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1. Johdanto 

 

Nuorten syrjäytymisestä käydään vilkasta yhteiskunnallista keskustelua, ja yksi poliittisen agendan 

ykkösteemoista on työmarkkinoilta syrjäytyminen (Palola ym. 2012). Haasteeseen on pyritty 

vastaamaan muun muassa Kataisen hallituksen säätämällä nuorisotakuulla, joka astui voimaan vuoden 

2013 alusta. Sen mukaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle on 

tarjottava työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolme kuukautta 

työttömyyden alkamisen jälkeen (TEM). Tutkimusten mukaan syrjäytyneet nuoret ovat usein muita 

sairaampia ja syrjäytyminen on yhteydessä erityisesti mielenterveysongelmiin (Aaltonen ym. 2015).  

Mielenterveyssyistä Suomessa myös eläköityy vuosittain huomattava määrä nuoria aikuisia. Vuoden 

2012 lopussa nuoria työkyvyttömyyseläkkeensaajia oli 6 691, joista mielenterveyden ja 

käyttäytymisen häiriöiden perusteella työkyvyttömyyseläkettä 16–24-vuotiaana saaneita oli 5177. 

(Koskenvuo ym. 2014.)  

Helsingin yliopistolla lokakuussa 2014 järjestetyssä käytäntötutkimusopintojakson aloitusseminaarissa 

vastaava sosiaalityöntekijä Päivi Parikka ja sosiaalityöntekijä Charlotta Sandström Helsingin seudun 

yliopistollisen keskussairaalan (HYKS) Psykiatrian tulosyksiköstä, Jorvin klinikkaryhmästä, olivat 

esittelemässä opiskelijoille käytäntötutkimusaihetta nuorten syrjäytymisen ehkäisystä. Me, kaksi 

sosiaalityön maisterivaiheen opiskelijaa, kiinnostuimme aiheesta ja otimme Päivi Parikkaan yhteyttä – 

näin tutkimusprojektimme lähti käyntiin. 

Käytäntötutkimuksen luonteen mukaisesti kävimme useita keskusteluja tutkimusaiheesta Jorvin 

sosiaalityön edustajien kanssa. Psykiatrian sosiaalityössä koettiin tärkeäksi pyrkiä löytämään 

käytännön työkaluja nuorten mielenterveyssyistä johtuvan syrjäytymisen ja eläköitymisen ehkäisyyn, 

ja osittain tästä syystä työyhteisössä kaivattiin tietoa, jonka avulla nuorten aikuisten kanssa tehtävää 

työtä voisi kehittää. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy heidän esittämänään aiheena oli kuitenkin laaja ja 

käytäntötutkimuksen keinoin hankalasti tavoitettava. Ensitöiksemme aloimme työyhteisön edustajien 

kanssa neuvotellen rajaamaan aihetta, vaikka alkuperäinen teema meitä ohjasikin tutkimusongelman 

muodostamisessa.  

Syrjäytymisen tutkimuksessa ja kehittämistoiminnassa on hyödynnetty melko vähän nuorten omaa 

kokemustietoa, vaikka juuri sen kautta ymmärrystä ehkäisytoimenpiteistä olisi mahdollista lisätä 

(Suurpää 2009 ref. Aaltonen ym. 2015).  Työyhteisön edustajien kanssa käytyjen keskustelujen ja 

ideoinnin pohjalta meille syntyi ajatus lähteä kysymään nuorilta potilailta, mitä mieltä he ovat 

saamastaan hoidosta ja mistä he ovat kokeneet saaneensa apua – hehän ovat oman elämänsä 
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asiantuntijoita ja tätä kautta avainasemassa heitä koskevan työn kehittämisessä. Halusimme myös 

kuulla psykiatrian sosiaalityöntekijöitä heidän työstään. Mietimme, että sosiaalityöntekijöillä voisi olla 

kehitysideoita nuorten potilaiden käyttämiin palveluihin, sillä heidän työnsä keskiössä on juuri 

koordinoida sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja sekä toimia yhteistyössä potilaan verkostojen 

kanssa. Tutkimusaihe muodostui lopulta kaksitahoiseksi: yhtäältä haastattelisimme nuoria aikuisia, 

jotka ovat psykiatria avohuollon potilaina, heidän kokemuksistaan liittyen avunsaamiseen, ja toisaalta 

haastattelisimme psykiatrian sosiaalityöntekijöitä heidän näkemyksistään liittyen nuorten aikuisten 

palveluihin ja heidän kanssaan työskentelyyn.  

2. Tutkimuksen lähtökohdat 

 

Tässä luvussa tarkastelemme tutkimuksemme toimintaympäristöä, käymme läpi tutkimuksen kannalta 

keskeisiä käsitteitä sekä kokoamme lyhyesti yhteen aiempaa tutkimuskirjallisuutta aiheesta. Luvun 

lopuksi esittelemme tutkimuksemme tarkoituksen ja tavoitteen sekä tutkimuskysymykset.  

2.1 Tutkimuksen toimintaympäristö 

 

Käytäntötutkimuksemme paikantuu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) sekä Helsingin 

seudun yliopistollisen keskussairaalan (HYKS) alaisuudessa toimivaan Jorvin klinikkaryhmään ja 

siellä psykiatrian sosiaalityön toimialaan. Jorvin alaisuudessa toimii useita erilaisia klinikkaryhmiä ja 

työtä tehdään moniammatillisissa työryhmissä. Näissä työryhmissä työskentelevät lääkärin ja hoitajan 

lisäksi potilaan tarpeen mukaan psykiatri, psykiatrinen sairaanhoitaja, psykologi, sosiaalityöntekijä, 

toimintaterapeutti ja fysioterapeutti. Vuoden 2014–2015 vaihteessa, tutkimuksen teon aikaan, 

HYKS:issä astui voimaan organisaatiouudistus, jolloin klinikkaryhmät muodostuivat uudelleen ja osa 

poliklinikoista sai uuden nimen. Tämä ei kuitenkaan vaikuttanut käytäntötutkimuksemme 

toteutukseen, joten emme syvenny organisaatiouudistukseen tämän käytäntötutkimuksen yhteydessä 

sen enempää. 

Suomessa kunnat vastaavat asukkaidensa mielenterveyden häiriöiden ehkäisystä, varhaisesta 

tunnistamisesta, asianmukaisesta hoidosta ja kuntoutuksesta (STM). Avopalvelut ovat hoidossa 

ensisijaisia. Mielenterveyspalveluita voidaan järjestää myös erikoissairaanhoidossa psykiatrian 

poliklinikoilla ja psykiatrisena sairaalahoitona. (Mt.) Jorvin alueella HYKS Psykiatrian tulosyksikkö 

vastaa Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen aikuisten psykiatrisen erikoissairaanhoidon 

järjestämisestä tiiviissä yhteistyössä alueen muiden toimijoiden, kuten perusterveydenhuollon, kanssa. 

Psykoosi- ja mielialahäiriöiden avohoito Espoossa on keskitetty Leppävaaraan ja Matinkylään. 
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Molemmissa paikoissa on sekä mielialahäiriö- että psykoosiklinikka. Sosiaalityön tehtäviä näillä 

klinikoilla ovat muun muassa potilaan sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutuksen tukeminen, arviointi, 

suunnittelu sekä seuranta. Matinkylässä käsitellään kaikki uudet lähetteet, josta potilaat ohjataan 

oikealle klinikalle asuinpaikan ja oireiden mukaisesti. Leppävaarassa toimii lisäksi erikseen 

varhaispsykoosiklinikka, jonne ohjataan kaikki espoolaiset aikuiset, joilla epäillään psykoosia 

ensimmäistä kertaa. Jorvissa sijaitsevat psykiatrian hallinto sekä suljetut osastot. Tämä 

käytäntötutkimus toteutettiin haastattelemalla potilaita ja sosiaalityöntekijöitä Jorvissa, Leppävaarassa 

ja Matinkylässä.  

Moniammatillisuus ja terveydenhuolto luovat sosiaalityölle omanlaisensa kontekstin. 

Terveydenhuollon sosiaalityö kiinnittyy vahvasti isäntäorganisaationsa toimintamalleihin ja 

käytänteisiin. Erityisesti moniammatillisissa työyhteisöissä sosiaalityöntekijän on kyettävä 

tunnistamaan oma asiantuntijuutensa ja perustelemaan sosiaalityön tarve ja paikka. Terveydenhuollon 

organisaatiot rakentuvat vahvojen professioiden ja niille uskottujen tehtävien varaan, joissa 

asiantuntijuus on ollut perinteisesti ammattilaisilla. Tämä luo omat haasteensa asiakaslähtöisyydelle ja 

asiakkaan tasavertaiselle toimijuudelle, jotka ovat sosiaalityössä tärkeitä periaatteita. Aikuispsykiatria 

tuottaa sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden toimijuudelle tilan, jossa yhteiskunnallis-rakenteellinen 

ymmärrys jää helposti lääketieteellispsykiatrisen ajattelun varjoon. Terveydenhuollon sosiaalityössä 

korostuvatkin asiakkaiden asioiden ajaminen, sillan rakentaminen eri toimijoiden välillä sekä 

sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutuminen. (Romakkaniemi & Kilpeläinen 2014, 245–255.) 

Psykiatrian sosiaalityön lähtökohtana on näkemys ihmisestä kokonaisuutena ja sairauden 

kytkeytymisestä sosiaalisiin tekijöihin. 

2.2 Keskeisistä käsitteistä 

 

Nuorten aikuisten syrjäytymisestä on tullut yhteiskunnallisen keskustelun sekä tutkimuksen 

kestoteema (Helne 2002, 169) ja ilmiöstä puhutaan paljon Suomessa (Määttä & Keskitalo 2014). 

Syrjäytyminen on käsitteenä ristiriitainen ja sitä voi määritellä sekä mitata monella tavalla. Siksi 

käsitteen käyttämisessä täytyy olla erityisen varovainen. Käsitettä on kritisoitu muun muassa siitä, että 

se ikään kuin häivyttää palvelujärjestelmän toimijoiden merkityksen ja kiinnittää huomion yksilön 

valintoihin ja vastuuseen. Hänninen (2007, 6) kirjoittaa, että syrjäytymisen sijasta voitaisiin puhua 

enemmin syrjäyttämisestä, mikä ilmentäisi paremmin, että ”haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten 

tilanteet ovat yhteiskunnallisten ryhmien välisten kamppailujen ja kädenvääntöjen, siis politiikan, 

tulosta”. Syrjäytyminen ei siis ole sosiaalinen fakta tai tila, vaan jotain, mitä yhteiskunnalliset 

diskurssit ja mekanismit tuottavat (Helne, 2002). Sosiaalitutkimuksessa syrjäytymiselle läheisenä 
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käsitteenä on käytetty myös käsitteitä marginalisaatio, ekskluusio tai poiskäännyttäminen (ks. mm. 

Hänninen 2007, Metteri 2012). 

Syrjäytymisen käsite on jännitteinen ja leimaava, minkä vuoksi haluamme välttää sen käyttöä 

tutkimuksessamme, vaikka alun perin aiheemme nousikin tämän käsitteen pohjalta. Vaikka 

haastattelemamme nuoret aikuiset ovat sairautensa vuoksi haavoittuvassa asemassa 

yhteiskunnassamme ja he ovat jossain vaiheessa saattaneet olla tästä syystä työn ja koulutuksen 

ulkopuolella, emme voi emmekä halua määritellä heitä syrjäytyneiksi tai syrjäytymisvaarassa oleviksi. 

Olisi muutenkin liian yksioikoista kutsua kaikkia työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria 

syrjäytyneiksi (Palola ym. 2012, 312). Monilla nuorilla on erilaisia siirtymiä suunnitteilla tai 

meneillään; nuoren toimintakyky voi tilapäisesti olla heikentynyt, mutta hän saattaa olla 

asianmukaisen hoidon tai palvelun ulkopuolella. Samalla tavalla kuin ulkopuolelle jääminen tapahtuu 

vaiheittain ja vähitellen, myös takaisin mukaan pääseminen on usein vaiheittaista ja vie paljon aikaa. 

(Mt.) Sairastuminen voi aiheuttaa syrjään vetäytymistä jollakin elämänalueella, mutta olisi liian 

yksinkertaistavaa mieltää kaikki sairastuneet syrjäytymisvaarassa oleviksi.  

Syrjäytymisestä ja syrjäytymisvaarassa olevista nuorista puhuttaessa on kiinnitettävä huomiota ennen 

kaikkea yhteiskuntamme rakenteisiin, ja on kysyttävä, onko palvelujärjestelmässä jotain, mikä 

syrjäyttää nuoria. Määttä (2014, 197) kirjoittaa, että pirstaleisessa palvelujärjestelmässä nuoren 

aikuisen avun tarve voi jäädä tunnistamatta, mikä pahimmillaan johtaa siihen, että nuori jää kaiken 

tuen ulkopuolelle. Haastattelemamme nuoret aikuiset ovat tällä hetkellä hoidossa, joten he eivät 

ainakaan enää ole tuen ulkopuolella. Tarkastelemme kuitenkin, onko heidän kertomastaan 

löydettävissä tilanteita, joissa heidät olisi voitu huomioida paremmin yhteiskunnan taholta. Ihmiset, 

joilla on useita ongelmia, esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmia, ovat vaarassa saada vähiten 

palveluita, vaikka juuri heillä avun tarve on suurin (Muuri ym. 2008 447–448). Lisäksi palvelut 

tuotetaan usein järjestelmäkeskeisesti, taloudellisuus- ja tehokkuusvaatimusten paineessa (Määttä 

2014, 198). 

Kun puhumme tutkimuksessa palvelujärjestelmästä, tarkoitamme sillä kaikkia julkisia sosiaali- ja 

terveyspalveluja (esim. koulu, terveyskeskus, sosiaalihuolto, lastensuojelu). Olemme avoimia kaikille 

niille asioille, joita aikuiset nostavat esiin avunsaamisesta, emmekä keskity tässä tutkimuksessa 

mihinkään tiettyyn palveluun tai etuuteen. Avunsaamisella tarkoitamme mitä tahansa tekijää tai 

tilannetta, josta yksilö on kokenut olevan hänelle apua tai tukea. Kun puhumme tutkimuksessa nuorista 

aikuisista, tarkoitamme 18–30-vuotiaita. Päädyimme tähän ikähaarukkaan lähinnä siksi, että 

nuorisotakuu koskee tätä ikäryhmää. Joissakin yhteyksissä käytämme haastatelluista myös termiä 

potilas, sillä sosiaalityön tutkimuksessa usein käytetty käsite asiakas ei sovellu niin hyvin psykiatrian 

kontekstiin, jossa käytetään yleisesti termiä potilas. 
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Tutkimusta nuorten omista kokemuksista on tehty jonkin verran psykiatrisessa kontekstissa (mm. 

Kiviniemi 2008). Kansalaisten mielipiteitä ja kokemuksia palvelujärjestelmästä Suomessa taas on 

tutkinut Muuri (2008). Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta ilmestyi myös vastikään julkaisu, joka 

käsittelee nuorten syrjäytymistä (Aaltonen ym. 2015). Tässä tutkimuksessa mielenkiinoista on 

erityisesti se, että se kartoittaa nuorten omia mielipiteitä aiheesta. Tutkimusta nuorten näkemyksistä on 

jonkin verran, mutta aihe on sen luonteinen, että uutta tietoa tarvitaan jatkuvasti. HYKS Psykiatria 

Jorvissa on tehty kaksi aikaisempaa käytäntötutkimusta: Sosiaalityöntekijän asiantuntijuus HYKS 

Psykiatria Jorvin mielialahäiriöklinikan moniammatillisissa työryhmissä (Liukkonen 2014) sekä 

Nuorten aikuisten (18-30v) syrjäytymisen ehkäisyn tukeminen sosiaalityössä – Haastattelututkimus 

varhaispsykoosipoliklinikan moniammatillisen työryhmän näkemyksistä (Heinola 2014). Meidän 

käytäntötutkimuksemme erityisyys on siinä, että siinä kuullaan nuoria potilaita heidän tilanteestaan ja 

siitä mikä auttaa tai on auttanut, ja näitä ajatuksia on tarkoitus käyttää sosiaalityön kehittämisessä.   

2.3 Tutkimustehtävä  

 

Tutkimuksessa tarkastelemme sitä, miten psykiatrisessa avohoidossa olevat nuoret aikuiset, itse 

hahmottavat elämäntilannettaan sekä minkälaisia kokemuksia heillä on avunsaamisesta, hoidosta ja 

palvelujärjestelmästä. Lisäksi tarkastelemme tutkimuksessa myös, minkälaisia kehitystarpeita 

psykiatrian sosiaalityöntekijät näkevät nuorten aikuisten kanssa tehtävässä työssä. 

Tutkimuksen teema on noussut sosiaalityön käytännöstä: nuorten syrjäytymisen ja eläköitymisen 

ehkäisy ovat psykiatrian sosiaalityön työskentelyn keskiössä ja taustoittavat tutkimustamme. 

Sosiaalityöntekijät ovat muun muassa miettineet, miten nuoria potilaita voisi auttaa paremmin 

ohjautumaan sosiaalityön palvelujen piiriin ja minkälaisia työvälineitä tähän tarvittaisiin. Tämän 

käytäntötutkimuksen tarkoitus on tuottaa tietoa, jonka avulla käytännön psykiatrian sosiaalityötä sekä 

työskentelyä nuorten aikuisten kanssa voidaan kehittää. Tutkimuksessa potilaiden omat kokemukset 

ovat avainasemassa. 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:  

1. Minkälaisia kokemuksia potilailla on palvelujärjestelmästä ja avunsaamisesta? 

  

2. Miten potilaiden elämäntilanne on muuttunut hoidon aikana?  Minkälaisia voimavaroja ja 

tulevaisuuden haaveita heillä on? 

3. Minkälaisia kehittämistarpeita psykiatrian sosiaalityöntekijät nimeävät liittyen työskentelyyn 

nuorten aikuisten potilaiden kanssa? 
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Tutkimuksen tarkoitus on kartoittaa aihepiiriä ja tuoda esiin potilaiden omia ajatuksia ja kokemuksia 

siten kuin he niistä kertovat. Tutkimus ei tuota yleistettävää tietoa psykiatrian potilaiden tai 

sosiaalityöntekijöiden käsityksistä, mutta tarjonnee tärkeää tietoa toiminnan kehittämiseksi. Vaikka 

tutkimukseen osallistuneiden nuorten potilaiden määrä on pieni, ajattelemme jokaisen kokemuksen ja 

kertomuksen olevan itsessään arvokas ja tarkastelun arvoinen. Olemme kiinnostuneita kuulemaan, 

mitä tutkimukseen osallistuneilla nuorilla itsellään on sanottavaa ja missä he näkevät omaan 

tilanteeseensa kohdistuneen työskentelyn ja palvelujen kehittämis- ja onnistumiskohtia. Ihanteellisessa 

tapauksessa tämä käytäntötutkimus voisi toimia myös tutkimukseen osallistuvia nuoria potilaita 

osallistavalla ja voimaannuttavalla tavalla tuomalla heidän ääntään kuuluviin, joskin tiedostamme, että 

tutkijoina meidän äänemme kuuluu tutkimusprosessissa väistämättä enemmän. Olemme kuitenkin 

pyrkineet rakentamaan tutkimuksesta käsitteellisillä valinnoilla sekä haastatteluvuorovaikutuksen, 

aineiston käsittelemisen ja kirjoittamisen keinoin sellaisen, että se kunnioittaa haastatteluun 

osallistuneita ja tavoittaa heidän kertomansa olennaisen sisällön. Tutkimuksen tärkeänä periaatteena on 

voimavarakeskeisyys ongelmakeskeisyyden sijaan. Tutkijoina sitouduimme läpi prosessin miettimään, 

miten harjoitamme tätä periaatetta käytännössä. 

3. Tutkimuksen toteutus 

 

Tässä luvussa keskitymme ensin käytäntötutkimukseen tutkimuksellisena viitekehyksenä sekä 

pohdimme tutkimukseen osallistuneiden rooleja ja positioita. Tämän jälkeen esittelemme aineiston: 

miten se on kerätty ja mistä se koostui. Sen jälkeen käymme läpi analyysiprosessia vaihe vaiheelta. 

Luvun lopussa pohdimme tutkimuksen eettisyyteen ja luotettavuuteen liittyviä kysymyksiä. 

3.1 Lähestymistapana käytäntötutkimus 

 

Sosiaalityön käytäntötutkimus on soveltavaa tutkimusta, jonka tutkimusongelmat ja aihepiirit 

kumpuavat suoraan sosiaalialan käytännöstä (ks. mm. Kääriäinen 2012). Käytäntötutkimuksen 

perusajatuksena on, että sitä tehdään ja rakennetaan yhdessä kaikkien tutkimukseen osallistuvien 

osapuolten kanssa (Karvinen-Niinikoski & Satka 2006).  Kun uusi tieto syntyy pääosin niissä 

ympäristöissä, joissa itse toimintakin tapahtuu, tieto kehittyy aidosta tarpeesta ratkaista käytännön 

ongelmia – niitä ei siirretä ratkaistavaksi erillisiin laboratorioihin, vaan käytäntö itsessään on uuden 

tiedontuotannon paikka. (Rantanen & Toikko 2006.) Käytäntötutkimus mahdollistaa parhaimmillaan 

reflektion ja dialogin akateemisen tiedon sekä sosiaalialan käytännön kokemustiedon ja näin voidaan 

välillä saavuttaa uudenlainen tietämisen tapa (Saurama & Julkunen 2009, 302).  
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Tavoitteena käytäntötutkimuksessa on siis eri toimijoiden ja eri intressiryhmien yhteinen 

tiedonmuodostus (Kääriäinen 2012, 90).  Tietoa ja osaamista tuotetaan lähtien liikkeelle käytännön 

kysymyksistä, tietämisen ja asiantuntijuuden kumppanuutta korostavan tietokäsityksen mukaisesti. 

Tämän käsityksen mukaan esimerkiksi juuri käytännön sosiaalityöntekijät ovat myös alansa uutta 

osaamista rakentavan tiedontuotannon keskeisiä asiantuntijoita ja toimijoita. (Karvinen-Niinikoski & 

Satka 2006.) Kun tieto syntyy käytännöstä käsin, se myös haastaa perinteisen käsityksen 

asiantuntijuudesta. Käytäntötutkimuksella onkin tarkoitettu sosiaalityön ammattilaisten ja tutkijoiden 

välisen yhteyden tiivistämisen lisäksi myös asiakasnäkökulman korostamista. (Rantanen & Toikko 

2006). Tässä käytäntötutkimuksessa potilaat ja sosiaalityöntekijät tuottavat tietoa oman asiansa 

asiantuntijoina.  

Käytäntötutkimuksen luonteen mukaisesti suunnittelimme ja ideoimme tutkimusta yhdessä käytännön 

työpaikan edustajien kanssa. Tapasimme useita kertoja syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana sekä 

Espoossa psykiatrian klinikoilla että Helsingissä Välskärinkadun psykiatriakeskuksessa. 

Perehtyäksemme aiheeseen kävimme myös tutustumassa käytännön toimipisteisiin Leppävaarassa ja 

Matinkylässä. Meillä ei ole kummallakaan aiempaa kokemusta terveyssosiaalityöstä tai psykiatriassa 

tehtävästä sosiaalityöstä. Kokemattomuudestamme ja tutkimusympäristön vieraudesta on ollut myös 

hyötyä tutkimusprosessimme kannalta, sillä se on mahdollistanut avoimuuden uusille havainnoille 

sekä antanut luvan ihmetellä kaikkea.  

Työyhteisön edustajien tapaamisilla tutkimustehtävämme hahmottui lopulliseen muotoonsa. 

Ensimmäisellä tapaamisella keskustelimme tarkemmin tutkimusaiheesta ja siitä, miten nuorten 

aikuisten syrjäytyminen ja sen ehkäisy ilmenevät psykiatriassa tehtävässä sosiaalityössä. 

Keskusteluissa nousi esiin, että psykiatrian sosiaalityöntekijät halusivat kehittää juuri nuorten aikuisten 

kanssa tehtävää työtä, ja haastateltavien potilaiden ryhmä rajattiin 18–30-vuotiaisiin aikuisiin. 

Tutkijoina pystyimme samaistumaan sekä haastateltaviin nuoriin aikuisiin että sosiaalityöntekijöihin – 

tutkimusprosessissa on ollut läsnä oma ikämme ja kipuilut nuorina aikuisina sekä sosiaalityöntekijän 

ammatti-identiteettiin kasvaminen ja opinnoissa ja työelämässä kohtamaamme asiat.  

Olimme kaikki alusta asti yhtä mieltä siitä, että olisi ensisijaisen tärkeää saada nuorten aikuisten omia 

kokemuksia ja ajatuksia näkyviin tutkimuksessamme. Päädyimme hakemaan tutkimuslupaa sekä 

potilaiden että sosiaalityöntekijöiden haastatteluun, mutta suunnittelimme vaihtoehtoisia 

tutkimusasetelmia siltä varalta, että emme saisi lupaa haastatella potilaita. Emme kuitenkaan 

onneksemme joutuneet käyttämään näitä varasuunnitelmia, vaan saimme puollon tutkimukseemme 

HUS:n Naisten, lasten ja psykiatrian eettiseltä toimikunnalta 27.11.2014, minkä jälkeen pääsimme 

hakemaan varsinaista tutkimuslupaa Jorvista. Saimme virallisen tutkimusluvan 19.12.2014 (Liite 1.). 
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3.2 Aineisto 

 

Saatuamme tutkimusluvan lähetimme tiedotteen tutkimuksesta kaikille Jorvin psykiatrian 

sosiaalityöntekijöille ja pyysimme halukkaita osallistumaan tutkimukseen (Liite 2.). Esittelimme 

tutkimussuunnitelmamme työntekijöille heidän kokouksessaan 25.11.2015. Pyysimme 

sosiaalityöntekijöitä oman osallistumisensa lisäksi miettimään olisiko heidän tiedossaan potilaita, joita 

he voisivat kysyä mukaan tutkimukseen. Ehtona oli, että sosiaalityöntekijä arvioi potilaalla olevan 

riittävästi voimavaroja osallistua tutkimukseen. Näin halusimme varmistaa, ettei tutkimukseen 

osallistumisesta koituisi kuormitusta jo ennestään haavoittuvassa asemassa oleville potilaille. 

Haastatellut potilaat siis valikoituivat sosiaalityöntekijän arvion perusteella. Työntekijät kysyivät heitä 

mukaan osallistumaan sekä antoivat heille tutkimustiedotteen (Liite 3.). Rakensimme 

tutkimusasetelman niin, että sosiaalityöntekijä pystyi osallistumaan myös ilman, että hän kysyi 

potilasta mukaan, sillä kaikki mukaan halunneet työntekijät eivät löytäneet tutkimukseen sopivaa ja 

mukaan haluavaa potilasta.  

Keräsimme aineiston puolistrukturoitujen teemahaastatteluiden avulla. Haastattelurungon teemat ja 

kysymykset muotoutuivat tutkimuskysymysten pohjalta (Liitteet 4. ja 5.). Kävimme etukäteen 

haastattelurungot läpi työyhteisön edustajien kanssa ja pyysimme heiltä niihin kommentteja. 

Haastattelutilanteissa tarkoituksemme oli luoda keskustelevaa ilmapiiriä, sen sijaan että olisimme 

noudattaneet sanatarkasti haastattelurunkoa. Keskityimme kuitenkin siihen, että kaikki teemat 

käsiteltiin haastattelun aikana. Haastattelijoina pohdimme vastuutamme vuorovaikutustilanteissa ja 

pyrimme parhaamme mukaan luomaan luottamuksellisen ja kunnioittavan ilmapiirin haastatteluihin.  

Haastattelutilanteessa potilaalla oli mahdollisuus osallistua oman valintansa mukaan haastatteluun joko 

yksin tai sosiaalityöntekijänsä kanssa. Osassa haastatteluista olimme molemmat mukana ja osan 

teimme erikseen. Osan haastatteluista toteutimme niin, että toisen haastatellessa potilasta toinen 

haastatteli samanaikaisesti sosiaalityöntekijää. Aloitimme potilaiden haastattelut yhteisellä tuokiolla 

sosiaalityöntekijän kanssa, jolloin kävimme läpi tutkimukseen liittyviä seikkoja. Päätimme haastattelut 

yhteiseen purkutuokioon, jossa pyysimme palautetta ja varmistimme, ettei mikään asia tai kysymys 

jäänyt vaivaamaan tai mietityttämään tutkimukseen tai haastatteluun liittyen. Myös sosiaalityöntekijät 

osallistuivat purkutuokioihin lukuun ottamatta yhtä haastattelua, jonka kohdalla olimme etukäteen 

erikseen sopineet, että sosiaalityöntekijä ei ole paikalla, kun haastattelemme potilasta. 

Haastattelupaikkoina toimi useimmiten työntekijöiden työhuone tai klinikan ryhmä- tai kokoushuone. 

Haastattelut tehtiin joulukuussa 2014 ja tammikuussa 2015. 

Tutkimuksen aineisto muodostuu neljän potilaan ja kuuden sosiaalityöntekijän haastatteluista, jotka 

tallennettiin. Haastatteluiden kesto vaihteli 45 minuutin ja 1,5 tunnin välillä. Tallennettua aineistoa 
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kertyi työntekijöiden osalta 5 h 13min ja potilaiden osalta 4 h 48 min. Litteroimme kaikki potilaiden 

haastattelut sekä kolme työntekijän haastattelua kokonaisuudessaan. Aikataulullisista syistä 

päädyimme siihen, ettemme litteroi loppuja työntekijöiden haastatteluja kokonaan, vaan keskitymme 

niihin haastattelujen osiin, jotka arvioimme tutkimustehtävämme kannalta olennaisiksi. Litteroitua 

tekstiä kertyi työntekijöiden osalta yhteensä 56 sivua (riviväli 1,5) ja potilaiden osalta yhteensä 86 

sivua (riviväli 1,5). Litteroidessa pyrimme häivyttämään aineistosta kaikki sellaiset seikat, joista 

haastateltavat olisi voitu tunnistaa.  

Haastattelemistamme nuorista aikuisista osa oli mielialahäiriöklinikan ja osa psykoosiklinikan 

avohuollon potilaita. Kaikki haastatellut potilaat olivat iältään 18–30-vuotiaita ja he olivat kaikki 

miehiä. Teimme haastatteluja sekä Leppävaaran että Matinkylän poliklinikoilla. Haastatelluista 

potilaista kaikilla oli kokemusta osastohoidosta, osalla myös suljetulta osastolta. Kaikki potilaat olivat 

osallistuneet hoidon aikana erilaisiin hoitoryhmiin ja terapiaan. Osa oli myös osallistunut 

kuntouttavaan työ- tai opiskelutoimintaan. Haastateltujen potilaiden hoidon kesto aikuispsykiatriassa 

vaihteli puolesta vuodesta kahdeksaan vuoteen; osa oli ollut lisäksi aiemmin hoidossa 

nuorisopsykiatrian puolella. Haastattelemamme sosiaalityöntekijät toimivat sosiaalityöntekijöinä 

HUS/HYKS Psykiatrian tulosyksikössä Leppävaaran, Matinkylän sekä Jorvin toimipisteissä. 

3.3 Analyysin kulku ja käytetyt metodit 

 

Tutkimuksemme aineisto on haastatteluaineisto, jonka keräsimme puolistrukturoidun 

teemahaastattelun avulla. Näin ollen analyysi oli mielekästä toteuttaa sisällönanalyysin avulla. 

Sisällönanalyysin avulla on mahdollista tavoitella aineistossa olevia keskeisiä ja olennaisia teemoja 

sekä sisältöjä (mm. Tuomi & Sarajärvi 2004). Olemme analyysissa jäsennelleet aineistoa eri teema-

alueisiin tutkimuskysymyksiimme ja haastattelurunkoon nojaten. Analyysiyksikkönä käytimme siis 

asiakokonaisuuksia, jotka olivat haastattelurungon teemoja. Haimme sisältöä näihin teemoihin 

aineistolähtöisesti, tarkoituksenamme löytää aineistomme keskeiset teemat, ulottuvuudet ja käsitteet, 

joiden varaan analyysi rakentui. Pyrimme siis aineistolähtöiseen analyysiin, mutta kuten Tuomi ja 

Sarajärvi (2004, 98) toteavat, täysin objektiivisia havaintoja ei ole olemassa, vaan tutkimusasetelma ja 

käytetyt käsitteet ovat tutkijoiden valitsemia ja vaikuttavat aina tuloksiin. Asiakokonaisuudet siis 

nousivat aineistosta, mutta analyysista on havaittavissa aiemman tiedon ja valittujen käsitteiden 

merkitys analyysia ohjanneina tekijöinä (mt.). Analyysimme eteni niin sanotusti intuitiivisesti ja sitä 

voisikin kuvata meidän henkilökohtaisena konstruktionamme tutkimastamme ilmiöstä (Kiviniemi 

2001, 79).   

Työskentelimme potilaiden ja työntekijöiden haastattelujen kohdalla hieman eri tavoin, koska 

pääfokuksemme oli potilaiden haastatteluissa. Aloitimme analyysiprosessin litteroimalla kaikki 



13 

 

potilaiden haastattelut. Tämän jälkeen siirryimme litteroitujen haastattelujen syvälukemiseen ja 

kuuntelimme haastatteluja uudelleen kirjaten samalla ylös havaintojamme. Koska teimme tutkimuksen 

parityönä, pidimme tärkeänä reflektoida havaitsemiamme asioita toistemme kanssa tutkimusprosessin 

jokaisessa vaiheessa. Vertaisneuvottelut ja -tapaamiset osoittautuivat tärkeiksi erityisesti 

analyysivaiheessa. Luettuamme kaikki litteroidut tekstit huolellisesti pohdimme yhdessä, millaisiin 

seikkoihin olimme kiinnittäneet teksteissä huomiota ja millaisia ajatuksia haastatteluiden aikana ja 

niiden jälkeen oli noussut esiin. Päädyimme nostamaan aineistosta tutkimuskysymyksiimme pohjaten 

esiin neljä pääteemaa, joiden ympärille lähdimme kokoamaan havaintoja. Pääteemoiksi valitsimme 

potilaiden elämäntilanteen, kokemukset palvelujärjestelmästä ja avunsaamisesta, potilaiden voimavarat 

ja tulevaisuuden haaveet sekä sosiaalityöntekijöiden esiin nostamat kehitystarpeet. Lähdimme siis 

liikkeelle analyysissämme tematisoinnilla. Tematisoinnissa pyritään ryhmittelemään havaintoja 

teemoittain ja nostamaan esiin mielenkiintoisia sitaatteja tulkittavaksi (Eskola 2001, 146). Työstimme 

potilaiden aineistoa koskevia teemoja taulukoimalla havaintoja haastatteluista. Taulukoimalla pyrimme 

tiivistämään, jäsentämään ja järjestämään aineistoa niin ettei mitään olennaista jäisi analyysin 

ulkopuolelle, mutta aineiston informaatioarvo kasvaisi (Eskola 2001, 146).  

”Elämäntilanne”-taulukkoon keräsimme havaintoja siitä, mitä potilaat kertoivat tilanteestaan ennen 

hoitoon tuloa, millaisia asioita oli tehty hoidon aikana ja minkälainen heidän elämäntilanteensa oli tällä 

hetkellä. Tällä tavalla pystyimme karkeasti havaitsemaan muutosta, mikä potilaiden elämäntilanteessa 

oli tapahtunut hoidon aikana. ”Kokemuksia palvelujärjestelmästä ja avunsaamisesta”-taulukkoon 

keräsimme havainnot, joissa potilaat kertoivat, mistä he olivat kokeneet saaneensa apua, minkälaista 

apua he olisivat toivoneet enemmän tai vähemmän ja minkälaista palautetta he halusivat antaa 

saamastaan hoidosta. Erittelimme taulukkoon erikseen hyvät, toipumista edesauttaneet ja positiiviset 

kokemukset sekä huonot tai negatiivisemmat kokemukset. Sisällytimme lisäksi mukaan tähän 

taulukkoon sen, mitä potilaat kertoivat sosiaalityöstä, koska olimme kiinnostuneita tarkastelemaan 

erikseen sosiaalityön roolia hoidossa ja potilaiden ajatuksia sosiaalityöstä. Kokemukset 

palvelujärjestelmästä ja avunsaamisesta nousivat lopulta analyysimme ja lopullisen tutkielmamme 

kannalta merkittävimmäksi teemaksi. Potilaiden omat kokemukset avunsaamisesta toimivat parhaiten 

työn kehittämisen välineenä ja toisaalta toivat esiin myös palvelujärjestelmässä ilmeneviä haasteita 

yksilön kokemana. Kolmannen taulukon muodostimme kirjaamalla potilaiden voimavaroja, 

vahvuuksia ja tulevaisuuden haaveita. Sosiaalityöntekijöiden ajatuksia emme kirjanneet erikseen 

taulukkoon, mutta kirjasimme myös heidän kohdallaan havaintoja ja sitaatteja ylös psykiatrian 

sosiaalityön kehityskysymyksistä. Teimme taulukoinnin yhteydessä teemojen alle kategorisointia 

jakaessamme esimerkiksi potilaiden kokemuksia hyviin ja huonoihin kokemuksiin ja eritellessämme 

potilaiden elämäntilanteita suhteessa hoidon eri vaiheisiin.  
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Jäsensimme kaikki potilaiden haastatteluista esiin nostamamme seikat taulukoihin potilaskohtaisesti. 

Tällä tavalla pystyimme myös tarkastelemaan eri teemojen antoisuutta ja painotusta eri potilaiden 

kohdalla. Tämä kirjaustapa mahdollisti myös vaihtelun ja variaation tarkastelun eri potilaiden välillä 

saman teeman osalta. Sisällytimme taulukkojen yhteyteen runsaasti sitaatteja, koska halusimme 

säilyttää ja painottaa potilaiden omaa kuvailua ja välttää vääränlaisia tai liian yleistäviä tulkintoja. 

Sitaatit toimivat osaltaan myös tulkintojemme perusteluina ja palasimmekin analyysin aikana monta 

kertaa aineistoon tarkistaaksemme ja pohtiaksemme tulkintaamme. Olimme jo taulukoidessa 

järjestäneet aineistoa teemojen alle eri kategorioihin, mutta taulukoinnin, sen lähemmän tarkastelun ja 

vertaiskeskustelun tuloksena hahmotimme teemoista edelleen uusia ulottuvuuksia ja kategorioita. 

Potilaiden kertomien kokemuksien noustessa keskeiseen asemaan analyysissa hahmotimme erityisesti 

huonojen kokemusten jakautuvan kahteen ryhmään: tekijöihin, jotka liittyvät palvelujärjestelmän 

toimimattomuuteen ja sen ongelmakohtiin, sekä tekijöihin, jotka paikantuvat hoidossa enemmän 

ammattilaisten tapaan toimia ja vuorovaikutukseen potilaiden sekä ammattilaisten välillä. Yhtäältä 

sosiaalityöntekijöiden kehitystarpeet ja esiin nostamat kehityskysymykset olivat paikannettavissa 

palvelujärjestelmään ja organisaation tapaan toimia sekä työntekijöiden omaan työhön ja 

toimintaympäristöön. On hyvä huomioida, että kokemusten luokittelu eritasoisiin (järjestelmä/ oma 

hoito) ongelmakohtiin on häilyvä ja osan kokemuksista voisi mainita myös usealla eri tasolla. 

Tiivistimme seuraavaksi vielä luomiemme teemojen ja kategorioiden perusteella tuloskartan, jossa 

pyrimme kiteyttämään eri teemojen keskeisen sisällön ja muodostamaan haastateltujen kokemuksista 

ja kertomasta yleistyksiä tiivistettynä ja järjestettynä. Jatkoimme analyysia palaamalla vielä 

tuloskartan yleiseltä tasolta yksityiskohtaisempaan tarkasteluun kirjoittamalla kaikkien eri 

analyysivaiheita eli tematisointia, taulukointia, tuloskarttaa ja sitaatteja yhdistämällä ja hyödyntämällä 

uudelleen keskeiset tulokset ylös. Tämän kirjoitelman pohjalta lähdimme muodostamaan tulosten 

raportointia. Tutkimusprosessin aikana oma kiinnostuksemme on kohdentunut hyvin monenlaisiin eri 

teemoihin ja kysymyksiin. On ollut haastavaa rajata ja tarkentaa sitä, mikä on tämän tutkimuksen 

tarkoitus ja mitä on mielekästä käsitellä tämän käytäntötutkimuksen puitteissa. Olemme pyrkineet 

löytämään johtavat ideat, joiden pohjalta teimme ratkaisuja esimerkiksi rajauksen ja raportoinnin 

suhteen. Rajaamisessa on aina kyse myös ja painotuksillamme on ollut tutkimuksen lopputuloksen, 

aineiston keruun ja aineiston luonteen kannalta suuri merkitys, vaikka pyrkimyksenämme on ollut 

perustaa analyysi aineistoon ja haastateltujen kertomaan. Aineistomme ei siis sellaisenaan kuvaa 

todellisuutta vaan tämä todellisuus välittyy meidän tutkijoiden tarkasteluperspektiivien kautta. 

(Kiviniemi 2001, 71–72.) 

Aineistomme on luonteeltaan hyvin rikas, jonka vuoksi rajaaminen ja valintojen tekeminen sen 

suhteen, mitä nostamme esiin ja mitä jätämme analyysin ja raportoinnin ulkopuolelle ei ole ollut 
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helppoa. Aineistomme rikkauden kääntöpuolena on ollut se, että mielenkiintomme on kohdistunut liian 

moniin kohteisiin sekä teemoihin ja houkutus sisällyttää raporttiimme monenlaista erityyppistä ainesta 

on ollut suuri (Kiviniemi 2001, 71). Teimmekin tietoisen ratkaisun rajata potilaiden elämäntilanteen 

sekä voimavarojen ja tulevaisuuden haaveiden teemat vain pieneen osaan raportissamme ja 

korostamme potilaiden kokemuksia avunsaamisesta ja palvelujärjestelmästä. Perustelemme tätä 

rajausta sillä, että käytäntötutkimuksemme intressi on toimia kehittämisen välineenä ja siksi potilaiden 

avunsaantiin liittyvien kokemuksien esiin tuominen on olennaisinta tutkimusongelmamme kannalta. 

Olemme kuitenkin valinneet tutkimuksessamme voimavarakeskeisen lähestymistavan ja tästä syytä 

haluamme tuoda esiin myös lyhyesti raportoituna potilaiden elämään liittyviä vahvuuksia ja 

voimavaroja esiin. Elämäntilanteen kuvailun piti alun perin olla tutkimuksessamme isommassa osassa, 

mutta analyysin ja pitkällisen pohdinnan tuloksena teema jäi enemmän sivuosaan 

tutkimusraportissamme. Tämän teeman kanssa painimme erityisesti sen suhteen, miten suojelemme 

potilaiden anonymiteettia ja kuinka perustelisimme paneutuvampaa teeman tarkastelua, kun emme 

keskittyneet potilaiden haastatteluissakaan erityisesti tämän teeman käsittelyyn. Koemme kuitenkin 

tärkeäksi tuoda esiin ja näkyväksi erityisesti potilaiden kuvaamaan muutoksen hoidon aikana. 

Tapahtuneen muutokseen lyhyt tarkastelu tuo esiin hoidon onnistumisen mahdollisuuksia ja potilaiden 

kokemusten kirjoa.  

Kiviniemi (2001) kuvailee laadullista tutkimusta luonteeltaan prosessiorientoituneeksi tehtäväksi, jossa 

aineistonkeruun väline on inhimillinen ihminen, jonka tietoisuudessa näkökulmat ja tulkinnat 

kehittyvät prosessin edetessä. Laadullisessa tutkimuksessa tapahtuu siis usein joustavaa kehittymistä 

prosessin edetessä ja tutkijalta edellytetään valmiuksia tutkimuksellisiin uudelleenlinjauksiin. 

(Kiviniemi 2001, 68–69.) Kiviniemen kuvailema ajatus tutkimuksen prosessiorientoituneisuudesta 

nousi selkeästi esiin myös tässä tutkimuksessa. Jouduimme useita kertoja pohtimaan tutkimuksemme 

tarkoitusta ja muokkaamaan tutkimusintressiämme sekä tutkimuskysymyksiä aineiston ja analyysin 

pohjalta. Tutkimusongelmamme täydentyi, rajautui ja muokkautui siis prosessin aikana. Laadullisen 

aineiston analyysi on prosessi, jossa kokonaisuus hahmottuu pala palalta vaiheittaisesti (Mt., 78). 

Tämän ajatuksen voimme myös allekirjoittaa oman tutkimusprosessimme ja erityisesti 

analyysiprosessimme perusteella.   

3.4 Eettiset kysymykset ja tutkimuksen luotettavuus 

 

Helsingin yliopisto on sitoutunut noudattamaan opetusministeriön asettaman Tutkimuseettisen 

neuvottelukunnan (TENK) ohjeita. Myös me, Helsingin yliopiston opiskelijoina ja tämän 

käytäntötutkimuksen tutkijoina, olemme sitoutuneet tutkimuseettisten ohjeiden ja periaatteiden 

noudattamiseen läpi kaikkien tutkimusprosessimme vaiheiden. Tutkimusetiikassa 
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perustavanlaatuisimmat keskeiset periaatteet ovat tutkittavan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, 

vahingoittamisen välttäminen sekä yksityisyyden ja tietosuojan kunnioittaminen (Rauhala & 

Vironkannas 2011, 240–241).  Erityisen tärkeää eettisten kysymysten pohdinta oli tässä tutkimuksessa 

ja sen suunnittelussa, koska osa haastateltavista oli psykiatrian avohuollon potilaita. Tästä syystä 

meidän tuli hakea lausuntoa HUS:in eettiseltä toimikunnalta ennen varsinaisen tutkimusluvan 

anomista. Työyhteisön edustajien kanssa sovittiin, että sosiaalityöntekijät voivat potilaan valinnassa 

konsultoida tarvittaessa myös lääkäriä.  

Korostimme kaikille haastateltaville, että tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista, eikä 

potilaiden kohdalla vaikuta mitenkään heidän hoitoonsa. Haastateltaville tuotiin myös esille, että 

haastattelut oli mahdollista keskeyttää milloin tahansa. Kaikki tutkimukseen osallistuneet 

allekirjoittivat suostumuslomakkeen (Liitteet 7. Ja 8.), jossa antoivat luvan haastattelujen käyttöön 

tutkimuksen aineistona. Lomake käytiin yhdessä läpi haastattelujen jälkeen ja tässä vaiheessa 

haastateltavilta myös kysyttiin, oliko haastatteluissa joitakin sellaisia kohtia, joita he eivät halunneet 

käytettävän tutkimuksen aineistona. Kaikki syntynyt aineisto säilytetään ja tuhotaan asianmukaisella 

tavalla. Potilaiden ja sosiaalityöntekijöiden anonymiteetti taataan hävittämällä aineistosta kaikki 

mahdolliset tunnistetiedot.  

Eettisesti kestävä sosiaalityön tutkimus ei pyri ainoastaan välttämään aiheuttamasta vahinkoa, vaan 

pyrkii olemaan myös hyödyllistä ja rakentavaa tutkimukseen osallistuville (Rauhala & Vironkannas 

2011, 238). Käytäntötutkimus toimii hyvänä lähestymistapana tästä näkökulmasta käsin, sillä 

käytäntötutkimusta on tarkoitus nimenomaan toteuttaa yhteistyössä tutkittavien kanssa ja tuottaa 

rakentavaa ja hyödyllistä tietoa. Lähdimme ajatuksesta, että nuoret aikuiset potilaat ovat itse oman 

elämänsä asiantuntijoita ja siksi heillä on oikeus saada ääntään kuuluviin heitä itseään koskevissa 

pohdinnoissa. Pyrimme siihen, että tutkimusotteemme olisi voimavarakeskeinen ongelmakeskeisyyden 

sijaan, vaikkakin käsittelemme tutkimuksessamme myös vaikeita asioita ja asioita, jotka eivät ole aina 

ole sujuneet hyvin.  Koetimme muotoilla haastattelukysymykset potilaiden elämismaailmaa 

huomioiden sekä kiinnitimme erityistä huomiota analyysi- ja raportointivaiheessa käsitteiden ja 

ilmausten valintaan.  

Lopulta potilas haastatteluja tuli määrällisesti vähemmän kuin olimme alun perin suunnitelleet. Tämä 

ei kuitenkaan muodostunut esteeksi, vaan päinvastoin: kokemuksemme mukaan keräämämme aineisto 

on erittäin rikas ja vivahteikas. Aikataulullisista syistä jouduimme jopa rajaamaan sitä, mitä aineistosta 

käytimme. Laadullinen tutkimus ei pyri tilastolliseen yleistettävyyteen (Tuomi & Sarajärvi 2004, 87), 

joten on hyvä huomioida, että tämä aineisto ei kata kaikkia psykiatrisen avohuollon potilaita tai 

psykiatrian sosiaalityöntekijöitä. Pyrkimyksemme ei ole tehdä yleistyksiä aineiston pohjalta, vaan 

tuoda sosiaalityöntekijöiden ja potilaiden yksittäisiä kertomuksia ja näkemyksiä esiin. Päädyimme 
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tulosluvussa käyttämään runsaasti aineistokatkelmia, koska halusimme potilaiden omien kertomusten 

painottuvan ja pääsevän tutkimuksessa esiin tekemämme analyysin ohella. Laadullisen tutkimuksen 

avulla voidaan esimerkiksi kuvata ja pyrkiä ymmärtämään jotakin tiettyä ilmiötä tai toimintaa ja tässä 

mielessä on hyvä, jos henkilöt, joilta tietoa kerätään, eivät ole satunnaisesti valikoituja, vaan heillä on 

mieluusti tutkittavasta ilmiöstä paljon tietoa (Mt., 88). Tässä tutkimuksessa aineiston laatu muodostui 

tärkeämmäksi kuin aineiston määrä.  

Koska kyseessä on sosiaalityön käytäntötutkimus, olemme halunneet nostaa aineistosta sosiaalityön 

roolia ja osuutta selkeästi esille, esimerkiksi tulosluvussa käsittelemme sosiaalityötä omana osuutenaan 

ja haastatteluissa kysyimme nimenomaan sosiaalityöstä. Pohdimme, että se, että olemme juuri 

sosiaalityön opiskelijoita ja olemme tehneet tutkimusta sosiaalityön näkökulmasta, on osaltaan 

saattanut vaikuttaa siihen, miten ja millaisia asioita haastateltavat ovat nostaneet esille. 

Haastattelutilanteissa pyrimme esittämään kysymykset samalla tavoin ja olemaan johdattelematta 

vastauksia – parityöskentely on kuitenkin tuonut tähän oman lisänsä. Olemme reflektoineet ja 

vaihtaneet haastatteluista ajatuksia samaan aikaan kun keräsimme aineistoa ja tällä tavoin pyrimme 

yhtenäistämään työskentelytapojamme. Muutaman haastattelun teimme myös niin, että toinen 

pääasiassa esitti kysymyksen ja toinen havainnoi haastattelun. 

4. Potilaiden kokemuksia avunsaamisesta 

 

Luvuissa 4–6 esittelemme keskeisiä analyysimme tuloksia. Aloitamme tässä luvussa esittelemällä 

potilaiden kokemuksia avun saamisesta ja palvelujärjestelmästä keskittyen ensin heidän esiin 

nostamiinsa ongelmakohtiin ja sen jälkeen siihen, mistä he kokivat olleen heille apua. Sosiaalityön 

osuutta potilaiden kertomissa kokemuksissa käsittelemme omana alalukunaan. Käytämme tulosten 

esittämisen tukena paljon lainauksina potilaiden haastatteluista, jolloin asiat tulevat esiin 

mahdollisimman paljon heidän itsensä kertomana. Olemme poistaneet lainauksista täytesanat 

helpomman luettavuuden vuoksi sekä poistaneet tunnistetiedot, varjellaksemme potilaiden 

anonymiteettiä. Aineisto-otteissa P = potilas, H = haastattelija ja S= sosiaalityöntekijä. Tutkijoiden 

tekemät selvennykset haastateltavan puheeseen on merkitty hakasulkuihin, otteen katkaisu on merkitty 

(- -) ja tauko puheessa… Muut lisäykset on merkitty sulkuihin.  

4.1 Palvelujärjestelmän ongelmakohtia  

 

Suurimmassa osassa potilaiden haastatteluista nousi jollakin tavalla esille puute varhaisessa 

puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä. Kaikki haastattelemamme potilaat kuvailivat ahdistuksen ja pahan 

olon olleen läsnä elämässään jo pitkän aikaa ennen hoitoon pääsyä. He kertoivat sairastumisen olleen 
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pitkä prosessi, joka oli saanut alkunsa mahdollisesti jo lapsuudessa tai aikaisessa vaiheessa 

nuoruusiässä. Osa nuorista aikuisista pohti, olisiko hänen tilanteensa voinut olla toinen, jos esimerkiksi 

jo peruskoulussa joku olisi kiinnittänyt enemmän huomiota hänen vetäytyvään ja epäsosiaaliseen 

käytökseensä. Yksi potilaista kuvaili tätä ja pohti, että olisi ollut hyvä, jos joku olisi koulussa 

kartoittanut hänen tilannettaan enemmän: 

P:Sanosin, et ois ollu varmaan hyvä, jos ois ollu jotain, et ois jossain yleistasolla selvitetty, et 

minkälainen ihminen mä oon. Ois voinu selvittää, että henkilö ei ole hirveän sosiaalinen, no okei se ei 

ole hirveän hyvä eikä huono juttu periaatteessa, mutta se on kuitenki semmonen, että siinä tulee omat 

riskinsä, koska se voisko sanoo, et se rajottaa hyvin paljon asioita. Mä en esimerkiks oo vieläkään 

käyny elokuvateatterissa, et mä en oo ikinä.. ku mul ei oo ikinä ollu ketään, kenen kanssa mennä. Ja en 

oo ittekseen viittiny myöskään mennä. Et se on menny just silleen, et koska mä en oo ollu sosiaalinen 

ja tehny sitä, ni sit mä en oo ikinä tehny sitä. Se mitä mä täs yritän sanoo on se, että ois yrittäny 

selvittää, kuuluisinko, tai voisinko kuulunu johonki, voisko sanoo riskiryhmään periaatteessa. Vähän 

kartottaa, olisiko mahdollista, et mulle kävis just näin periaatteessa. Et jos kaikille tekis vaan 

semmosen muutaman tai yksittäisen haastattelun joskus yläasteen tai lukion aikana, et selvittää vähän, 

et minkälainen ihminen on. Ei se niinku vaadi hirveesti. Kylhän ne varmaan kysyyki, et onko kavereita 

ja tällasta mut vähän tarkemmin kysyy niistäkin. Kyl mä muistan, et kysyttiin, et onko ystäviä ja kyl mä 

vastasin, et on mulla koulukavereita. Ja sen takii kukaan ei ikinä huolestunu siitä, mitä voi tapahtuu, 

koska mulla ei ollu oikeesti ystäviä. Mä en ikinä menny tekee mitään. Et mä sanosin, et jos ois 

aikasemmin jo vähän huomattu, että mä en oo hirveen sosiaalinen, et mä en hirveesti osaa myöskään 

olla sosiaalinen. Ni se ois ollu hyvä, jos mä oisin saanu jo apua silloin periaatteessa siihen asiaan. 

Osa potilaista mietti, että mielenterveyspalvelut ovat painottuneet enemmän huonokuntoisten hoitoon 

kuin ennaltaehkäisyyn. Haastatteluissa he toivat esiin, että hoitoon on vaikea päästä. Samaan aikaan he 

kertoivat siitä, kuinka on vaikea hakea apua, kun on itse huonossa kunnossa. Ahdistus ja masennus 

vaikeuttivat asioiden eteenpäin viemistä ja asioista selvää ottamista. Tässä kohtaa helpottaisi, jos joku 

taho ikään kuin ottaisi ”kopin” ja ohjaisi eteenpäin. Yksi potilas kertoi hakeneensa apua aikaisemmin 

yksityisiltä psykiatreilta ja muilta tahoilta, mutta käänteentekevää oli vasta se, kun hän meni niin 

huonoon kuntoon, että sai lähetteen Jorviin suljetulle osastolle: 

P: No siis siit lähtien, et mä jouduin Jorviin. Sitä ennen se oli vähän niin, et piti itse yrittää hakee 

apuu ja ei ollu diagnoosii, ei ollu käsitystä, mikä sairaus on ja näin, ni eihän sitä oikeen kyenny 

hakemaan apua. Se meni vähän siihen, et mä olin niin huonossa kunnossa, et mua oli pakko auttaa. Ja 

siit lähtien mä oonki saanu apua. Mä oonki sanonu, et tää on hirveen hyvä tää suomalainen 

mielenterveyshoito, todella hyvä, mut siin on vaan se yks huono, et sun pitää olla aika huonossa 

kunnossa siihen, et sä pääset sinne systeemiin sisälle. Et ennaltaehkäisy ei oikeen niinku, et se on ehkä 

se heikoin lenkki täs suomalaises mielenterveyshoidossa.  
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Osa potilaista kuvaili, kuinka itsellä ei ole ollut edes käsitystä siitä, että tilanne on jo niin eskaloitunut 

että tarvitsee apua. Hoitoon pääsy aikaisemmassa vaiheessa olisi helpottanut toipumisen ja 

kuntoutumisen prosessia. Eräs potilas kuvaili, kuinka fyysisten ahdistusoireiden ilmetessä tilanne oli jo 

edennyt pidemmälle kuin sen olisi tarvinnut:  

P: Se hoidon alotus ois pitäny saada tavallaan aikasemmaks mut se meinaa sitä, että mun ois pitäny 

aiemmin saada tavallaan semmonen käsitys, että tässä on joku ihan oikee ongelma. Siinä vaiheessa ku 

tulee jotain fyysisiä oireita niin se tilanne on menny ehkä vähän vaikeemmaks ku sen ois tarvinnu 

mennä että.  

Lisäsi potilaat toivat esiin, että on vaikeaa itse tunnistaa olevansa avuntarpeensa ja ymmärtää omaa 

mielenterveydellistä tilaansa ilman asiantuntevaa ohjausta.  

P: Jos mietin, et miten saatas ihmiset jotenki aiemmin tällasen hoidon piiriin. Se on ongelma, et sitte 

tää ihminen, jolla on ne asiat huonosti, ei oo kauheen hyvä hakemaan sitä apua välttämättä, koska 

hän ei ite osaa. Ja se saattaa olla tällasta, että ei mul oo mitään oikeutta hakee apua tai jotain tän 

tyyppistä. Et ehkä jos joku ois joku, en mä tiedä minkälainen järjestelmä, mutta et jos joku joka tietää 

asioista ois tullu sanoo et nyt sull on jotenki poikkeeva tää tilanne niin ehkä siinä sitte ois.. ku joku ois 

sen kerran sanonu, niin sitte ois ollu helppo siitä jatkaa jonnekki tota lääkärinvastaanotolle tai jotain 

tämmöstä. 

Ammattilaisten aloitteellisuus ja asioihin tarttuminen koettiin tärkeäksi varsinkin silloin, kun oma 

toimintakyky oli alhainen, joskin myös oma motivaatio koettiin tärkeäksi. 

P: Se on tosiaan ollu hyvä että avunsaaminen ei jääny sen varaan että mä itte haen sitä koko ajan, että 

tota jos jokainen tapaaminen ja jokainen tämmönen toimintamuoto jos niist ois sitte pitäny selvittää ja 

tehä alotteita niin ei ne ois lähteny toimimaan ollenkaan. 

Palvelujärjestelmän ongelmiin liittyen potilaat nostivat esiin myös etuisuuksien ja tukien hakemisen 

haasteet sekä niiden tiukat ja joustamattomat kriteerit. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon piirissä 

olevilla potilailla voi olla erilaisia tukimuotoja, osa saa sairauspäivärahaa, kuntoutustukea, 

työkyvyttömyyseläkettä tai toimeentulotukea ja osa esimerkiksi opintotukea tai asumistukea (Moilanen 

2009). Se, minkä etuisuuden tai tuen piirissä potilas on, vaikuttaa edelleen siihen, mihin 

kuntoutusmuotoihin potilas voi osallistua tai mitä hänelle voidaan tarjota (mt.). Eräs 

haastattelemistamme potilaista kuvaili tilannetta, jossa etuisuus- ja kuntoutuskriteerit eivät kohdanneet, 

eikä hän ikään kuin sopinut mihinkään kategoriaan:  

P: Siis sen voisin sanoo, että nää tukiasiat niin nehän ei aina oo menny mulla kovin sujuvasti. 

Esimerkiks mulla oli sellanen tilanne, että mä olin jollain tapaa liian terve jonku tuen saamiseen, ja sitte 

taas liian sairas jonku toisen tuen saamiseen. Sit mä en saanu mitään muuta ku toimeentulotukee ja tätä 
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sitten ihmeteltiin koko porukalla [lääkärin ja sosiaalityöntekijän kanssa] et miten tää voi mennä näin. 

Et täähän menee täysin kaikkien lakien ja ties minkä vastasesti. Se on varmaan semmonen asia missä 

ois kehitettävää. Mut tämmösiä saattaa olla että löytyy ihmisiä, joilla saatto olla sellanen tilanne, että 

mikään valmiiks mietitty järjestelmä ei koske just heitä. Jotenki on niissä [tuissa] niin tiukat ehdot. 

Etu- ja palvelujärjestelmä koettiin monimutkaiseksi ja vaikeaksi hahmottaa. Erityisesti esiin nousivat 

haasteet toimia KELA:n kanssa: 

P:Joo, eli tota hirveen hyvii on ollu [sosiaalityöntekijät], mua on autettu tosi paljon. Ja tietysti se 

tärkein on ollu se, että KELA:n kaa ei oo tarvinnu asioida yksin. Se on ollu mulle tosi tärkee juttu koska 

mul ei ois riittäny hermot siihen todellakaan, et mä tunnen ihan täysin mieleltään terveitäkin ihmisii, 

jotka on todella itku kurkussa, jos pitää asioida KELA:n byrokraattien kanssa. Ni sit tällanen ku on 

toipilas, nii ei siis, en pystyis mihinkään 

H: onks sulla huonoja kokemuksii KELA:sta? 

P: No ei oikeastaan. Mä ymmärrän aika hyvin KELA:a instituutiona sikäli, että kyllä niitten pitää tietää, 

kenelle ne antaa rahaa ja miks, koska muuten kaikki lypsäis sieltä vaan niin paljon ku irti saa. Tää on 

ehkä vähän kyyninen käsitys, mutta näin mä uskon. Et sen takii mä oon sitä mieltä, et se on ihan 

ymmärrettävää, et KELA:s on byrokratia, mutta ei se silti tee siitä helpompaa, et sen tietää, että se on 

välttämättömyys, ei tee siit mitenkään mukavampaa tai helpompaa. ”  

Osa potilaista kertoi, kuinka tiedon saaminen tukiin ja etuuksiin liittyen oli ollut vaikeaa ja toisinaan 

annettu informaatio oli ollut jopa väärää tai ristiriitaista. Joskus myös tuet olivat olleet paljonkin 

myöhässä ja asioiminen KELA:n virkailijoiden kanssa oli ollut hankalaa ja aikaa vievää. Potilaat 

kuvailivat sitä, kuinka huonossa kunnossa oli vaikea ottaa selvää monimutkaisen järjestelmän 

vaatimuksista ja ymmärtää omat oikeudet esimerkiksi juuri tukiin tai etuisuuksiin liittyen. Tässä 

yhteydessä potilaiden kertomassa korostui psykiatriassa tehtävän sosiaalityön merkitys. 

4.2 Hoidon ongelmakohtia 

 

Potilailla oli erilaisia hoitopolkuja; osalla oli pitkä historia psykiatrisessa hoidossa ja osa oli ollut 

hoidon piirissä vasta vähän aikaa. Yleisesti ottaen kaikki haastattelemamme potilaat olivat tyytyväisiä 

saamaansa psykiatriseen hoitoon ja kokivat siitä olleen heille apua. Haastatteluissa tuli kuitenkin myös 

esille asioita, joista potilaat näkivät parannettavaa. Potilailta asiaa tarkennettaessa he kertoivat, että 

palaute ei koskenut sosiaalityöntekijöitä, vaan muuta hoitohenkilökuntaa. Osa potilaista kertoi, että 

vuorovaikutus ammattilaisten kanssa oli joskus tuntunut turhauttavalta. He kertoivat, että heistä oli 

toisinaan tuntunut, että heihin suhtaudutaan kuin lapseen tai katsotaan alaspäin. Yksi potilas kuvaili 
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myös, että hänen puolestaan tehtiin liikaa asioita, jolloin hänelle syntyi kokemus, ettei häneen ja hänen 

kykyihinsä hoitaa asioita luoteta.  

P: Yks juttu on mun mielestä vähän negatiivisempi, se että tulee pikkusen sellanen, että  kohdellaan kuin 

lasta periaatteessa. Että se niinku.. se ei oo hyvä juttu. 

H: Miten se näkyy? 

P: Se on semmonen puhetyyli ensinnäkin, et kyl sen huomaa, jos joku puhuu lapselle ja joku puhuu 

aikuselle. 

(- -) 

No vähän semmonen, et jos nyt kärjistäisin sen, ni se ois vähän siihen malliin, et ne [hoitohenkilökunta] 

ei uskois, et pystyisin itse tekemään, pysymään vaik aikataulussa. Vähän siihen malliin. Tulee 

semmonen tunne siitä, miten ne tekee sitä. En mä nyt osaa selittää tai hirveen hyvin sanoo, mut vähän 

semmonen tunne tulee siitä.  

Keskustelua herätti myös tunne siitä, etteivät potilaat kokeneet saaneensa olla asiantuntijoita omassa 

elämässään. Tällaisissa kohtaamisissa ammattilaiset olivat jollain tavalla saaneet potilaan tuntemaan, 

että he tietävät tätä paremmin hänen tilanteestaan. Tämä liittyi osin myös kokemukseen hierarkiasta tai 

valta-asetelmasta potilaan ja työntekijän välillä. 

P: Ei oo ollu semmonen tunne, että mut otetaan vakavasti. Tai on semmonen potilas olo vaan. Ehkä se 

on se ongelma just että ei oo sillei kanssaihmisenä kohdattu, se ois ehkä parempi sillä tavalla. Vaik 

kyllähän se kuuluu siihen et tietenki se on potilas ja työntekijä et onhan se ihan niinku selvää et. Mut en 

mä tiiä. 

Myöhemmin haastattelun aikana sama potilas jatkoi aiheesta ja kertoi kokemuksesta, jossa 

psykologien tapaamisilla oli joskus tullut tunne, että hänen puheitaan oli tulkittu väärin tai siitä oli 

tehty vääriä johtopäätöksiä: 

P: No se on ehkä vähän just se, et tulee sellanen vaikutelma et on [psykologi] yläpuolella tosiaan. Et ei 

ota silleen tosissaan mun ideoita tai ajatuksia. Sit lukee aika paljon rivien välistä jos sanoo jotain niin 

vetää omia johtopäätöksiä helposti. Jos sanoo jonku asian niin sitte vetää jonku johtopäätöksen, et 

mihin mun ongelmiin ja kaikkee. On vähän vaikee kuvailla kyl mut.  

Osa potilaista nosti esiin kokemukset keskusteluavusta ja terapiasta. Tämä aihe herätti ristiriitaisia 

ajatuksia: toisaalta potilaat kertoivat, että oli ollut hyvä päästä kertomaan kuulumisistaan ja 

järjestämään ajatuksiaan, mutta tuli esille myös kokemuksia siitä, ettei keskusteluavusta varsinaisesti 

ollut ollut hyötyä. Potilaat mainitsivat tässä yhteydessä, että ongelmista keskusteleminen ei tuntunut 

heille luontaiselta. Yksi potilas kertoi, että syy negatiivisiin kokemuksiin liittyen keskusteluapuun oli 
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se, ettei hänellä ollut synkannut psykologien tai terapeuttien kanssa. Hän kuvaili kokemuksiaan 

nuorisopsykiatrian puolella: 

P: Joo kyl mä kävin siellä varmaan viikon välein tai parin viikon välein tai jotain semmosta. Kyl mä 

siellä kävin vaikkei siitä mitään hyötyä ollu. Et en mä ikinä oo saanu mitään semmosta oikeeta hyötyy 

tommosista palveluista mielestäni. Et se on enimmäkseen ollu sitä, et menee sinne juttelee ja saa vähän 

silleen paremmin järjestyksee ne mietteet päässä. Käydä läpi viikon tapahtumii silleen, mut ei mitään 

muita hyötyjä oo ikinä ollut kyllä. Ehkä mä oon vaan semmonen ihminen, et se ei sovi mulle. Se et 

puhuu jollekki. Et se on vähän yksilöllist varmaan et joillekkin se sopii.. Puhuu jonku kanssa ja silleen 

mut ei se mulle ikinä oo sillä tavalla sopinu.  

H: Mmm. Oisitsä ehkä kaivannu vähän sellast konkreettisempaa tukee et ihan oikeesti joku jotenki 

auttaa et miten täs nyt päästään eteenpäin ja? 

P: Ehkä vähän semmosta. Semmost on vaan vaikee saada kuitenki. Et se on yleensä vaan lääkkeet ja 

juttelee vähän ja silleen et ei siin oo paljo muuta tarjolla. 

Samansuuntaisia kokemuksia oli myös muilla potilailla:  

P: Et vähän mä oon miettiny sitä, että oliks tästä terapiasta kauheesti hyötyä. Ne oli tuota vähän 

semmosia jutustelu tuokioita, joista mä en ehkä ihan osannu sanoo, että mitä ois pitäny jäädä käteen. 

Varmaan se on kauheen hyvä semmoselle ihmiselle, jolla on niinku kauheesti puhuttavaa ja haluaa tulla 

kunnelluksi, mutta mulle se oli enemmän semmosta et mä jäin miettiin sitä, että mitähän mä voisin taas 

puhua kun ei oo mitään puhuttavaa ja tämmöstä. Ei niinku luonnostaan tullu sellanen, että mä halusin 

puhua jostain tai.  

Yksi potilas kuitenkin myös koki erityisesti hyötyneensä keskusteluavusta ja kehui omaa 

psykologiaan. 

Hoitohenkilökunnan vaihtuminen hoidon alussa oli vaivannut yhtä haastattelemaamme potilasta. Hän 

kuvaili, kuinka ihmisten vaihtuessa tiuhaan hänen oli vaikeaa muodostaa luottamussuhdetta, eikä 

hänestä tuntunut mukavalta olla tilanteessa, jossa paikalla oli usein ihmisiä, joita hän ei ollut koskaan 

tavannut tai laisinkaan tuntenut: 

P:Ekan puolen vuoden aikana mulla vaihtu lääkärit ja hoitajat tosi tiuhaan. Se oli vähän huono tilanne. 

Ei niinkään se, että ois joutunu selittää asioita uudestaan, vaan se ettei ollu mukavaa ku aina vaihtu 

ihmiset. Et ei taas tunne tuotakaan henkilöö et.   

Eräs potilas nosti esiin hänen kuntoutumistaan hidastaneena tekijänä tilanpuutteen suljetulla osastolla 

muutama vuosi sitten. Hän kuvaili, kuinka potilaat olivat nukkuneet patjoilla, pahimmillaan jopa neljä 

potilasta kahden hengen huoneessa. Hän kertoi, kuinka olisi kovasti kaivannut omaa tilaa ja rauhaa 

eikä kyennyt nukkumaan kunnolla muiden ihmisten kanssa samassa huoneessa: 
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P: No, näin jälkeenpäin katsottuna ehkä se ois ollu hyvä juttu, jos Espoon kaupungilla ois ollu 

enemmän rahaa, ja suljetulla osastolla psykoosipotilaat ei ois joutunu nukkuu patjoilla, neljä ihmistä 

kahdenhengen huoneessa. Mä olin onnekas siinä et mä olin.. et vaik mä kärsin hirveesti siitki, et mä 

jouduin olee yhdenki toisen ihmisen kaa samas huoneessa, ni sentään, mä olin vaan kaks päivää niin, et 

meit oli kolme kahen hengen huoneessa, puhumattakaan siitä, et olis ollu neljä kahden hengen 

huoneessa. Et ne jotka tarvii sitä yksityisyyttä ja sitä tilaa, mistä syystä tahansa, niin, ehkä se ois ollu 

hyvä. Nythän sinne Jorviin bygätään uusia rakennuksii, et mä todella luulen, varsinki toivon, et mä en 

enää ikinä joudu takas sinne, mut mä toivon, et joku niistä rakennuksista tulee psykiatrian käyttöön. Et 

siel ois enemmän vuodepaikkoi ja enemmän huoneita psykoosista kärsiville.  Ni sit ei kävis niinku mun 

kohalla, et heti ku pääsen tota kuntoutusosastolle ja saan oman huoneen, ni sit vointi alkaakin nousta 

kohisten, et se ois voinu ehkä nousta paremmin jo aikasemmin, jos mä oisin saanu olla 

yksityishuoneessa. En tiedä. En osaa varmasti sanoo.”  

Potilas kertoi, että oman huoneen saaminen muodostui myöhemmin yhdeksi tärkeimmistä 

käännekohdista hänen hoidossaan, jotka edesauttoivat häntä parempaan kuntoon. 

4.3 Toipumista edistäneitä tekijöitä  

 

Potilaiden toivat esiin myös toipumista edistäneitä ja omaa vointia kohentaneita tekijöitä. Kaikkien 

potilaiden kertomasta oli tunnistettavissa eräänlainen käännekohta, jonka seurauksena heidän 

toipumisensa ja kuntoutumisensa edistyi huomattavasti tai pääsi kunnolla alkuun. Nämä tekijät liittyvät 

osaltaan ammattilaisten toimintaan, hoitoon ja tukimuotoihin, mutta myös potilaiden omaan 

toimijuuteen, heidän läheisiinsä ja vertaistukeen. Potilaiden kertomuksissa korostui toiminnallisten ja 

konkreettisten tukimuotojen merkitys sekä ympärillä olevien ihmisten ymmärrys ja tuki.  

Yksi potilas nosti esiin oman motivaation ja halun muutokseen, sekä tunteen siitä, että asiat etenevät:  

P: Mä sanosin, et sillon puol vuotta sitten, sillon se yhteisvaikutus siitä, että mä päätin, että nyt tulee 

muutos asioihin, ja sit se, että [hoitojakso] oli  sovittu, et se, just se yhteisvaikutus siitä, että mun oma 

päätös ja sit se, että mä pystyin todeta, et asiat  liikkuis eteenpäin, et mä en oo vaan jumittunu 

paikalleni, et se ei jatku siihen samaan malliin, mitä se on jatkunu monta vuotta. Ni se autto just eniten 

mä sanosin. 

Toisella toipumisen prosessi alkoi, kun hän pääsi suljetulta osastolta erikoispäätöksellä nukkumaan 

omaan kotiin ja myöhemmin sai kuntoutusosastolla (jatkohoitopaikassa) oman huoneen: 

P: Ni sitten psykiatri [suljetun osaston] sääli mua lopulta ja se oli ilmeisesti jo niin sitä mieltä, et vaik mä 

oon pahasti sairas, ni mä en oo vaaraks ympäristölle, enkä itselleni, et se alko pitää mua siel 

päiväpotilaana. Mä en oo ikinä kuullu sitä ennen enkä sen jälkeen kenestäkään, ketä on ollu 

päiväpotilaana, varsinkaan suljetulla. Mutta mä olin, eli mä menin sinne aamulla, olin siellä, otin 
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lääkkeet , olin siellä päivän ja sain tulla yöks kotiin. Ja siitä alko aika nopeestikin sellanen parempi 

jakso. (- -) Mä sanoin, et mä tuun [kuntoutusosastolle], mut mä pyydän yhtä asiaa ihan hirveesti, et mä 

saan oman yksityishuoneen ja ne sit hommas sen mulle. Ja sit ku mä sain olla siellä ja nukkuu rauhas 

omas huoneessani ja mul oli hyvä lääkitys, ni sit se mun olo koheni aika tasaisesti. 

Yhdelle potilaista olennainen käänne elämässä tapahtui hänen ollessaan osastohoidossa, josta löysi 

vertaistukea. Hänelle oli tärkeää päästä keskustelemaan ja tutustumaan ihmisiin, jotka olivat 

samankaltaisessa elämäntilanteessa. Olennaista hänelle oli kokemus hyväksytyksi tulemisesta ja 

kelpaamisesta juuri sellaisena kuin on, myös vastakkaiselle sukupuolelle: 

P: Silloinhan mä tapasin ihmisiä sitte tossa osastolla, että sehän oli se asia mikä muutti kaiken. Ku 

tapas muita ihmisiä ja alko puhuu ihmisille ja sai silleen.. niin tietää että kelpaa sinä omana itsenään, 

että saa sitä hyväksyntää. Et se oli niinku se ratkasutekijä kuitenki. Et mä olin ihan niinku eri ihminen 

kun mä tulin pois sieltä [osastolta]. Kun mä olin niin huonos kunnos ennen ku mä menin sinne. Mä en 

pystyny edes menee ulos mihinkään kauppaan tai mihinkää paikkaan mis on ihmisii. Mä olin ihan piilos. 

Et joo kyllä siinä tuli aika iso muutos. Ja se oli vaa sen takii just ku sai sitä hyväksyntää myös 

vastakkaisesta sukupuolesta. Et se on se ratkasu juttu just. Et sai tietää et kelpaa, ettei oo mikään hirviö 

tai mitään. Ku mul on semmosii vääriä kuvia päässäni.. niinku millanen mä oon ja silleen. Ja sit ne 

vähän meni pois ne kaikki mun ihme käsitykset sen myötä. 

Erään potilaan tilanteessa muutos positiivisempaan alkoi oikeanlaisen kuntouttavan opiskelumuodon ja 

toiminnallisten tukimuotojen kuten, esimerkiksi toimintaterapeutin kanssa toteutetun hoidon 

seurauksena: 

P: Mut tota sen mä muistan, että sillon ku oli tää kuntouttava opiskelutoiminta niin silloin oli ainaki 

sellanen juttu, että ennen sitä mä en oikeestaan pystyny kirjottamaan oikeen mitään, koska niin ku mulle 

annetaan tyhjä paperi niin ei tullu mieleen koskaan mitään mitä mä voisin kirjottaa. Et jotenki sen 

aikana tuli se, et jos mulle annettiin, et kirjota 50 sanaa tästä aiheesta niin pysty oikeesti keksimään 

jotain, mitä voi asiasta kirjottaa. Se nyt oli, mä en tiedä onks se kaikille muille niin hyvä, mutta mulle se 

oli hyvä myös sen takia et. No koska siinä mä olen hyvä niin sitten pääsi vähän niinku näyttämään 

opettajillekin, että kattokaa että mä osaan jotain. (- - )  

No ehkä näitä [tukimuotoja, jotka auttaneet] aika monii siinä yhdistää ylipäätään se ku on tehny jotain. 

Niin se on vähentäny tavallaan sitten semmosta kynnystä lähtee itte tekemään ja samoja juttuja sitte ja 

vähän niinku eri juttujaki.  

Edellä kuvattujen tekijöiden lisäksi potilaat kertoivat myös muista asioista, jotka olivat auttaneet heitä 

eteenpäin ja edistäneet heidän toipumistaan. Tällaisia tekijöitä olivat muun muassa läheisten tuki sekä 

ympärillä olevien ammattilaisten ymmärtäväisyys ja kärsivällisyys. Osa potilaista nosti tärkeänä 

seikkana toipumiselle myös onnistuneen lääkehoidon: he kehuivat osaavia lääkäreitä, jotka olivat 
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kartoittaneet kärsivällisesti yhdessä potilaan kanssa juuri heille sopivan lääkkeen ja annostuksen. 

Kaikkien potilaiden kertomassa korostui konkreettisen avun suuri merkitys.  

4.4 Potilaiden kokemuksia psykiatrian sosiaalityöstä 

 

Kysyimme kaikilta potilailta erikseen palautetta sosiaalityöstä heidän hoitonsa aikana. Kaikki potilaat 

antoivat omille sosiaalityöntekijöilleen positiivista palautetta ja kertoivat saaneensa konkreettista, 

tarpeellista ja oikea-aikaista apua heiltä. Sosiaalityöntekijöiltä saatu apu liittyi muun muassa opiskelu-, 

työ-, talous- ja asuntoasioiden järjestelyihin. Osa potilaista kuvaili, kuinka tukihakemusten täyttäminen 

ja KELA:n kanssa asioiminen tuntuivat raskailta ja he pitivät tärkeänä, että aloite asioiden hoitamisesta 

oli usein tullut sosiaalityöntekijältä, eikä potilaan tarvinnut välttämättä itse olla aktiivinen ja huolehtia 

kaikista selvitettävistä asioista. Näissä tilanteissa sosiaalityöntekijä oli automaattisesti ehdottanut, että 

selvitetään yhdessä ja täytetään hakemukset.  

P: Nää tukiasiat on kauheen monimutkasia niin kyl niissä pitää olla joku, joka sitten tietää niistä 

asioista. Kun ne on vaikeita nykyäänki niin tota ei sillon ku tota.. Niinku sillon, jos on hyvä, että saa 

nimensä siihen paperiin niin ei sillon osaa itsenäisesti täyttää niitä tai.. 

H: No onks sun mielest niinku esimerkiks tavallaan ton tyyppistä tukee on ollu ihan riittävästi tai? 

P: Joo. Eli tota se on menny jopa niin et multa on niinku, enemmänkin multa on kysytty, että missä 

vaiheessa nyt menee ja sit tota. Se alote on niinku tullu sieltä, että tarviiko meidän kattoo tätä yhdessä, 

et mun muistaakseni ehkä muutaman puhelinsoiton oon tehny mutta se niinku.. mun ei oo tavallaan 

tarvinnu itte lähteä kysymään että voisko tähän saada apua tai näin. 

Sosiaalityöntekijä oli myös joidenkin potilaiden kohdalla toiminut eräänlaisena edunvalvojana ja 

soittanut potilaan asioita hoitaville muille tahoille, jos esimerkiksi etuus oli jostain syystä viivästynyt. 

Sosiaalityöstä puhuttaessa potilaat mainitsivat olennaisena asiana oikeanlaisen informaation, 

ohjauksen ja neuvonnan saamisen sekä sopivien etujen, tukien ja palveluiden kartoituksen yhdessä. 

Yksi potilas kertoi, että vaikka asiat, joista sosiaalityöntekijä antoi informaatiota, saattoivat olla pieniä, 

niillä oli suuri merkitys mielenrauhan kannalta. Potilaat kuvailivat tilanteita, joissa sosiaalityöntekijältä 

oli saanut tietoa omien oikeuksien suhteen, esimerkiksi oikeus HSL:n etuihin, sekä ohjausta 

palveluiden ja esimerkiksi opiskelun tai työnhakemisen suhteen. Yksi potilaista nosti esiin, kuinka 

sosiaalityöntekijän antama konkreettinen apu käytännön asioiden hoidossa oli mahdollistanut 

keskittymisen omaan toipumiseen, muun muassa sosiaalisten suhteiden rakentamiseen:  

P: mut se on helpottanu siihen, et mä oon yrittäny olla sosiaalisempi. Helpottanu se, että mä tiedän, et 

nää muut asiat, mitä mun pitää tehdä, et mä niihin saan sit apuu.  Et niiku asunto ja kaikki nää. Et mun 
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ei edes tarvii keskittyy niihin kaikkiin itse kerralla, vaan mä voin itsekseni tehdä tän yhen asian, koska 

just, mun ei tarvii keskittyy niihin muihin, siihen samaan aikaan. 

Sosiaalityöntekijä oli ollut apuna tukihenkilön hakemisessa potilaalle ja potilas toi tämän esiin yhtenä 

tärkeänä seikkana kuntoutuksensa kannalta. Sosiaalityöntekijöiden kanssa potilaat olivat myös 

kartoittaneet sosiaalista piiriä ja verkostoja, joihin olla yhteydessä jos he kaipasivat tukea. Potilaat 

kuvailivat, että psykiatrian sosiaalityöntekijä on ollut hyvin tavoitettavissa ja he ovat tienneet, että 

omaan työntekijään voi olla yhteydessä jos esiin nousee jokin asia, jossa kaipaisi apua. Eräs potilaista 

kiteytti sosiaalityöntekijän työtä mielenterveyskuntoutujien kanssa: 

P:sosiaalityöntekijän tehtävä jos mä saan sanoa, tälleen [sairastuneiden] ihmisten kanssa on varmaan 

osalteen se niinkun, et on paikalla… et se niinku et tekee jotain, ku vaan se et niinku jos tarvii apuu 

tällasis asioissa, ni voi soittaa… tai voi kysyä, ni se on jo hirveen hyvä juttu. (- -) Siis se juttu, mikä mun 

on mielest ykkösjuttu muistaa on se, et jos on sosiaalityöntekijä mielenterveyskuntoutujan kaa, ni pitää 

olla hirveesti kärsivällisyyttä… todella paljon kärsivällisyyttä… ja toisinaan pitää ihan niinku melkein 

kädestä pitäen… et sillon ku mä hain asumistukee, ni [sosiaalityöntekijä] istu siin mun vieressä, me 

täytettiin se yhdessä alusta loppuun , että… et niinku se, kärsivällisyys on niinku avainsana. 

Osa potilaista halusi antaa sosiaalityöntekijälleen erityistä kiitosta asioiden nopeasta hoitamisesta. 

Potilaat kuvailivat, että heidän asiansa olivat konkreettisesti edenneet ja järjestyneet sosiaalityöntekijän 

avulla.  

5. Potilaiden elämäntilanne ja voimavarat 

 

Tässä luvussa tarkastelemme sitä, mitä potilaat kertoivat elämäntilanteestaan ja siitä, miten se on 

muuttunut hoidon aikana. Nostamme esiin myös, minkälaisia voimavaroja potilaat kertoivat 

elämässään olevan ja miten he rakentavat kuvaa tulevaisuudestaan. Säilyttääksemme potilaiden 

anonymiteetin, emme raportoi potilaiden elämäntilanteita yksityiskohtaisesti, vaan lähestymme aihetta 

hyvin yleisellä tasolla. 

Kaikki potilaat kertoivat jonkinasteisesta eristäytymisestä, vetäytymisestä ja epäsosiaalisuudesta 

lapsena ja nuorena. Osalla oli taustallaan pitkiäkin eristäytymisen jaksoja, joissa yhdistävänä tekijänä 

oli vaikeus lähestyä ihmisiä ja muodostaa sosiaalisia suhteita. Kolmella haastatelluista oli useita 

sisaruksia, yksi oli ainut lapsi. Osalla potilaista oli myös kokemuksia koulukiusaamisesta.  Kaikki 

olivat kokeneet jonkinlaista painetta ja stressiä ennen hoitoon pääsemistä ja osa koki sitä myös 

edelleen. Osalla paineet olivat liittyneet (ja liittyivät edelleen) opiskeluun tai työnhakuun; osa kertoi 

läheisten menetyksistä ja sairastumisista. 
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P: No, siin sit oli niin, että mä sit olin jonkinlaisessa hankalassa, hauraassa henkisessä tasapainossa 

sillon, mut niinku oli selvää, että nyt näin jälkeenpäin katsottuna, et se oli todellakin  hauras rakennelma.. 

ja se sortu, mikä ei ollu mikään ihmekään… siihen, ku mä yritin saada töitä.. se työnhaun stressi oli sit se 

viimenen pisara. 

Yksi potilaista kuvaili, että muutto toiselle paikkakunnalle oli osaltaan vaikuttanut vetäytymiseen ja 

eristäytymiseen. Eräät potilaista puhuivat sairastumisen takia menetetyistä vuosista ja siitä, kuinka oli 

vaikeaa hyväksyä ”hukkaan heitetty” aika, tehdä rauha oman menneisyytensä kanssa sekä hyväksyä 

omien voimien rajat ja sairauden vaikutus elämässään. Eräs potilas kuvaili, kuinka haasteellista pitkään 

jatkuneesta tilanteesta oli kuntoutua:  

P:Se on vaa semmonen et pitäs pystyy vaa hyväksyy se et siin kävi vaan tolla taval et meni paljon vuosia 

hukkaan ja kaikkee. Ja sitte sai aika paljon niinku ongelmii.. ongelmia siinä ku oli vaan omissa oloissa. 

Et on aika paljon silleen niinku jäljessä muita niinku silleen sosiaalisel tavalla ehkä niinku että et ne 

sosiaaliset taidot ei oo ihan huippuluokkaa vieläkää niinku että. Mikä on ihan ymmärrettävää tietenki 

ku noin vanhas iäs niinku oppii vasta.. parikymppisenä niinku oppii oppii ne perustaidot tyyliin niinku. 

Et kyllä siin on aika iso ylämäki sitte niinku. Et joo se on semmonen juttu et pitäs varmaan hyväksyy se 

ettei.. ei pysty niinku käyttää niitä vahvuuksia ehkä niin paljon niinku hyödyksee tän takii. Ku on niitä 

sosiaalisii vaikeuksii just niinku puhuu ihmisille ja epävarmuusongelmia ja kaikkee tommosta. 

Kaikki potilaat kokivat psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta olleen heille jotain hyötyä ja elämän 

menneen hoidon aikana eteenpäin. Suurin osa potilaista oli joko aloittamassa opiskelut pian, 

hakemassa uuteen paikkaan opiskelemaan tai päättämässä opintojaan. Yksi haastatelluista teki 

opiskelun lisäksi osa-aikatöitä ja muutaman kohdalla työnhakuprosessi oli alkamassa. Suurin osa asui 

itsenäisesti; yksi asui vanhempiensa luona, mutta suunnitteli muuttoa omaan asuntoon 

lähitulevaisuudessa. Yksi potilaista kuvasi hoidon aikana tapahtunutta muutosta seuraavasti: 

P: No on se muuttunu aika paljon siinä mielessä että tota että sillon en pystyny opiskelemaan ja nyt pystyn 

opiskelemaan ja. En varmaan ois sillon pystyny tekee töitä ja nyt pystyn tekee töitä ja. Ja tota sillon en.. no 

siis.. Siis jos luettelee kaikki asiat, mitkä on muuttunu, niin niitä on aika paljon.. mutta semmonen, että 

pystyy niinku jotenki itsenäisesti elämään ja hoitamaan asioita,  että tuota... Ettei tarvii niinku joka asiaan 

olla niinku [pyytämässä] apua että. Niin niin. Aika paljon semmosii et. 

Kaikilla haastatteluilla oli luovia harrastuksia ja kiinnostuksen kohteita. Harrastuksina ja kiinnostuksen 

kohteina potilaat mainitsivat muuan muassa musiikin, kirjoittamisen, keskustelemisen ja 

kuuntelemisen sekä liikunnan (esim. jooga ja kävely). Harrastukset nousivat tärkeinä esille potilaiden 

kertomassa: 

P: mul on harrastus, et mä oon käyny, nyt kolmesti viikossa joogassa… ja siel on no… paljon ihmisii… ni, 

mä oon nyt semmoses käyny, et puol vuotta sitten jos sanois että… oisin niinku sanonu puol vuotta sitten 
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itselleni, et mä meen joogaan… tai ylipäätään mihinkään semmoseen julkiseen… tota, no… tapahtuma 

tyyliseen juttuun, ni se ois ollu aika… naurunpaikka siinä vaiheessa.. et en ois uskonu, että… se ois 

mahollista. 

Potilaat kuvailivat olevansa tällä hetkellä tietoisempia itsestään, sairaudestaan ja sen vaikutuksesta 

heidän elämäänsä.  

Pyysimme potilaita kuvailemaan myös hyviä puoliaan ja vahvuuksiaan. Lisäksi he kertoivat 

tulevaisuuden tavoitteistaan ja haaveistaan sekä voimavaroistaan. Kaikki potilaat pystyivät hyvin 

tarkastelemaan hyviä ominaisuuksiaan ja heidän kuvailuissaan nousi esiin toiveikas ja positiivinen 

suhtautuminen tulevaisuuteen.  

P: Vahvuuksia.. onhan niitä mun mielestä ainaki. Kyl mä oon aika silleen itsevarma, kun on silleen kyse 

omasta osaamisesta. Et et se on varmaan jo niinku itsessään semmonen vahvuus, et on itsevarma 

osaamisestaan et. Kyl se niinku auttaa varmasti, ja kyllä mä oon hyvä koulussa aina ollu ja kaikkee, et kyl 

mä oon pärjänny kaikissa aineissa. Et kyllä pää on ihan kunnossa ja sillai omasta mielestä. Kyl mul on 

vahvuuksia ihan riittävästi. Mul on semmonen aika vahva uskomus niinku itteeni kuitenki ja et mitä mä 

pystyn tekemään ja, et nii et ei se ainakaan mikään ongelma oo jos niinku osaamista,  ja silleen…  et kyl 

mä oon aika itsevarma sen suhteen. 

Positiivisiksi ominaisuuksiksi itsessään potilaat mainitsivat muun muassa järjestelmällisyyden, 

empaattisuuden, ahkeruuden ja tunnollisuuden. Lisäksi potilaat kuvailivat voimavaroikseen ja 

vahvuuksikseen muun muassa uskon omaan itseen, omiin kykyihin ja osaamiseen sekä uskon asioiden 

järjestymiseen. Lisäksi voimavaroja toipumiseen ja elämään toivat oma motivaatio, lemmikit, läheiset, 

perhe, harrastukset, lukeminen ja opiskelu.  

Tulevaisuuden haaveina kaikilla haastatelluilla olivat ”ihan perusjutut”, esimerkiksi uudet 

aluevaltaukset opiskeluissa, kyky tehdä töitä, perheen perustaminen ja ajan viettäminen läheisten ja 

ystävien kanssa. Lisäksi myös taloudellinen riippumattomuus, tasapaino, matkustelu, menestyminen ja 

elämästä nauttiminen nousivat esiin tulevaisuuden tavoitteina. 

P: No ihan tommosia perusjuttuja et ei mitään erityisen jänniä, et ihan vaan perheestä ja 

matkustamisesta ja menestyksestä et ois ihan niinku taloudellisesti riippumaton ja silleen että… ois asiat 

kunnossa, eikä tarvis niinku mitään semmosia tukia nostaa tai mitään semmosta, et ois ihan ite 

vastuullinen omasta elämästään ja… Semmosia pieniä haaveita vaan.  

Kaikilla potilailla oli jonkin verran sosiaalista verkostoa, mutta he kuvailivat halua tutustua uusiin 

ihmisiin ja kasvattaa edelleen omaa sosiaalista elämänpiiriään. Haastatellut toivoivat lisää aikaa 

harrastamiselle sekä sosiaalisten suhteiden ylläpitämiselle ja luomiselle. 
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6 Sosiaalityöntekijöiden esiin nostamia kehitystarpeita 

 

Tässä luvussa käymme läpi sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä niistä kehitystarpeista, joita he olivat 

työssään nuorten aikuisten potilaiden kanssa kohdanneet. Analyysin tuloksena, jaoimme nämä 

kehitystarpeet sellaisiin, jotka liittyivät yhteiskuntaan ja palvelujärjestelmään yleisemmin sekä niihin, 

jotka läheisemmin liittyivät sosiaalityöntekijöiden omaan työhön ja organisaatioon. Kuten 

potilaidenkin kokemuksien jäsentelyn kohdalla, jaottelu on häilyvä – osa työntekijöiden esiin 

nostamista asioista on päällekkäisiä ja vaikuttaa samaan aikaan sekä omaan työhön että 

palvelujärjestelmään. 

5.1. Palvelujärjestelmän kehitystarpeet 

 

Haastattelemamme sosiaalityöntekijät olivat yhtä mieltä siitä, että mielenterveysongelmien hoidon 

painopiste tulisi saada enemmän ennaltaehkäisyyn, korjaavan erikoissairaanhoidon sijaan. Yksi 

haastattelemistamme sosiaalityöntekijöistä puhui ennaltaehkäisyä pohtiessaan siitä, kuinka 

erikoissairaanhoidon tasolta pitäisi viedä tietotaito ja osaaminen peruspalveluihin, lähelle ja osaksi 

nuorten elämismaailmaa ja elämisympäristöä. Olennaista ennaltaehkäisyn näkökulmasta olisi hänen 

mukaansa se, että kaikki nuoren kanssa toimivat tahot (läheiset, vanhemmat, koulun henkilökunta) 

tietäisivät, minkä tahon puoleen kääntyä jos esiin nousee huoli nuoren mielenterveydestä. 

Ennaltaehkäisyn parantamiseksi hän mainitsi tärkeänä seikkana esimerkiksi konsultaation ja yhteiset 

työmallit.  

Sosiaalityöntekijät puhuivat siitä, kuinka avuntarve tulisi arvioida ja tunnistaa nykyistä paremmin sekä 

välttää pompottelua paikasta toiseen. Jotkut työntekijät kertoivat, että ennen heille hoitoon tuloa, 

potilas oli saattanut hakea apua todella pitkään eri tahoilta. 

S: Monet kertoo siitä, et on..  on vaikka käyny terveyskeskuslääkärillä ja sit ei oo saanu lähetettä… se että 

ei oo… et ku täs on just se, että… monet masennuspotilaat, he saattaa niinku vaikuttaa ihan taval… tai 

vaik on niinku vakavasti masentunu, ni ei sitä välttämät huomaa päällepäin… ni tota sit ku he menee 

terveyskeskukseen, ni heit ei niinku… et siin saattaa mennä niinku vuosia siin prosessissaki, et he päätyy 

tänne… pahimmillaan… et ennen ku he ehkä sit ite oppii kertomaan siitä, mitä… terveyskeskuksessa siit 

omasta… voinnistaan.. (- -) nii ja sitte on näitä, ketkä on yksityisellä ollu pitkään… tai sitte noissa 

muissa… et se että ei.. ei.. ei oo ehkä sitten nii… jotenki sitä ei oo tunnistettu sitä avuntarvetta.. et ihan 

semmonenki saattaa niinku olla.. mä en tiiä sit et jos aatellaan niinku jotain… varmaan jotain alaikäsiä… 

ni varmaan heilläkin on paljon sitä, et ei oo niinku… et just se et, ihan se avuntarpeen tunnistaminen ni… 

et… en mä tiiä… mut ei se oo niin yksinkertastakaan sitte. 
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Lisäksi esiin nousi huolta nuorista aikuisista, jotka ovat olleet pitkään toimeentulotuen varassa ilman, 

että heidän tilannettaan on kartoitettu millään tavoin. Eräs työntekijä kuvaili kuinka nuorten aikuisten 

potilaiden kohdalla avun piiriin tullaan liian myöhään eikä toipumista aloiteta ”edes nollasta vaan 

miinuksen puolelta”. Sosiaalityöntekijät kertoivat, että joillakin nuorilla aikuisilla elämisen perustaidot 

ja elämänhallinta ovat täysin hukassa. Tällaisten nuorten kanssa työskentely on aikaa vievää. Yksi 

sosiaalityöntekijä pohti, voitaisiinko koulussa opettaa nuorille enemmän ihan perusasioita, kuten 

verkkopankissa asiointia tai tiedonhakua internetistä. 

Sosiaalityöntekijät toivat esiin sitä, että heikko työllisyystilanne vaikuttaa paljon työskentelyyn 

nuorten aikuisten kanssa, varsinkin ammatillisen kuntoutuksen näkökulmasta. He kuvailivat kuinka on 

ristiriitaista, että lakiin kirjataan nuorisotakuun kaltainen ”ehto”, mutta sillä ei ole juuri mitään sisältöä, 

jos työ- ja koulutuspaikkoja ei tarjota suhteessa enemmän. Haastatteluissa tuli myös esiin, että 

työllisyyspalveluissa ei ole nykyisillä resursseilla aikaa tarjota nuorille konkreettista apua työnhaussa, 

vaikka tämänkaltainen apu olisi juuri se, mikä voisi viedä nuoren tilannetta eteenpäin. 

Työvoimapalveluihin kaivattiinkin lisää resursseja, jotta siellä ehdittäisiin tavata nuoria riittävän usein:  

S: Työllisyyspalvelut tulee mul mieleen, koska sinne on ollu hankala välillä saada yhteyksiä… ja varsinki 

näiden nuorten kohdalla, ni toivois, et se tuki työllisyyspalveluista ois selkeesti paljon tiiviimpää ja 

jotenki niinku.. nyt tuntuu, et heil ei oo aikaa tavata ketään ja jos on aikaa, ni siel ei niinku… se on vaan 

semmosta, et sit tavataan kerran ja sit vuoden pääst tai puolen vuoden pääst tavataan seuraavan kerran, 

et se ei oikeen  oo hirveen tiivistä, eikä se auta niitä millään tavalla… et ne toivois ne nuoret, et ne sais 

konkreettisesti semmost apuu töiden löytämiseen… et mäkään en voi täällä niinku hakee potilaan kanssa 

työpaikkoja… tai niinku, et ei vaan pysty sellaseen kaiken muun keskellä, et vaik haluiski joskus auttaa… 

et työllisyyspalveluista ois toivetta, et siellä huomattais nää nuoret jotenki paremmin… siel on ollu nyt 

tietysti hirveesti mullistuksii ja muutoksii, ni ne on vähän TE-toimistossa ni tota… mut, et  se ei ois vaan 

semmosta, et… haepas nyt noita paikkoja sitte, joita ne ei osaa hakea itse. 

Nuorisotakuusta keskusteltaessa nousi esiin huoli sen ulkopuolelle jäävistä nuorista aikuisista, iältään 

esimerkiksi 29–35 -vuotiaita, jotka ovat eläneet nuoruuden ilman tarvitsemiaan tukimuotoja ja jotka 

jäävät nykyisessä nuorisotakuussakin avun ulkopuolelle ikänsä vuoksi. Työntekijöiden puheessa 

painottui ylipäätään se, kuinka jokainen potilas on yksilö ja heidän elämäntilanteensa ovat aina 

yksilöllisiä kokonaisuuksia. Tästä syystä palvelujen sektoroituneisuus esimerkiksi juuri iän mukaan 

saattaa jättää joitakin ilman tarvitsemaansa apua. Sosiaalityöntekijät toivat esiin, että vakavat 

mielenterveydenhäiriöt nuoruusiässä voivat vaikuttaa kehitykseen ja jumiuttaa nuoren aikuisen 

tilanteen pitkäksi aikaa, jonka vuoksi palveluissa tulisi olla enemmän mahdollisuutta tulkinnalle, 

harkinnalle ja joustolle. Moni työntekijä mainitsi haasteita tuovana esimerkkinä siirtymisen 

nuorisopsykiatriasta aikuispsykiatrian palveluihin. 
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S: Aika tietysti surullisia tilanteita ku… että ku… varsinki sitte ku täs tulee se palvelujärjestelmän muutos, 

et se on ihan erilainen, nää aikuisten – 18-vuotiaan palvelut on ihan erilaisia, ku 17-vuotiaan…et… et, se 

on, se on aika tota, aika hirveetä, mitä nää ihmiset jää sitte varsinki siinä taitekohdassa, ni aika yksin… 

et ku tavallaan nuorisopsykiatrialla on kuitenki.. on vielä lapsi ja tavallaan asiat tehdään enemmän niinku 

puolesta ja sit taas aikuispuolella ni kaikki… itse on niinku vastuussa itsestään, ja sitä niinku tää, kaikki 

tuki tavallaan lähtee siitä, että... et itsellä ois se vastuu... ja resurssit on mitotettu sen mukaan. 

Nuorisopsykiatriasta aikuispsykiatriaan siirtyvät nuoret koettiin omaksi erityisryhmäkseen. Yksi 

sosiaalityöntekijä mietti, saataisiinko siirtymävaiheen ongelmiin ratkaisu, jos nuorisopsykiatriasta 

aikuispuolelle siirtyviä potilaita hoitaisi oma työryhmänsä. Toinen taas pohti, että ainakin resursseja 

siirtymävaiheeseen tulisi lisätä: 

S: Et mul tulee mieleen yks potilas, joka oli hyvin niinku… hän koki sen nuorispsykiatrian hoidon tosi 

hyvänä… et siel on vähän erilainen tapa tehä töitä näiden nuorten kaa… et, et jotenki… oltiin hirveen 

niinku… koko ajan mukana sen nuoren elämäs… silleen tosi tiiviisti… et, et… ehkä se aina pikkasen 

löystyy, ku tulee tänne aikuisten puolelle.. mut ku nää nuoret, jotka on sairastunu, ni ne on usein vähän 

ikäistään nuoremman, nuoremmalla tasolla, ni sit ne ko… tarvitsis ehkä edelleen semmosta tosi tiivistä 

tukee, että ne sais asiansa kuntoon… et sen jatkuminen tässä … et… no, et se on pitkälti ehkä 

resurssikysymys, nuorisopsykiatrias on ehkä enemmän resurssei semmoseen… et täällä ois hyvä tietysti, et 

ois semmost.. vois olla jopa sosiaaliohjaust ehkä… ja sosiaalityöntekijä tietysti, useampia heitä… et voitais 

tarjota niin tiivistä tukee siin vaihees ku he tulee 18-vuotiaana sairaana ja niil on täysin asioiden hoito 

niinku… et ei se oo vielä hallussa… et, et voitais tarjota niin tiivistä tukee. 

Sosiaalityöntekijät olivat huolissaan siitä, ettei potilaan yksilöllinen tuen tarve aina välttämättä tule 

huomioiduksi. Tästä yhtenä esimerkkinä haastatteluissa nousi esille tukien, etuisuuksien ja 

kuntoutusmuotojen tiukat ja joustamattomat kriteerit, jotka pahimmillaan vaikeuttivat tai estivät 

tarkoituksenmukaisen tuen hakemisen potilaalle. Sosiaalityöntekijät mainitsivat yhtenä 

ongelmakohtana sairauspäivärahan, sillä sen kohdalla lähes kaikki tukimuodot (paitsi sosiaalisen 

kuntoutuksen) ovat poissuljettuja – esimerkiksi sairauspäivärahan varassa elävät potilaat eivät voi 

osallistua esimerkiksi laisinkaan ammatillisen kuntoutuksen tukimuotoihin. Työntekijät kritisoivat 

kuntoutusjärjestelmän jäykkyyttä sekä kriteeristöjen joustamattomuutta painottamalla, että erityisesti 

nuorten aikuisten tilanteessa kuntoutusmuotojen pitäisi lähteä järjestelmän sijaan yksilöstä ja yksilön 

elämäntilanteesta. 

Toisena ongelmallisena kohtana nousi esiin palveluiden saamisen perustuminen diagnoosiin ilman, 

että potilaan toimintakykyä arvioidaan kokonaisvaltaisesti. Sama potilas, samalla diagnoosilla, voi olla 

paljonkin toista toimintakykyisempi – tuen ja avun ei pitäisi perustua pelkkiin diganooseihin, vaan 

siihen, millaista apua potilas oikeasti tarvitsee arjesta selviytymiseen. 
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S: Ku ei sitäkään välttämättä saada niinku… ku mä aattelen et ihmiset, jotka on sillai et …heil on sellasii 

laaja-alaisia elämänhallinnan ongelmia… ni… ni eipä semmoseen oikeen oo semmosta diagnoosia… (- -) 

varsinaisesti et… ni jotenki tuntuu et nää… nää nuoret sitte ei niinku sovi mihinkään… et tääl on niinku 

massiivisii ongelmia… mutta sitte jotenki, et… mihinkää he ei jotenki… niinku tavallaan ei mihinkään 

semmoseen lokeroon mee tai semmoseen, että on määritelty…  ku tää niinku tää koko palvelujärjestelmä 

perustuu siihen diagnoosiin, ni sen takia ne, ne jää ilman näit palveluja. 

Eräs sosiaalityöntekijä ehdotti, että palveluita myönnettäisiin enemmän juuri potilaan toimintakyvyn, 

ei pelkän diagnoosin perusteella. 

S: Meiän palvelujärjestelmä ei niinku pysy täs perässä [diagnoosien muutoksissa]... et… eihän se 

toimintakyky siitä muutu, vaikka hän saa eri diagnoosin… ja se kuntoutuksen tarve ja semmonen… mutta 

sitte yhtäkkiä ei enää ookkaan palveluja tarjota (- -) sanotaan et ihmisel voi olla huono toimintakyky, 

vaikka sil ois, voi olla niinku monenlaisella diagnoosilla huono toimintakyky… et on masennuspotilaita, 

joil on tosi hyvä toimintakyky ja sit [niitä] joil on tosi huono [toimintakyky]… nii, et nää ei…  

diagnoosijärjestelmä ei niinku… ei sitä toimintakykyy oikeestaan sillai riittävän tarkasti  määritä. 

Yllä mainittujen seikkojen lisäksi sosiaalityöntekijät toivat esille huoltaan eriarvoisuuden 

lisääntymisestä. He näkivät nuorten elämään vaikuttavina haasteina myös huonon työllisyystilanteen 

sekä asumisen ja harrastamisen on kalleuden.  

5.2 Oman työn kehitystarpeet  

 

Psykiatrian sosiaalityötä tehdään moniammatillisissa tiimeissä, eikä sosiaalityöntekijä ole mukana 

potilaan hoidossa välttämättä alusta asti. Tämä käytäntö johtuu siitä, ettei kaikilla potilailla välttämättä 

ei ole tarvetta sosiaalityölle, eikä sosiaalityöntekijöillä ole resursseja tavata kaikkia potilaita.  

Päätöksen sosiaalityöntekijän osallistumisesta hoitoon tekee usein jonkun muun ammattiryhmän 

edustaja, esimerkiksi hoitaja, joka käy läpi uudet lähetteet.  Sosiaalityöntekijät painottivat sitä, että 

usein erityisesti nuorilla aikuisilla olisi tarvetta sosiaalityölle ja heitä huolestutti nuorten potilaiden 

ohjautuminen sosiaalityön asiakkuuteen. Työntekijät näkivät puutteen potilaiden ohjautumisessa 

johtuvan muun muassa resurssien niukkuudesta sekä siitä, ettei nuorten potilaiden ohjaamisesta 

sosiaalityöhön ollut olemassa vakiintuneita käytäntöjä tai kriteerejä. Osa sosiaalityöntekijöistä sanoi 

että, kaikkien nuorten aikuisten potilaiden olisi hyvä tulla sosiaalityöntekijän tapaamiselle edes kerran 

hoidon aikana, jotta nuoren sosiaalinen tilanne voitaisiin kartoittaa. Työntekijät kuvailivat kuitenkin, 

että tällä hetkellä tämä on käytännössä mahdotonta toteuttaa, koska resursseja ei ole.  

S: Siis just se että kun se on nostettu erityisryhmäks niin mä toivoisin et nuoret. Siis sehän voi olla että ei 

meillä sosiaalityöntekijöillä olis aikaa siihen mut et kaikki  nuoret tulis aina sosiaalityöntekijän kautta. 

Koska siinä, siellä on kuitenki semmost käytännön asiaa ja... Et vaikka se sit olis yks käynti vaan et 
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selvitetään ja sit et he tietää että et voi olla yhteydessä jos tulee uutta kysyttävää. Niinku se sellanen. 

Koska ne on vaan semmonen ryhmä et siellä on puutteita tiedoissa joille he ei ite voi mitään, et se mun 

mielest pitäis kuulua ihan siihen että… et olis automaattisesti tapaaminen sosiaalityöntekijän kanssa.  

On on semmonen esimerkki nuorest miehestä joka kävi täällä. Kävi puol vuotta terapiassa täällä ja ja 

jota sit ku hän oli jo sitku sairaanhoitaja varas mulle ajan et ku hän on nyt niin pitkään puhunu näist 

rahaongelmista ja mä sit katoin ne kirjaukset läpi ja puol vuotta on siis puhuttu siitä ku on rahaongelmii. 

Ja sit sit hän vihdoin, et no varataan sosiaalityöntekijälle aika ja se ongelma oli siis se, että kukaan ei 

ollu sanonu hänelle, et ku hän on työttömänä työnhakijana, et hänen täytyy joka kuukaus hakee 

työttömyyspäivärahaa. Niin me avattiin kone, hänellä oli verkkopankkitunnukset mukana. Katotiin sieltä, 

et ahaa, tääl voi takautuvasti hakee nyt aika monelle kuukaudelle rahaa ja sit katottiin, et sielt on nyt sit 

tulossa pari tonnii kertaheitolla rahaa ja tota ku hän oli huolissaan, ku ei saa vuokria maksettuu. Ja sit 

niinku, et tää lamppu ku sytty hänellä, niin häntä ei sen koommin näkyny täällä hoidossa, et se hoito ois 

voinu olla aika paljon lyhyempi siin kohtaa. Tää must sellanen ääriesimerkki, ei näin käy kaikilla mut et.  

Osa työntekijöistä toi esille, että käytössä tulisi olla jokin väline tai työkalu, jolla sosiaalityön tarpeessa 

olevia potilaita voisi saada helpommin ohjautumaan sosiaalityön avun piiriin. Työyhteisössä onkin 

yritetty vakiinnuttaa lomaketta, jonka jokainen uusi potilas täyttäisi, ja sen avulla sosiaalityöntekijät 

voisivat ”seuloa” ne potilaat, joilla näyttäisi olevan erityinen tarve sosiaalityölle. Tämän lomakkeen 

käyttöä ei ole kuitenkaan saatu vakiinnutettua vielä osaksi työyhteisön toimintakulttuuria. 

Lisäksi sosiaalityöntekijöitä mietitytti omassa työssään, miten motivoida ja tavoittaa paremmin 

hoitoon sitoutumattomia nuoria potilaita. Haasteelliseksi työntekijät kokivat nuoret aikuiset potilaat, 

joiden halu ja kyky asioiden hoitamiseen ovat alhaisia. He eivät saavu tapaamisiin tai suhtautuvat 

torjuvasti kaikkia tukitoimia, jopa etuuksien hakemista kohtaan.  

S: No, yks haaste on varmaan se, et meiän [nuorista] potilaista monet on sellasii, et ne sitoutuu tosi 

huonosti hoitoon, et niit on vaikee tavottaa… niil saattaa puhelinnumerot vaihtua jatkuvasti…  ei tiedetä 

missä ne on, miten ne saa kiinni, onko lupa olla joihinki henkilöihin yhteydessä, jotka mahollisesti 

tietäis missä ne on… koska se saattaa se lupa, ne voi antaa sen kerran ja sit perua, ja vähän 

semmosta… hoitoon sitoutumattomuus, se ettei käytä lääkkeitä... ei niinku sitoudu siihen perushoitoon, 

et kaikki muu sit sujuis siinä rinnalla, esimerkiks omista asioista huolehtiminen, esimerkiks 

toimeentulosta ei tuu sit huolehdittuu, ku lääkityskään ei oo sit kunnossa, et ei niinku osaa jotenki nähdä 

sitä omaa tilannettaan. 

Motivointiin liittyen sosiaalityöntekijät kaipasivat lisää koulutusta ja osaamista. Yksi sosiaalityöntekijä 

oli huolissaan sakkomaksukäytännöstä, jonka mukaan potilas joutuu maksamaan tapaamisesta, jolle ei 

saavu, ilmoittamatta siitä etukäteen. Hän piti sakkomaksuja hoidon alussa kohtuuttomina, koska alussa 

vasta opetellaan hoitoon sitoutumista ja luottamuksen rakentamista.  
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Sosiaalityöntekijät kaipasivat nuorten aikuisten kanssa työskentelyyn mahdollisuutta tavata useammin 

potilaita sekä mahdollisuutta verkostoituvampaan ja liikkuvampaan työtapaan. Tähän tarvittaisiin lisää 

resursseja. Haastatteluissa tuli esille alueellisia ja klinikkakohtaisia resurssieroja, mutta pääasiassa 

koettiin, että sosiaalityöllä tulisi olla psykiatriassa lisää resursseja. Eräs työntekijä kuvaili, kuinka 

pitkään kasautuneita ja kehittyneitä ongelmia, esimerkiksi pidempään jatkunutta eristäytymistä, ei 

saada ratkaistua pienillä resursseilla ja hätäillen. Useat työntekijät korostivat myös sitä, että nuorten 

aikuisten kanssa työskentelyn pitäisi olla erityisen verkostoitunutta ja tapahtua yhteistyössä kaikkien 

nuoren kanssa työskentelevien eri tahojen kanssa.  

Osa toi esiin, että palvelut ja apu pitäisi saada lähemmäs nuorten elämismaailmaa – hoito 

toimistoympäristössä voi tuntua nuoresta täysin irralliselta hänen muusta elämästään. 

Sosiaalityöntekijät korostivat, että nuorille potilaille konkreettisten asioiden eteenpäin vieminen on 

usein hyvin tärkeää, ja kun näin tapahtuu, se auttaa yleensä nuoria myös sitoutumaan paremmin 

hoitoon.  

S: mä oon kokenu et ainaki mä sosiaalityöntekijänä oon onnistunu joidenki potilaiden kans luomaan 

semmosen suhteen, mitä muil hoitoryhmän jäsenil ei ehkä oo siihen potilaaseen, koska mä oon se joka 

tarjoo semmost konkreettista apua niille nuorille, et niinku… et autan hakemaan asuntoo, autan hakee 

tukee tai rahaa tai järjestelee muuten niitä elämän konkreettisii asioita kuntoon, mitkä sitte myöski 

auttaa sitä toipumista… sairaudesta… et jos ne asiat on kunnossa.  

Osa sosiaalityöntekijöistä puhui siitä, kuinka he kaipaisivat enemmän koulutusta ja tietoa koulutus- ja 

ammatinvalinta-asioissa, koska ne ovat usein olennaisia asioita nuorten aikuisten kanssa 

työskennellessä. Lisäksi työntekijät toivat esiin, että nuorille pitäisi olla tarjolla enemmän sopivia, 

kiinnostavia ja juuri heille suunnattuja kouluttautumis- ja työmahdollisuuksia. Sosiaalityöntekijät 

kehittäisivät yhteistyötä työllisyyspalveluiden ja nuorisopsykiatrian kanssa ja kehuivat yhteistyötä 

aikuissosiaalityön ja koulujen kanssa.  

S: no meil on ollu ihan, jos voi hyvästä yhteistyöstä sanoo, ni hyvä yhteistyö on ollu koulujen kanssa, mä 

oon kokenu sen tosi hyvänä, et voi tehä koulujen kaa verkostotyötä… ja jopa ammattikorkeakouluihin 

me ollaan otettu härkää sarvista ja niinku soitettu sinne, mitä siel nyt on opintopäällikköi ja muita ja 

menty, ku nuoren kanssa tietysti hänen luvallaan, ni menty suunnittelemaan opintoja uusiks tai 

kattomaan, et miten pystyis opiskelemaan väljemmässä tahdissa tai jotain tämmöstä… et se on mun 

mielestä tärkee, et pystyy näihin verkostoihin olemaan yhteydessä… ja koulu on siis… nuorten kohdal se 

tosi olennainen justii… et ammattikoulujen kanssa se sujuu kaikist parhaiten. 

Eräs työntekijä mainitsi, että mitä korkeamman asteen koulusta on kysymys, sitä enemmän 

parannettavaa yhteistyössä olisi, kun taas alemman asteen koulujen kanssa yhteistyö sujui hyvin. 

Kaiken kaikkiaan sosiaalityöntekijät toivat esille, että nuorten aikuisten kanssa on kiva tehdä töitä. 
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7.  Yhteenvetoa 

 

Kokoamme tässä luvussa yhteen joitakin keskeisiä tutkimustuloksia ja linkitämme niitä aikaisempaan 

tutkimukseen.  

Potilaiden ja sosiaalityöntekijöiden näkemyksistä oli havaittavissa yhteneväisyyksiä: molemmat tahot 

toivat esiin samankaltaisia kehitystarpeita ja ongelmakohtia. Ennaltaehkäisyn tarve ja varhaisen 

puuttumisen toimimattomuus nousivat esille sekä potilaiden että sosiaalityöntekijöiden haastatteluissa. 

Samankaltaisia tuloksia on saanut tutkimuksessaan myös Kiviniemi (2008), jonka mukaan psykiatrian 

sosiaalityön erityisiä haasteita nuorten aikuisten kohdalla ovat psyykkisten vaikeuksien varhainen 

tunnistaminen, yksilöllinen tukeminen sekä ohjaaminen ja voimavarojen vahvistaminen niin yksilön 

kuin perheen kohdalla (mt.).   Palvelujärjestelmää tulisi kehittää niin, että syrjäytymisvaarassa olevien 

nuorten tilanteisiin pystyttäisiin puuttumaan aikaisemmassa vaiheessa. Nuoren avuntarve tulisi 

tunnistaa nykyistä paremmin ja yhteistyötä, esimerkiksi konsultaatiota eri toimijoiden välillä, tulisi 

kehittää. Erityisesti nuorten kohdalla ammattilaisten tulisi välttää pompottelua paikasta toiseen silloin, 

kun nuori tarvitsee apua. Metteri (2014) kuvailee kuinka nuoren aikuisen hakeutuminen sairastumisen 

jälkeen psykiatriselle poliklinikalle voi olla korkean kynnyksen takana. Tässä vaiheessa mahdollinen 

poiskäännyttäminen (ks. esim. Hänninen ym 2007; Määttä 2012) palvelusta tai pompottelu eri 

toimijoiden välillä voi tuntua nuoresta tyrmäykseltä, mikä taas voi johtaa luottamuksen puutteen 

seurauksena hoitomotivaation laskuun ja hoitoon sitoutumattomuuteen. (Metteri 2014, 308–309.)  

Haastattelemamme työntekijät puhuivat siitä, kuinka haastavaa on motivoida ja toimia potilaiden 

kanssa, jotka eivät sitoudu hoitoon.  

Yksi työntekijä nosti myös esiin sakkomaksukäytännön ja piti tätä kohtuuttomana hoitosuhteen 

alkuvaiheessa. Metteri (2014) kirjoittaa, kuinka hoidon taloudelliset ja tehokkuusvaatimukset 

painostavat työntekijöitä jättämään avun ulkopuolelle potilaat, joilla ei ole hoitomotivaatiota, koska 

käyttämättömiä tapaamisaikoja ei saisi olla. Nuorten aikuisten kohdalla käyttämättä jääneet 

vastaanottoajat kielivät kuitenkin usein laajemmista elämänhallinnan ongelmista ja joskus jopa 

neuropsykiatrisista ongelmista, joihin nuori tarvitsisi apua sanktioiden sijaan. Metterin mukaan 

motivaation puutteena tulkittu ilmiö voi olla pikemminkin suojakuori, kun nuori aikuinen ei 

aikaisemmista pettymyksistä johtuen enää uskalla haaveilla tai unelmoida mistään. (Mt. 308–309.) 

Epämotivoituneiksi leimatut potilaat voivat siis olla juuri suurimman avun tarpeessa, mutta 

pahimmassa tapauksessa jäävät kokonaan avun ulkopuolelle.     

Suomen sosiaaliturvajärjestelmä on monimutkainen ja vaikea hahmottaa. Erilaisia etuisuuksia ja 

kriteereitä on paljon ja tämän lisäksi monet etuisuudet ovat sidoksissa toisiinsa eli aikaisemmat 
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ratkaisut vaikuttavat tuleviin päätöksiin. Metteri (2014, 307–309) puhuu tässä yhteydessä 

polkuriippuvuudesta. (ks. myös Määttä 2014.) Tutkimuksemme nuoret aikuiset kertoivat siitä, kuinka 

etuisuuksien hakeminen ja muun muassa KELA:n kanssa toimiminen oli ollut haastavaa ja voimia 

vievää. Myös Metteri (2014) kuvailee kuinka sosiaaliturva- ja palvelujärjestelmä edellyttää hyvää 

asiointiosaamista, ja nuoren aikuisen on usein mahdotonta hahmottaa kaikkia oikeuksiaan, mitä 

häneltä vaaditaan, ja mitä eri asioista seuraa. (Mt.) 

Haastattelemamme sosiaalityöntekijät nostivat myös esiin sosiaaliturva- ja palvelujärjestelmän 

kriteeristöjen joustamattomuuden tekijäksi, jonka he näkivät vaikeuttavan potilaiden kuntoutumista. 

He puhuivat, että palvelujen ja etuisuuksien järjestelmäkeskeisyys on ongelmallista potilaiden 

avunsaamisen näkökulmasta ja toivat esiin, että toimenpiteiden, etuisuuksien ja kuntoutuksen pitäisi 

lähteä enemmän yksilön lähtökohdista käsin sekä perustua kokonaisvaltaiseen toimintakyvyn ja 

elämäntilanteen arvioon, pelkän diagnoosien sijaan. Metteri (2014) kirjoittaa tilanteista, joissa yksilöltä 

evätään sosiaalityöntekijän ammatillisen arvion mukainen tuki ja apu esimerkiksi etuus. Tällainen 

tilanne voi hänen mukaansa aiheuttaa hylätyksi tulemisen kokemuksen ja luottamuksen menetyksen, 

jotka voivat johtaa toimintakyvyn rapautumiseen samalla, kun arkinen selviytyminen vaikeutuu 

taloudellisten menetysten seurauksena. (Mt., 304–306.)   

Metteri (2014) on tutkinut hyvinvointipalvelujärjestelmän ja sosiaaliturvajärjestelmän vahinkoa 

tuottavina piirteinä lannistavaa sosiaaliturvaa ja asiakkaisiin kohdistuvia kohtuuttomia tilanteita (ks. 

myös Metteri 2012). Kohtuuttomat tilanteet johtuvat Metterin mukaan byrokraattis-teknisestä ja 

järjestelmäkeskeisestä toimintatavasta, palvelujärjestelmän pirstaloitumisesta sekä kokonaistarkastelun 

puutteesta sairastuneen henkilön tilanteessa. Lisäksi hän mainitsee vaikuttavina tekijöinä 

sosiaaliturvaohjauksen- ja neuvonnan sattumanvaraisuuden. (Mt., 304–306.) Tämä nousi esiin myös 

meidän aineistostamme, kun potilaat kertoivat tilanteista, joissa he olivat yrittäneet hakea apua, mutta 

se ei ollut johtanut mihinkään, tai kun heitä ei oltu neuvottu ja ohjattu tarpeeksi heille kuuluvissa 

oikeuksissa. Kohtuuttomia tilanteita Metterin (2014) mukaan aiheuttivat myös sairastuneiden oma 

kyvyttömyys toimia ja tunnistaa omia oikeuksiaan sekä sairastumisen seurauksena ilmenevä 

jaksamattomuus hakea apua (Mt., 306). Myös nämä esimerkit olivat löydettävissä haastattelemiemme 

potilaiden kertomuksista. 

Haastattelemamme työntekijät peräänkuuluttivat juuri nuorten aikuisten olevan usein erityisesti 

sosiaalityön palvelujen tarpeessa psykiatrisissa palveluissa. He olivat huolissaan siitä, ohjautuvatko 

kaikki sosiaalityötä tarvitsevat nuoret aikuiset sosiaalityöntekijän vastaanotolle. Myös potilaat toivat 

haastatteluissa esille, kuinka sosiaalityöntekijällä oli ollut tärkeä rooli heidän hoidossaan ja 

käytännönasioiden hoitaminen yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa oli edistänyt heidän 

kuntoutumistaan. Sosiaalityö on tärkeässä osassa psykiatrian palveluissa, koska sosiaalityöntekijöillä 
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on erityisosaamista ihmisen kokonaistilanteen arvioimiseksi ja sen tukemiseksi. Sosiaalityössä 

korostuu yksilön voimavarojen esiin nostaminen, yksilö nähdään toimijana tukiverkostossaan ja 

toimintaympäristössään, eikä häntä määritellä pelkästään diagnoosin tai sairauden kautta. Taloudelliset 

ongelmat, kuten työttömyys, vaikeudet perhe- ja ihmissuhteissa, asunnottomuus ja muut arkipäivän 

huolet aiheuttavat stressiä, joka voi johtaa psyykkisiin ongelmiin tai olla niiden seurausta. 

(Frankenhaeuser 2014, 65–67, 70–71.)  Sosiaalityö tuottaa lääketieteelliseen toimintaympäristöön 

arkielämän kehyksen ja katsomistavan. Tämä tarkoittaa, että potilaan kuntoutuksessa huomioidaan 

lääketieteellisten ratkaisujen lisäksi elämän moninaisuus ja arjen tosiasiat. (Metteri 2014, 299–300.) 

Psykiatrian työntekijöillä onkin tehtäviensä takia erityinen näköalapaikka siihen, miten yhteiskunta ja 

palvelujärjestelmä turvaa ja toimii sairauden kohdatessa (Mt., 302).  

Haastattelemamme potilaat kuvailivat vuorovaikutusta ammattilaisten kanssa ja nostivat esiin sekä 

hyviä että huonoja kokemuksia. Ammattilaisilta ja myös läheisiltä ihmisiltä kaivattiin ymmärtävää ja 

kärsivällistä suhtautumista ja työotetta, jossa kohdataan potilas kanssaihmisenä, ei määritellä 

pelkästään diagnoosin perusteella ja kohdellaan tasavertaisesti, potilaan omia ajatuksia ja mielipiteitä 

kunnioittaen. Samankaltaisia tuloksia on saatu The Mental Health Foundation 1999 ja 2001 

tutkimuksissa, kun nuorilta psykiatrisen hoidon potilailta oli kysytty mielipiteitä heidän saamastaan 

hoidosta (Fawcett, 2004, 200–205).  Tutkimusten mukaan nuoret potilaat halusivat tulla kuulluksi, 

kannustetuiksi, halusivat neuvontaa ja ohjausta, selkeää tietoa tilanteestaan, kunnioittavaa kohtelua, 

asiantuntevaa henkilökuntaa mielenterveyspalveluihin, vertaistukiryhmiä, luottamuksellisuutta ja 

osallistamista. Fawcettin (2004) mukaan mielenterveyspalveluita tulisi kehittää sosiaalisella 

orientaatiolla niin, että lähdetään nuoresta käsin ja palveluiden painotus olisi joustavuudessa ja helposti 

lähestyttävyydessä sekä saavutettavuudessa. (Mt.) Myös meidän aineistossamme vertaistuki, 

toiminnalliset kuntoutusmuodot ja yksilön tarpeeseen perustuen tehdyt ratkaisut ja räätälöity apu 

koettiin hyödylliseksi.  

Myös Fergusonin (1997) ja Shepherdin ym. (1995) tutkimusten mukaan psykiatrian potilaat arvostavat 

ennen kaikkea ammattilaisten empaattista ja kunnioittavaa suhtautumista heihin ja heidän 

kokemuksissaan henkisen ja käytännöllisen avun ja tuen merkitykset korostuivat. Lisäksi potilaat 

arvostivat oikeanlaista lääkehoitoa silloin, kun se helpotti heidän oireitaan ja he kokivat huonona 

hoitosuhteen, jossa heitä ei arvostettu tai katsottiin alaspäin. (Mt. ref. Barnes 2004, 223–224.) Myös 

Frankenhaeuserin (2014) mukaan pohjan toimivalle hoitosuhteelle muodostavat sosiaalinen ja 

tunneperäinen tuki, sitoutuminen, ajan antaminen, häpeän lievittäminen sekä tasavertaisuus. Tällä 

tavalla potilasta ei kohdella hoito-objektina vaan aidolla mielenkiinnolla, aikuisen ja ainutlaatuisena 

yksilönä heikkoine ja vahvoine ominaisuuksineen. (Mt., 68.) Topor ja Sundgren (2011) lisäävät vielä, 

että positiivisena koetaan ammattilaisen toiminta roolinsa ja sääntöjen ulkopuolella eli inhimillinen 
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kohtaaminen ja joustavat ratkaisut edistävät hyvää ja luottamukseen perustuvaa asiakassuhdetta      

(Mt., 46). Joustavuus, hyvä lääkehoito ja kunnioittava suhtautuminen nousivat esiin myös meidän 

aineistossamme potilaiden kuvaillessa onnistumisia hoitoonsa liittyen. 

8. Pohdintaa 

 

Käytäntötutkimusprosessi on ollut mielenkiintoinen, opettavainen ja antoisa. Onnistuimme 

mielestämme vastaamaan hyvin tutkimuskysymyksiimme. Myös käytäntötutkimuksen perusidea säilyi 

mukana koko prosessissamme ajan: tutkimusaihe nousi käytännöstä ja pohdimme yhdessä työyhteisön 

edustajien kanssa sitä, miten tutkimuksen toteutamme. Matkan varrella olemme yhdessä hioneet 

suuntaa tutkimukselle. Raportissa olemme pyrkineet esittämään haastateltujen ajatuksia ja kokemuksia 

kunnioittavalla ja avoimella tavalla. Tulemme pyytämään potilailta vielä kommentteja raportista ja 

otamme huomioon, jos he haluavat korjata raportista jotakin. Olemme huomioineet, arvioineet ja 

pohtineet tutkimuksen tekemiseen liittyviä eettisiä periaatteita onnistuneesti ja kattavasti läpi koko 

prosessin. Parityöskentely on myös sujunut ongelmitta ja koemme, että siitä on ollut 

tutkimusprosessille hurjasti hyötyä: olemme pystyneet reflektoimaan ajatuksiamme ja havaintojamme 

jatkuvasti sekä raportinkirjoitusvaiheessa kommentoimaan toistemme kirjoituksia.  

Haastavinta tutkimusprosessissa ovat olleet aikatauluun liittyvät kysymykset. Odotimme 

tutkimuslupaa pitkään, ja kun viimein saimme sen, työyhteisössä alkoivat joululomat, joten jouduimme 

keräämään ja analysoimaan aineistomme sekä kokoamaan tutkimusraporttimme aikamoisessa 

kiireessä. Olemmekin pohtineet paljon sitä, miten tutkimusprosessi olisi edennyt, jos meillä olisi ollut 

enemmän aikaa kerätä aineistoa ja paneutua analyysiin vielä syvällisemmin. Alkuperäinen 

tavoitteemme oli haastatella 6-8 potilasta, mutta tällä aikataululla se muodostui käytännössä 

mahdottomaksi. Olisi ollut mielenkiintoista nähdä millaisia tuloksia olisimme saaneet hieman 

laajemmalla aineistolla, mutta tätä käytäntötutkimusta varten tämä aineisto oli juuri sopiva sekä lisäksi 

sisällöllisesti myös erittäin rikas. 

Kaikki haastatellut potilaat olivat miehiä ja sellaisessa vaiheessa kuntoutumisessa, että heidän 

tilanteensa oli alkanut selkiytyä. Jäimme pohtimaan, minkälainen vaikutus tuloksiin olisi ollut, jos 

haastatelluista osa olisi ollut naisia tai olisimme esimerkiksi haastatelleet potilaita, jotka eivät olisi 

olleet samalla tavalla sitoutuneita hoitoon tai eivät olisi olleet lainkaan psykiatrian sosiaalityön 

asiakkaina. Olisi mielenkiintoista jatkaa tutkimusta samasta aiheesta, hieman laajemmalla aineistolla. 

Nimenomaan potilaiden ja asiakkaiden kokemustieto kaipaa koko ajan päivitystä ja on tärkeää 

erityisesti palveluiden kehittämisen näkökulmasta. Sosiaalityöntekijöiden haastatteluiden kohdalla olisi 

voinut olla hedelmällistä hyödyntää fokusryhmähaastattelua yksittäisten haastattelujen sijaan. Tämä 
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olisi helpottanut analyysivaihetta sekä lisäksi tarjonnut työntekijöille mahdollisuuden keskusteluun ja 

reflektioon. Olisi ollut myös mielenkiintoista tehdä haastatteluja muiden psykiatriassa työskentelevien 

ammattiryhmien edustajien kanssa ja verrata heidän ajatuksiaan sosiaalityöntekijöiden näkemyksiin. 

Prosessi loppuvaiheessa huomasimme, että meidän olisi ollut järkevää rajata tutkimusintressimme 

tarkemmin jo prosessin alussa. Olemme pyrkineet sisällyttämään hyvin monenlaisia teemoja ja 

kysymyksiä tutkimukseemme. Koska aiheen rajaus ei ollut täysin kohdallaan alusta asti, oli lopussa 

haastavaa ryhtyä uusiin rajauksiin ja tuntui siltä, ettemme voineet enää myöhemmin jättää tiettyjä aiheita 

tarkastelun ulkopuolelle, vaikka muokkasimmekin tutkimuskysymyksiä ja fokustamme uuteen suuntaan 

aineiston pohjalta useita kertoja.  

Koemme, että tutkimuksellamme on hyvä potentiaali hyödynnettävyyden näkökulmasta. Työyhteisön 

edustajat ovat olleet hyvin sitoutuneita ja kiinnostuneita tutkimuksesta ja sen etenemisestä läpi koko 

prosessin. Olemme esitelleet alustavia tuloksia heille ja he pitivät niitä tärkeinä ja merkittävinä. 

Tutkimuksella on myös se merkitys, että sillä voidaan tuoda esiin sosiaalityön tärkeää merkitystä ja 

roolia mielenterveystyössä. Tulemme esittelemään tutkimuksen tuloksia koko psykiatrian sosiaalityön 

työyhteisölle Keväällä 2015. Lisäksi olemme sopineet esittelevämme tutkimuksemme tutkivan 

sosiaalityön verkoston tapaamisessa vuoden 2015 aikana. Olemme myös keskustelleet Jorvin 

edustajien kanssa mahdollisuudesta esitellä tutkimustamme muille psykiatrian ammattiryhmille. 
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Liite 4: Sosiaalityöntekijöiden haastattelurunko 

 

Sosiaalityön ympäristö 

Lyhyesti, missä olet töissä: mieliala/ psykoosi/ joku muu? 

Kuvaile lyhyesti toimenkuvaasi / tyypillistä työpäivääsi 

 

Asiakkaana nuoret aikuiset psykiatrian sosiaalityössä 

Miten sosiaalityöntekijä työskentelee nuorten aikuisten (18-30) kanssa? 

 

- haasteet? 

- voimavarat? 

Voidaanko sanoa, että työskentelyyn liittyy nuorten kanssa jotain erityispiirteitä? 

 

Nuorten potilaana olevien aikuisten elämäntilanne sosiaalityön näkökulmasta 

Nuorten aikuisten potilaana olevien elämäntilanne yleisesti?   

Millaisia asioita on hoitoon tulon taustalla yleensä? Miten tähän on tultu? 

Millaiset tilanteet ovat erityisen haasteellisia?  

 

Palvelujärjestelmästä 

Onko paljon nuoria, joilla on pitkiä aikoja palvelujärjestelmän ulkopuolella ( esim. koulu, työ)? 

Entä muun avun, mm. sosiaalipalveluiden yms. - Jos on, mistä se johtuu, mitä voisi olla taustalla? 

Miten järjestelmä voisi kohdata potilaina olevat nuoret paremmin?  

Onko palvelujärjestelmässä kohtia/vaiheita jotka vaikeuttavat kuntoutusta/hoitoa/asiakkuutta?) 

Miten yhteistyö sujuu eri toimijoiden kanssa? (nuorisopsykiatria, aikuissosiaalityö, lastensuojelu, 

koulu ym.)  

Miten yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja kanssa voitaisiin kehittää? 

Millaisia muutos- tai kehitystarpeita näet työssäsi? Millä tavalla työskentelyä nuorten aikuisten 

kanssa voitaisiin kehittää? 
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Liite 5: Potilaiden haastattelurunko 

 

Elämäntilanne nyt 

Mitä sinulle kuuluu?  

Miten kuvailisit elämäntilannettasi tällä hetkellä?  

Käytkö työssä? Opiskeletko?  

Miten tulet toimeen taloudellisesti? Missä asut? 

Minkälainen perhe sinulla on? Onko sinulla ystäviä? 

Harrastatko mitään? Mistä asioista arkesi koostuu? Mitä teet vapaa-ajalla? 

  

Elämäntilanne ennen hoitoon pääsyä  

Minkälaisia kokemuksia sinulla on palveluista ennen hoitoon tuloa? (esim. työkkäri, sosiaalitoimisto, 

terveyspalvelut) 

Miten elämäsi on sujunut peruskoulun jälkeen? (Jos suunnitelmat eivät edenneet peruskoulun jälkeen 

toivotulla tavalla, niin miksi?) 

Kuinka kauan kesti ennen kuin pääsit psykiatrisen hoidon piiriin? 

Mistä olet kokenut saaneesi apua ennen hoidon alkua? 

Minkälaista apua olisit mahdollisesti toivonut enemmän ja missä elämänvaiheessa? 

  

Asiakkuus psykoosi- tai mielialahäiriöpoliklinikalla 

Miten ja milloin asiakkuutesi klinikalla alkoi?  

Kuka sinut ohjasi hoitoon? (hakeuduitko itse/ omainen ohjasi/joku viranomainen/työntekijä ohjasi) 

Olitko itse huolissasi omasta tilanteestasi ennen hoitoa?  

Olitko samaa mieltä siitä, että tarvitsit hoitoa? 

Oletko saanut klinikalla apua? Mikä on auttanut? Mikä ei?  

Onko jotain, mitä olisit toivonut enemmän? Vähemmän? Onko jotakin mitä olisit toivonut, että 

hoidon aikana olisi tehty eri tavoin? 

Missä vaiheessa klinikan sosiaalityöntekijä tuli mukaan hoitoosi?  

Koetko, että sosiaalityöntekijä on osannut auttaa sinua? 

Haluaisitko antaa jotakin palautetta sosiaalityöntekijälle/hoitohenkilökunnalle klinikalla? 

Mitä odotuksia/toiveita hoidon suhteen sinulla on tällä hetkellä? 

Minkälainen hoidon jatkamisen suunnitelma on tällä hetkellä? 
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-> miten on tarkoitus edetä ja tuntuuko riittävältä/hyvältä? 

Miten tilanne on muuttunut hoidon alkamisen jälkeen?  

Millaista oli alussa ja millaista on nyt? 

 

Tulevaisuus ja voimavarat 

Millaisista asioista haaveilet/ mitä toivot tällä hetkellä?  

Mistä asioista pidät?  

Mitkä ovat vahvuuksiasi/ Missä olet hyvä? 

  

Palaute haastattelusta 

Haluatko antaa jotakin palautetta haastattelusta? Mikä fiilis haastattelusta jäi? 
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Liite 6: Työntekijöiden suostumuslomake 

Suostumuslomake: Jorvin mielialahäiriö- ja psykoosiklinikalla avohuollon potilaina 

olevien nuorten aikuisten elämäntilanne ja kokemuksia palvelujärjestelmästä 

Annan suostumukseni siihen, että sosiaalityön opiskelijat Marleena Savolainen ja Vilja Vähä-Aho, tai 

jompikumpi heistä, haastattelee minua ja nauhoittaa haastattelun. 

Minulla on mahdollisuus milloin tahansa tutkimuksen aikana ja syytä ilmoittamatta keskeyttää 

tutkimukseen osallistuminen. Haastattelun aikana voin myös jättää vastaamatta johonkin 

kysymykseen tai kieltää jonkin haastattelun osan käyttämisen tutkimuksessa, jos koen siihen tarvetta.  

Olen perehtynyt kirjalliseen tutkimustiedotteeseen. Allekirjoituksellani vahvistan osallistumiseni 

tähän tutkimukseen ja suostun siihen, että haastattelutallennettani voi käyttää kyseisen tutkimuksen 

aineistona. Tutkimus saattaa jatkua myöhemmin pro gradu -tutkielmana, jolloin annan luvan siihen, 

että anonymisoitua aineistoa on mahdollista käyttää myös myöhemmässä tutkimuksessa. 

Haastattelutietojani käsitellään anonyymisti ja ehdottoman luottamuksellisesti, eikä yksilöllisiä 

vastauksia voida erottaa valmiista tutkimuksesta. Minulle on myös luvattu, että nauhoite hävitetään 

tutkimuksen valmistuttua. 

Paikka ja aika     

Allekirjoitus       

Nimenselvennys    

 

Toivon, että tutkimusraportti lähetetään minulle sähköpostitse Ei:  Kyllä:  

Sähköpostiosoitteeni     

 

Haastattelijan allekirjoitus ja nimenselvennys     
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Liite 7: Potilaiden suostumuslomake 

Suostumuslomake: Jorvin mielialahäiriö- ja psykoosiklinikalla avohuollon potilaina 

olevien nuorten aikuisten elämäntilanne ja kokemuksia palvelujärjestelmästä 

Annan suostumukseni siihen, että sosiaalityön opiskelijat Marleena Savolainen ja Vilja Vähä-Aho, tai 

jompikumpi heistä, haastattelee minua ja nauhoittaa haastattelun. 

Minulla on mahdollisuus milloin tahansa tutkimuksen aikana ja syytä ilmoittamatta keskeyttää 

tutkimukseen osallistuminen. Haastattelun aikana voin myös jättää vastaamatta johonkin 

kysymykseen tai kieltää jonkin haastattelun osan käyttämisen tutkimuksessa, jos koen siihen tarvetta. 

Tutkimuksesta kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen eivät vaikuta oikeuteeni saada tarvitsemaani 

hoitoa. 

Olen perehtynyt kirjalliseen tutkimustiedotteeseen. Allekirjoituksellani vahvistan osallistumiseni 

tähän tutkimukseen ja suostun siihen, että haastattelutallennettani voi käyttää kyseisen tutkimuksen 

aineistona. Tutkimus saattaa jatkua myöhemmin pro gradu -tutkielmana, jolloin annan luvan siihen, 

että anonymisoitua aineistoa on mahdollista käyttää myös myöhemmässä tutkimuksessa. 

Haastattelutietojani käsitellään anonyymisti ja ehdottoman luottamuksellisesti, eikä yksilöllisiä 

vastauksia voida erottaa valmiista tutkimuksesta. Minulle on myös luvattu, että nauhoite hävitetään 

tutkimuksen valmistuttua. 

Paikka ja aika     

Allekirjoitus       

Nimenselvennys    

 

Toivon, että tutkimusraportti lähetetään minulle sähköpostitse Ei:  Kyllä:  

Sähköpostiosoitteeni     

 

Haastattelijan allekirjoitus ja nimenselvennys     




