin 

tyytyväisten osuus oli kasvanut peräti 12 prosenttiyksiköllä ja osittain samaa mieltä olevien 

pienentynynyt 11 prosenttiyksiköllä. Samaten osittain eri mieltä olevien osuus oli noussut 

11 prosenttiyksiköllä. Ilahduttavaa on huomata se, että täysin tyytymättömien osuus on nyt 

kuitenkin laskenut huomattavasti 45 %:sta 22 %:iin: muutos on näin ollen peräti 23 

prosenttiyksikköä. Ikävää on puolestaan se, että täysin tietämättömien osuus oli kasvanut 

taas 11 % prosenttiyksiköllä. 
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3.8 Hoitotakuun toteutumien hoidossa 
 
Vuonna 2005 voimaan tulleella hoitotakuulla15 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.  

Erikoislääkärin vastaanotolle olisi siis päästävä 3 viikossa. Enolaisten vastaajien kohdalla 

tämä toteutui ehdottoman hyvin vajaan viidenneksen kohdalla (19 %) ja vähintäänkin osit-

tain samaa mieltä väittämän kanssa oli näin ollen 38 %. Osittain eri mieltä olevia oli myös 

19 %, mutta täysin eri mieltä jo vajaa kolmannes (31 %). Tämän lisäksi 12 % ei osannut 

ilmaista mielipidettään, kuten kaaviosta 30 on nähtävissä. 

 
Kaavio 30. Pääsen erikoislääkärin vastaanotolle kolmen viikon sisällä. 

                                                             
15 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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Psykiatriseen hoitoon lain mukaan olisi päästävä puolen vuoden sisällä. Taaskin 

suhteelliset osuudet vastausvaihtoehtojen ’täysin samaa mieltä’, ’osittain samaa mieltä’ ja 

’osittain eri mieltä’ jakaantuivat tasaisesti. Kutakin kannatettiin 23 % osuuksilla. Vain 8 % 

vasaajista ei päässyt määräajassa psykiatriseen hoitoon. Myös omaa mielipidettään 

ilmaisemattomien osuus jäi suhteelisen suureksi, kuten alla olevasta kaaviosta 31 

näemme. 

 
Kaavio 31. Pääsen psykiatriseen hoitoon puolen vuoden sisällä. 

Seuraavaksi kysyttiin, miten vastaajat kokivat nämä lainlaatijan antamat aikamääreet 

kohtuullisiksi, kun kyseessä ovat mielenterveysongelmat. Vain 7 % mielestä nämä annetut 

ajat täyttävät täysin kohtuullisuuden kriteerit. Sen sijaan viidesosa oli joko osittain samaa 

mieltä tai osittain eri mieltä. Näin ollen jopa hieman yli puolet (53 %) oli ainakin osittain eri 

mieltä. Täysin eri mieltä sen sijaan oli melkein joka kolmas vastaaja. Tämä on nähtävissä 

kaaviosta 32. 
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Kaavio 32. Koen hoitotakuun esittämät määräajat kohtuullisiksi mielenterveysongelmien 
kohdalla. 
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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. 

Kovin harvalla enolaisella oli ehdotonta tietoa, miten hän voisi hoitaa valitusmenettelyn, 

mikäli on kokenut tyytymättömyyttä hoitoa kohtaan. Heitä oli vain 6 % vastaajista. Sen si-

jaan osittain tietoisten määrä kasvoi 18 %:iin asti. Siirryttäessä eriäviin mielipiteisiin huo-

mataan, että osittain eri mieltä omasta tietoisuudestaan valitusmahdollisuuksiin nähden 

olevien osuus oli jo 35 % ja täysin tietämättömiä oli jo 41 %. Jos tarkastellaan tilannetta 

muutoksen näkökulmasta, muutos osittain samaa mieltä olevista osittain eri mieltä oleviin 

oli suurempi kuin siirryttäessä osittain eri mieltä olevista täysin eri mieltä olevien pariin. 

Lähempi tarkastelu löytyy seuraavasta kaaviosta 33. 

 
Kaavio 33. Minulla on tieto valitusmahdollisuuksista siinä tapauksessa, jos olen tyytymätön 
saamaani kohteluun ja hoitoon. 
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Siirryttäessä havainnoimaan, miten vastaajat olivat tietoisia Potilasneuvoston toiminnasta 

huomataan, että 35 % oli mielestään täysin tietoisia siitä ja vielä 23 % oli vielä osittain 

tietoisia. Osittain tietämättömien osuus oli 18 % ja täysin tietämättömiä oli suhteessa 

melkein saman verran kuin osittain tietoisten. Näiden välillä on nimittäin vain yhden 

prosenttiyksikön ero, joka on esitetty graafisessa muodossa kaaviossa 34. Kysymyksellä 

ei kuitenkaan päästä tarkemmin käsiksi siihen, minkalaatuista tietämys Potilasneuvoston 

toiminnasta oli ja sisältyikö Potilasneuvoston tuntemus kaavion 33  tietoihin, jossa 

käsiteltiin tietoa valitusmahdollisuuksista. 

 
Kaavio 34. Olen tietoinen Potilasneuvoston toiminnasta edunvalvonnan toteuttajana. 
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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, Polvijärveltä16, Tohmajärveltä17. 

Seuraavaksi tarkastellaan väitettä, että mielenterveyskuntoutujien saama vertaistuki toteu-

tuu yhteisössä eli mielenterveysyhdistyksissä. Lähtiessämme tarkastelemaan tätä kysy-

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

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

merkittävin mielenterveysyhdistyksessä vaikuttava voima, vaikkei suinkaan ainoa. Onko 

yhdistyksellä tällaista merkitystä vastaajien mielestä? 

Kysymykseen siitä, onko mielenterveysyhdistys tarpeellinen kunnassa, saatiin erittäin 

myönteinen vastaanotto (kaavio 35), sillä 74 % vastaajista oli ehdottomasti sitä mieltä, että 

se on tarpeellinen. Osittain samaa mieltä oli vain joka kymmenes vastaaja. Yhden prosent-

tiyksikön verran enempi niitä, jotka olivat täysin eri mieltä. En osaa vastata –mielipiteen 

ilmaisi vain 5 % vastaajista. Tällä kertaa yksikään ei ollut osittain eri mieltä. 

  
Kaavio 35. Mielenterveysyhdistys tärkeä paikkakunnalla. 

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

17 Tohmajärvellä on rekisteröity yhdistys, mutta sillä ei ole aktiivista toimintaa. 
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Seuraavaksi tarkastellaan lähemmin mielenterveysyhdistyksen toimintaa. Tällöin kysyttiin, 

kokevatko vastaajat toimimisen yhdistyksessä tärkeäksi silmällä pitäen omaa kuntoutumis-

taan (kaavio 36). 58 % vastaajista oli sitä mieltä, että näin on ehdottomasti heidän mieles-

tään. Muut äänet jakaantuivat siten, että osittain samaa mieltä ja osittain eri mieltä olevia 

oli kumpiakin 16 %. Täysin eri mieltä oli vain 5 % vastaajista ja saman verran oli myös nii-

tä, jotka eivät osanneet vastata kysymykseen mitään. Ilmiö on esitetty graafisesti kuviossa 

35. 

 
Kaavio 36. Koen yhdistyksessä toimimisen tärkeäksi kuntoutumisen kannalta. 
 
Viimeisenä kysymyksenä esitettiin, saako mielenterveysyhdistyksessä toimiva kuntoutuja 

vertaistukea toimiessaan yhdistyksessä. Tällä kysymyksellä siis poraudutaan syvemmin 

sekä mielenterveysyhdistyksen erääseen perustehtävään ja sekä samalla myös kuntou-

tumiseen. 42 % näki, että he olivat ehdottomasti saaneet yhdistyksessä vertaistukea ja 

vielä reilu viidennes (21 %) oli saanut sitä osittain. Osittain eri mieltä oli 5 % vastaajista, 

mutta jopa 27 % vastaajista oli täysin eri mieltä. 
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Kaavio 37. Saan vertaistukea toimiessani yhdistyksessä. 
 
Seuraavaksi poraudutaan yhä syvemmälle mielenterveysyhdistyksen toimintaan. 

Tarkastelun kohteena on tällöin yksi yhdistyksen toiminto ja toiminnassa vaikuttava voima 

eli vertaistuki. Toki on todennäköistä, että yhdistyksissä on muitakin voimia, jotka 

vaikuttavat kuntoutumiseen ja pitävät ihmisiä mukana toiminnassa. 

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

kuntoutumisen kannalta ja miten vahva riippuvuus niillä on keskenään. Näitä kahta muut-

tujaa tarkasteltaessa huomataan, että näiden välillä vallitsee merkittävä tilastollinen riippu-

vuus. Kontingenssikertoin jo itsessään osoitti vahvaa riippuvuutta (0,809), jota tukevat 

myös muut riippuvuusluvut. Merkitsevyystasolla 9 khiin neliöarvo (x2) oli 36,01 vapausas-

teiden ollessa 16. Luku ylitti selvästi vahvan riippuvuuden minimiarvon. Lisäksi p-arvon 

perusteella tehtäisiin vain 0,29 % virhepäätelmä, jos oletetaan muuttujat riippuvaisiksi toi-

sistaan suhteessa koko perusjoukkoon. 
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Seuraava ristiintaulukointi käsittelee sitä, miten vastaajat kokivat mielenterveysyhdistyksen 

tarpeellisuuden kunnassa suhteessa siihen, miten tärkeä yhdistys on kuntoutumisen kan-

nalta. Kaikki ne, jotka näkivät, että yhdistys on tärkeä kuntoutumiselle, kokivat, että mielen-

terveysyhdistys on ehdottoman tarpeellinen kunnassa. Tämän lisäksi vielä 67 % niistä, 

jotka olivat vielä osittain samaa mieltä yhdistyksen merkityksestä kuntoutumiselle, olivat 

ehdottoman samaa mieltä yhdistyksen tarpeellisuudesta. Lisäksi kolmannes niistä, jotka 

olivat osittain eri mieltä yhdistyksen merkityksestä kuntoutumiselle, näkivät yhdistyksen 

ehdottoman tärkeäksi kunnassa. 67 % niistä, jotka olivat osittain eri mieltä yhdistyksen 

roolista kuntoutumisen edistäjänä, olivat osittain samaa mieltä yhdistyksen tarpeellisuu-

desta. Luonnollista myös tässä tapauksessa on se, että vain kaikki ne, jotka olivat täysin 

eri mieltä yhdistyksen merkityksestä kuntoutumiselle, näkivät mielenterveysyhdistyksen 

tarpeettomaksi kunnassa. Tämän lisäksi kolmannes niistä olivat osittain samaa mieltä yh-

distyksestä kuntoutumisen edistäjänä, olivat täysin eri mieltä mielenterveysyhdistyksen 

tarpeellisuudesta kunnassa. 

Näillä kahdella muuttujalla voisi sinällään olla riippuvuutta toistensa kanssa, mutta jälleen 

taulukossa 19 on liikaa puuttuvia arvoja, joten on parempi olla puhumatta riippuvuudesta 

mitään. 

Taulukko 19. Ristiintaulukointi. Mielenterveysyhdistys on tarpeellinen paikkakunnalla 
kuntoutumisen näkökulmasta 
 
Rivimuuttuja: Mt-yhdistys tarpeen kunnassa         

Sarakemuuttuja: Yhdistys tärkeä kuntoutumiselle 
   

  

% 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Osittain 
samaa 
mieltä 

osittain 
eri miel-

tä 

täysin 
eri miel-

tä 
en osaa 
vastata Yht. 

Täysin samaa mieltä 100 67 33 0 0 74 
Osittain samaa mieltä 0 0 67 0 0 11 
osittain eri mieltä 0 0 0 0 0 0 
täysin eri mieltä 0 33 0 100 0 11 
en osaa vastata 0 0 0 0 100 5 

Yht. 100 100 100 100 100 100 

N 11 3 3 1 1 19 
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Seuraavaksi poraudutaan yhä syvemmälle mielenterveysyhdistyksen toimintaan. 

Tarkastelun kohteena on tällöin yksi yhdistyksen toiminto ja eräs toiminnassa vaikuttava 

voima eli vertaistuki. Toki on todennäköistä, että yhdistyksissä on muitakin voimia, jotka 

vaikuttavat kuntoutumiseen ja pitävät ihmisiä mukana toiminnassa. Erillisistä 

kommenteista poimittuna löytyy ainakin se, että kaivattiin ”enemmän tapahtumia, retkiä, 

mm. teatteriin, konserttiin ym.  Etäisyys, lyhytkin, saa katkon tylsään arkeen.” 

 

88 % niistä, jotka olivat kokeneet saaneensa ehdottomasti kokea vertaistukea 

yhdistyksessä, näkivät, että yhdistys on tärkeä kuntoutumisen kannalta. Tämän lisäksi 

puolet osittain samaa mieltä olevista näki asian samoin. Toinen puolikas ehdottomasti 

vertaistukea saaneista oli osittain samaa mieltä, että yhdistys on tärkeä kuntoutumisen 

kannalta. Yllättävää on se, että jopa 40 % niistä, jotka eivät kokemuksensa mukaan olleet 

saaneet kokea ollenkaan vertaistukea, olivat sitä mieltä, että yhdistys on tärkeä asia 

kuntoutumisen kannalta. 

 

Yllättäviäkin löydöksiä tästä osioista oli löydettävissä. 13 % niistä, jotka olivat saaneet 

kertomansa mukaan kokea ehdottomasti vertaistukea yhdistyksessä, näkivät, että yhdistys 

on osittain tärkeä kuntoumiselle. Tämän lisäksi oli nähtävillä myös se, että vertaistuen 

puute luonnollisesti aiheutti näkemyksiä yhdistyksen tarpeettomuudesta kuntoutumisen 

kannalta. Erityisesti tämä tuli esille niiden kohdalla, jotka olivat osittain sitä mieltä, että he 

eivät olleet saaneet yhdyksestä vertaistukea. Kaikki tähän ryhmään kuuluvat olivat sitä 

mieltä, että yhdistys ei ole tarpeellinen kuntoutumisen kannalta. Tämän lisäksi 40 % niistä, 

jotka eivät kertomansa mukaan olleet saaneet ollenkaan vertaistukea, olivat nyt osittain eri 

mieltä siitä, että yhdistyksen tarpeellisuudesta. Viidennes tähän samaan vertaistukea 

kokemattomien ryhmästä piti yhdistystä täysin tarpeettomana kuntoutumisen kannalta. 

 

Jälleen puuttuvien arvojen määrä rajoitti sitä, että olisiko mahdollista sanoa näiden 

ilmiöiden tilastollisesta riippuvuudesta mitään varmaa. 
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Taulukko 20. Ristiintaulukointi. Yhdistys on tarpeellinen kuntoutumiselle siinä mielessä, 
että yhdistyksestä saa vertaistukea. 

Rivimuuttuja: Yhdistys on tärkeä kuntoutumiselle         

Sarakemuuttuja: Vertaistukea yhdistyksestä 
   

  

% 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Osittain 
samaa 
mieltä 

osittain 
eri miel-

tä 

täysin 
eri miel-

tä 
en osaa 
vastata Yht. 

Täysin samaa mieltä 88 50 0 40 0 58 
Osittain samaa mieltä 13 50 0 0 0 16 
osittain eri mieltä 0 0 100 40 0 16 
täysin eri mieltä 0 0 0 20 0 5 
en osaa vastata 0 0 0 0 100 5 

Yht. 100 100 100 100 100 100 

N 8 4 1 5 1 19 
  

     
  

      
  

     
  

 
        

 

Tämän jälkeen syvennymme katsomaan, millaisia tuloksia saadaan, jos tarkastellaan onko 

yhdistys tarpeellinen kotikunnassa silloin, jos siitä saadaan vertaistukea. Tulos on suoras-

taan murskaava, sillä kaikki ne, jotka olivat täysin samaa mieltä siitä, että olivat saaneet 

vertaistukea yhdistyksestä, olivat ehdottomasti sitä mieltä, että yhdistys on tarpeellinen 

kunnassa. Tämän lisäksi 75 % niistä, jotka olivat osittainkin samaa mieltä saamastaan ver-

taistuesta, pitivät yhdistystä erittäin tarpeellisena. Vielä 60 % vertaistukea saamattomista-

kin näki mielenterveysyhdistyksen tarpeelliseksi. Kaikki ne, jotka olivat osittain eri mieltä 

saamastaan vertaistuesta, olivat vielä osittain samaa mieltä mielenterveysyhdistyksen tar-

peellisuudesta. Ainoita päinvastaisia löydöksiä oli vain muutamia, sillä 25 % niistä, jotka 

olivat osittain saaneet kokea vertaistukea, olivat sitä mieltä, että yhdistys ei olisi tarpeelli-

nen paikkakunnalla. Lisäksi vain viidennes vertaistukea kokemattomista piti yhdistystä täy-

sin turhana. Taaskin puuttuvien tietojen määrä rajoittaa riippuvuuden tutkimista. 
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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 100 75 0 60 0 74 
Osittain samaa mieltä 0 0 100 20 0 11 
osittain eri mieltä 0 0 0 0 0 0 
täysin eri mieltä 0 25 0 20 0 11 
en osaa vastata 0 0 0 0 100 5 

Yht. 100 100 100 100 100 100 

N 8 4 1 5 1 19 
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4. Yhteenveto 
 

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

oita Mielenterveyspalveluiden laatu ja saatavuus –tutkimuksesta Enon Säihke ry:n osalta. 

Kaikkea edellä jo esitettyä ei lähdetä siis kertaamaan, vaan esille nostetaan tiettyjä teemo-

ja. Jonkin verran tähän yhteenvetoon kuuluvia ajatuksia on esitetty jo varsinaisten ana-

lyysien yhteydessä. Lisäksi halutaan nostaa esille aineistosta nousevia kysymyksiä, joista 

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

toksi omaehtoista pohdintaa varten.  

 

Yhteiskunnallisessa kehityksessä selvästi näkyvä väestön ikääntyminen on havaittavissa 

myös mielenterveysyhdistyksissä. Näin on myös tilanne Enon Säihke ry:ssä. Tämän lisäk-

si tulevaisuudessa ikääntyvän väestön määrä on nykyisellä tutkimukseen osallistuneitten 

mukaisella jakaumalla hieman vanhempaa ja nopeasti ”päälle vyöryvä”. Tämä asettaa tie-

tenkin paineita yhdistyksen toiminnan ja aktiviteettien profiloimiseen jäsenistön tarpeita 

vastaavaksi. Toki kuntoutujilla omat haasteensa, mutta myös normaaliin iän karttumiseen 

liittyvät haasteet. Toisaalta olisi hyvä mahdollisuuksien mukaan miettiä myös nuoremman 

väestön aktivoimista mukaan toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi. 

 
Vastaajien mielestä kunnassa eläminen ja sen peruspalvelut näyttivät olevan suhteellisen 

hyvässä kunnossa. Kun siirrytään tarkastelemaan sitä, miten kuntalaisia autetaan perus-

palveluissa, havaitaan, että äänet suhteessa palveluista saatavaan tietoon ja neuvontaan 

jakaantuivat melko tasaisesti eri vastausvaihtoehtojen kesken. Sen sijaan elämäntilanteen 

kannalta sopivaa tukea ja apua oli saatavilla huomattavasti heikommin. Sellaisilla tekijöillä 

kuin luottamuksella palveluiden laatuun, saatavilla neuvoilla ja tiedoilla tai elämäntilanteen 

kannalta sopivalla tuella sekä avulla ei ollut selkeää riippuvuutta siihen, onko kunnassa 

hyvä elää. Tilastollisesti merkitsevän rajaa suhteessa ns. hyvään kuntalaisuuteen lähenteli 

se muuttuja, joka käsitteli elämäntilanteen kannalta saatavaa sopiva tukea ja apua.  Yllät-

tävää oli myös se, että vastaajien kokemalla luottamuksella mielenterveyspalveluihin ei 

ollut riippuvuutta sellaisiin muuttujiin, kuten peruspalveluista saatava tieto ja neuvonta tai 

elämäntilanteen kannalta saatava sopiva tuki ja apu. 
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Vastaajien tietoisuus oman kunnan mielenterveyspalveluista oli suhteellisen kaksijakoinen. 

Puolestaan näiden palveluiden pariin hakeutumisen vastaajat kokivat huomattavasti myön-

teisemmin. 

Kokonaisnäkemys siitä, kohdeltiinko vastaajia tasapuolisesti mielenterveyspalveluissa, 

näyttäytyi melko hyvässä valossa. Valtaosa vastaajista nimittäin näki, ettei heitä asetettu 

eri asemaan suhteessa ns. muuhun valtaväestöön, vaikka vielä löytyykin kehitettävää. 

Parhaiten hoidossa toteutui kunnioittava kohtelu ja hyvä palvelu. Kokonaisuuden kannalta 

taas vahvoja puolia olivat oikeus hyvään hoitoon sekä hyvä palvelu ja kunnioittava kohtelu. 

Yllättävästi myös eniten pelkästään kielteisiä ääniä olivat keränneet samat tekijät kuin 

edellä, nimittäin hyvä palvelu ja kunnioittava kohtelu. Kokonaisuudessaan huonoiten olivat 

toteutuneet oikeus valinnanvapauteen  ja vaihtoehtoihin sekä itsemääräämisoikeus. Koko-

naisuudessaan vastaajat olivat yllättävän tyytyväisiä saamaansa hoitoon.  Tarkasteltaessa 

sitä, mitkä tekijät vaikuttivat parhaiten hoitotyytyväisyyteen, havaitaan, että ainostaan tie-

dolla hoitoon hakeutumisesta sekä oikeudella vaihtoehtoihin ja valinnanvapauteen näytti 

olevan juuri havaittavaa riippuvuutta, mutta sekään ei ollut erityisen vahvaa. 

Hoidon pohjana oleva hoitosuunnitelman laadinnassa vastaajien keskuudessa on ollut 

varsin kirjavia käytäntöjä. Suunta näyttäisi olevan menossa hyvään suuntaan, vaikka tosin 

on huomattava, että varsin suuri osa vastaajista oli täysin ilman hoitosuunnitelmaa ja myös 

epätietoisuus asian suhteen on melko ilmeinen. Tämä ei voi olla tietenkään heijastumatta 

ainakaan osittain siihen, miten vastaajat ovat voineet osallistua oman hoidon suunnitte-

luun. Näin ollen niiden osuus, jotka ovat voineet osittain osallistua oman hoitonsa suunnit-

teluun, on jo melko suuri, mutta vielä suurempi osa ei ole voinut vaikuttaa oman hoitonsa 

suunnitteluun kokemuksensa mukaan millään tavoin. 

Sen sijaan eräs toinen puoli hoidon suunnitelmallisuudesta ja järjestelmällisyydestä on 

toteutunut jo erittäin hyvin. Suurin osa oli jo täysin samaa mieltä siitä, että he tiesivät hoi-

dostaan vastaavan henkilön, johon he voisivat tarvittaessa ottaa yhteyttä. Tätä osuutta 

kasvatti vielä ne, jotka olivat tietoisia asiasta jossain määrin. Kuitenkin tässäkin korostuu 

selvästi niiden osuus, jotka ovat jääneet epätietoisuuden varaan. Kuitenkaan hoidon suun-

nitelmallisuus ei vaikuttanut hoitotyytyväisyyteen. 
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Enon mielenterveysyhdistyksen antamien vastausten pohjalta on nähtävissä, että heidän 

kuntoutuksensa on hoidettu jo erittäin hyvin avohoitosuuntautuneesti, sillä vain vajaa vii-

dennes oli osittain eri mieltä. Vastaajat kokivat myös, että heidän kohdallaan pidettiin yllä 

toivoa ja luottamusta kuntoutumiseen. Tosin tässä tapauksessa ns. leijonanosaa näytteli-

vät suurta osaa osittain samaa mieltä olevat vastaukset. Kuntoutuksen läheisyysperiaate 

on otettu huomioon, vaikka siinäkin on kehittämisen varaa. 

Mitä tulee vastaajien osallistumiseen oman kuntoutuksensa suunnitteluun, niin tämän ky-

symyksen kohdalla vastaukset jakaantuivat melko tasaisesti eri vaihtoehtojen välillä. Sen 

sijaan ilahduttavaa on huomata se, että vastaajien oma osuus on kasvanut kun siirrytään 

oman hoidon suunnittelusta oman kuntoutumisen suunnitteluun. Ainostaan osittain eri 

mieltä olevien osuus oli tämän kysymyksen kohdalla kasvanut huomattavasti. 

Kysymys omaisten osallistumisesta kuntoutumisen suunnitteluun voidaan nähdä varsin 

kaksijakoisena. Nimittäin kuntoutuksen suunnittelussa olisi otettava asiakkaan koko elä-

mänpiiri huomioon. Toisaalta taas yksilön omaa vastuullisuutta on pyrittävä tukemaan. 

Kuntoutuminen voidaan kokea myös intiiminä alueena. Tilanne Enon kohdalla oli se, että 

omaisia on otettu hoitoon mukaan, mutta työssä on vielä hyvin paljon kehitettävää. Omais-

ten osuus oli vähentynyt huomattavasti siirryttäessä hoidosta kuntoutukseen. Suurin muu-

tos kohdistuu jälleen niihin, jotka olivat asiasta osittain eri mieltä. 
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Tämän kappaleen alla tarkastellaan sitä, miten sairaalahoitojakson koko elinkaari toteutui 

vastaajien kohdalla. Mahdollisuus päästä itse hoitoon nähtiin erittäin hyvänä. Lisäksi suun-

taus ottaa potilaan elämäntilanne huomioon näytti enolaisten vastausten perusteella ole-

van menossa hyvään suuntaan.  Sen sijaan hoitojakson päätyttyä sairaalasta sai heikom-

manpuoleisesti tukea arkeen. Vastaanottava taho eli avohoidon vastaanottokyky nähtiin 

myönteisimmin vain niiden parissa, jotka olivat saaneet ehdottomasti tukea sieltä siviiliin 

siirtymistä varten. Vastaanottokyky avohoidon puolella nähtiin siis ontuvaksi.  

Hoitotakuun toteutuminen konkeretisoitui kolmeen kysymykseen, jotka olivat näkemykset 

mahdollisuudesta päästä erikoislääkärin vastaanotolle kolmessa viikossa ja psykiatriseen 

hoitoon puolessa vuodessa. Lisäksi kysyttiin, ovatko nämä määräajat kohtuullisia mielen-

terveysongelmien kohdalla. Erikoislääkärille pääsee määräajassa, mutta tässäkin olisi pa-

rantamisen varaa, sillä esim. suuri osa vastaajista oli täysin eri mieltä. Sen sijaan psykiat-

riseen hoitoon määräajassa päästiin hieman paremmin. Tässä tapauksessa äänet jakaan-

tuivat suhteellisen tasaisesti. Tässä kuitenkin oli suurta tietämättömyyttä vastaajien kes-

kuudessa, mutta toisaalta täysin eri mieltä olevia oli erittäin vähän. Näissä määräajoissa oli 

myös vastaajien mielestä kohentamisen varaa. Siitä kertovat mm. varsin pieni täysin tyyty-

väisten osuus, ja vastaavasti lähes kolmannes oli täysin tyytymättömiä. Samoin jälleen 

epätietoisten osuus kasvoi sangen suureksi. 

Vastaajilla oli suhteellisen heikko näkemys siitä, millaisia väyliä heillä on käytössään, jos 

he ovat tyytymättömiä saamaansa hoitoon. Sen sijaan Potilasneuvosto tunnettiin jo pa-

remmin. Tosin tämän kyselyn tiimoilta ei pystytty saamaan tarkkaa tietoa siitä, millaista 

tämä tieto on. Oliko se tietoa yleisesti Potilasneuvoston olemassaolosta vai siitä, miten sen 

kautta voi saada parannusta aikaan kohdatessa väärinkäytöksiä? Tässäkin asiassa on 

kohentamisen varaa. 
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Viimeisten kysymysten kohdalla on nähtävissä selvästi, että nyt liikutaan kuntoutujan nä-

kökulmasta katsottuna vahvalla alueella ja mielenterveysyhdistyksen kohdalla sen ydin-

osaamisesta. Mielenterveysyhdistyksen rooli kuntoutujan elämässä nähtiin myös enolais-

ten kohdalla hyvin merkittävänä. Kolme neljästähän näki, että on ehdottoman tarpeellista, 

että yhdistys toimii paikkakunnalla. Tarkasteltaessa sitä, onko yhdistys tarpeellinen kun-

toutumisen kannalta, myönteisten vastausten osuus hieman laski, mutta vieläkin reilusti yli 

puolet oli ehdottomasti myönteisen vastauksen kannalla. Myös vertaistukea vastaajat ker-

toivat saaneensa hyvin yhdistyksestä, mutta täysin vastakkaisen mielipiteiden määrä ker-

too, että tässä olisi kehittämisen varaa. Kaikkein merkittävämmäksi seikaksi vastaajat nä-

kivät sen, että yhdistys on tarpeellinen paikkakunnalla, koska sillä on kuntouttava vaikutus 

yksilön elämään. Heti toisena tuli esille se näkemys, että yhdistys on tarpeellinen kunnas-

sa, koska siitä saa vertaistukea. 
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