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Tämän pro gradu- tutkielman aiheena oli selvittää sairaalasosiaalityön asiakkaiden 
palvelukokemuksia ja sosiaalityön palvelutarvetta. Tutkielmassa tulee myös kuvatuksi 
sairaalasosiaalityön tehtäväkuvaa ja tarvetta asiakasnäkökulmasta. Tutkimuskohteena 
olivat Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS) akuuttipsykiatrian kuuden eri osaston 
potilaat. Tarkentavina tutkimuskysymyksinä olivat ketkä palvelua ovat käyttäneet, miten 
sosiaalityön palvelua käytetään sairaalahoitojaksolla ja miten tarpeelliseksi sosiaalityön 
palvelu sairaalassa koetaan. 
 
Tutkielma oli tilastollinen tapaustutkimus, jossa tutkittiin rajattua kokonaisuutta. 
Kuvailevalla menetelmällä ei tavoiteltu ilmiöiden välisten yhteyksien selittämistä, vaan 
tavoitteena oli tutkimuskohteen kuvailu ja siten myös lisätä ymmärrystä tutkittavasta 
ilmiöstä. Aineisto kerättiin strukturoidulla kyselylomakkeella. Huhti-toukokuun 2011 aikana 
jaettiin 120 kpl kyselylomakkeita kuudelle TAYS'n akuuttipsykiatrian osastolle. Kyselyyn 
vastasi 49 potilasta vastausprosentin jäädessä 40,8:aan. Aineisto käsiteltiin tilastollisin 
menetelmin SPSS-ohjelmaa hyödyntäen. Aineistoa käsiteltiin frekvenssiluvuin ja 
ristiintaulukoinnein sekä pääkomponenttianalyysia käyttäen.  
 
Tutkielman tulosten mukaan sosiaalityön palvelu psykiatrisessa sairaalassa koetaan 
tarpeelliseksi, sillä vastaajista yhteensä 94 % arvioi sairaalasosiaalityön palvelun erittäin 
tai melko tarpeelliseksi. Vastaajista suurin osa (83 %) oli tavannut viimeisen puolen vuoden 
aikana sosiaalityöntekijää jollakin taholla. Sairaalan sosiaalityöntekijää oli viimeisen puolen 
vuoden aikana tavannut lähes puolet (47 %) ja sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijää 
kolmannes (32 %) vastaajista. Kyselyajankohtana 77 % vastaajista oli nykyisellä 
hoitojaksollaan tavannut sairaalan sosiaalityöntekijää. Hieman yli puolet (52 %) koki 
saaneensa riittävästi tietoa sosiaalityön palvelun mahdollisuudesta sairaalassa, reilu 
viidennes olisi kaivannut enemmän tietoa ja neljännes koki jääneensä tietoa vaille täysin. 
 
Tämän tutkielman tulosten mukaan sosiaalityöntekijän tavoitettavuus osastoilla arvioitiin 
pääasiallisesti hyväksi tai kohtalaiseksi. Lähes kaikki (90 %) vastaajista pääsivät 
viimeistään muutaman päivän sisällä sairaalasosiaalityöntekijän vastaanotolle. Eniten 
sosiaalityön palveluista tarvittiin apua sosiaalietuuksiin ja sosiaalipalveluihin liittyvään 
ohjaukseen ja neuvontaan (61 %) sekä taloudellisten asioiden selvittelyyn ja järjestelyyn 
(19 %).   
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The subject of this master's thesis was to examine service experiences and needs of 
social work in psychiatric hospital experiented by clients. In this thesis the hospital social 
work role and the need from the client perspective will be described.  Research focus was 
on acute psychiatric patients of the six different wards of Tampere University Hospital 
(TUH). The more specific research questions were who will have used service,  how the 
social work services are used during hospitalization, and how necessary social services in 
the hospital are experienced. 
 
The thesis was a statistical case study, which examined a limited entity. Descriptive 
method was not to explain the connections between phenomena, but the aim was to 
descripe the object of the sudy, and thus also to increase understanding of the 
phenomenon under study. The data were collected from a structured questionnaire. April-
May 2011 period was shared 120 of questionnaires to six TUH'n acute psychiatric ward. 49 
subjects responded to the survey response rate remained to 40.8. The data was dealt with  
statistical methods using SPSS program. The data was processed the frequency 
distribution and cross-tabulation, and using principal component analysis.  
 
According to the results of the thesis social services in a psychiatric hospital are 
considered necessary, since a total of 94% of the respondents evaluated the hospital 
social work service as very or fairly useful.  Most respondents (83%) had met in the last six 
years social workers in some quarters. In the last six years the hospital social worker was  
met with almost half (47%) and the social services social workers one-third (32%) of 
respondents. At the time of survey 77% of the respondents in the current course of 
hospitalization was met with a hospital social worker. Slightly more than half (52%) of 
respondents felt they had sufficient information about the possibility of social services in 
the hospital, over a fifth would have liked more information and a quarter of respondents 
felt they are deprived of information completely.  
 
According the results of this thesis, the presence of social worker in wards were assessed 
primarily good or moderate. Nearly all (90%) of respondents were able to get appointment  
with social worker of hospital within a few days. The most social service needs were of 
social benefits and social services related to guidance and counseling (61%) as well as the 
settlement of financial issues, and arrangement (19%).   
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1 Johdanto 

Eräs 29-vuotias potilas tuli psykiatriseen sairaalahoitoon ensimmäistä kertaa. Potilaalla oli 
ammattikoulututkinto, mutta hän oli ollut työttömänä vuosia eikä ollut koskaan tehnyt töitä. Potilaan isä oli 
tiiviisti mukana hänen elämässään, äiti oli kuollut potilaan ollessa pieni. Potilas asui yksin. Hänellä oli ollut  
psykiatrinen avohoitokontakti jo useita vuosia. Sairaalahoitoon tuloaan edeltävästi potilas oli saanut 
häätöuhan vuokra-asunnostaan. Potilas oli luullut maksaneensa vuokransa, sillä hän oli kuukausittain 
maksanut vuokraa pienissä erissä työttömyysetuudestaan ja asumistuestaan. Vähitellen vuokrajäämiä oli 
kuitenkin kertynyt huomattava summa. Potilas oli ollut myös toimeentulotukiasiakkaana koko ajan. 
Sairaalahoidon aikana selvisi, ettei potilas psyykkisistä syistä johtuen ollut kyennyt huolehtimaan omasta 
taloudestaan. Hänelle ehdotettiin edunvalvojaa ja hän suostui siihen. Sairaalahoidon aikana häätöuhka 
saatiin peruttua. 
 
Vuoden kuluttua potilas päätyi toistamiseen sairaalaan. Hänellä oli edelleen vuokra-asunto, mutta hän ei ollut 
kyennyt psyykkisten pelkojensa vuoksi käytännössä siellä olemaan. Sairaalahoidon aikana selvisi, että 
hänen määräaikainen edunvalvontansa oli päättynyt muutama kuukausi aiemmin ja hän oli velkaantunut 
uudelleen. Hoidon aikana hän hoiti tuetusti laskujaan ja velkojaan, mutta silti lisää velkoja ilmaantui 
perintätoimistoista. Potilaan kanssa päädyttiin hakemaan uudelleen edunvalvojaa. Hänen kanssaan 
pohdittiin myös arjessa selviämistä. Hoitojakson jälkeen hän siirtyi asumaan tuetun asumispalvelun vuokra-
asuntoon. Tuetun asumisen tarkoitus oli kuntouttaa häntä toimimaan taas itsenäisemmin sairaudesta 
huolimatta. Mutta parin viikon kuluttua potilas tuli kolmannelle sairaalahoitojaksolle. Edunvalvojan 
kuulemistilaisuudessa hän oli peruuttanut hakemuksensa edunvalvojan määräämiseksi. Tahdonvastaisen 
edunvalvontailmoituksen tekemiseen ei ollut kuitenkaan perusteita. Hoidon aikana hän hoiti tuetusti 
taloudellisia asioitaan ja palasi hoidon jälkeen tuettuun asumismuotoon. 
 
Potilas päätyi neljättä kertaa sairaalahoitoon taas vuoden kuluttua. Hän sai tässä vaiheessa kuntoutustukea 
ja asumistukea. Potilas oli lähtenyt aiemmin järjestetystä tuetusta asumispalvelusta opiskelemaan ja hän oli 
muuttanut opiskelija-asuntolaan. Hänelle oli kertynyt velkoja useilta tahoilta. Potilaan taloutta selviteltiin 
jälleen hoidon aikana. Potilasta autettiin sopimaan koulun kanssa opintomaksuista. Hoidon aikana 
neuvoteltiin myös kotikunnan kanssa jatkoasumisen ja kuntoutuksen järjestämisestä. Potilas kotiutui ja 
muutti takaisin opiskelija-asuntolaan odottamaan kotikunnan toimenpiteitä. Jonkin ajan kuluttua potilas tuli 
uudelleen, viidettä kertaa, sairaalaan rahattomana. Potilas kertoi opiskelleensa tämän ja edellisen talven, ja 
käyneensä myös korkeakoulun pääsykokeissa. Hän oli ollut jossain vaiheessa myös eräässä toisessa 
oppilaitoksessa, josta potilas kertoi lähteneensä pois kiusaamisen takia. Myös opiskelupaikkakunnalla hän oli 
ollut pari kuukautta psykiatrisessa sairaalahoidossa siis kuudetta kertaa. Hän oli nyt saamassa uuden 
vuokra-asunnon eräästä kunnasta. Hänen tulonaan oli edelleen kuntoutustuki. Asumistuestaan hän oli 
saanut Kelalta takaisinperintäpäätöksen, koska hän ei ollut kyennyt palauttamaan asumistuen 
tarkistushakemusta. Potilas oli asioinut edelleen samaan aikaan myös sosiaalitoimistossa. Sairaalahoidon 
aikana potilaan taloutta selviteltiin uudelleen ja etuusasioita järjesteltiin. Hän kotiutui uuteen vuokra-
asuntoon. 
 
Kului uudelleen vuosi ja potilaalla oli palatessaan seitsemännelle hoitojaksolle maksamattomia laskuja, 
pikavippejä ja perintälaskuja sekä kulutusluottolaskuja. Potilaan tulona oli edelleen kuntoutustuki. Jälleen 
anottiin toimeentulotukea taloudellisen tilanteen parantamiseksi. Hänelle haettiin myös tuettua 
asumispalvelua, jonne hän siirtyikin suoraan sairaalasta. Potilas tuli kuitenkin puolen vuoden jälkeen 
uudelleen 8. sairaalahoitojaksolle tuetusta asumispalvelusta, jossa hän ei enää tullut toimeen 
lääkekielteisyyden ja sääntöihin sitoutumattomuuden vuoksi. Potilas oli alkanut käyttää alkoholia. Hän 
menetti asumispalvelupaikkansa ja päätyi toiseen väliaikaiseen asuntoon. Mutta kahden kuukauden kulutta 
potilas tuli 9. sairaalahoitojaksolle rahattomana. Hän oli saanut uuden oman vuokra-asunnon. Kyseisen 
kuukauden vuokran hän oli maksanut, mutta oli nyt muuten rahaton. Muuttaessaan vuokra-asuntoon hän oli 
saanut takuuvuokran sosiaalitoimistosta, mutta muu toimeentulotuki oli hylätty. Hän oli hakenut kirjallisesti 
toimeentulotukea asumispalvelun työntekijän avustuksella. Hoidon aikana potilaalle varattiin kunnan 
sosiaalitoimistoon henkilökohtainen käyntiaika. "Kriisiaika" saatiin kahden viikon päähän. Hoidon aikana 
hänen kanssaan keskusteltiin konkreettisesti ohjaten budjetoinnista ja kauppalappujen tekemisestä. 
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Tämän sosiaalityön pro gradu – tutkielman aiheena on tutkia sosiaalityön asiakkaiden 

palvelukokemuksia ja palvelutarvetta psykiatrisessa sairaalassa. Tapaustutkimuksen 

kohteena on Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS) akuuttipsykiatrian sosiaalityö. 

Tutkielman taustalla on osin henkilökohtainen kiinnostus kohteena olevaan tutkittavaan 

ilmiöön ja osin myös yhteiskunnallinen näkökulma palvelujen järjestämisestä. Alkujaan 

tarkoitus oli myös tutkia miten sairaalan tulevia potilaita, joilla on sosiaaliseen tilanteeseen 

liittyviä pulmia, olisi voinut auttaa sosiaalityön menetelmin jo ennen sairaalaan päätymistä. 

Tällainen näkökulma olisi kuitenkin edellyttänyt perehtymistä asiakkaiden ongelmiin jo 

ennen sairaalahoitojakson alkua. Laatu ja vaikuttavuus ovat laajoja ilmiöitä tutkittaviksi, ja 

ainakin osaksi olisi tarvittu myös seurantatutkimusta ja aikaisempien asiakaskyselyjen 

tuloksien vertailua. 

 

Alussa kuvattu esimerkkipotilas oli viiden vuoden ja yhdeksän sairaalahoitojakson aikana 

tavannut useita hoitavia tahoja; lääkäreitä ja sosiaalityöntekijöitä eri yksiköissä niin 

sairaalassa kuin avohoidossa ja sosiaalitoimessakin. Sairaalahoidon aikana potilas pohti 

oireitaan ja niiden vaikutuksia arkeensa, sillä ei hän ollut tietämätön niistä. Katsottaessa 

vuosia taaksepäin hänelle oli ehtinyt tapahtua paljon; asumista vuorotellen tuetussa 

asumispalvelussa ja itsenäisesti vuokralla. Köyhyys niin sosiaalisena kuin taloudellisena 

näkyy sosiaalityön asiakkaiden elämäntilanteissa, ja sen yhteys terveyteen on selkeä. 

Palvelurakenteen muutoksen myötä piti lisätä ennaltaehkäisevän työn merkitystä ja 

parantaa avohuollon palveluita. Mutta julkisen sektorin suoritteiden kasvattaminen, 

henkilökunnan määrän vähentäminen, sekä palvelujen supistuminen entisestään ovat 

vaikeuttaneet näiden tavoitteiden toteuttamista. Tällä, kuten monella muullakin potilaalla,  

on asiakkuus niin terveydenhuoltoon kuin sosiaalitoimeenkin. Epäselvää on, että missä 

kohtaa jollakin taholla aikaa pysähtyä tällaisten potilaiden aitoon kohtaamiseen paljon 

puhuttua asiakasnäkökulmaa toteuttaen. Käytännön työssä korostuu eri tahojen yhteistyö, 

mm. aikuissosiaalityön ja lastensuojelun, päihdepalvelujen, Kelan, kuntien sekä potilaiden 

omaisten kanssa. Sosiaalityön asiakkaat tarvitsevat henkilökohtaista ohjausta ja 

neuvontaa asioidensa hoitamisessa myös ennaltaehkäisevästi. Elämäntilanteen 

kriisiytymisen myötä voi myös perhetilanne olla monella eri tapaa pulmallinen.  
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Tutkielman taustalla vaikutti myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Psykiatrian tulevaisuus -

hankkeen väliraportissa laaditut suunnitelmat psykiatrisen erikoissairaanhoidon 

sairaansijojen vähentämisestä ja sairaalahoidon kehittämisestä 

avohoitopainotteisemmaksi (ks. Lehtinen & Kuronen & Alanen 2010). Psykiatrisen 

sairaalan toimintaa kehitettäessä myös sairaalan sosiaalityöntekijöiden keskuudessa on 

keskusteltu sosiaalityön roolista nyt ja tulevaisuudessa. Sosiaalityöntekijän työnkuvan ja 

perustehtävän määritteleminen psykiatrisessa sairaalassa liittyy myös tähän keskusteluun. 

 

Yhteiskunnallisesti aiheen tekee ajankohtaiseksi jatkuvasti esillä oleva palvelujen 

järjestämis- ja resursointitavan uudelleenorganisointi. Suomalaisessa psykiatrisessa 

palvelujärjestelmässä on ollut 1990-luvun laman jälkeen paljon muutoksia mm. julkisen 

rahoituksen osuuden vähenemistä ja palvelujen tuottamistapojen uudelleen organisoimista 

(ks. esim. Pylkkänen 2000). Palvelujen tuottamistavoissa on haluttu siirtyä 

laitoskeskeisyydestä avohoitopainotteiseen järjestämiseen (emt. 675). Rakennemuutoksen 

jälkeen psykiatrisen avohoito jäi kuitenkin  puutteelliseksi ja potilas saattaakin toisinaan 

psykiatrisen sairaalahoitojakson jälkeen jäädä vaille asianmukaista avohoitoa. Tehokkuus 

ja tuloksellisuusajattelu ovat johtaneet ongelmien yksilöllistymiseen ja paineeseen 

valikoida asiakkaat. Yksilöllistymisen seurauksena on ongelma, jossa ”kaikkein 

vaikeimmat tapaukset” putoavat hyvinvointipalvelujärjestelmän läpi ja ulkopuolelle. (Juhila 

2008b, 58–59.) Välittämisen niukkuudesta nousee huoli epätasa-arvoisesta hyvinvoinnin 

jakautumisesta. Sosiaalityön roolina on tällöin palveluohjaus, yhteisötyö ja asianajotyö, 

jotka voidaan kiteyttää myös yhteiskunnalliseksi vaikuttamiseksi. (Jokinen & Juhila 2008, 

282.) Asetuttaessa heikoimmassa asemassa olevien puolelle ja vastattaessa heidän 

tarpeisiinsa tulisi pohtia, kuka nämä tarpeet määrittelee. 

 

Nykyinen palvelujärjestelmä odottaa asiakkaalta aktiivista roolia, jota ei sairauden luonteen 

vuoksi kaikilla ole. Monimutkaisessa ja pirstaleisessa palvelujärjestelmässä 

mielenterveyspotilaiden hoidon kokonaisuusvastuuta ei ole kenelläkään. (Oja-Heiniemi 

2006.) Sosiaalityön asiakkaiden olisi itse kyettävä perustelemaan palvelutarve eikä 

nykyinen sosiaalityön palvelukulttuuri tue asiakaslähtöisyyttä, vaikka asiakas tarvitsisi uutta 

tietoa palveluista ja oikeuksista jo ennen asiakkuutta (Nummela 2011). Potilaan päätyessä 
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psykiatriseen sairaalahoitoon sosiaalityölle tulevat kysymykset arkisista asioista kuten 

asumisesta, toimeentulosta, lääkemaksuista ja läheisten, varsinkin lasten, hyvinvoinnista. 

Toisinaan sosiaalityön asiakkaat psykiatrisessa sairaalassa eivät tiedä 

mahdollisuuksistaan saatikka oikeuksistaan joihinkin sosiaalietuuksiin tai -avustuksiin, 

joiden hakemisessa sosiaalityöntekijän rooli palveluohjaajana tulee esiin.  

 

Tässä tutkielmassa selvitetään psykiatrisen sairaalan sosiaalityön asiakkaiden 

palvelukokemuksia ja tarpeita potilaille suunnatun kyselyn kautta. Tutkielman tavoite on 

selvittää käyttäjien kokemuksia terveydenhuollon sosiaalityöstä tapaustutkimuksellisesti 

tutkimuskohteena olevassa psykiatrisessa sairaalassa. Kyse on siis yksittäisen, rajatun, 

kokonaisuuden tutkimisesta. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä 

pyrkimättä kuitenkaan yleistettävään tietoon. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006. ) 

 

Seuraavassa luvussa käsitellään psykiatrisen terveydenhuollon sosiaalityön 

toimintaympäristön taustoittamiseksi mielenterveyden käsitettä, sosiaalityön toimenkuvaa 

psykiatrisessa sairaalassa mikrotasolla ja tutkielman kohteena olevaa psykiatrista 

sairaalaa. Tarkastelussa kuvataan millaista työ on ja kenelle sitä tehdään. Kolmannessa 

luvussa tarkastelu laajennetaan makrotasolle käsitellen sosiaalityön roolia alansa 

asiantuntijana. Lisäksi kuvaillaan miten professionaalisuuden vaatimus tulee esiin, toisin 

sanoen pohditaan mikä tekee sosiaalityöstä juuri sosiaalityötä. Lisäksi avataan ajatusta 

hyvästä palvelukokemuksesta ja palvelutarpeesta. Tutkielman tutkimusasetelmaa, 

kyselylomaketta, tutkimusmenetelmiä ja aineiston analyysia tarkastellaan luvussa neljä. 

Tuloksia esitellään luvussa viisi. Lopuksi tavoitteena on pohtia millaisia johtopäätöksiä 

tuloksista voisi tämän tapaustutkimuksen myötä tehdä psykiatrisen sairaalan sosiaalityön 

palveluista.   

 

2 Tutkimuskohteena sosiaalityö psykiatrisessa sairaalassa   

2.2 Mielenterveyden yhteys elämänlaatuun  

 

Terveys voidaan määritellä Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan fyysisen, 
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psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilana. Mielenterveys kuuluu tähän oleellisena 

osana. Psykiatria on lääketieteen erikoisala, joka tutkii ja hoitaa mielenterveyden häiriöitä. 

(Lehtonen & Lönnqvist 2000, 13.) Mielenterveyttä on kyky ihmissuhteisiin, toisista 

välittäminen ja rakkaus, kyky ja halu vuorovaikutukseen sekä henkilökohtaiseen 

tunneilmaisuun todellisuudentajun rinnalla. Mielenterveys voidaan nähdä psyykkisiä 

toimintoja ylläpitävänä voimavarana, jota keräämme koko ajan ja jolla ohjaamme 

elämäämme. Olennaisina osina pidetään myös kykyä työntekoon, sosiaaliseen 

osallistumiseen ja asianmukaiseen oman edun valvontaan.  Mielenterveyden edistämistä 

on kaikki toiminta, johon liittyy tekijöitä, joilla voidaan vaikuttaa terveyteen. (emt.)  

 

Mielenterveyden kehityksen alussa biologiset perustarpeet, kuten ravinto, fyysinen turva, 

lämpö ja hygienia ovat hallitsevassa asemassa. Kehityksen edetessä ihmissuhteet tulevat 

tärkeiksi ja alkavat ohjata mielenterveyden kehitystä yhä enemmän. Ympäristön normit ja 

sosiaaliset suhteet alkavat säädellä tarpeiden tyydytystä. Nuoruudella ja aikuisuuden 

rakentumisella on omat tärkeät kehityshaasteena ihmisen mielenterveyden 

rakentumisessa. Tähän liittyvät jokaisen yksilön omat merkittävät elämäntapahtumat, jotka 

voivat muodostua kehityskriiseiksi. Olennaista on tällöin, miten yksilö sopeutuu ja luo uusia 

toimintatapoja näistä kriiseistä selvitäkseen. Perimä ja ympäristön vaikutus selittävät 

yksilöiden välisiä suuriakin eroja näissä toimintamalleissa. Mitä varhaisemmin 

ympäristötekijät ovat vaikuttaneet yksilön kehitykseen, sitä suurempi vaikutus niillä on 

mielenterveyteen. Mielenterveyden kehitysprosessissa ihmisen biologia ja psykologia 

kietoutuvat yhteen vähitellen ja psykiatrian tehtävänä on yhdistää ja hyödyntää sitä tietoa, 

mikä auttaa ymmärtämään ja hoitamaan mielenterveyden häiriöitä. Psykiatrian 

kiehtovuudeksi on sanottu sen haastetta ymmärtää mielenterveyden häiriöitä aivojen, 

mielen ja sosiaalisen ympäristön keskinäisen vuorovaikutuksen pohjalta. (Lehtonen & 

Lönnqvist 2000, 13–17.)  

 

Psykiatristen sairauksien, kuten esimerkiksi psykoosien, mielialahäiriöiden, 

persoonallisuushäiriöiden, ja myös päihdeongelmien luonteeseen liittyy, että sairauden 

oireet saattavat olennaisesti heikentää - ainakin tilapäisesti - ihmisen toimintakykyä, 

elämänlaatua ja elämänhallintaa. Hyvän elämän olemus on eettinen ja arvoihin liittyvä 

asia. Hyvä elämänlaatu voi olla omien toiveiden täyttymistä, hyviä elintapoja ja 



10 

 

materiaalista elintasoa, taikka se voi ilmetä positiivisen kokemuksen, nautinnon ja onnen 

tunteen kautta. Terveyteen liittyvä elämänlaatu voidaan määritellä toimintakykyyn, oireisiin 

ja koettuun terveyteen liittyväksi. Toisaalta on pohdittu voidaanko psykiatristen potilaiden 

elämänlaadun subjektiivista kokemusta pitää luotettavana, koska toisinaan hoito tapahtuu 

potilaiden tahdon vastaisesti. Mielialaan liittyvät, kognitiiviset ja psykoottiset ongelmat 

tekevät potilaiden elämänlaadun kyselemisen haasteelliseksi ellei mahdottomaksi, 

vaikkakin pääsääntönä on, että potilaiden arviot omasta elämänlaadusta ovat luotettavia ja 

vakavasti otettavia. (Saarni & Pirkola 2010, 2265–2267.) Elämänlaadun heikentyminen 

näkyy psykiatriseen sairaalaan päätyvien ihmisten sosiaalis-taloudellisten tilanteiden 

haasteellisuutena, kuten mm. taloudellisen tilanteen olennaisena heikentymisenä liittyen 

toimeentuloon, perheen ja lasten tilanteeseen. Ikä ja sosioekonomiset taustatekijät 

vaikuttavat koettuun elämänlaatuun. Psykiatrisista häiriöistä erityisesti samanaikainen 

masennus ja ahdistuneisuus voivat vaikuttaa elämänlaatua erityisen huonontavasti. 

Psykoosisairauksien osalta skitsofreniapotilaat arvioivat elämänlaatunsa paremmaksi kuin 

ympäristö ja skitsoaffektiivisesta häiriöstä kärsivät voivat kokea elämänlaatunsa 

huonommaksi kuin skitsofreenikot. (emt. 2269–2270.) Mielenterveys- ja päihdeongelmat, 

asumisen puutteet, suojaavien verkostojen puute tai heikkous voidaan hyvinvointivajeina 

liittää myös pitkittyneeseen taloudelliseen köyhyyteen (Juhila 2008a, 66).  

 

Koska terveys ja sairaus vaikuttavat koko ihmisen elämänkaareen, on perustarpeilla 

vaikutusta jo äidin kohdusta alkaen; jos äiti saa epäterveellistä ravintoa tai käyttää 

päihteitä, heijastuu se suoraan sikiöön. Syntymänsä jälkeen lapsi oppii vanhemmiltaan 

elämisen mallin. (Laaksonen & Silventoinen 2010.) Vanhempien mielenterveyshäiriöt 

lisäävät lasten vaaraa sairastua psykiatrisiin häiriöihin lapsuuden aikana ja aikuisuudessa. 

Häiriön pitkäkestoisuus ja merkitys vanhemman vuorovaikutus- ja toimintakykyyn 

vaikuttavat lapseen enemmän kuin diagnoosi. (Solantaus & Paavonen 2009.)  

 

2.3 Sosiaalityö elämäntilannetta tukemassa 

 

Sosiaalityötä terveydenhuollossa on maailmalla harjoitettu ammatillisesti jo pitkään ja 

terveydenhuollon sosiaalityö on yksi laajimmista ammattialueista useimmissa kehittyneissä 
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maissa (Auslander 2001, 201). Ensimmäisiä sairaalan sosiaalihuoltajia, almujen jakajia 

(engl. almoner) oli Englannissa London's Royal Free Hospitalissa jo vuonna 1894 (emt. 

202).  

 

Terveydenhuollon sosiaalityö on määritelty terveydenhuollon organisaatiossa tapahtuvaksi 

toiminnaksi, jonka lähtökohtana on yksilön elämäntilanteen kokonaisvaltainen tukeminen 

sairaudesta huolimatta. Terveyssosiaalityöntekijä ry muotoilee (Talentia, 2011) 

terveydenhuollon sosiaalityöksi sosiaalityöntekijän toiminnan,  

”joka toteutuu terveydenhuollon organisaatiossa terveys- ja sosiaalipolitiikan tavoitteiden mukaisesti 

terveyden ja sosiaalisuuden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Työn lähtökohtana on 

kokonaisnäkemys sairauden ja sosiaalisten tekijöiden yhteyksistä. Tavoitteena on vaikuttaa yksilön 

ja perheen elämäntilanteeseen siten, että sairaudesta huolimatta taloudellinen toimeentulo, 

sosiaalinen suoriutuminen ja yhteiskunnallinen osallistuminen jatkuisivat mahdollisimman 

häiriöttömästi”.  

 

Mielenterveystyöllä tarkoitetaan mielenterveyslain (1991/1116) 1§:n mukaan ”yksilön 

psyykkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja persoonallisuuden kasvun edistämistä sekä 

mielisairauksien ja muiden mielenterveydenhäiriöiden ehkäisemistä, parantamista ja 

lievittämistä” sekä ”mielenterveystyöhön kuuluvat mielisairauksia ja muita 

mielenterveydenhäiriöitä poteville henkilöille heidän lääketieteellisin perustein arvioitavan 

sairautensa tai häiriönsä vuoksi annettavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 

(mielenterveyspalvelut)”. Sosiaalityö mielenterveystyössä saa siis toimintapuitteita 

terveydenhuollon sosiaalityön yleisistä määritelmistä sekä mielenterveyslaista, jotka 

lähtökohtaisesti suuntaavat näkökulmaa yksilön hyvinvointiin ja toimintakykyyn 

vaikuttamiseen.  

 

Sosiaalityön roolia terveydenhuollossa ja sairaalassa on tutkittu vielä suhteellisen vähän 

suomalaisessa toimintaympäristössä. Suomessa tehdyt tutkimukset (ks. Metteri 1996 ja 

Niemelä 1985) terveydenhuollon sosiaalityöstä ovat pääasiassa sosiaalityöntekijöiden 

näkökulmasta asiaa tarkastelevia, ja asiakkaiden kokemukset ja äänet ovat jääneet 

sosiaalityöntekijöitä vähäisemmälle huomiolle. Lisäksi toistuva huomio on, ettei aiheesta 

ole juurikaan tutkimuskirjallisuutta. Tähän viitataan usein opinnäytetöissä (ks. esim. 

Pentikäinen 2011; Haake 2010; Parviainen & Telilä 2005). Syy kirjallisuuden vähyyteen 
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voinee olla siinä, että palvelujen käyttäjien ottaminen mukaan tutkimukseen voidaan nähdä 

jännitteiseksi ja epävarmaksi prosessiksi, joka vaatii palvelujen käyttäjien ja henkilöstön 

yhteisiä neuvotteluja. Käyttäjien kuuleminen voi kuitenkin osoittaa miten joku tietty 

ongelma voidaan korjata sen sijaan, että keskityttäisiin vain siihen mitä voidaan tehdä. 

(Hernandez, Robson & Sampson 2010, 732.) Useissa hoitotyön alan tutkimuksissa 

asiakasnäkökulmaa on tutkittu enemmän. Asiakkaat odottavat yksilöllistä palvelua, toivovat 

tulevansa kohdelluiksi ja kuulluiksi yksilöinä, sekä palvelun perustuvan mielipiteiden ja 

toiveiden tiedusteluun. (Seiskari & Töyrylä 2000, 62.)  

 

Aikuissosiaalityön asiakkaiden asemaa ja oikeuksien toteutumista on tutkinut hiljattain 

Nummela (2011) väitöskirjassaan. Aineisto oli koottu aikuissosiaalityön asiakkailta, 

sosiaalityöntekijöiltä ja sosiaaliasiamiehiltä. Tutkimuksen tulosten mukaan tieto 

sosiaalietuuksista, palveluista ja asiakkaan oikeuksista ovat asiakkaan itsensä varassa. 

Etuuksien saamisen kriteerit ovat yleensä tiukat ja asiakkaiden olisi itse kyettävä 

perustelemaan palvelutarve. Em. tutkimuksen mukaan nykyinen sosiaalityön 

palvelukulttuuri ei tue asiakaslähtöisyyttä, vaikka asiakas tarvitsisi uutta tietoa palveluista 

ja oikeuksista jo ennen asiakkuutta. Tulosten mukaan asiakkaan näkökulmasta oikeuksien 

toteutumiseen on keskeistä sosiaalityöntekijän hyvä kohtaaminen ja tasavertainen kohtelu. 

(emt.) Tällaisen asiakkaan oman aktiivisuuden vaatimus voidaan tässä tutkielmassa nähdä 

pulmalliseksi psykiatristen potilaiden oireiden asettaessa tiettyjä toimintakykyyn liittyviä 

haasteita. Psykiatrinen potilas on kuitenkin usein asiakkaana myös muilla sosiaali- ja 

terveydenhuollon tahoilla, joten ymmärrys näistä haasteita olisi tarpeellista ottaa huomioon 

palvelujärjestelmää kehitettäessä.  

 

2.4 Tapaus Tampereen yliopistollinen sairaala ja akuuttipsykiatria 

 

Tutkielman rajattuna tapaustutkimuskohteena on psykiatrinen sairaala. Tampereen 

yliopistollinen sairaala (TAYS) kuuluu Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin (PSHP) ja se hoitaa 

22 jäsen- ja sopimuskuntansa (ks. jäsenkunnat PSHP:n www–sivulta http://www.pshp.fi 

>Tietoa meistä> Yleistiedot> Toiminta-alue) asukkaita sekä erityisvastuualueensa 

sairaanhoitopiirien potilaita. Kaikki sairaanhoito edellyttää lääkärin lähetettä. PSHP on 

http://www.pshp.fi/
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jaettu eri toimintayksiköihin, joita ovat muun muassa TAYS Keskussairaala, jossa ensiapu 

Acutassa toimii erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystys. Tampereen 

yliopistollisen sairaalan pääosasta psykiatrisesta hoidosta vastaa TAYS/Pitkäniemen 

sairaala, joka sijaitsee Nokialla. Sairaalassa hoidetaan aikuisia ja nuoria. Pitkäniemen 

aikuispotilaista yli 80 % tulee päivystyspotilaina. Psykiatrinen vuodeosastohoito tarkoittaa 

hoitoa suljetulla osastolla. (Tampereen yliopistollinen sairaala 2011.)  

 

Potilas tulee psykiatriseen sairaalahoitoon joko vapaaehtoisesti tai tarkkailulähetteellä, 

josta seuraa joko vapauttava tai tahdonvastainen, ns. pidättävä, hoitopäätös. 

Mielenterveyslaissa on määritelty kriteerit tahdonvastaiselle hoidolle (ks. tarkemmin 

mielenterveyslaki 8§, 1990/1116). Vapauttavan hoitopäätöksen jälkeen potilas voi 

sairaalahoitoa tarvitessaan jäädä vapaaehtoiseen hoitoon, tai kotiutua ja jatkaa hoitoaan 

psykiatrisessa avohoidossa. Psykiatrinen avohoito tarkoittaa kuntien järjestämisvastuulla 

olevien mielenterveystoimistojen antamaa hoitoa. Mielenterveyslaki velvoittaa 

mielenterveyspalvelujen järjestämistä ensisijaisesti avopalveluina (Mielenterveyslaki 1116 

/1990, 4 §.)   

 

Potilaiden diagnooseina on Maailman terveysjärjestön WHO:n määrittelemän ICD-10-

tautiluokituksen mukaisia diagnooseja (Lönnqvist 2000, 34; WHO, 2011; Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 2011). Useimmat psykiatriassa diagnosoitavat häiriöt ovat luonteeltaan 

oireyhtymiä, joille ominaista on oireiden liittyminen yhteen oirekokonaisuutena, jolla on 

tietty kulku ja ennuste. Diagnoosien käyttöä voidaan perustella sillä, että ne tuovat 

runsaasti informaatiota lyhyesti. (Lönnqvist 2000, 34.) Toisaalta taas diagnoosikriteeristön 

uudistamista on pidetty tarpeellisena. Diagnosointia on kritisoitu siitä, ettei luokittelu ole 

kiinnittänyt riittävästi huomiota potilaan omaan kokemukseen, mikä voi johtaa virheellisiin 

päätelmiin. (Korkeila 2011, 258.) Mielenterveyshäiriöiden toteamiseen tai hoidon tehon 

mittaamiseen ei ole olemassa objektiivista laboratoriokoetta tai muuta testiä. Psykiatriassa 

käytetään haastattelun lisäksi muun muassa mieliala-, ahdistuneisuus-, syömis- ja 

päihdehäiriöissä sekä psykooseissa erilaisia arviointiasteikkoja, joita potilaat itse täyttävät, 

jolloin oireistoa voidaan tulkita tutkijasta riippumattomalla tavalla yhtenevästi. 

(Jääskeläinen & Miettunen 2011.)  
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Psykiatriassa diagnoosit ovat mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöihin liittyviä. 

Tällaisia diagnooseja ovat mm. skitsofrenia, skitsotyyppinen häiriö ja 

harhaluuloisuushäiriö; eriasteinen masennus ja kaksisuuntainen mielialahäiriö; 

neuroottiset, stressiin liittyvät ja somatoformiset häiriöt; fysiologisiin häiriöihin ja ruumiillisiin 

tekijöihin liittyvät käyttäytymisoireyhtymät, kuten anoreksia; sekä aikuisiän 

persoonallisuus- ja käytöshäiriöt. Alkoholin ja/tai lääkkeiden sekä huumeiden haitallista 

käytöstä aiheutuvia psyykkisiä oireita, kuten alkoholideliriumista (juoppohulluudesta) 

aiheutuvia jälkitiloja ja huumepsykooseja hoidetaan psykiatrisilla osastoilla. (Lönnqvist & 

Heikkinen & Henriksson & Marttunen & Partonen 2000, 741-752; WHO 2011; THL 2011.)  

 

Sosiaalityöntekijän vastaanotto on yleensä osastolla. Tutkimuskohteena olevassa 

TAYS/Pitkäniemen sairaalassa sosiaalityöntekijän varsinainen työhuone voi olla myös 

muualla kuin omalla osastolla. Sosiaalityöntekijä voi käydä tapaamassa potilaat osastolla 

ja tehdä muun työn työhuoneessaan toisessa rakennuksessa. Sosiaalityöntekijä osallistuu 

kuitenkin osastotyössä säännöllisesti moniammatilliseen raportointiin, jonka avulla tieto 

potilaiden tilanteista hahmottuu. Sosiaalityöntekijä voi tavata potilaita joko yksin, tai 

hoitajan ja/tai lääkärin kanssa, riippuen potilaan tilanteesta. Sosiaalityön interventioiden 

oikea-aikaisuus potilaan tarpeita vastaavalla tavalla kuuluu sosiaalityöntekijän 

ammatillisuuteen.  

 

TAYS/Pitkäniemen sairaalassa kerättiin helmikuussa 2009 sisäiseen käyttöön tietoa 

sosiaalityöntekijöiltä sosiaalityön asiakkuuksista viikon ajalta. Tässä julkaisemattomassa 

aineistossa on 111 potilaan tietojen perusteella muodostettu yleiskuva potilaiden 

sosiaalisesta tilanteesta, auttamistyön verkostosta ja sosiaalityön interventioista 

sairaalassaoloaikana.  Aineistosta tuli esille, että sosiaalityö on tarpeellista, mutta 

tarpeellisuus on ollut "mutu-tuntuman" varassa. Viikon tiedonkeruuaika oli todella lyhyt, 

eikä siitä voi tieteellisiä yleistyksiä tehdä. Selvityksen jälkeen sosiaalityön tarpeellisuus on 

jäänyt kiinnostamaan myös toisesta näkökulmasta; kuinka tarpeellisena psykiatrisen 

sairaalan potilaat, sosiaalityön asiakkaat, itse kokevat sosiaalityön palvelut? Sosiaalityön 

osalta TAYS:ssa on tehty vuonna 1998 ensimmäinen ja tiettävästi toistaiseksi ainoa, 

sosiaalityön asiakaspalautekysely, jossa tavoiteltiin palautetta sosiaalityön palveluista, 

asiakastyytyväisyyden arvioinnista ja ongelmakohtien esille nostamisesta sekä 
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kehittämiskohteiden löytämisestä toimintatapojen kehittämiseksi (Vanhala 1998). Kysely 

suunnattiin TAYS:n kirurgisille osastopotilaille, kuin myös sisätautien- ja silmäklinikoiden 

potilaille, jotka asioivat sosiaalityöntekijän vastaanotolla. Edellä mainitun 

asiakaspalautteen johtopäätöksissä todetaan, että monet potilaat olisivat hyötyneet siitä 

enemmän, jos tapaaminen olisi järjestynyt aikaisemmassa vaiheessa hoitoa, vaikka 

potilaat olivat tyytyväisiä sosiaalityön asiakastapaamisen ajankohtaan. Lisäksi 

johtopäätöksissä todetaan asiakkaiden ohjautumisen sosiaalityön vastaanotolle olevan 

sattumanvaraista. (emt.) Tässä pro gradu – tutkielman kyselylomakkeessa on hyödynnetty 

osin tämän asiakaspalautekyselyn kysymyksiä. 

 

3 Psykiatrisen osaston potilas sairaalasosiaalityöntekijän 

asiakkaana 

 

Sosiaalityö sairaalassa on kokonaisvaltaista asiakkaan elämäntilanteeseen vaikuttamista. 

On sairaus sitten fyysistä tai psyykkistä, niin se saattaa vaikuttaa ratkaisevalla tavalla 

yksilön jokapäiväiseen arkeen ja selviytymiseen. Tällöin arjen toimintakykyyn vaikuttavat 

monet asiat ja tarkoituksenmukaisen tuen saaminen parantaa kotona selviytymistä niin 

yksilön itsensä kuin perheen näkökulmasta. Sosiaalityöntekijän näkökulmasta asian voi 

ajatella niin, että kun hoitotyö sairaalassa pyrkii parantamaan ja purkamaan 

kriisitilanteessa sen hetkisen akuutin lääketieteellisen vaivan lääkehoidolla ja muilla 

toimenpiteillä, suuntaa sosiaalityö fokuksen jo myös sairaalahoidon jälkeiseen aikaan, 

kuten mihin potilas kotiutuu ja millä maksaa lääkkeensä ja ruokansa.  

 

3.1 Potilas vai asiakas? 

 

Kenestä puhutaan, kun puhutaan terveydenhuollon sosiaalityön palvelujen käyttäjästä? 

Käsitemääritelmä on tärkeä, koska sosiaalityön sisällön keskeinen määrittäjä on 

asiakkuuden käsite (Payne 2005; 1991, 15). Asiakas käsitteenä voi kuvata kaikkia sosiaali- 

ja terveydenhuollon yksilö- ja ryhmäasiakkaita, myös potilaita. Potilas on asiakas, jolla on 

terveydentilaan liittyviä ongelmia. (Ruotsalainen 2000, 18–19.)   
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Aikuissosiaalityössä asiakkaan oman tiedon merkitystä on korostettu sosiaalityön uuden 

asiantuntijuuden määrittelyssä (Juhila 2008a, 16). Asiakas voidaan nähdä myös potilaana, 

tai kuluttujana, tilaajana, palvelun käyttäjänä, kokemusasiantuntijana tai kansalaisena. 

Jokainen näistä käsitteistä kuvailee asiakkuussuhdetta hieman eri näkökulmista (ks. esim. 

McLaughlin 2009; Valkama 2009; Pohjola 1996.) Asiakassuhde sosiaalityössä vaihtelee 

riippuen sosiaalityön kohteesta ja sovellusalueesta (Payne 1991, 15 ). Myös yksittäisten 

työyhteisöjen ja työntekijöiden työssä se vaihtelee sosiaalityön moninaisuudesta johtuen. 

Asiakkaat ovat erilaisia ihmisiä erilaisine, vaihtelevine elämäntilanteineen ja verkostoineen. 

(Pohjola 1996, 55–56.) Asiakkaan käsite on sosiaalityössä yksilö- ja perhetason 

asiakkuutta laajemmin ymmärretty myös esimerkiksi yhteisötasona tai muuna laajempana 

toimijajoukkona. Perinteinen näkemys asiakkuudesta työntekijän ja yksittäisen asiakkaan 

välisenä vuorovaikutuksellisena kohtaamisena on kuitenkin nähty kirjallisuudessa 

vahvana.  (emt. 57.) Asiakas voidaan nähdä konkreettista palvelua hakevana henkilönä, 

johonkin ongelma-alueeseen liitettynä "yleisenä" asiakkaana tai laajemmin sosiaalivaltion 

kansalaisena, joka äänestää ja maksaa veronsa. Kansalaisen käsite jää myös liian 

yleiseksi ja käyttäjän käsite edellyttää asiakkaan aktiivista toimijan roolia konkreettisessa 

toiminnassa. (Pohjola 1996, 66, 72.)  

 

Sosiaalityön asiakkuutta ei voida määritellä markkinakeskeisten käsitteiden kautta, vaikka 

merkityksiä markkinoiden asiakkaasta palvelujen piirissä voidaan nähdä. Uusliberalistinen 

palvelujen järjestämistapaan liittyvä ajattelu on kuitenkin laajentunut markkinoilla totutun 

"kuluttajan" käsitteen käytön myös palvelusektorille (Pohjola 1996, 62, 71.) Uudessa 

markkinaliberalistisessa kaupallisuudessa ja siihen liittyvässä managerialismissa voidaan 

nähdä itsessään merkittäviä puutteita mm. tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden kannalta. 

Globalisaatio ja uudet hyvinvointiin liittyvät liikehdinnät tuottavat tulevaisuudessa haasteita. 

Tämän haasteen voidaan nähdä liittyvän vaatimukseen tunnistaa erilaisuus ja tarjota tukea 

ihmisille elää itsenäisesti, kuten ihmiset itse sen määrittelevät. (Beresford & Croft 2001, 

311.)  

 

Markkinatalouden vapaan valinnan mahdollisuutta on vaikea nähdä sosiaalipalvelujen 

käyttämisessä. Terveydenhuollossa potilaan kuvaamista konsumerismin käsitteellä on 
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perusteltu korostamalla potilaan valinnanvapautta, aktiivista asemaa (Toiviainen 2007, 

443). Sosiaalityön asiakas ei kuitenkaan valitse tietoisesti ja hyödykenäkökulmasta 

vaikkapa lastensuojelun palvelua samalla tavalla, kuin asiakas kenkäkaupassa, jossa hän 

voi valita itselleen mielestään parhaimmat tuotteet ja palvelun. Sosiaalityön asiakas 

voidaan nähdä abstraktina asiakkaana, joka toisaalta on sosiaalityön ihanneasiakas 

osallistuvana, tietoisena ja itsemääräämisoikeuttaan sekä valinnan vapauttaan 

toteuttavana ihmisenä, mutta konkreettinen asiakastilanne on kuitenkin erilainen. (Pohjola 

1996, 63–64.)  

 

Käytännön vuorovaikutustilanteessa ihmisen kanssa sosiaalityön asiakkaalla on usein 

jokin ongelma, jonka ratkaisemiseksi vuorovaikutustilanteessa tavoitteellisesti 

työskennellään. Asiakas voidaan myös ymmärtää jotakin sosiaalityön palvelua tarvitsevan 

asiakastyypin jäsenenä ns. standarditapausten pohjalta, kuten esimerkiksi 

toimeentulotukiasiakkaana, päihdeongelmaisena ja/tai lastensuojelun asiakkaana. 

Vaarana tässä on kuitenkin asiakkuuden vaiheen hämärtyminen, sillä asiakkaat voivat olla 

erilaisissa tilanteissa sen mukaan hakeutuuko hän itse palvelun piiriin vai jonkin tahon 

lähettämänä ja millainen on asiakkaan oma sitoutumisaste palveluun. Lisäksi tällaisen 

standardisoinnin tyypittelyyn liittyy negatiivisia määritteitä. Sosiaalityön asiakas 

nähdäänkin tavallisesti häntä koskevien ongelmien kautta, kuten päihdeongelman, 

puutteellisen elämänhallinnan, moniongelmaisuuden tms. kautta. (emt., 65.) 

 

Asiakas nähdään yleensä sosiaalityössä ”yleistettynä olentona”, vaikka käytännön 

puheissa asiakkaat ovat ihmisiä, joilla on erilaiset elämäntilanteet ja ongelmat. Toiset 

asiakkaat vaativat tilaa ja oikeuksiaan, kun sitä vastoin toiset eivät tilaansa uskalla ottaa. 

(Pohjola 1996, 65–66.) Sosiaalityössä asiakas voidaan kuitenkin määritellä modernisti 

"asiakkaaksi" sen sijaan, että käytettäisiin vanhoja, jopa leimaavia, alkujaan 

vaivaishoitoasetuksessa, köyhäinhoitolaissa tai huoltoapulaissa käytettyjä vaivaisen, 

köyhän tai huollettavan käsitteitä. Asiakaslähtöisyys sosiaalityössä on osoittautunut 

vaativaksi haasteeksi palvelujärjestelmästä johtuvista syistä. Työntekijän asema 

organisaatiossa sekä yhteiskunnan muut rakenteelliset kehykset rajaavat työntekijän 
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subjektiivista toimintaa. (emt. 62). 

 

Tässä tutkielmassa asiakkaalla tarkoitetaan tutkimuskohteena olevan sairaalan potilasta, 

jolla on terveydentilaan liittyviä ongelmia. Tämän vuoksi voidaan puhua samanaikaisesti 

sekä asiakkaasta että potilaasta. Sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävää henkilöä ei tässä 

luokitella mihinkään erityiseen ryhmään kuuluvaksi, koska terveydentilaan liittyviä 

ongelmia ihmisillä voi olla statuksesta riippumatta. Tämän tutkielman eräänä 

osatavoitteena on myös selvittää kysyttyjen taustakysymysten kautta asiakasprofiilia, ketkä 

sosiaalityön palvelua sairaalassa käyttävät. Sosiaalityön palvelulla tarkoitetaan yleisesti 

sosiaalityötä yhteiskunnallisena toimintana hyvinvointipalvelujen kentällä, jossa 

asiakaslähtöisyyden periaate on keskeinen. (Ruotsalainen 2000, 15–16, 18–19; Pohjola 

1996, 56; Ammattilaisen eettiset ohjeet 2005, 11.)  

 

3.2 Sosiaalityön asiantuntijuus moniammatillisen työryhmän osana 

  

Tutkimusaiheen löytyminen omasta työstä vaatii kriittistä näkökulmaa käytännön 

sosiaalityöhön. Se vaatii pohdintaa voiko asian tehdä toisin, ja onko kyseinen toimintatapa 

ainoa oikea vaihtoehto, mikä toimii (Metsämuuronen 2005, 30). Pohjolan (1996b, 256) 

mukaan "sosiaalityön käytännön työprosessi voidaan hahmottaa tutkimusprosessin 

kaltaiseksi, sillä käytännön työ alkaa ongelmanratkaisusta edeten asiakkaan asiasta 

(tutkimustehtävästä) asiaa selkiyttävän aineiston hankinnan kautta prosessina.” 

Kartoituksen jälkeen analysoidaan tilannetta, sekä tehdään tarpeelliset tulkinnat ja 

ratkaisut. Lopuksi arvioidaan prosessin toteutumista, ja tehdään tarpeelliset päätelmät 

tulevan toiminnan kehittämiseksi. (emt.) Sosiaalityön asiantuntijuudelle tulee uusia paineita 

ja kehittämisvaatimuksia asiakkaiden entistä vaikeampien elämäntilanteiden ja 

moniongelmaisuuden lisääntymisen myötä (Forssén & Nyqvist & Raitanen 2009, 3).  

 

Mikä tekee sosiaalityöstä korkeakoulutusta edellyttävää asiantuntijatyötä (Laki 

sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005)? Miksi sitä ei 

voisi tehdä hyväntekeväisyytenä edelleen, vaan se on muuttunut professionaaliseksi 

ammatiksi? Sosiaalityö on kehittynyt Jane Addamssin setlementtityön ja Mary Richmondin 
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case-workin, 1940-luvun sosiaalihuoltajakoulutuksen ja 1970-luvun yksilökohtaista 

sosiaalityön kautta edelleen olennaiseksi osaksi yhteiskunnallista toimintajärjestelmää (ks. 

esim. Sipilä 1989; Granfelt & Jokiranta & Karvinen & Matthies & Pohjola 1996.) 

Professionaalisiksi ammateiksi ymmärretään yleisesti lääkärin tai asianajajan tyyliset 

ammatit, koska niillä on selkeä tieteellinen perusta ja ne ovat saavuttaneet 

yhteiskunnallisen aseman, joka perustuu monopoliaseman kautta saatuun 

erikoisosaamiseen. Rostilan, Mäntysaaren, Suomisen ja Asikaisen (2011, 146) mukaan 

sosiaalityötä ei katsotakaan professioksi klassisen professioteorian perusteella, koska siltä 

puuttuu oma teoriaperusta. Kuitenkin yhteiskunnallinen ongelmien käsittely edellyttää 

sosiaalityön ammattia ja siten sosiaalityön professionaalisuuden tarpeen määritteleekin 

ongelmien laatu; ne eivät ole teknisiä ”insinöörimäisesti” ratkaistavia vaan vaativat 

selvittelyä ja perehtymistä. Toisinaan ”sohaisu muurahaispesään” nostaa esiin lisää uusia 

asioita. (Rostila 2011.) 

 

Rostilan ym. (2011, 148) mukaan professionaalinen työ voidaan eritellä kolmivaiheiseksi. 

Ensialkuun kuuluu ensin diagnoosin eli selvityksen tekeminen. Tämän jälkeen 

professionaalista harkintaa käyttäen tehdään johtopäätöksiä vuorovaikutuksessa 

asiakkaan kanssa ja pyritään löytämään ongelmaan käytännöllinen ratkaisu. Arviointi ja 

sosiaalisen diagnoosin tekeminen on ollut jo Mary Richmondin käyttämä käsite vuonna 

1917 (Juhila 2008a, 23). Sosiaalityön kohteena olevan asiakkaan tilanne on ainutlaatuinen 

ja erityinen, ja vaatii siten pohdintaa siitä, että onko löydettävissä samanlaista ratkaisua 

samanlaiseen tilanteeseen. Haasteeksi tällöin muodostuukin sosiaalityön professiolle 

asiakkaan tilanteen pohtiminen asiakkaan sijaan, ei asiakkaan puolesta. Sosiaalityön 

asiakkaina olevat ihmiset ovat eri kohdissa kriisiään eikä siten valmista kaikkiin tilanteisiin 

sopivaa ratkaisua ole olemassa. (Rostila ym. 2011, 146–148.) Suunnitelmallisuus ja 

tilannearvion tekeminen kuuluvat sosiaalityön työskentelyprosessiin (Juhila 2008a, 24). On 

asiakkaan etu, että hän ollessaan oman elämänsä paras asiantuntija sairauden oireista 

huolimatta joko oppii ratkaisemaan asiaansa liittyvän tilanteen itse, tai palauttamaan ja 

ylläpitämään toimintakykyään hoitamalla sekä järjestelemällä asioitaan myös itse.  

 

Sosiaalityössä ei ole rutiiniratkaisuja, koska sosiaalityön kohtaaman ihmisen 

elämäntilannekriisi ei ole luonteeltaan stabiili eikä elämä ole ennustettavissa. Ainoan 
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oikean ratkaisun löytäminenkään ei ole itsestään selvää. Joka tapauksessa 

sosiaalityöntekijä on asiakkaan tilanteessa ulkopuolinen ja hän voi tunnistaa 

mahdollisuuksia kriisin ratkaisemiseksi sosiaalityön keinoin. Tällöin sosiaalityöntekijän 

apuvälineenä voi olla teknisiä toimintamalleja tilanneselvityksen tekemisessä, mutta yhtä 

ainoaa strukturoitua toimintamallia kaikkiin tilanteisiin ei ole käytettävissä. Sosiaalityön 

professionaalisuuteen kuuluu tilanteen tulkinta normien kautta, mutta työn luonteeseen 

sisältyy myös harkintavallan käyttö. Työn luonne on itsenäistä monitahoisten asioiden 

selvittelyä ympäristössä, jossa asiat muuttavat jatkuvasti muotoaan yhteiskunnan 

rakenteen muuttuessa. (Rostila 2011.)  

 

Professionaalista sosiaalialan työn ammattikäytäntöä määrittävät vaatimukset, jotka 

nousevat taloudesta, politiikasta ja moraalista. Sosiaalityön ammatillisuutta on ottaa 

huomioon asiakkaan oikeudet ihmisarvoiseen elämään ja yleiset ihmisoikeudet, joita ovat 

itsemääräämisoikeus, osallistumisoikeus, oikeus tulla kohdatuksi kokonaisvaltaisesti ja 

oikeus yksityisyyteen, itsenäisyys ja elämänhallinta, sekä syrjinnän ja väkivallan 

vastustaminen. Tekemistään eettisistä ratkaisuista ja valinnoista sosiaalialan 

ammattilaisella on henkilökohtainen vastuu työssään. Lainsäädännössä määrättyjen 

toimintaedellytysten luominen sosiaalihuollon toteuttamiseksi on kuitenkin työnantajan 

vastuulla. Mikäli näissä ilmenisi ristiriitaa, tulisi työntekijän saattaa epäkohdat 

työnantajansa tietoon. (Karvinen 1996b, 21–26; Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet 

2005, 7-8, 11.) 

 

Sosiaalityössä arvot, teoriat ja käytännön järjestelmät kytkeytyvät toisiinsa, sillä onhan 

sosiaalityö muotoutunut alkujaan humanitaaristen ja demokraattisten ihanteiden 

saattelemana. Ihmisoikeuksien ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden periaatteet ovat 

sosiaalityölle perustavaa laatua olevia. Sen arvopohja on jo alun perin ollut 

tasavertaisuudessa, ihmisarvossa ja etiikassa. Eettisen näkökulman huomioon ottamista 

lisää sosiaalityön vaikutusmahdollisuus ihmisten elämään ja yhteiskuntaan laajemminkin 

lainsäädännön tuoman vallankäytön mahdollisuuden vuoksi. Sosiaalityön interventiot 

koskettavat aina ihmisten elämää, joten eettisen näkökulman tulee ohjata työn tekemistä. 

Paradoksaalista tosin on, että moniarvoisessa yhteiskunnassa sosiaalityön pyrkimys 

hyvään lopputulokseen ei aina riitä takaamaan kaikille osapuolille parasta mahdollista 
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ratkaisua. (Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet 2005; IFSW 2011.)  

 

Sosiaalityön ammattilaisen eettisten ohjeiden (2005, 25) mukaan sosiaalialan työstä 

raportoimiseen on kiinnitettävä huomiota. Oman työn kautta saatu tieto ja näkemys 

kertovat "tilanteesta juuri täällä, tässä ja nyt". Asiantuntijuus syntyy kokemuksen tuomasta 

tiedosta. Sosiaalityön suomalaisessa keskustelussa on nähty välittyneenä kuva, että 

sosiaalityön ammatilta puuttuu teoreettinen pohja ja metodisuus, jossa perustellaan 

näkemys työstä, teorioista ja menetelmistä. Ammatillisuuden ja sen perusteiden lähtökohta 

on kuitenkin sosiaalityön todellisuudessa, jonka pohjalta myös odotukset sosiaalityötä 

kohtaan nousevat. Sosiaalityön odotetaan niin asiakkaiden kuin 

toimintaorganisaatioidenkin näkökulmasta olevan tehokasta, tuloksellista, osaavaa sekä 

sen tulisi yltää kehittämiseen ja itsearviointiin. (emt.) 

 

Sosiaalityö törmää refleksiivisyyden vaatimukseen omassa toiminnassaan ja 

toimintaympäristössään. Tällainen edellyttää ammatilliselta toiminnalta arvostelukykyä yli- 

tai aliprofessionaalistumisen välttämiseksi. (Karvinen 1996a, 133–134.)  Oman toiminnan 

kriittinen arviointi on merkitsevää vastuullisuutta sosiaalityössä. Refleksiivisyyden vaatimus 

kohdistuu tekemänsä työn lisäksi myös työntekijään itseensä; onko työntekijällä valmiutta 

ymmärtää ja havaita miten oma elämänhistoria, omat arvot ja moraali voivat vaikuttaa 

ammatilliseen toimintaan? Sosiaalityön refleksiivinen asiantuntijuus edellyttääkin 

tietoisuutta oman toiminnan ja osaamisen erittelystä ja arvioinnista. Lisäksi se edellyttää 

ammatin ja työn kokonaisuuden suhteen tarkastelua sekä kriittistä oman toiminnan ja 

toimintamallien kyseenalaistamista suhteessa muihin toimijoihin. Kyse on ammatillisen 

identiteetin rakentamisesta. (Karvinen 1996b, 23, 31; Raunio 1999, 393–398.)  

 

Sosiaalityön kansainvälisen määritelmän mukaan (International Federation of Social 

Workers (IFSW9, 2011) sosiaalityön tehtävänä on edistää sosiaalista muutosta ja ihmisten 

hyvinvointia sekä ongelmanratkaisua ihmisten välisissä suhteissa valtaistavan 

(empowerment) ja vapauttavan työotteen kautta. Sosiaalityön teoriat on esitetty usein 

listana erilaisia menetelmiä, joita ovat mm. yksilökeskeinen sosiaalityö, perheterapia, 

tehtäväkeskeinen sosiaalityö, verkostotyö, psykoanalyyttinen lähestymistapa tai 

psykososiaalinen lähestyminen, syrjäytymistä ehkäisevä työ tai kriisityö. Lista vaihtelee, 
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mutta yleisesti kirjallisuudessa hyväksytyt lähestymistavat eivät ole alkujaan sosiaalityöstä 

peräisin tai sille erityisiä. (Payne 2005; Beresford 2000, 490–491.) Psykososiaalinen työ 

on määritelty moniammatilliseksi työksi, ”johon sisältyy selkeä näkemys sosiaalisten 

järjestelmien ja sosiaalisten suhteiden merkityksestä yksilön psyykkiselle kehitykselle ja 

hyvinvoinnille” (Granfelt 1996, 195). Psykososiaalisen työn kohteena on elämäntilanne 

(emt.200). Sosiaalityö hyödyntääkin käyttäytymistieteiden ja sosiaalisten järjestelmien 

teorioita interventioissaan, joita se tekee ihmisten ollessa vuorovaikutuksessa toistensa 

kanssa omissa ympäristöissään (IFSW, 2011).  

 

Sosiaalityöntekijä pyrkii terveydenhoito- tai mielenterveysaloilla työskentelemään ihmisten 

kanssa eri elämäntilanteissa tuoden niihin mukaan arvoja, jotka edistävät yksilöiden, 

perheiden, ryhmien ja yhteisöjen hyvinvointia, parantumista ja kasvua muutoksen kautta 

(Heinonen & Metteri 2005, 2). Sairaalasosiaalityön tavoitteena on, kuten 

terveydenhuollossa tehtävän sosiaalityön tavoitteena yleensä (ks. Talentia, 2011), 

edesauttaa kokonaisvaltaista lääketieteellistä tutkimus-, hoito- ja kuntoutussuunnitelmaa 

moniammatillisen työryhmän osana. Potilaita hoitavaan moniammatilliseen työryhmään 

psykiatrisessa sairaalassa kuuluu psykiatriaan erikoistunut lääkäri, psykiatriaan 

erikoistuneita sairaanhoitajia ja mielenterveyshoitajia, psykologi sekä sosiaalityöntekijä.  

Terveydenhuollon sosiaalityö toimii itselleen ”vieraalla maalla” erityisasiantuntijana, joka 

tullakseen näkyväksi tiedottaa, vaikuttaa ja tutkii lääke- ja hoitotyön kontekstissa (Juhila 

2008a, 31).  

 

Sosiaalityöntekijä vastaa ainoana oman alansa edustajana omassa työryhmässään 

sosiaalityön asiantuntijuudesta kyseessä olevaan sairauteen ja kuntoutukseen liittyvissä 

asioissa. Tämän tutkielman kohteena olevan Tampereen yliopistollisen sairaalan jokaiselle 

osastolle niin somatiikan kuin psykiatrian yksiköissä on nimetty oma sosiaalityöntekijänsä. 

Sosiaalityössä huomioidaan potilaan kokonaistilanne, sillä sosiaalisilla tekijöillä on yhteys 

sairauteen, sairastamiseen ja vammautumiseen; sairaus ja mahdollisesti alentunut 

toimintakyky vaikuttaa arkeen monella eri tapaa. (TAYS 2011.) Sosiaalityön kuntouttava 

työote tulee esille pyrkimyksessä asiakkaan elämäntilanteen parantamiseen (Juhila 2008a, 

23). Sosiaalityöntekijä sairaalassa antaa potilaille tietoa sosiaaliturvaan liittyvissä 

etuuksissa, ohjaa perhe- ja sosiaalipalveluissa, antaa tukea kriisitilanteissa, osallistuu 
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erilaisten tukipalvelujen järjestämiseen, neuvoo potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa ja 

tekee yhteistyötä potilaan läheisten, viranomaisten tai järjestöjen kanssa. 

Sosiaalityöntekijään voi ottaa yhteyttä potilas itse, hänen läheisensä tai potilasta hoitava 

henkilökunta. (TAYS 2011; Sosiaalikollega 2011; Linden 1999.) 

 

Moniammatillinen työskentelymalli on yleistynyt monissa sosiaali- ja terveydenhuollon 

toimipisteissä ja sillä tarkoitetaan eri ammattiryhmiin kuuluvien asiantuntijoiden yhteistyötä 

ja yhdessä työskentelyä. Laajan mielenterveystyön tekemiseen tarvitaan eri tahojen 

voimavarojen yhdistämistä, koska ihmisten elämäntilanteet ovat moninaisia ja niissä näkyy 

usein epäsuotuiset elämänolosuhteet (Sohlman & Kiikkala & Immonen & Ahonen & 

Saalasti-Koskinen 2003). Toisaalta tutkimusten mukaan on nähty, ettei 

moniammatillisuudessa riittävästi hyödynnetä moniammatillista tiedon prosessointia vaan 

tehdään päällekkäistä työtä (Forssén & Nyqvist & Raitanen 2009, 3). Sosiaalialan 

ammattilainen edistää yhteistyötä asiakkaalle tarpeellisten palveluiden aikaansaamiseksi 

ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi. Jotta asiakasta voidaan auttaa 

mahdollisimman hyvin, on työn oltava verkostoitunutta ja moniammatillista. (Sosiaalialan 

ammattilaisen eettiset ohjeet 2005, 26.)  

 

Sosiaalityön menetelmät (ks. esim. Payne 2005) sairaalasosiaalityössä limittyvät toisiinsa. 

Työtä olennaisesti määrittävät eettiset periaatteet asiakassuhteen luottamuksellisuudesta 

(Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet 2005, 19). Sosiaalityön tavoitteena on valtaistaa 

asiakasta vastuun ottamiseen ratkaisujensa suhteen ja turvata asiakkaan 

itsemääräämisoikeus. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on selvittää asiakkaan ratkaisujen 

taustaksi erilaisten vaihtoehtojen hyödyt ja haitat sekä seuraukset. (emt. 2005, 14.) 

Sosiaalityön professionaalisuus syntyy tieto-taito-osaamisen yhdistämisestä tieteelliseen 

tietoon. Tiedon antaminen asiakkaan oikeuksista ja etuuksista mahdollistaa asiakkaan 

osallisuuden.  

 

Sosiaalityön asiantuntijuudelle asiakkaiden entistä vaikeammat elämäntilanteet ja 

moniongelmaisuuden lisääntyminen tuovat kehittämisvaatimuksia (Forssén & Nyqvist & 

Raitanen 2009, 3). Lastensuojelulain 10§ (Suomen säädöskokoelma 417/2007; myös laki 

lastensuojelulain muuttamisesta 88/2010) velvoittaa, että aikuisille suunnatuissa 
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mielenterveys- ja päihdepalveluissa on huomioitava lapsen hoidon ja tuen tarve. 

Päihdehuoltolaissa (41/1986) on samoin 16.2 §:ssä määritelty, että "Kun asiakas on tässä 

luvussa tarkoitetussa hoidossa, on otettava huomioon myös hänen huollossaan olevan 

lapsen hoidon ja tuen tarve". Edellä mainitut lainkohdat määrittävät myös osaltaan lasten 

hyvinvoinnin huolehtimisvelvoitteen, mikä näkyykin työssä puheeksi ottamisena lasten 

vanhempien kanssa ja mahdollisen perhetyön tarpeen kartoittamisena ja järjestämisenä, 

tai erityisen huolen ilmetessä lastensuojeluilmoituksen tekemisenä. Sosiaalityöntekijän 

ammatillisuutta on potilaan sosiaalityöhön sisältyvien tarpeiden selvittäminen ja toiminta 

niiden mukaan oikea-aikaisesti osana hoitosuunnitelmaa.  

 

3.3 Hyvä asiakaspalvelu vai asiakkaan hyvä palvelukokemus? 

 

Tutkielman tavoitteena on selvittää sosiaalityön palvelukokemuksia. Tutkielman teon 

alkuvaiheessa ei ollut käytettävissä tietoa siitä, millaisia tarpeita ja odotuksia psykiatrisen 

sairaalan potilailla on sosiaalityötä kohtaan. Entisen Stakes:n, nykyisen Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen (THL), mukaan sosiaalityön laatu voidaan määritellä 

kokonaisuudeksi, joka perustuu kykyyn täyttää siihen kohdistuneet odotukset. Sosiaalityön 

laatu voidaan edelleen jakaa toiminnalliseen ja tekniseen laatuun. Toiminnallinen laatu 

sisältää sosiaalityön ammattihenkilön etiikan sekä sosiaalityön ammattihenkilön 

ihmiskuvan, vuorovaikutustaidot ja tavan kohdella asiakasta. Tekninen laatu puolestaan 

sisältää sosiaalityön ammattihenkilön ammattitaidon. Tällaisen laatumääritelmän on tässä 

nähty sopivan sinänsä alustaksi, jonka pohjalta on voitu lähteä selvittämään millaisia 

odotuksia sosiaalityötä kohtaan asiakkailla on palvelukokemustensa kautta. Myös työn 

vaikuttavuuden tutkiminen on rajattu tässä myös ulkopuolelle, koska vaikuttavuudella 

voidaan tarkoittaa kykyä saada aikaan haluttu muutos ja vastata siten tarpeisiin, ja tämä 

vaatisi seurantatutkimusta. (Stakes 2002.) Työn laatu ja vaikuttavuus on nähty tämän 

tutkimuksen yhteydessä liian laajoina ilmiöinä tutkittaviksi, ennen kuin odotukset ovat 

selvillä.  

 

Hyvän asiakaspalvelun ulottuvuuksia terveydenhuollon sosiaalityössä ovat tutkineet pro 

gradu – tutkielmassaan muun muassa Henna Parviainen ja Johanna Telilä (2005). He 
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tutkivat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa survey-tutkimuksena 

sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä tavoitteena kartoittaa sosiaalityöntekijöiden 

asiakaspalvelun laatua ja miten laadun ulottuvuudet toteutuivat käytännön asiakastyössä 

sosiaalityöntekijöiden itsensä arvioimina. He muodostivat aiempien tutkimusten perusteella 

viisi hyvän asiakaspalvelun ulottuvuutta, joita myös tämän tutkielman kyselylomakkeen 

laatimisessa on hyödynnetty. Nämä viisi hyvän asiakaspalvelun ulottuvuutta, joita kyselyllä 

arvioitiin, olivat 1) työntekijän tiedot ja taidot, 2) tiedotus ja viestintä, 3) tavoitettavuus, 4) 

luotettavuus ja 5) yhteistyön toimivuus. Parviaisen ja Telilän (emt. 102, 104) mukaan nämä 

viisi ulottuvuutta ovat yleisellä tasolla sopivia sairaalan sosiaalityön asiakaspalvelun 

tutkimiseen.  

 

Asiakkaan tarpeiden tunnistaminen ja asiakkaan asioihin paneutuminen nousevat 

tuloksissa luotettavuus -ulottuvuuden asiakastyön tärkeimmäksi piirteeksi. Tärkeiksi 

nousivat lisäksi toimiva yhteistyö sairaalan henkilökunnan kanssa ja sosiaalityöntekijän 

pätevyyden korostaminen (emt. 96). Tiedot ja taidot -ulottuvuuden tuloksissa mittaaminen 

onnistui Parviaisen ja Telilän mukaan vain osin, sillä objektiivisuuden vaatimuksesta 

johtuen käyttäytymistä tai motivaatiota ei voitu tutkimuksessa mitata luotettavasti. Tutkijat 

kertovat kuitenkin olettavansa, että koska sosiaalityön perusedellytyksiin kuuluu 

kunnioittava työote, niin ulottuvuus toteutuu (emt. 97). Ulottuvuudessa ”tiedotus ja 

viestintä” Parviainen ja Telilä näkivät tulosten mukaan puutteita, sillä tieto sosiaalityön 

palveluista ei tavoittanut potilaita, eikä henkilökuntaakaan, vaikka kuitenkin toisaalta 

sosiaalityöntekijät olettavat muun henkilökunnan tietävän sosiaalityön palveluista. 

Palautetta sosiaalityön palveluista ei kerätty. Tavoitettavuus -ulottuvuus (emt.) toteutui 

osittain, sillä palvelu oli saatavilla nopeasti, mutta henkilökunta ei osannut ohjata asiakkaita 

sosiaalityöntekijän vastaanotolle. Lisäksi resurssipulasta johtuva kiire näytti vaikuttavan 

myös siihen, etteivät kaikki asiakkaat halutessaan päässeet sosiaalityöntekijän 

vastaanotolle. (emt.) Erityistä on huomata myös, että Parviaisen ja Telilän tutkimuksen 

mukaan (emt. 98), psykiatrisilla osastoilla palvelun ulkopuolelle jäi vähemmän asiakkaita, 

kuin somaattisilla osastoilla. Tutkijat arvelevat tämän johtuvan psykiatristen osastojen 

tiiviimmästä tiimityöskentelytavasta, mistä johtuen myös henkilökunta tuntee sosiaalityön 

palvelut paremmin.  
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Edellä mainitun tutkielman tulosten mukaan luotettavuus -ulottuvuuden toteutumisessa oli 

vaihtelevuutta; aikaa asiakkaiden asioihin paneutumiseen koettiin olevan riittävästi, 

asiakkaille annettiin virheetöntä ja etujen mukaista palvelua eivätkä sosiaalityöntekijät 

kokeneet palvelua asiakkaita leimaavaksi. Lisäksi asiakkaiden vaikutusmahdollisuudet 

koettiin hyväksi yhteiskunnan mahdollisuuksien rajoissa. Somaattisten osastojen osalta 

yksityisyyden suojassa oli pulmia, koska asiakkaita tavattiin tutkimuksen mukaan paljon 

julkisissa tiloissa, joten tutkimuksessa arvioidaan, että asiakkaiden ehkä pitävän palvelua 

yksityisyyden osalta leimaavana. (emt. 98). Myös ulottuvuus ”yhteistyön toimivuus” toteutui 

tutkimuksen mukaan hyvin eri ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa, samoin kuin oman 

henkilökunnan kanssa. Puutteita nähtiin vain siinä, että jos henkilökunnalla ei ole tarpeeksi 

asianmukaista tietoa sosiaalityön palvelusta, jää asiakkaita palvelun ulkopuolelle. 

Psykiatrisilla osastoilla yhteistyötä tehtiin erityisesti paljon. (emt.)  

 

Parviaisen ja Telilän (emt., 99) mukaan erinomaisen palvelun toteutumiseksi kaikkien 

ulottuvuuksien tulee täyttyä, koska puute jossain ulottuvuudessa vaikuttaa myös muihin 

ulottuvuuksiin. Osa puutteista on Parviaisen ja Telilän mukaan sosiaalityöntekijöistä 

johtuvia, kuten työn ulkopuolisia rajoituksia. Osa ulottuvuuksista on sellaisia, etteivät ne 

näy asiakkaille, eivätkä siten ole asiakkaille ehkä niin merkityksellisiä. Em. tutkijoiden 

mukaan palvelun kokonaiskuva onkin asiakkaille merkityksellisempi, kun taas yhteistyön 

toimivuus on sosiaalityön toiminnalle perusedellytys. Henkilökunnan yhteistyön 

toiminnassa voidaan kuitenkin nähdä olevan suoria vaikutuksia asiakkaille silloin, kun 

asiakasohjaus sosiaalityön vastaanotolle on myös muusta henkilökunnasta riippuvaista. 

(emt. 99.) 

 

Niina Haake (2010) selvitti pro gradu – tutkielmassaan kahden aineiston avulla akuutin 

erikoissairaanhoidon alaan kuuluvaa sairaalasosiaalityön asiakasprosessia ja 

sosiaalityöntekijöiden kokemuksia työn asemasta ja siihen kohdistetuista odotuksista. 

Hänen tutkielmansa kohteena olivat sosiaalityöntekijöiden arvioimina somaattiset 

aikuispotilaat TAYS:ssa. Haake toteutti aineiston keruunsa sosiaalityöntekijöille osoitetulla 

kyselylomakkeella ja ryhmähaastattelulla. Tuloksena oli, että akuuttisosiaalityö sairaalassa 

vaatii toimivaa yhteistyötä muiden ammattiryhmien kanssa, koska sosiaalityön tarpeen 

havaitsee usein ensisijaisesti joku muu kuin sosiaalityöntekijä. Työn toteutumiseen 
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vaikuttavat myös ne odotukset, joita muulla henkilökunnalla on sosiaalityötä kohtaan. 

Erääksi suurimmista haasteista sosiaalityöntekijät näkivät, että akuuttisosiaalityön 

asiakkaan prosessin jatkuvuus voidaan varmistaa. (emt.) 

 

Hoitoon liittyviä odotuksia ja potilastyytyväisyyttä on tarkasteltu kuulluksi tulemisen 

kokemuksen, työntekijän ammattitaidon, neuvonnan ja ohjauksen merkityksen, 

vuorovaikutuksen ja osallistumisen sekä organisatoristen tekijöiden kautta (Saarinen 2007, 

18).  Saarisen tekemän kirjallisuuskatsauksen perusteella potilaan taustatekijät vaikuttavat 

tyytyväisyyden kokemiseen ja odotukset hoitoa kohtaan ovat yksilöistä riippuvaisia (emt. 

23).  

 

Näitä edellä mainittuja työhön liittyviä odotuksia on käytetty hyödyksi ja taustana 

laadittaessa tämän tutkielman kyselylomaketta (ks. liite) sosiaalityön palvelutarpeiden ja 

kokemusten selvittämiseksi. Sosiaalityön kohteen näkökulmasta tarkasteltuna sosiaalityön 

tuloksellisuudessa korostuvat sosiaalityön vaikuttavuus ja sosiaalityön laatu. Hallinnon 

näkökulmasta tarkasteltuna sosiaalityön tuloksellisuudessa korostuvat taloudellisuus ja 

tuottavuus, jotka yhdessä muodostavat tehokkuuden ulottuvuuden sosiaalityön 

tuloksellisuudessa. Sosiaalityön arvioinnissa verrataan sosiaalityön tuloksellisuuden 

ominaisuuksia valittuihin kriteereihin, jotka tarkoittavat ominaisuutta, joka on valittu 

sosiaalityön tuloksellisuuden määrittämisen perusteeksi. (Stakes 2002.) Näitä ilmiöitä 

kyetään tarkastelemaan vasta sitten, kun on selvitetty asiakkaiden odotukset palvelua 

kohtaan, joten nämä eivät kuulu tämän tutkielman kohteisiin vaan ovat jatkotutkimuksen 

aiheita.  

 

4 Tutkimusasetelma 

4.1 Tutkimustehtävä 

 

Tämän pro gradu tutkielman tutkimustehtävänä on selvittää sosiaalityön asiakkaiden 

palvelukokemuksia ja palvelutarpeita psykiatrisessa sairaalassa. Tarkentavina 

tutkimuskysymyksinä ovat ketkä palvelua ovat käyttäneet, miten sosiaalityön palvelua 



28 

 

käytetään sairaalahoitojaksolla ja miten tarpeelliseksi sosiaalityön palvelu sairaalassa 

koetaan. Tässä on oletettu, että asiakkaiden odotukset palvelua kohtaan voisivat selittyä 

palvelukokemusten kautta, koska odotuksia ei etukäteen ollut tiedossa. 

 

4.2 Aineisto 

 

Mahdollisimman hyvä luotettavuus ja tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukaisen 

empiirisen tiedon saaminen ovat hyvän aineiston kriteerejä (Alkula ym. 1994, 66). Tämän 

tutkielman aineisto kerättiin stuktruroidulla kyselylomakkeella. Tutkielman kohteena olivat 

Tampereen yliopistollisen sairaalan akuuttipsykiatrian osastot APS2, APS4, APS5, APS6 ja 

APS7 sekä yleissairaalapsykiatrian osasto YSP1. Osastot ovat kahta lukuun ottamatta 

pääasiallisesti ympärivuorokautista hoitoa antavia suljettuja vuodeosastoja, joissa 

hoidetaan äkillisiä ja ympärivuorokautista hoitoa vaativia mielenterveyden häiriöitä.  (TAYS 

2011.) Osastolla APS2 hoidetaan erityisesti skitsofreniaa ja muita akuutteja psykooseja 

sairastavia potilaita, vaikeita depressioita sekä pakolaisia ja maahanmuuttajia. Osastolla 

APS4 hoidetaan psykoottisia häiriötiloja, erityisesti vaikeahoitoisia, moniongelmaisia 

päihde- ja persoonallisuushäiriöpotilaita sekä ns. kaksoisdiagnoosipotilaita. Yleisimpiä 

hoitoon tulon syitä ovat psykoosit, päihdepsykoosit ja vaikeat persoonallisuushäiriöt. 

Osasto toimii myös vastuualueen turvaosastona. (emt.) 

 

Osasto APS5 toimii ympärivuorokautisesti päihdepsykiatrian suljettuna osastona, jonne 

hoitoontulon syyt liittyvät huumeiden, lääkkeiden ja/tai sekakäytön sairaalavieroitukseen. 

Osaston toimintaan kuuluvat myös kaksoisdiagnoosipotilaiden tutkimus- ja hoitojaksot, 

opioidiriippuvaisten korvaushoitojen aloitus- ja tehostusjaksot sekä yksilöllisesti 

suunnitellut integroidut hoidot, kuten esimerkiksi intervallijaksot. Osasto APS6 toimii 

kyselyajankohtana suljettuna viikko-osastona eli se on avoinna arkisin, mutta 

viikonloppuisin potilaat joko menevät kotiin tai muille osastoille. Osastolla hoidetaan 

potilaita, jotka tarvitsevat hoitoa psykoosista (erityisesti ensipsykoosista), vakavasta 

masennuksesta tai vaikeasta elämäntilannekriisistä selviytymiseen. Osasto APS7 toimii 

ympärivuorokautisesti suljettuna osastona, jossa hoidon tavoitteena on lyhytkestoisesti 

antaa psykiatrista ensi- ja kriisiapua. Potilaat kärsivät erilaisista mielenterveyden häiriöstä, 
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kuten mm. psykoosista, skitsofreniasta, depressiosta, ja päihdepsykiatrisista ongelmista. 

(emt.) 

 

YSP1 on ainoa osastoista, joka toimii TAYS:n kantasairaalan yhteydessä ja avo-osasto. 

Osasto on erikoistunut somatiikan ja psykiatrian yhteistyötä edellyttävien häiriöiden 

tutkimukseen ja hoitoon. Osaston tehtäväalueisiin kuuluvat syömishäiriön hoito (kiireellinen 

hoito sisätautiosastolla), kipupotilaan psykiatrinen tutkimus- ja hoitojakso, 

unihäiriötutkimus, äidin psykiatrinen hoito vauvan kanssa, neuropsykiatrinen 

tutkimusjakso, elimellisoireisen häiriön (somatisaatio, konversio) tutkimus ja hoito, 

erikoisalojen yhteistyöhön perustuva työkyvyn arviointi ja yleissairauksiin liittyvä 

psykiatrinen hoito. (TAYS 2011.) 

 

Tutkimusaineisto kerättiin huhti- toukokuussa 2011. Tutkielman kohderyhmään kuuluivat 

kaikki aineistonkeruuaikana näillä osastoilla olleet potilaat. Empiirisen otoksen 

alkuperäinen koko oli siten 120 potilasta. Jokaiselle osastolle jaettiin kaksikymmentä (20) 

kyselylomaketta eli yhteensä 120 kyselylomaketta. Lomakkeista kuitenkin palautui 

ainoastaan yhteensä 49 lomaketta. Muutama lomake oli täytetty vaillinaisesti tai niin 

moniselitteisesti, ettei vastausten katsottu antavan riittävän täsmällistä tietoa ja nämä 

lomakkeet jouduttiin siten hylkäämään. Vastausprosentiksi tuli siten 40.8 %. 

 

Tässä tutkielmassa tarkoituksenmukaisemmaksi tutkimusaineiston keruumenetelmäksi 

katsottiin kyselymenetelmän käyttäminen. Harkinnassa oli myös laadullisen 

haastattelumenetelmän sekä määrällisen strukturoidun haastattelukyselynkin tavat. 

Kyselytutkimuksen sopivuutta tämän tutkielman tarkoitukseen perustellaan siten, että 

kyselymenetelmän avulla tavoiteltiin laajaa vastaajakuntaa mahdollisimman monipuolisen 

psykiatrisen sairaalan sosiaalityön palvelukokemusten selvittämiseksi. Tämän ajateltiin 

lisäävän myös objektiivisuuden vaatimusta tutkijalle itselleen. Lisäksi tavoitteena oli antaa 

potilaille subjektiivinen mahdollisuus kertoa lomakekyselyn avulla mielipiteistään 

vapaammin. Tutkimusekonomiset syyt ovat myös eräs perusteltu, sillä tätä tutkielmaa 

tehtiin oman työn ohessa. Erilaisia vaihtoehtoja tutkimuksen käytännön toteuttamiselle 

voisi olla useita, mutta resurssien asettamat rajoitukset kevyempine ratkaisuineen 

asettuvat ehkä parhaimpien vaihtoehtojen sijaan. (Alkula ym. 1994, 18.)  
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Kyselylomakkeeseen päädyttiin laatimaan strukturoituja kysymyksiä, jotka ovat 

tarkoituksenmukaisia silloin, kun selvästi rajatut vastausvaihtoehdot tiedetään. Ne on 

tarkoituksenmukaisia myös silloin, kun halutaan yksinkertaistaa vastausten käsittely, ja kun 

halutaan torjua virheiden mahdollisuus. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2005, 187–191; 

Heikkilä 2008, 50–51.) Valmiiden vastausvaihtoehtojen avulla haluttiin tarjota 

mahdollisimman selkeä ja nopean vastaamisen mahdollisuus kohderyhmänä oleville 

psykiatrisista pulmista oirehtiville henkilöille, joiden keskittymiskyky ja jaksaminen 

avoimien, omaa pohdintaa vaativien kysymysten edessä voi olla liian haastavaa. Lisäksi 

tästä keskittymiskyvyttömyyden ja muiden psykiatristen oireiden mahdollisesti tuomasta 

kysymysten vastaamisen helpottamista perustelee se, että kaikki vastaajat eivät 

välttämättä psyykkisten häiriöiden vaikuttaessa kognitiivisesti kykenisi vastaamaan 

kirjallisesti avoimiin kysymyksiin. Moittivien ja kritiikkiä antavien vastausten antaminen voi 

olla helpompaa valmiiden vastausvaihtoehtojen myötä. (Heikkilä 2008, 51.) Toisaalta 

kuitenkin tällaisissa strukturoitujen, tai standardoitujen vastausvaihtoehtojen tarjoamisessa 

suljetaan aina pois käyttökelpoista aluetta ja epävarmaksi jää, ymmärtävätkö kaikki 

vastaajat kysymykset ja vastausvaihtoehdot samalla tavalla (Alkula ym. 1994, 12). 

 

Tässä tutkielmassa käytettiin kysymysten sisällön muotoilussa Eskolan (1975, 165–181, 

Heikkilän 2008, 55 mukaan) kysymysten luokittelua, jolloin laaditun kyselylomakkeen 

taustatiedot on luokiteltu täsmällisiin tosiasiakysymyksiin, joihin vastaaminen ei edellytä 

mielipiteiden antamista. Arvionvaraisiin kysymyksiin kuuluvat kysymykset liittyvät 

asiointikäynteihin, sairaalassaolokertoihin tai muihin vastaajan muistin varaisiin asioihin. 

Asenteita, arvoja ja mielipiteitä kyselyssä mitataan suljetuilla kysymyksillä 5-portaisella 

Likert-asteikolla, jossa vastaajaan pyydetään arvioimaan joko kokemuksen tai mielikuvan 

perusteella sosiaalityön palvelua. (emt., 56.)  

 

Hyvän ja huolellisen lomakkeen laatimisen tapoihin kuuluu testata lomake etukäteen 

(Heikkilä 2008, 61). Lomakkeen testaamisessa hyödynnettiin sairaalan 

sosiaalityöntekijöitä, joiden kanssa käytiin lomake muutamaan kertaan läpi kysymysten 

muotoilun, selkeyden, yksiselitteisyyden ja järjestyksen suhteen. Lisäksi tehtiin kolmen 

lomakkeen pilottikysely yhdellä osastolla, jonka myötä tehtiin vielä muutoksia 
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lomakkeeseen. Tutkimuksen mittarin luotettavuus on suoraan verrannollinen tutkimuksen 

luotettavuuteen (Metsämuuronen 2005, 109.) 

 

Erityistä huomiota kiinnitettiin lomakkeen selkeään, siistiin ja houkuttelevaan ulkonäköön 

ja kysymysten asetteluun. Taustakysymykset jätettiin vasta loppuun, koska tällä haluttiin 

suunnata vastaajan fokus sosiaalityön palveluun ensin. Saatelomakkeessa mainittiin 

erityisesti, että tämän kyselyn vastukset ovat anonyymejä, ne eivät vaikuta vastaajan 

sairaalahoitoon millään lailla, kysely on ehdottoman luottamuksellinen eikä vastauksia 

rekisteröidä tai käytetä muuhun, kuin tämän tutkielman aineiston analysointiin ilman 

yksittäisen vastaajan vastausten erottumista. Liitteessä olevan kyselylomakkeen 

yhteydessä on jokaisen kyselylomakenipun päällä ollut saate. Erikseen tehtiin myös 

tiedotteet (ks. liitteenä) potilaille ja osastojen henkilökunnalle meneillään olevasta 

tutkimuksesta.  

 

4.3 Tutkimusmenetelmät 

 

Tyypillistä tieteelliselle tiedolle on objektiivinen ja puolueeton tiedonhankintatapa, joka 

välttää tutkijan subjektiivisten mielipiteiden mahdollisuuden. Objektiivisuus liittyy aina 

tutkimuksen tekemiseen, vaikka tutkija tekisi subjektiivisia valintoja tavasta raportoida 

tutkimuksensa etenemisestä (Heikkilä 2008, 31.) Sosiaalitieteissä tutkimuksen 

puolueettomuus ja objektiivisuus on haasteellista, koska käsitteet ja teoreettiset valinnat 

sisältävät aina arvosidonnaisuuden tai jonkinlaisen normatiivisen valinnan (Alkula & 

Pöntinen & Ylöstalo 1994, 11).  

 

Tämä tutkielma on tapaustutkimus, jossa tutkittiin rajattua kokonaisuutta. 

Tutkimusmenetelminä käytettiin kuvailevia menetelmiä kuten frekvenssijakaumia ja 

ristiintaulukoita sekä pääkomponenttianalyysiä. Tapaustutkimuksessa kuvailevalla 

menetelmällä ei tavoitella ilmiöiden välisten yhteyksien selittämistä tai hypoteesien 

testaamista, vaan tavoitteena on tutkimuskohteen ominaispiirteiden systemaattinen, tarkka 

ja totuudenmukainen kuvailu. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä 

pyrkimättä kuitenkaan yleistettävään tietoon. Tulosten merkitystä ja oikeellisuutta voidaan 



32 

 

vahvistaa esittämällä perusteellinen kuvaus aineistosta ja sen analyysistä. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006.) Empiirisen tutkimuksen perusmuotoihin kuuluva kuvaileva 

tutkimus vastaakin mm. kysymyksiin kuka, missä ja milloin. (Heikkilä 2008, 13, 14.)  

 

Pääkomponenttianalyysi on puolestaan monimuuttujamenetelmä, joka muistuttaa pitkälti 

faktorianalyysiä. Sekä faktorianalyysillä että pääkomponenttianalyysillä voidaan tarkastella 

erilaisia mittausmallirakennelmia eli ulottuvuuksia. Ulottuvuus tarkoittaa tosiarvoa tai 

ulottuvuutta (Vehkalahti 2008, 93–106.) Faktorianalyysillä tai pääkomponenttianalyysillä 

tuotetut ulottuvuudet tiivistävät yksityiskohtaisten muuttujien tiedon abstrakteimmiksi 

kokonaisuuksiksi muuttujien välisten korrelaatioiden perusteella. Muodostuneet 

kokonaisuudet eli ulottuvuudet nimetään niin sanottujen kärkimuuttujien perusteella, eli 

niiden muuttujien perusteella, jotka saavat korkeimpia latauksia kyseisellä ulottuvuudella. 

(Metsämuuronen 2005, 598–614.) 

 

Tässä tutkielmassa käytetään pääkomponenttia faktorianalyysin sijaan, koska 

muodostuvista ulottuvuuksista ei ole etukäteiskäsitystä, vaan ote analyysiin on 

eksploratiivinen. Metodikirjallisuuden mukaan faktorianalyysissä tulisi olla teoriaan 

pohjautuvat etukäteisoletus muodostuvista ulottuvuuksista, kun taas 

pääkomponenttianalyysi sopii tilanteisiin, joissa etukäteisoletuksia ei ole. 

Pääkomponenttianalyysistä raportoidaan ulottuvuudet ja muuttujien saamat lataukset 

näille ulottuvuuksille. Sen lisäksi raportoidaan kommunaliteettiarvot, jotka kuvastavat miten 

hyvin kukin muuttuja istuu muodostuneisiin ulottuvuuksiin, sekä ulottuvuuksien 

selitysosuudet, jotka kuvaavat, miten hyvin muodostuneet ulottuvuudet kuvastavat 

analyysin muuttujia. Raportoinnissa käytetään niin sanottua rotatoitua analyysimallia. 

Rotatointia käytetään selkeyttämään mallin tulkintaa. Se ei muuta alkuperäisiä 

korrelaatioiden ja latausten välisiä suhteita. Tässä tutkimuksessa käytetään varimax-

rotatointia. (Metsämuuronen 2005, 615–631.) Aineisto analysoidaan IBM SPSS Statistics -

ohjelman versiolla 19.  

 

Tässä tutkielmassa selvitettiin kvantitatiivisin menetelmin lukumääriin ja prosenttiosuuksiin 

liittyviä kysymyksiä ja eri ilmiöiden välisiä yhteyksiä. (Heikkilä 2008, 16.) Tällaisen 

tutkimuksen onnistuminen edellyttäisi riittävän suurta ja edustavaa otosta. Kvantitatiivinen 
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tutkimus, kuten tieteellinen tutkimus yleensäkin, antaa aina vain osittaisen kuvan 

tutkittavasta ilmiöstä (Alkula ym. 1994, 20.) Määrällisellä tutkimuksella saadaan 

kartoitettua ilmiöiden ja prosessien nykytilanne. Sitä arvostellaan usein sen pinnallisuuden 

vuoksi, koska se ei yleensä pysty selvittämään ilmiöiden syitä. Määrälliset analyysit 

ovatkin laadullisia yksiselitteisempiä, vaikka luokittelu, päättely ja tulkinta ovatkin 

samanlaisia perustaltaan. (Alkula ym. 1994, 121, Heikkilä 2008, 16–18.) Survey-kyselyn 

on katsottu olevan tehokas aineiston keruutapa, kun tutkittavia on paljon (Alkula ym. 1994, 

119; Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2005, 125; Heikkilä 2008, 19). 

 

4.4 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Kyselytutkimuksen luotettavuutta arvioidaan usein validiteetin ja reliabiliteetin avulla. 

Tutkimuksen luotettavuuteen liittyvää ulkoista validiteettia arvioitaessa tärkeäksi nousee 

kysymys tutkimuksen yleistettävyydestä. Sisäisestä validiteettia arvioitaessa arvioidaan 

onko tutkimukseen valittujen käsitteiden, teorioiden ja mittareiden valinta osunut 

kohdalleen. (Alkula ym. 1994, 44–45; Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2005, 216–218; 

Metsämuuronen 2005, 57, 65.) Validiteetti eli pätevyys kertoo, että tutkimus mittaa sitä 

mitä pitikin. Korkea vastausprosentti ja kattava otos edesauttaisivat validiteettia. (Heikkilä 

2008, 29–30.) Sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa mittareiden käyttö on kuitenkin 

pulmallista, koska useimmiten tutkija luo omat muuttujansa eikä siten sosiaalitieteissä tieto 

ole saatavissa samanlaisena vähittäin kasautuvana tietona, jotta validiutta voitaisiin 

arvioida. (Alkula 1994, 93.)   

 

Otoskoko liittyy myös realibiliteettiin, joka arvioi tutkimuksen luotettavuutta ja myös 

kvantitatiivisen tutkimukselle ominaista toistettavuutta, jolloin arvioidaan onko tutkimuksen 

mittarilla saatu ilmiö toistettavissa eri mittauskerroilla ja saadaanko samanlainen tulos. 

(Metsämuuronen 2005, 65, Heikkilä 2008, 30). Realibiliteetilla tarkoitetaan myös tulosten 

tarkkuutta. Tarkkuus ja kriittisyys koko tutkimuksen teon ajan kuuluvat hyvä tutkijan 

ominaisuuksiin. (Heikkilä 2008, 30.) Satunnaisvirheet mittauksen eri vaiheissa alentavat 

myös reliaabeliutta, mikä konkreettisimmillaan tarkoittaa sitä, että mittauksen eri vaiheissa, 

kuten vastausten tallennuksen yhteydessä, tulee muuttujan asteikon näppäilyvirhe. 
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Satunnaisvirheen odotusarvo on nolla. (Alkula 1994, 94.)  

 

Tässä tutkielmassa käsiteltävän aineiston riittävyys yleistysten tekemiseksi jäi pieneksi ja 

aineisto kuvaakin tapaustutkimuksellisesti vain tämän tietyn vastaajajoukon mielipiteitä 

kyseisessä sairaalassa. Tässä tutkielmassa käytettiin poikkileikkaustutkimusta 

aikaperspektiivin ollessa määritelty etukäteen ja kyselyn ollessa kertaluonteinen. (Heikkilä 

2008, 15.) 

 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa satunnaisotanta lisää tutkimuksen luotettavuutta ja 

objektiivisuutta, koska jokainen havainto on saatu tutkimukseen ilman, että tutkija vaikuttaa 

asiaan (Metsämuuronen 2005, 53; Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2005, 168–169). Otos 

voidaan määritellä pienoiskuvaksi perusjoukosta, jotta tulokset olisivat luotettavia (Heikkilä 

2008, 33). Tässä tutkielmassa perusjoukkoon kuuluvat periaatteessa kaikki 

sairaanhoitopiirin potilaat, joiden määrä sinänsä on kuitenkin määrittämätön, koska 

sairaanhoitopiirin ”asiakkaisiin” kuuluvat monen sairaanhoitopiirin jäsenkunnan asukkaat, 

joista vain osa käyttää psykiatrisen sairaalan palveluita, ja heistäkin vain osa sairaalan 

sosiaalityön palveluita. Tutkielman otokseksi muodostui sattuman vaikutuksesta 

yksinkertaisella satunnaisotannalla tiettynä aikana sairaalassa ollut joukko potilaita, jotka 

vapaaehtoisesti halusivat ottaa tutkimukseen osaa. Sairaalassa olevia potilaita voidaan 

kutsua kohdeperusjoukoksi, johon kuuluvat tutkimuksen kiinnostuksen kohteena olevat 

kaikki yksikköjen potilaat ja joilla on kaikilla tiettynä tutkimuksen toteutettavana olevana 

ajanjaksona yhtäläinen todennäköisyys tulla valituksi otokseen. (Alkula ym. 1994, 110; 

Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2005, 168–169; Heikkilä 2008, 34–35.) Tässä tutkielmassa 

sattumanvaraisuutta lisää potilaiden vastaamisen vapaaehtoisuus. Jokaisella potilaalla on 

yhtäläinen mahdollisuus päästä otokseen ja jokainen sairaalassa oleva potilas kuuluu 

tutkittavaan perusjoukkoon. (Alkula ym. 1994, 106–107, Heikkilä 2008, 41.)  

 

Tutkijan velvollisuuksiin kuuluu tehdä myös analyysia kadosta. Olennaista on osoittaa 

kuinka hyvin tai huonosti otoksen rakenne vastaa perusjoukon rakennetta. (Alkula ym. 

1994, 113.) Jos otoskoko on pieni, on tutkimuksen tulokset sattumanvaraisia (emt.; 

Heikkilä 2008, 30). Kato tarkoittaa lomakkeen palauttamatta jättäneiden määrää. Kadon 

osuus on otettava huomioon tulosten analyysissä.  Vastausprosentti-ihanne on täysi sata, 
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mutta se lienee harvoin saavutettavissa. Lisäksi tässä tutkielmassa on huomioitava 

mahdollisuus vastaamattomuuteen, mikä aiheuttaa aina harhaa tuloksiin. Kyselyyn 

vastanneet voivat olla ominaisuuksiltaan erilaisia kuin vastaamattomat. (Heikkilä 2008, 43.) 

Jotkut eivät sairauden vuoksi kykene vastaamaan ja osa ei muusta syystä halua ottaa 

osaa tutkimukseen.  

 

Suurimmat syyt katoon voivat liittyä tutkimuksen aiheeseen ja sen kiinnostavuuteen; 

ihmiset antavat mielellään tärkeinä pitämiinsä asioihin tietoja. Katoon liittyvät asiat voidaan 

nähdä myös vuorovaikutukseen liittyviksi, sillä yleensä suorassa vuorovaikutuksessa esim. 

haastatteluin saadaan täydellisempää aineistoa kuin postikyselyin. Lisäksi lomakkeen 

pituus voi vaikuttaa vastaamiseen. Kadon analyysi on tärkeä osa aineiston analyysiä sen 

keräämisen jälkeen, koska vastaamatta jättäminen ei ole sattumanvaraista. (Alkula ym. 

1994, 67, 139–140.) Tässä tutkielmassa perusjoukon ollessa ”määrittämätön”, kadon 

analyysi tuottaa haasteita. Sairaalan kaikkien potilaiden tietoja, kuten sukupuoli tai ikä, ei 

ole käytettävissä tässä tutkielmassa. Lisäksi vastaamisen vapaaehtoisuus satunnaistaa ja 

valikoi vastaajiksi tietynlaisia potilaita. Syitä miksi kyselyyn ei vastattu voisi pohtia olevan 

useita. Osastoilla olevat potilaat ovat nykyisin lyhyemmän aikaa osastolla ja osastolla 

oloaikana potilaiden psyykkisen huonon voinnin vuoksi he eivät välttämättä ole kykeneviä 

ottamaan osaa tällaisiin kyselyihin. Eräs syy voi olla kyselystä tiedottamisen vähyys. 

Tutkielman tekemisen aikaresurssista johtuen toistuvien infojen pitämistä osastoilla, joissa 

olisi pyydetty potilaita täyttämään kyselylomaketta, ei katsottu mahdolliseksi. Toisaalta 

mahdollisimman vapaaehtoisella vastaamismahdollisuudella tavoiteltiin myös 

mahdollisimman objektiivisten vastausten antamisen. Lisäksi osastojen erilaisista 

organisaatiokulttuureista johtuen voidaan olettaa, että osasta osastoja (oma)hoitajat 

pyysivät aktiivisemmin potilaita ottamaan osaa kyselyyn kuin toisilla osastoja. Tähän 

tulkintaan voisi tulla muun muassa sen perusteella, että vain osastolta APS5 palautettiin 

takaisin kaikki 20 jaettua kyselylomaketta.  

 

Itse kerättyjen aineistojen haittapuolena voidaan nähdä ajan ja työn kulumisen lisäksi 

kustannukset, joita tässä tutkielman teossa ei kuitenkaan juurikaan syntynyt. Enemmänkin 

aineiston keruun haittapuolena voidaan nähdä useiden ihmisten vaivaaminen, mutta 

tutkimukseen osallistuneiden osastojen henkilökunta suhtautui suopeasti tutkielman 
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tekemiseen ja näkivät aineiston keruun osalta vaivaa potilaiden motivoimisessa 

vastaamaan tutkimukseen. Kuitenkin myös esille tuli, että osa tutkittavista ei syystä tai 

toisesta ottanut osaa kyselyyn ja tällöin luotettavuuden kysymys nousee esille. 

Tutkimuksen sisällölliseksi pulmaksi voi nousta luotettavuus, jos vain osa tutkittavista 

vastaa kyselyyn. (Alkula ym. 1994, 66–67.)  

 

4.5 Tutkielman eettisyys 

 

Tässä tutkielmassa on kiinnitetty erityistä huomiota eettisiin valintoihin, koska tutkielman 

kohteena oleva joukko koostuu erityisryhmästä henkilöitä, jotka ovat kohdanneet 

kriisitilanteen sairastumisensa myötä. Psykiatriset häiriöt ovat yleisyydestään huolimatta 

edelleen varsin vaiettu aihe, jota leimaa tietynlainen häpeä. Nämä ihmiset eivät huuda 

oikeuksiensa perään välittömässä palvelujen eturintamassa, vaan ovat enemmänkin 

yhteiskunnan marginaalissa olevia. Tämä ei päde kaikkiin ja yleistysten tekemisessä 

täytyy sen suhteen olla varovainen. Tutkimusaiheen valinta on kuitenkin eettinen valinta jo 

itsessään. Tampereen yliopistollisessa sairaalassa tehtävä tutkimus edellyttää 

tutkimuslupaa, jonka tälle tutkielmalle myönsi psykiatrian toimialueen vastuualuejohtaja 

tutkimuslupahakemuksesta. 

 

Tutkielman tekemisestä informoitiin tutkimuksen kohteena olevia sekä lomakkeen 

yhteydessä olevalla saatekirjeellä että erillisellä tiedotteella (ks. liitteenä) tutkimukseen 

liittyvistä eettisistä asioista. Vastaamisen vapaaehtoisuus liittyy myös tähän. (Hirsjärvi & 

Remes & Sajavaara 2005, 26–28.) Lomake palautettiin nimettömänä suljetussa 

kirjekuoressa vastaajan tietosuojan säilyttämiseksi. Taustatietojen analysoinnissa on 

noudatettu tilastollisen tutkimuksen logiikkaa käsittelemällä aineiston niin, ettei yksittäisen 

henkilön vastauksia sieltä voida erottaa. Vastauksia ei myöskään käytetä muuhun kuin 

tämän tutkielman tekemiseen. Saatteessa oli myös tutkielman tekijän yhteystiedot 

mahdollisten lisäkysymysten esittämiseksi ja tieto, että tutkielmalle oli vastuualuejohtajan 

tutkimuslupa.  

 

Kvantitatiivisessa sosiaalitieteellisessä tutkimuskäytännössä on korostettu arvorelevanssia 
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arvovapauden sijasta. Aihepiirin määrittely, tutkimusprosessiin liittyvät valinnat, analyysi ja 

johtopäätösten tekeminen eivät tähtää arvoneutraalin lopputulokseen. (Raunio 1999, 204.)  

 

5 Tulokset 

 

Tulokset on jaoteltu neljään alalukuun. Ensimmäisessä alaluvussa 5.1 käsitellään kyselyyn 

vastanneiden taustatiedot ja selvitetään, ketkä sosiaalityön palvelua ovat käyttäneet.  

Toisessa alaluvussa 5.2 tarkastellaan, miten palvelua käytetään ja millaisia sosiaalityön 

palvelun käyttökokemuksia sairaalahoitojaksolla on ollut. Kolmannessa alaluvussa 5.2 

selvitetään, miten tarpeelliseksi sosiaalityön palvelu sairaalassa koetaan. Lopussa on 

yhteenvetoa tuloksista. 

 

5.1 Kyselyyn vastanneiden taustatiedot 

 

Tässä luvussa tarkastellaan kyselyyn vastanneiden taustatietoja. Tämä auttaa myös 

selvittämään, ketkä palvelua ovat käyttäneet. Kyselyyn vastanneista 49 potilaasta naisia oli 

yli puolet (53 %, n= 26) (taulukko 1.). Tamperelaisia vastaajista oli reilusti yli puolet 67 % 

(n=33) ja muita sairaanhoitopiirin jäsenkuntalaisia 33 % (n=16) (taulukko 2.). Vastaajien 

syntymäaika vaihteli vuodesta 1949 vuoteen 1990 vastaajien keski-iän ollessa 37 vuotta. 

Vastaajat on luokiteltu kolmeen ikäluokkaan (taulukko 3.). Jatkossa tulosten 

ikäluokittaisessa tarkastelussa puhutaan nuoremmasta ikäluokasta tarkoittaen vuosina 

1980–1990 syntyneitä, keskimmäisestä ikäluokasta, tarkoitettaessa vuosina 1960–1979 

syntyneitä ja vanhimmasta ikäluokasta tarkoittaen vuosina 1949–1959 syntyneitä.  

 

Taulukko 1. Vastaajien sukupuoli 

Sukupuoli n % 

Mies 23 47 

Nainen 26 53 

Yhteensä 49 100 
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Taulukko 2. Vastaajien kotikunta 

Kotikunta n % 

Tampere 33 67 

Joku muu 16 33 

Yhteensä 49 100 

 

Taulukko 3. Vastaajien ikäjakauma 

Ikäluokka n % 

1949-1959 7 15 

1960-1979 24 50 

1980-1990 17 35 

Yhteensä 48 100 

Tietoa ei saatu 1  

Yhteensä 49  

 

Kotikuntaa, sukupuolta ja ikäluokkaa tarkasteltaessa Tampereen kotikunnaksi 

ilmoittaneista nuoremmasta ja keskimmäisestä ikäluokasta sukupuoli jakautui lähes tasan. 

Vanhimmasta ikäluokasta tamperelaisia naisia oli kolmannes enemmän kuin miehiä. 

Muualta kuin Tampereelta kotoisin olevista nuorista kaikki vastanneet olivat miehiä. 

Keskimmäisestä ikäluokasta sukupuolet jakautuivat lähes tasan ja iäkkäimmistä 75 % oli 

naisia.  

 

5.1.1 Vastaajien sosioekonominen asema 

5.1.1.1 Koulutus  

 

Vastaajista yli puolet oli käynyt keski- tai peruskoulun (taulukko 4). Neljäsosalla oli 

ylioppilastutkinto ja kahdella vastaajista ei ollut peruskoulutusta lainkaan. 

Ammattikoulutustaustaltaan (taulukko 5) vastaajista oli lähes yhtä paljon niitä, jotka olivat 

suorittaneet opistotasoisen tutkinnon (35 %, n=17) kuin niitä, joilla ei ollut ammatillista 

koulutusta lainkaan (33 %, n=16). Kaikki lomakkeen palauttaneet vastasivat 

ammattikoulutusta koskevaan kysymykseen, mutta yksi vastaaja ei ilmoittanut 

peruskoulutustaan.    

 

Ammatillisen koulutuksen suorittaminen ei juuri vaihdellut sukupuolen mukaan. 

Ammatillisen tutkinnon suorittaneista miehistä enemmistö (35 %) oli käynyt opistotasoisen 
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ammattikoulutuksen, mutta ilman ammattikoulutusta oli yhtä lähes moni (30 %). Yliopisto- 

tai korkeakoulututkinto oli 13 %:lla vastanneista miehistä ja lyhyemmän ammattikurssin oli 

käynyt 22 %. (35 %) Naisista oli yhtä paljon (35 %) opistotasoisen tutkinnon suorittaneita 

kuin niitä, jotka olivat ilman ammatillista tutkintoa. Yliopisto- tai korkeakoulututkinto oli 

12 %:lla naisista ja ammattikurssin oli suorittanut 19 % naispuoleisista vastaajista.  

 

Ikäluokittain tarkasteltuna selvisi, että ilman peruskoulutusta oli vain muutama (9 %) keski-

ikäisistä vastaajista. Nuoremmista tai vanhemmista ikäluokista yksikään ei vastannut 

olevansa ilman peruskoulutusta. Eroja sen sijaan tuli ammatillisessa koulutuksessa. 

Iäkkäimpien vastaajien ammattikoulutus oli enemmistöllä (57 %) opistotasoinen. Keski-

ikäisillä oli ammattikoulutustasossa hajontaa. Vastanneista suurimmalla osalla oli 

jonkinasteinen ammattikoulutus, mutta viidennes oli sitä ilman. Hieman yli puolet 

nuorimmista vastaajista (53 %) oli ilman ammatillista koulutusta eikä korkeakoulutusta ollut 

vastaajista kellään. 

 

Taulukko 4. Vastaajien peruskoulutus. 

Peruskoulutus n % 

Kansakoulu 5 10 

Keski- tai peruskoulu 29 60 

Yo-tutkinto 12 25 

Ei peruskoulutusta 2 5 

Yhteensä 48 100 

Tieto puuttuu 1  

Yhteensä 49  

 

Taulukko 5. Vastaajien ammatillinen koulutus. 

Ammatillinen koulutus n % 

Ammattikurssi, muu lyhyt 10 20 

Opistotaso 17 35 

Yliopisto-/korkeakoulu 6 12 

Ei ammatillista koulutusta 16 33 

Yhteensä 49 100 

 

5.1.1.2 Asuminen 

 

Vastaajista enemmistö asui itsenäisesti yksin (39 %). Perheensä kanssa tai vanhempiensa 
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luona asui 32 % vastaajista. Kolme vastaajaa vastasi olevansa asunnottomia.  

 

Ikäluokittain tarkasteltuna (taulukko 6.) havaitaan, että iäkkäimmistä vastaajista puolet 

(50 %) asui yksin. Myös muut asumismuodot olivat edustettuna iäkkäiden vastaajien 

keskuudessa. Keskimmäisestä ikäluokasta lähes yhtä paljon asui perheensä kanssa 

(39 %) kuin yksinkin (35 %). Muutaman keskimmäisen ikäluokan vastaajasta oli 

asunnottomana (9 %). Muutamia yksittäisiä vastaajia asui tuetussa asunnossa tai 

kuntoutuskodissa. Nuorimmista vastaajista enemmistö (40 %) asui yksin. Nuorten 

vastaajien joukossa hajontaa oli myös eniten osan asuessa perheensä tai vanhempiensa 

luona (27 %) ja jonkinasteisessa asumispalvelun asunnoissa.  

 

Taulukko 6. Vastaajien asumismuoto ikäluokittain.  

Asumismuoto Ikäluokka % (n) 

 1949-1959 1960-1979 1980-1990 Yhteensä 

Itsenäisesti yksin 50 (3) 35 (8) 40 (6) 39 (17) 

Itsenäisesti, saa tukea 16,7 (1) 4 (1) 7 (1) 7 (3) 

Perheen/vanhempien luona 16,7 (1) 39 (9) 27 (4) 32 (14) 

Perheen/vanh.luona, saa tukea 16,7 (1) 0 6,5 (1) 4 (2) 

Tuettu asunto 0 9 (2) 6,5 (1) 7 (3) 

(Tetu) kuntoutuskoti 0 4 (1) 6,5 (1) 4 (2) 

Asunnoton 0 9 (2) 6,5 (1) 7 (3) 

Yhteensä 100 (6) 100 (23) 100 (15) 100 (44) 

 

Kotikunnittain tarkasteltuna havaitaan, että tamperelaista vastaajista enemmistö (42 %) 

asui yksin, kun muista kuntalaisista enemmistö (36 %) asui perheensä kanssa ilman tukea. 

Tamperelaisista vastaajista perheensä kanssa asui toiseksi eniten (29 %). Lisäksi 

tamperelaiset vastaajat (13 %) asuivat muita kuntalaisia (7 %) useammin tuetuissa 

asumispalveluissa (tuetussa asunnossa tai kuntoutuskodissa). Kaikki asunnottommat 

olivat tamperelaisia.  

 

Sukupuolella oli myös yhteyttä asumiseen. Miehistä enemmistö (45 %) asui yksin, kun 

naisista noin kolmannes asui yksin. Naisten enemmistö (36 %) asui perheensä kanssa, 

kun miespuolisista vastaajista näin asui vain neljännes. Hivenen useammin naiset (12 %) 

asuivat tuetuissa asumismuodoissa, kun vastaavaa tukea tarvitsi tämän kyselyn tulosten 

mukaan 10% miehistä.  
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5.1.1.3 Toimeentulo 

 

Kyselyä edeltäneen viimeisen kolmen kuukauden aikana pääasiallisena toimeentulona 

vastaajista sai yhtä paljon (23 %) työttömyysetuutta ja sairauspäivärahaa (taulukko 7.). 

Täysin tulottomia ei vastanneissa ollut yhtään ja toimeentulotuella eläviä oli vastaajissa 

19 %. Vastanneista vain yksi ilmoitti saaneensa palkkatuloa. Pysyvällä eläkkeellä oli 15 % 

ja määräaikaisella kuntoutustuella oli 13 % vastaajista. 

 

Taulukko 7. Vastaajien toimeentulo.   

Toimeentulo n % 

Palkkatulo 1 2 

Työttömyysetuus 11 23 

Sairauspäiväraha 11 23 

Kuntoutusraha 2 5 

Kuntoutustuki 6 13 

Pysyvä eläke 7 15 

Toimeentulotuki 9 19 

Tuloton 0 0 

Yhteensä 47 100 

Tieto puuttuu 2  

Yhteensä 49  

 

5.1.2 Sairaalahoitojaksoon liittyvät taustatiedot 

 

Kaikista vastaajista enemmistö (35 %, taulukko 8.) oli osastolta APS5, joka toimii 

ympärivuorokautisesti päihdepsykiatrian suljettuna osastona, jonne hoitoontulon syyt 

liittyvät huumeiden, lääkkeiden ja/tai sekakäytön sairaalavieroitukseen. Osaston 

toimintaan kuuluvat myös kaksoisdiagnoosipotilaiden ja opioidiriippuvaisten hoitojaksot. 

Tältä osastolta palautuivat kaikki lomakkeet, mutta vaillinaisten vastausten vuoksi kolme 

lomaketta jouduttiin jättämään pois. Kaikista vastaajista yksi vastaaja oli jättänyt 

ilmoittamatta osaston, jolla oli hoidossa ja muut vastaajat jakautuivat suhteellisen 

tasaisesti muille osastoille. Jatkossa tulosten analysoinnissa ei tarkastella tuloksia 

osastokohtaisesti vastausten vähyyden vuoksi. Tulosten merkittävyyden kannalta aineiston 

koolla ei ole vaikutusta.   
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Taulukko 8. Vastaajat osastoittain.  

Osasto n % 

APS2 7 15 

APS4 6 13 

APS5 17 35 

APS6 4 8 

APS7 5 10 

YSP1 9 19 

Yhteensä 48 100 

Tieto puuttuu 1  

Yhteensä 48  

 

Suurin osa (76 %) kaikista vastaajista oli sairaalahoidossa toistamiseen, ja vapaaehtoisesti 

(90 %) (taulukko 9.). Kotikunnittain tarkasteltuna toistuvasti sairaalahoidossa vastaajista oli 

tamperelaisia 82 %. Muista kunnista, kuin Tampereelta, oli toistuvasti hoidossa 

suhteellisesti vähemmän, sillä peräti 38 % heistä ensimmäistä kertaa sairaalahoidossa. 

Ikäluokittain tarkasteltuna enemmistö kaikista ikäluokista oli toistamiseen 

sairaalahoidossa. Pääosa kaikista ikäluokkien vastaajista oli hoidossa vapaaehtoisesti. 

Kukaan iäkkäimmistä ei ollut tahdonvastaisesti hoidossa, mutta nuoremmista 

tahdonvastaisesti vastasi olevansa 18 %.  

 

Taulukko 9. Vastaajien sairaalahoidon toistuvuus ja vapaaehtoisuus. 

Sairaalahoidon toistuvuus ja vapaaehtoisuus n % 

Hoidossa ensimmäistä kertaa  12 25 

Hoidossa toistamiseen 37 75 

Yhteensä 49 100 

      

Hoidossa vapaaehtoisesti 44 90 

Hoidossa tahdonvastaisesti 5 10 

Yhteensä 49 100 

 

Vastaajista 21 % ilmoitti hoidon keston olevan 1-3 vuorokautta, johon sisältyvät myös 

tarkkailulähetteellä olevat potilaat eli tahdon vastaisesti sairaalaan joutuneet potilaat (ks. 

tarkemmin Valvira 2011, Hoitoon määräämisen vaiheet). Kyselyajankohtana hiukan 

suurempi enemmistö vastaajista (25 %) ilmoitti hoidon kestävän yli viikon.  

 

Kotikunnalla oli hieman yhteyttä hoidon kestoon (taulukko 10.). Tamperelaisista lähes 
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kolmasosa oli ollut yli viikon. Muista kunnista kotoisin olevista vastaajista neljännes oli ollut 

sairaalahoidossa 1-3 vuorokautta ja neljännes yli kaksi viikkoa.  

 

Ikäluokittain tarkasteltuna iäkkäimmät vastaajat olivat olleet hoidossa pisimpään. Hieman 

alle puolet (43 %) iäkkäimmistä oli ollut hoidossa nykyisellä sairaalahoitojaksollaan yli 

kuukauden. Keski-ikäisistä vastaajista lähes yhtä paljon (25 %) oli niitä, jotka olivat olleet 

hoidossa yli viikon kuin niitä, jotka olivat olleet 1-3 vuorokautta tai yli kaksi viikkoa 

vastaushetkellä. Nuorimmista vastaajista noin kolmannes (31 %) oli ollut vastaushetkellä 

hoidossa vajaan viikon. Muutamia nuoremmista vastaajista oli ollut yli kuukauden 

hoidossa.  

 

Taulukko 10. Vastaajien kertoma hoidon kesto kotikunnan mukaan vastaushetkellä.  

Hoidon kesto Kotikunta % (n) 

 Tampere Muu Yhteensä 

1-3 vrk 19 (6) 25 (4) 21 (10) 

4-7 vrk 25 (8) 19 (3) 23 (11) 

Yli vko 31 (10) 12 (2) 25 (12) 

Yli 2 vkoa 9 (3) 25 (4) 14 (7) 

Yli kk 16 (5) 19 (3) 17 (8) 

Yhteensä 100 (32) 100 (16) 100 (48) 

 

5.2 Sosiaalityön palvelun käyttökokemukset psykiatrisessa sairaalassa 

 

Tässä luvussa tarkastellaan miten sosiaalityön palvelua käytetään sairaalahoitojaksolla. 

Hyvän asiakaspalvelun ulottuvuuksista tämän tutkielman tulosten mukaan esille nousivat 

ulottuvuudet ”tiedotus ja yhteistyö” ja ”tavoitettavuus”. Näitä tarkastellaan lähemmin 

omissa alaluvuissaan jäljempänä.  

 

Viimeisen puolen vuoden aikana vastaajista suurin osa (83 %, n=39) oli tavannut 

sosiaalityöntekijää sairaalassa tai sairaalan ulkopuolella. Sosiaalityöntekijän tapaamiseen 

ei mainittuna ajanjaksona ollut sukupuolella eroa, sillä reilu enemmistö sekä miehistä 82 % 

että naisista 84 % oli tavannut sosiaalityöntekijän kuluneina kuutena kuukautena. 

Vastaajan kotikunnalla ei yleisesti ottaen ollut yhteyttä sosiaalityöntekijän tapaamiseen. 

Ikäluokittain tarkasteltuna selviää, että kaikki vanhimmasta ikäluokasta (1949-1959 
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syntyneet) oli tavannut sosiaalityöntekijän viimeisen puolen vuoden aikana. 

Keskimmäisestä (1960-1979 syntyneiden) luokasta 71 % ja nuorimmista (1980-1990 

syntyneistä) 94 % oli tavannut sosiaalityöntekijän tuona aikana.   

 

Lähes puolet vastanneista (47 %) oli tavannut sosiaalityöntekijää sairaalassa (taulukko 

11.). Toiseksi eniten vastaajat olivat tavanneet sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijää (34 %). 

Kukaan vastaajista ei vastannut tavanneensa kotityöryhmän sosiaalityöntekijää, vaikka 

tuen piirissä oli osa vastaajista ollutkin. Huomattava osa vastaajista (n=17) oli jättänyt 

vastaamatta tähän kysymykseen. 

 

Taulukko 11. Vastaajien kertomat tahot, joissa tavannut sosiaalityöntekijää.   

Missä paikoissa tavannut sosiaalityöntekijää n % 

Sosiaalitoimistossa 11 34 

Psyk.pkl:lla/mtt:ssa 4 13 

kotityöryhmässä 0 0 

Päihdehoitopaikassa 2 6 

Sairaalassa 15 47 

Yhteensä 32 100 

Tieto puuttuu 17  

Yhteensä 49  

 

Suurin osa vastanneista, 77 %, oli tavannut sosiaalityöntekijää nykyisellä hoitojaksollaan 

(n=36).  Sukupuolella ei ollut erityistä yhteyttä sairaalan sosiaalityöntekijän tapaamiseen, 

sillä suurin osa sekä miehistä (73 %) että naisista (80 %) oli tätä tavannut. Tamperelaisista 

vastaajista 75 % oli tavannut sairaalan sosiaalityöntekijää ja muista Pirkanmaan 

kuntalaisista 80 %.  

 

Ikäluokittain tarkasteluna vanhin ikäluokka oli tavannut eniten psykiatrian poliklinikan 

sosiaalityöntekijää (67 %) ja yksittäinen vastaaja sairaalan sosiaalityöntekijää. 

Keskimmäisestä ikäluokasta yli puolet (56 %) oli tavannut sairaalan sosiaalityöntekijää ja 

38 % sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijää. Nuorimmasta ikäluokasta yhtä paljon (42 %) oli 

sairaalan sosiaalityöntekijää kuin sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijää tavanneita. Muutama 

nuoremmista vastaajista mainitsi tavanneensa päihdehoitopaikan sosiaalityöntekijän 

(17 %).  
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Jos selittäväksi muuttujaksi otetaan sairaalahoidon toistuvuus, aineistosta nousee esille, 

että kyselyyn vastanneista aikaisemmin sairaalahoidossa olleista (n=35) suurin osa (80 %, 

n=28) oli tavannut sairaalan sosiaalityöntekijää.  

 

5.2.1 Tiedotus ja yhteistyö  

 

Vastanneista hieman yli puolet (52 %) koki saaneensa riittävästi tietoa sairaalan 

sosiaalityön palveluista (taulukko 12). Viidennes (20 %) koki, ettei ollut saanut lainkaan 

tietoa ja enemmän tietoa olisi kaivannut reilu neljännes vastaajista. Sukupuolittain 

tarkasteltuna jakauma noudatteli yleistä vastausten tasoa eikä kotikunnallakaan ollut 

yhteyttä kokemukseen tiedon saamisesta.  

 

Taulukko 12. Vastaajien kokemus tiedon saannin määrästä.  

Tiedon saannin määrä n % 

Riittävästi 24 52 

Olisin tarvinnut enemmän 13 28 

Ei lainkaan tietoa 9 20 

Yhteensä 46 100 

Tieto puuttuu 3  

Yhteensä 49  

 

Kysyttäessä mistä vastaajat olivat saaneet tietoa mahdollisuudesta tavata 

sosiaalityöntekijää sairaalassa ollessaan, vastasi reilusti yli puolet (62 %) saaneensa tietoa 

hoitohenkilökunnalta. Toiseksi eniten tietoa oli saatu suoraan sosiaalityöntekijältä (24 %). 

Vähiten tietoa saatiin lääkäriltä. Omaiselta tai sairaalan esitteistä ei kukaan maininnut 

saaneensa tietoa. Muutama yksittäinen maininta oli myös siitä, että tietoa ei ollut saatu 

lainkaan tai sitä oli saatu potilastoverilta.  

 

Sukupuolittain tarkasteltuna oli vaihtelevuutta siinä, keneltä potilaat olivat saaneet tietoa 

sosiaalityön palveluista. Naisista suurin osa (75 %) oli saanut tietoa palveluista 

hoitohenkilökunnalta, kun miehistä vain vajaa puolet (47 %) vastasi saaneensa em. 

lähteestä. Miehistä vajaa kolmannes oli saanut suoraan sosiaalityöntekijältä tietoa, kun 
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taas naisista vajaa viidennes. Kaksi miehistä vastasi, ettei ole saanut lainkaan tietoa.  

 

Tiedon saanti käytännössä poikkesi siitä, mistä potilaat ensisijaisesti toivoivat saavansa 

tietoa (taulukko 13.). Potilaista 36 % toivoi saavansa ensisijaisesti tietoa sosiaalityön 

palveluista sairaalassa sosiaalityöntekijöiltä itseltään. Toiseksi eniten (28 %) tietoa toivottiin 

muulta hoitohenkilökunnalta. Myös osaston oleskelutilassa olevista esitteistä ja 

potilashuoneessa olevista tiedotteista toivottiin löytyvän tietoa lähes yhtä paljon kuin 

lääkäriltä, tai joltain muulta taholta.   

 

Taulukko 13. Vastaajien toivoma ensisijainen tiedonlähde sosiaalityön palveluista 
sairaalassa.  

Keneltä toivoisi ensisijaisesti tietoa n % 

Sosiaalityöntekijältä 14 36 

Infokansiosta/esitteestä 4 10 

Tiedote huoneessa 3 8 

Lääkäriltä 4 10 

Hoitajilta 11 28 

Jotenkin muuten 3 8 

Yhteensä 39 100 

Tieto puuttuvat 10  

Yhteensä 49  

 

Enemmistö (42 %) miespuolisista vastaajista toivoo tietoa sosiaalityön palveluista suoraan 

sosiaalityöntekijältä itseltään, kun taas naisista 40 % toivoo ensisijaisesti tietoa edelleen 

muulta hoitohenkilökunnalta. Naiset toivoivat tietoa vasta toiseksi sosiaalityöntekijältä 

itseltään (30 %).  

 

Ikäluokittain tarkasteltuna eroa on hieman, sillä yli puolet (53 %) nuorimmasta ikäluokasta 

toivoo ensisijaisesti tietoa suoraan sosiaalityöntekijältä, kun taas vanhimmasta ikäluokasta 

yli puolet (60 %) toivoo muun hoitohenkilökunnan kautta. Keskimmäisestä ikäluokasta 

39 % toivoo ensisijaisesti hoitohenkilökunnalta ja toiseksi sosiaalityöntekijältä itseltään 

(28 %).  
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5.2.2 Tavoitettavuus 

 

Sosiaalityöntekijän tavoitettavuutta arvioi 69 % (n=34) kaikista vastaajista. Kuten 

taulukosta 14. selviää, niin suurin osa vastaajista koki sosiaalityöntekijän tavoitettavuuden 

hyväksi (50 %) tai kohtalaiseksi (32 %). Yksi vastaajista ei kokenut tavoittavansa 

sosiaalityöntekijää lainkaan ja huonoksi tavoitettavuuden arvioi 15 % vastaajaa.  

 

Taulukko 14. Vastaajien arvioima sairaalan sosiaalityöntekijän tavoitettavuus osastolla.  

Osaston sosiaalityöntekijän tavoitettavuus n % 

Hyvä 17 50 

Kohtalainen 11 32 

Huono 5 15 

En tavoita lainkaan 1 3 

Yhteensä 34 100 

Tieto puuttuu 15  

Yhteensä 49  

 

Sukupuolittain tarkasteltuna sosiaalityöntekijän tavoitettavuutta kysyttäessä yli puolet 

(60 %) miehistä koki tavoitettavuuden kohtalaiseksi ja naisista suuri enemmistö (74 %) 

hyväksi. Miehet olivat kriittisempiä tavoitettavuuden osalta. Tamperelaisista 46 % koki 

tavoitettavuuden hyväksi ja 36 % kohtalaiseksi. Huonoksi tavoitettavuuden arvioi 17 % 

tamperelaisista vastaajista. Muista kunnista kotoisin olevista vastaajista 60 % arvioi 

tavoitettavuuden erittäin hyväksi ja 20 % kohtalaiseksi.  Yhtä paljon (10 %) oli niitä, jotka 

arvioivat tavoitettavuuden huonoksi ja niitä, jotka eivät kokeneet tavoittavansa 

sosiaalityöntekijää lainkaan. Vanhimmasta ikäluokasta kaikki arvioivat tavoitettavuuden 

hyväksi.  Keskimmäisessä ikäluokassa oli yhtä paljon (38 %) niitä, jotka arvioivat 

tavoitettavuuden hyväksi kuin niitä, jotka arvioivat sen kohtalaiseksi. Nuoremmassa 

ikäluokassa vastaajista 42 % koki tavoitettavuuden hyväksi tai kohtalaiseksi.  Molemmista 

em. ikäluokista vajaa viidennes koki tavoitettavuuden myös huonoksi.  

 

Kysymykseen, kuinka nopeasti vastaaja arvioi pääsevänsä sosiaalityöntekijän 

vastaanotolle, vastasi kyselyyn osallistuneista 32. Kaikista vastaajista hieman suurempi 

osa oli niitä, jotka kokivat joutuvansa odottamaan muutaman päivän (34 %) kuin niitä, jotka 

koki pääsevänsä vastaanotolle heti halutessaan (31 %) (taulukko 15). Neljännes 

vastaajista (25 %) arvioi pääsevänsä seuraavana päivänä ja muutama vastaaja (10 %) 
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ilmoitti, ettei asiasta ole kokemusta.  

 

Taulukko 15. Vastaaja kokemus sosiaalityöntekijä vastaanotolle pääsyn nopeudesta 
osastolla. 

Kuinka nopeasti pääsee vastaanotolle n % 

Palvelu saatavilla heti 10 31 

Odotettava seuraavaan päivään 8 25 

Odotettava muutaman päivän 11 34 

Odotettava yli viikon 0 0 

Ei kokemusta 3 10 

Yhteensä 32 100 

Tieto puutuu 17  

Yhteensä 49  

 

Sosiaalityöntekijän vastaanotolle pääsyyn ei ollut sukupuolella suurta eroa. Noin 

kolmannes miehistä ja naisista koki joutuvansa odottamaan muutaman päivän. Naisista 

kaksi kolmesta ja miehistä reilu neljännes koki pääsevänsä sosiaalityöntekijän 

vastaanotolle heti. Nuoremmasta ikäluokasta yli puolet (55 %) koki joutuvansa odottamaan 

muutaman päivän sosiaalityöntekijän vastaanotolle pääsyä. Keskimmäisestä ikäluokasta 

enemmistö (47 %) koki pääsevänsä heti vastaanotolle. Vanhimmasta ikäluokasta yhtä 

paljon (40 %) oli niitä, jotka kokivat pääsevänsä heti tai joutuvansa odottamaan 

seuraavaan päivään. Kotikunnalla ei ollut erityistä merkitystä tässä asiassa.  

 

Vastaajat tavoittivat yleisimmin (44 %) sosiaalityöntekijän sovitusti vastaanottoaikana 

osastolla. Työhuoneestaan sovitusti (19 %) tai muun hoitohenkilökunnan kautta (19 %) oli 

toiseksi yleisin tapa tavoittaa sosiaalityöntekijä. Sukupuolella ei ollut merkitystä. 

Kotikunnan mukaan tarkasteltuna enemmistö (55 %) tamperelaisista tavoitti 

sosiaalityöntekijän sovitusti vastaanottoaikana osastolla, kun taas muista kuntalaisista 

enemmistö (40 %) vastasi tavoittavansa sovitusti työhuoneesta. Ikäluokittain tarkasteluna 

esiin nousi nuoremman ikäluokan vastausten hajonta, sillä jokainen vastausvaihtoehto on 

saanut merkintöjä. Nuoremmassa ikäluokassa on enemmän niitä, jotka tavoittivat 

sosiaalityöntekijän sovitusti vastaanottoaikana osastolla (27 %), kuin niitä, jotka tavoittivat 

sosiaalityöntekijän sovitusti työhuoneesta (18 %). Keskimmäisestä ikäluokasta hieman yli 

puolet (53 %) tavoitti sosiaalityöntekijän sovitusti työhuoneesta. Vanhimmassa ikäluokassa 

oli yhtä paljon (40 %) niitä, jotka tavoittivat sosiaalityöntekijän sovitusti työhuoneesta kuin 
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niitä, jotka tavoittivat hänet muun hoitohenkilökunnan kautta.  

 

Sosiaalityöntekijän vastaanotolle hakeuduttiin pääasiassa itse (49 %) (taulukko 16.).  

Toiseksi eniten (35 %) hoitohenkilökunnan ohjaamia. Vastaajista 5 % kertoi omaisen 

ohjanneen sosiaalityöntekijän luo, vaikka tietoa ei omaisilta kuitenkaan kukaan ilmoittanut 

ensisijaisesti toivovansa. Lääkärin, potilastoverin tai sairaalan esitteistä saaman tiedon 

ohjaamana ei kukaan ilmoittanut hakeutuneensa sosiaalityöntekijän vastaanotolle. 

Sosiaalityöntekijän kutsumana vastaanotolle tuli 11 % vastaajista.  

 

Taulukko 16. Vastaajien hakeutuminen sosiaalityöntekijän vastaanotolle. 

Miten hakeutui sosiaalityöntekijän vastaanotolle n % 

Itse hakeutui 18 49 

Lääkäri ohjasi 0 0 

Hoitohlökunta ohjasi 13 35 

Sosiaalityöntekijä kutsui 4 11 

Potilastoveri ohjasi 0 0 

Sairaalan esitteistä saadun tiedon pohjalta  0 0 

Omainen ohjasi 2 5 

Yhteensä 37 100 

Tieto puuttuu 12  

Yhteensä 49  

 

Sukupuoli ei ollut yhteyttä siihen, miten sosiaalityöntekijän vastaanotolle hakeuduttiin. 

Ikäluokittain tarkasteltuna vanhin ja nuorin ikäluokka hakeutui yli puolessa tapauksista itse.  

Keskimmäisessä ikäluokassa oli yhtä paljon niitä, jotka hakeutuivat joko itse (41 %), tai 

hoitohenkilökunnan ohjaamana sosiaalityöntekijän vastaanotolle.  

 

Kysymykseen, miksi vastaaja ei ole oman arvionsa mukaan käyttänyt sosiaalityön palvelua 

sairaalassa, vastasi 10 potilasta. Puolet kysymykseen vastanneesta ilmoitti, ettei palvelulle 

ole tarvetta ja vajaan kolmanneksen mielestä palvelu on hankalasti tavoitettavissa. 

Yksittäinen vastaaja ilmoitti, ettei ole saanut tietoa palvelusta. 
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5.3 Sosiaalityön palvelujen tarpeellisuus sairaalassa asiakkaiden kokemana 

 

Kolmannessa alaluvussa selvitetään miten tarpeelliseksi sosiaalityön palvelut sairaalassa 

koettiin saatujen vastausten mukaan.  

 

Sosiaalityön tarpeellisuuden arviointiin vastasivat lähes kaikki kyselyyn osallistuneet 

(taulukko 17).  Sairaalan sosiaalityön palvelujen tarpeellisuutta arvioitaessa suurin osa 

(72 %) piti sairaalan sosiaalityön palveluja kokonaisuudessaan erittäin tarpeellisina ja 

melko tarpeellisina noin viidennes (22 %) (taulukko 18). Muutamat yksittäiset vastaajat 

eivät pitäneet sairaalan sosiaalityön palveluista lainkaan tai kovin tarpeellisina. 

 

Taulukko 17. Sosiaalityön palvelujen tarpeellisuus sairaalassa vastaajien arvioimana. 

Sairaalasosiaalityön tarpeellisuus n % 

Erittäin  33 72 

Melko  10 22 

Ei kovin 2 4 

Ei lainkaan 1 2 

Yhteensä 46 100 

Tieto puuttuu 3  

Yhteensä 49  

 

Sukupuolittain tarkasteltuna suurin osa sekä miehistä (64 %) että naisista (79 %) arvioi 

sosiaalityön palvelut kokonaisuudessaan erittäin tarpeellisiksi. Miehistä pari ja naisista yksi 

eivät pitäneet palveluja kovin tai ei lainkaan tarpeellisina. Ikäluokittain tarkasteltuna 

asiassa ei ole eroa.  

 

Jos sosiaalityön palveluja sairaalassa ei olisi tarvittaessa käytettävissä, vastaajista 39 % 

arveli kääntyvänsä avohoidon sosiaalityöntekijän ja 36 % sosiaalitoimiston 

sosiaalityöntekijän puoleen (taulukko 18.). Muutama vastaajista (9 %) ei hakisi 

todennäköisesti apua lainkaan. Tiedon puutteen vuoksi 7 % ei osaa sanoa mistä hakisi 

apua. 
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Taulukko 18. Vastaajien arvioima avun hakemisen paikka, jos sosiaalityön palveluja ei olisi 
sairaalassa.  

Ensisijaisesti apua jos ei sairaalasosiaalityötä käytettävissä n % 

Avohoidon sosiaalityöntekijä  17 39 

Sosiaalitoimisto 16 36 

Joku muu 4 9 

Tiedon puutteen vuoksi eos 3 7 

Ei todennäköisesti hakisi apua lainkaan 4 9 

Yhteensä 44 100 

Tieto puuttuu 5  

Yhteensä 49  

 

Sukupuolella on hieman yhteyttä siihen, mistä vastaaja arvioisi hakevansa tarvittaessa 

apua. Vajaa puolet (45 %) miehistä arvioi hakevansa apua sosiaalitoimiston 

sosiaalityöntekijältä ja avohoidon sosiaalityöntekijältä (30 %). Muutama miesvastaaja 

arvioi myös, ettei todennäköisesti hakisi apua lainkaan. Naisista suurin osa (46 %) hakisi 

ensisijaisesti apua avohoidon sosiaalityöntekijältä ja seuraavaksi sosiaalitoimistosta 

(29 %). Sekä miehistä että naisista muutama ilmoitti, ettei tiedon puutteen vuoksi osaa 

sanoa mistä ensisijaisesti hakisi apua itselleen, jos sairaalan sosiaalityön palveluita ei olisi 

käytettävissä.   

 

Ikäluokittain tarkasteltuna nuorimmasta ikäluokasta viidennes (20 %) jättäisi 

todennäköisesti hakematta apua, jos sairaalassa ei olisi sosiaalityön palvelua. Enemmistö 

(40 %) kääntyisi kuitenkin sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijän puoleen. Avohoidon 

sosiaalityöntekijän puoleen kääntyisi 27 % nuoremmista vastaajista. Keskimmäisestä 

ikäluokasta lähes yhtä moni hakisi apua avohoidon (36 %) kuin sosiaalitoimen 

sosiaalityöntekijältä. Vanhimmasta ikäluokasta suurin osa (83 %) kääntyisi avohoidon 

sosiaalityöntekijän puoleen. Kotikunnalla oli hieman yhteyttä, mistä vastaaja hakisi apua 

tarvittaessa. Tamperelaisista pieni enemmistö oli niitä, jotka kääntyisivät 

todennäköisemmin avohoidon sosiaalityöntekijän puoleen (41 %) kuin sosiaalitoimen 

sosiaalityöntekijän puoleen (38 %). Muista kuntalaisista yhtä paljon olisi avohoidon (33 %) 

kuin sosiaalitoimen (33 %) sosiaalityöntekijältä apua hakevia.  

 

Kyseisenä kyselyajankohtana meneillään olevalla sairaalahoitojaksolla lähes puolet 

vastaajista (49 %) oli tavannut sairaalan sosiaalityöntekijää kerran viikossa (taulukko 19.). 
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Kolmannes (33 %) oli tavannut harvemmin kuin kerran viikossa ja noin 15 % useamman 

kerran viikossa. Kerran päivässä oli sosiaalityöntekijää tavannut yksittäinen vastaaja ja 

useamman kerran viikossa muutama (15 %).  

 

Taulukko 19. Sosiaalityöntekijän tapaamisen tiiviys sairaalassa vastaajien mukaan.  

Kuinka usein tavannut sairaalan sosiaalityöntekijää 
sairaalassaoloaikana 

n % 

Kerran päivässä  1 3 

Useamman kerran viikossa 5 15 

Kerran viikossa 16 49 

Harvemmin kuin kerran vkossa 11 33 

Yhteensä 33 100 

Tieto puutuu 16  

Yhteensä 49  

 

Sukupuolella oli yhteyttä siihen, kuinka usein vastaaja oli tavannut sosiaalityöntekijää. 

Miehistä enemmistö 67 % oli tavannut sairaalassa ollessaan sosiaalityöntekijää kerran 

viikossa, kun taas naisista enemmistö (44 %) oli tavannut harvemmin kuin kerran viikossa. 

Vanhimmasta ikäluokasta 60 % oli tavannut harvemmin kuin kerran viikossa, kun taas 

keskimmäisestä ikäluokasta puolet ja nuorimmasta ikäluokasta lähes puolet (46 %) oli 

tavannut kerran viikossa. Tamperelaisista vastaajista puolet oli tavannut sairaalassa 

ollessaan sosiaalityöntekijää kerran viikossa, kun taas yli puolet (56 %) muista 

kuntalaisista harvemmin kuin kerran viikossa.  

 

Kysymykseen, millaisiin asioihin vastaajat kokevat tarvitsevansa sosiaalityön palveluja, 

vastasi 63 % (n=31) kyselyyn osallistuneista (taulukko 20). Vastaajat arvioivat 

tarvitsevansa sosiaalityön palveluita eniten sosiaalietuuksiin ja palveluihin liittyvään 

ohjaukseen ja neuvontaan (61 %), toiseksi eniten raha-asioiden selvittämiseen (19 %) ja 

niihin liittyviin järjestelyihin. Vastaajat eivät kokeneet tämän tutkielman tulosten valossa 

tarvitsevansa apua päihdehoidon järjestelyihin, terapeuttisiin keskusteluihin, 

lastensuojelullisiin tai perhetyön tarpeisiin. Yksittäinen ”muu, mikä” -vastaus liittyi 

yksinäisyyteen. Huomattava osa vastaajista jätti vastaamatta tähän asiaan.  
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Taulukko 20. Vastaajien kokema avuntarve.  

Avun tarve n % 

Sos.etuuksien ohjaus ja neuvonta 19 61 

Raha-asioiden selvittäminen 6 19 

Arjen tuen selvittäminen 2 7 

Päihdehoidon järjestelyihin 0 0 

Terapeuttisiin keskusteluihin 0 0 

Asunnottomuuteen 1 3 

Lastensuojelullisiin tarpeisiin 0 0 

Perhetyön tarpeisiin, läheisten tukemiseen 0 0 

Ammatillisen/muun kuntoutuksen suunnitteluun 2 7 

Johonkin muuhun 1 3 

Yhteensä 31 100 

Tieto puuttuu 18  

Yhteensä 49  

 

Naisista selvä enemmistö (71 %) ja miehistä puolet (50 %) kokivat tarvitsevansa 

sosiaalityön apua sosiaalietuuksiin ja palveluihin. Kotikunnittain tarkasteltuna selvä 

enemmistö tamperelaisista (71 %) koki tarvitsevansa apua sosiaalietuuksiin ja palveluihin, 

kun vastaavaa apua muista kunnista koki tarvitsevansa 40 % vastaajista. Muista 

kuntalaisista hajonta oli runsaampaa, sillä 20 % koki tarvitsevana apua arjen tuen 

selvittämiseen ja 20 % apua ammatillisen kuntoutuksen suunnitteluun. Lisäksi apua 

tarvittiin asunnottomuuteen ja johonkin muuhun. Ikäluokittain tarkasteltuna eroa ei juuri 

ollut, sillä enemmistö kaikista ikäluokista toivoi eniten apua sosiaalietuuksien hakemiseen. 

Keskimmäisessä ikäluokassa oli vastauksissa eniten hajontaa avun tarpeen ilmetessä 

kaikissa taulukossa 21. mainituissa asioissa.  

 

5.3.1 Sosiaalityön palveluihin kohdistuvat odotukset vastaajien kokemana 

  

Kyselyllä selvitettiin potilaiden yleisiä mielipiteitä sosiaalityön palveluista. Tällä haettiin 

tietoa sairaalan potilaiden odotuksista sosiaalityötä kohtaan. Vastaajia pyydettiin 

arvioimaan väittämiä missä määrin he ovat sairaalan sosiaalityön palveluista samaa tai eri 

mieltä. Tällä tavoiteltiin tietoa palvelutarpeesta ja tietoa sosiaalityön palvelujen hyvän 

laadun ulottuvuuksista Parviaisen ja Telilän (2005) mukaan (vrt. 3.3 Hyvä asiakaspalvelu 

vai asiakkaan hyvä palvelukokemus? -luku). Mikäli vastaajalla ei ollut kokemusta 
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palvelusta, pyydettiin heitä vastaamaan mielikuvansa perusteella. Vastausasteikkona 

käytettiin Likertin 5-portaista asteikkoa, jossa 1 oli täysin samaa mieltä, 2 melko samaa 

mieltä, 3 ei samaa eikä eri mieltä, 4 melko samaa mieltä ja 5 täysin eri mieltä.  

 

Vastaajien arvioita analysoitiin pääkomponenttianalyysin avulla. Väittämistä tiivistettiin 

siten kolme eri ulottuvuutta, joiden ilmenemistä ja jakautumista tarkasteltiin sitten 

tarkemmin taustamuuttujien mukaan. Vaikka taustalla vaikuttavat Parviaisen & Telilän 

(2005) sosiaalityön hyvän laadun ulottuvuudet, analyysi tehtiin hyvin aineistolähtöisesti. 

Toisin sanoen analyysissä katsottiin, mitä ulottuvuuksia tästä aineistosta nousee sen 

sijaan, että etsittäisiin Parviaisen & Telilän ulottuvuuksia. Väittämät, joita vastaajia 

pyydettiin arvioimaan, olivat: 

 Sosiaalityöntekijä on koulutukseltaan pätevä ja ammattitaitoinen 

 Sosiaalityöntekijän vastaanottoajalle pääsee nopeasti 

 Sosiaalityöntekijä toimii virheettömästi ja luottamuksellisesti 

 Sosiaalityöntekijä käyttäytyy ystävällisesti ja kohteliaasti 

 Sosiaalityöntekijä ajaa minun etujani 

 Saan sosiaalityön palvelua ilma leimautumisen pelkoa 

 Saan sosiaalityön palvelua sovittuna ajankohtana 

 Sosiaalityöntekijä huomioi toiveeni ja olen tullut kuulluksi 

 Tarvitessani sosiaalityön palveluita pääsen sairaalassa sosiaalityöntekijän luokse 

 Sosiaalityöntekijä on helposti tavoitettavissa 

 Sosiaalityöntekijä puhuu minulle ymmärrettävällä kielellä sosiaalietuuksista ja sosiaalipalveluista 

 Sosiaalityöntekijä selvittää tilannettani muualta (esim. Kelasta, sosiaalitoimesta yms.) 

 Keskustelu ja asiointi on sosiaalityöntekijän kanssa sujuvaa 

 Voin kertoa elämäntilanteestani sosiaalityöntekijälle 

 Sosiaalityöntekijä antaa neuvoja raha-asioissa, asumisessa ja muissa sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa 

 Sosiaalityöntekijä on yhteydessä läheisteni/omaisteni kanssa 

 Sosiaalityöntekijä arvioi sairaalahoidon jälkeisen avun tarpeeni ja järjestelee arjen tukea 

 Sosiaalityöntekijä kertoo kotiin saatavilla olevista tuen ja päivätoimintojen mahdollisuuksista 

 Voin käydä sosiaalityöntekijän kanssa terapeuttisia keskusteluja 

 Sosiaalityöntekijä tekee puolestani asioita, joihin en itse pysty 

 Sosiaalityöntekijä selvittää yhdessä muun hoitohenkilöstön ja lääkärin kanssa asioitani 

 Muu hoitohenkilökunta pystyy auttamaan minua sosiaalisissa asioissa esim. rahaan ja asumiseen ja muuhun 
arjen asioiden hoitamisessa 

 Jos olisin tavannut aiemmin sosiaalityöntekijää, ei tilanteeni olisi ajautunut kriisiin 

 Mielestäni en olisi tarvinnut sosiaalityöntekijä apua asioissani 

 Sosiaalityöntekijä tukee myös läheisiäni/omaisiani 

 

 

Pääkomponenttianalyysin tuloksena väittämistä muodostui kolme selkeästi toisistaan 

erottuvaa ulottuvuutta. Ulottuvuudet ja niillä latautuneet muuttujat on esitetty taulukossa 
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21. Muuttujat on nimetty ulottuvuuksien kärkilatauksia saaneiden muuttujien mukaan. 

Ulottuvuudet ovat: psykososiaalinen tuki, yhteistyö ja kohtaaminen. 

 

Taulukko 21. Pääkomponenttianalyysin ulottuvuudet.  
 Psykosos. tuki Yhteistyö Kohtaaminen  Kommunaliteetti 

Sosiaalityöntekijä on koulutukseltaan pätevä ja 
ammattitaitoinen 

0,9 -0,07 0,25 0,87 

Sosiaalityöntekijän vastaanottoajalle pääsee nopeasti 0,86 0,09 -0,09 0,76 

Sosiaalityöntekijä toimii virheettömästi ja 
luottamuksellisesti 

0,81 0,06 0,42 0,83 

Sosiaalityöntekijä käyttäytyy ystävällisesti ja kohteliaasti 0,8 0,23 -0,1 0,7 

Sosiaalityöntekijä ajaa minun etujani 0,9 0,22 -0,1 0,87 

Saan sosiaalityön palvelua ilma leimautumisen pelkoa 0,78 0 0,04 0,62 

Saan sosiaalityön palvelua sovittuna ajankohtana 0,81 0,08 0,36 0,8 

Sosiaalityöntekijä huomioi toiveeni ja olen tullut kuulluksi 0,85 -0,01 0,14 0,75 

Tarvitessani sosiaalityön palveluita pääsen sairaalassa 
sosiaalityöntekijän luokse 

0,77 0,03 -0,17 0,62 

Sosiaalityöntekijä on helposti tavoitettavissa 0,85 0,11 -0,31 0,83 

Sosiaalityöntekijä puhuu minulle ymmärrettävällä kielellä 
sosiaalietuuksista ja sosiaalipalveluista 

0,66 0,24 0,19 0,53 

Sosiaalityöntekijä selvittää tilannettani muualta (esim. 
Kelasta, sosiaalitoimesta yms.) 

0,47 0,5 0,3 0,56 

Keskustelu ja asiointi on sosiaalityöntekijän kanssa 
sujuvaa 

0,84 0,06 0,43 0,9 

Voin kertoa elämäntilanteestani sosiaalityöntekijälle 0,48 0,14 0,64 0,67 

Sosiaalityöntekijä antaa neuvoja raha-asioissa, 
asumisessa ja muissa sosiaalipalveluihin liittyvissä 
asioissa 

0,38 0,59 0,02 0,5 

Sosiaalityöntekijä on yhteydessä läheisteni/omaisteni 
kanssa 

-0,18 0,67 -0,02 0,48 

Sosiaalityöntekijä arvioi sairaalahoidon jälkeisen avun 
tarpeeni ja järjestelee arjen tukea 

0,46 0,53 0,41 0,66 

Sosiaalityöntekijä kertoo kotiin saatavilla olevista tuen ja 
päivätoimintojen mahdollisuuksista 

0,15 0,75 -0,29 0,67 

Voin käydä sosiaalityöntekijän kanssa terapeuttisia 
keskusteluja 

0,09 0,49 0,49 0,49 

Sosiaalityöntekijä tekee puolestani asioita, joihin en itse 
pysty 

0,08 0,65 0,34 0,55 

Sosiaalityöntekijä selvittää yhdessä muun 
hoitohenkilöstön ja lääkärin kanssa asioitani 

-0,06 0,69 0,21 0,52 

Muu hoitohenkilökunta pystyy auttamaan minua 
sosiaalisissa asioissa 

-0,24 0,42 0,17 0,27 

Jos olisin tavannut aiemmin sosiaalityöntekijää, ei 
tilanteeni olisi ajautunut kriisiin 

-0,07 0,03 0,74 0,56 

Mielestäni en olisi tarvinnut sosiaalityöntekijä apua 
asioissani 

-0,46 0,12 -0,15 0,25 

Sosiaalityöntekijä tukee myös läheisiäni/omaisiani 0,17 0,54 -0,12 0,33 

Selitysosuus varianssista %  37,2 15 10,1  
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Psykososiaalinen tuki ulottuvuus kuvaa pääasiassa sosiaalityötä, johon sisältyy selkeä 

näkemys sosiaalisten järjestelmien ja sosiaalisten suhteiden merkityksestä yksilön 

psyykkiselle hyvinvoinnille ja työn kohteena on elämäntilanne (vrt. Granfelt 1996, 195, 

200), ja jossa sosiaalityö hyödyntää käyttäytymistieteiden ja sosiaalisten järjestelmien 

teorioita vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa (vrt. IFSW, 2011). Enemmistö kaikista 

vastaajista (43 %) koki psykososiaalisen tuen neutraalisti (taulukko 22.). Samaa mieltä 

psykososiaalisen tuen ulottuvuuteen liittyvästä kokemuksesta sairaalahoitojakson aikana 

oli 38 % vastaajista ja eri mieltä vajaa neljännes (19 %). 

 

Taulukko 22. Vastaajien kokemus sosiaalityöntyöntekijän antamasta psykososiaalisesta 
tuesta sairaalahoitojakson aikana sukupuolen, kotikunnan ja ikäluokan mukaan % (n).   

Psykososiaalinen tuki 
  Sukupuoli % (n) Kotikunta % (n) Ikäluokka % (n) 

 % n Mies Nainen Tampere Muu 1949-1959 1960-1979 1980-1990 

Samaa mieltä 38 14 29 (5) 45 (9) 42 (11) 27(3) 20 (1) 35 (6) 43 (6) 

Ei samaa eikä eri 
mieltä 

43 16 53 (9) 35 (7) 46 (12) 36,5 (4) 60 (3) 35 (6) 50 (7) 

Eri mieltä 19 7 18 (3) 20 (4) 12 (3) 36,5 (4) 20(1) 30 (5) 7 (1) 

Yhteensä 10 37 100 (17) 100 (20) 100 (26) 100 (11) 100 (5) 100 (17) 100 (14) 

Tieto puuttuu  12        

Yhteensä  49        

 

Sukupuolittain tarkastellen miehistä yli puolet (53 %) suhtautui neutraaleimmin 

psykososiaaliseen tukeen. Psykososiaalisesta tuesta sairaalahoidon aikana samaa mieltä 

miehistä oli 29 % ja eri mieltä 18 %. Naisista vajaa puolet (45 %) oli samaa mieltä 

psykososiaalisesta tuesta, kun reilu kolmannes (35 %) suhtautui neutraalisti. Neljännes 

naisista (20 %) oli eri mieltä psykososiaalisen tuen kokemuksesta. Kotikunnittain (N=37) 

tarkasteltuna voidaan nähdä, että muut kuin tamperelaiset ovat hivenen kriittisempiä 

psykososiaalisen tuen osalta. Yhtä paljon (36 %) oli niitä, jotka suhtautuivat neutraalisti 

kuin niitä, jotka olivat eri mieltä tässä asiassa. Tamperelaisista 46 % suhtautui neutraalisti 

ja 42 % oli samaa mieltä psykososiaalisen tuen merkityksestä. Myös kriittisesti suhtautuvia 

oli, sillä 12 oli eri mieltä. Ikäluokittaisessa tarkastelussa esille nousee kaiken ikäisten 

suhtautuvan enemmistönä neutraalisti asiaan. Keskimmäisessä ikäluokassa oli eniten 

hajontaa vastaajien kesken, sillä yhtä paljon oli samaa mieltä olevia kuin neutraalisti 

suhtautuvia (35 %), kun taas eri mieltä oli 29 % tämän ikäluokan vastaajasta.  
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Yhteistyö -ulottuvuus kuvaa käytännön työtä, jossa moniammatillisella työskentelymallilla 

eri ammattiryhmiin kuuluvat asiantuntijat tekevät yhteistyötä (Sohlman & Kiikkala & 

Immonen & Ahonen & Saalasti-Koskinen 2003).  Lisäksi sosiaalityön näkökulmasta 

moniammatillinen työskentely sairaalassa vaatii toimivaa yhteistyötä muiden 

ammattiryhmien kanssa, koska sosiaalityön tarpeen havaitsee usein ensisijaisesti joku 

muu kuin sosiaalityöntekijä (Haake 2011). Sosiaalityön toiminnan perusedellytys on 

yhteistyön toimivuus (Parviainen & Telilä 2005, 99).  Sosiaalialan ammattilaisen tehtäviin 

kuuluu yhteistyön edistäminen asiakkaalle tarpeellisten palveluiden aikaansaamiseksi ja 

sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi (Sosiaalialan ammattilaisen eettiset 

ohjeet 2005, 26.) Vastaajien kokemukset sosiaalityöntekijän yhteistyöstä eri tahojen 

kanssa oli pääasiassa positiivisia (taulukko 23.). Yhteistyötä koskevissa kysymyksissä 

suuri enemmistö kaikista vastaajista (89 %) oli asiasta samaa mieltä eikä kukaan ollut eri 

mieltä.  

 

Taulukko 23. Vastaajien kokemus eri tahojen yhteistyöstä sairaalahoitojakson aikana 
sukupuolen, kotikunnan ja ikäluokan mukaan % (n).  

Yhteistyö 
 

  Sukupuoli % (n) Kotikunta % (n) Ikäluokka % (n) 

 n % Mies Nainen Tampere Muu 1949-1959 1960-1979 1980-1990 

Samaa mieltä 89 33 77 (13) 100 (20) 92 (24) 82 (9) 100 (5) 88 (15) 86 (12) 

Ei samaa eikä eri 
mieltä 

11 4 24 (4) 0 8 (2) 18 (2) 0 12 (2) 14 (2) 

Eri mieltä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Yhteensä 100 37 100(17) 100 (20) 100 (26) 
100 
(11) 

100 (5) 100 (17) 100 (14) 

Tiedot puuttuvat  12        

Yhteensä  49        

 

Yhteistyötä tarkastelevissa kysymyksissä naiset olivat 100 % samaa mieltä. Miehet olivat 

suurimmalta osin samaa mieltä (77 %), mutta vajaa neljännes (24 %) suhtautui 

neutraalisti. Ikäluokittaisessa tai kotikunnan mukaisessa tarkastelussa ei eroja nouse 

esille.  

 

Kohtaaminen kuvaa tässä sosiaalityöntekijän ja asiakkaan tapaamiseen sisältyviä tekijöitä, 

koska asiakaslähtöisyyden periaate on sosiaalityössä keskeinen (Ruotsalainen 2000, 15-

16, 18-19; Pohjola 1996, 56; Ammattilaisen eettiset ohjeet 2005, 11.). Aikuissosiaalityön 
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asiakkaiden asemaa ja oikeuksien toteutumista tutkineen Nummelan (2011) tulosten 

mukaan asiakkaan näkökulmasta oikeuksien toteutumiseksi keskeistä on 

sosiaalityöntekijän hyvä kohtaaminen ja tasavertainen kohtelu. Sosiaalityön toiminnallinen 

laatu sisältää sosiaalityön ammattihenkilön etiikan sekä sosiaalityön ammattihenkilön 

ihmiskuvan, vuorovaikutustaidot ja tavan kohdella asiakasta (Stakes 2002). Käytännön 

vuorovaikutustilanteessa ihmisen kanssa sosiaalityön asiakkaalla on usein jokin ongelma, 

jonka ratkaisemiseksi vuorovaikutustilanteessa tavoitteellisesti työskennellään (Pohjola 

1996, 65). Kohtaamista koskevissa kysymyksissä enemmistö (78 %) oli samaa mieltä 

(taulukko 24). Viidennes vastaajista ei ollut samaa eikä eri mieltä. Ja yksittäinen vastaaja 

oli myös eri mieltä kohtaamiseen liittyvistä asioista.   

 

Taulukko 24. Vastaajien kokema kohtaaminen sosiaalityöntekijän kanssa 
sairaalahoitojaksolla sukupuolen, kotikunnan ja ikäluokan mukaan % (n).  

Kohtaaminen 
  Sukupuoli  

% (n) 
Kotikunta 

% (n) 
Ikäluokka % (n) 

 n % Mies Nainen Tampere Muu 1949-1959 1960-1979 1980-1990 

Samaa mieltä 78 29 65 (11) 90 (18) 77 (20) 82 (9) 100 (5) 77(13) 71 (10) 

Ei samaa eikä eri 
mieltä 

19 7 35 (6) 5 (1) 23 (6) 9 (1) 0 18 (3) 29 (4) 

Eri mieltä 3 1 0 5 (1) 0 9 (1) 0 5 (1) 0 

Yhteensä 
100 37 100 (17) 100 (20) 100 (26) 100 (11)    

Tiedot puuttuvat  12        

Yhteensä  49        

 

Sukupuolittain tarkasteltuna naisista lähes kaikki (90 %) olivat samaa mieltä muutamien 

yksittäisten ollessa eri mieltä tai suhtautuessa neutraalisti. Miehistä ei kukaan ollut eri 

mieltä suurimman osa (65 %) ollessa samaa mieltä. Reilu kolmannes miehistä (35 %) ei 

ollut samaa eikä eri mieltä. Ikäryhmittäin tarkasteltuna esiin nousee, että vanhin ikäluokka 

oli täysin samaa mieltä kohtaamiseen liittyvistä asioista, kun taas keskimmäiseen 

ikäluokkaan kuuluvista vastaajista vajaa viidennes suhtautui neutraalisti yhden vastaajan 

ollessa eri mieltä. Nuorempaan ikäluokkaan kuuluvista vastaajista reilu neljännes suhtautui 

neutraalisti suurimman osan ollessa samaa mieltä kohtaamiseen liittyvistä väittämistä. 

Tamperelaisista selvä enemmistö (77 %) oli samaa mieltä kohtaamiseen liittyvistä asioista. 

Myös muista kuntalaisista enemmistö oli samaa mieltä muutaman yksittäisen ollessa myös 

eri mieltä tai suhtautuessa neutraalisti.  
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5.4 Tulosten yhteenveto 

 

Tässä tutkielmassa tämä aineisto käsiteltiin tapaustutkimuksellisesti pääasiassa kuvaillen 

millaisia tuloksia tämä vastaajajoukko antoi. Aineiston pienuuden vuoksi laajempia 

yleistyksiä tämän kyselyn perusteella ei voida tehdä. Kyselylomakkeessa oli paljon 

kysymyksiä, joista tässä tutkielmassa käsiteltiin vain osa läpi. Useampi vastaaja jätti 

vastaamatta joihinkin kysymyksiin ja puuttuvien tietojen katsottiin heikentävän tulosten 

merkittävyyttä. Hyvän asiakaspalvelun ulottuvuuksista tärkeimmiksi nousivat tavoitettavuus 

ja yhteistyö. Muita ulottuvuuksia ei tästä aineistosta noussut välittömästi esille.  

 

Tämän tutkielman tulosten valossa yleisin sairaalan sosiaalityön palvelua käyttänyt 

vastaaja oli 37-vuotias tamperelainen nainen. Vastaajien ikä vaihteli 62-vuotiaasta 21-

vuotiaaseen. Vastaajien sosioekonomisen aseman mukaan yli puolet (60 %) oli käynyt 

keski- tai peruskoulun, mutta ammatillisen koulutuksen osalta lähes yhtä paljon oli 

opistotasoisen tutkinnon suorittaneita (35 %) kuin ilman ammatillista koulutusta (33 %) 

olevia. Enemmistö vastaajista asui yksin (39 %) tai perheensä/vanhempiensa kanssa 

(32 %). Pääasiallinen toimeentulo sairaalahoitoa edeltäneen kolmen kuukauden aikana oli 

yleisimmin ollut työkyvyttömyyteen liittyvä sosiaalietuus yli puolella vastaajista (56 %). 

Sairauspäivärahalla tai kuntoutusrahalla toimeentulevia oli vastaajista yhtä paljon 

(yhteensä 28 %) kuin määräaikaisella tai pysyvällä työkyvyttömyyseläkkeellä olevia 

(yhteensä 28 %). Työmarkkinoiden käytettävissä joko palkkatöissä tai periaatteessa 

työttömänä työnhakijana oli neljännes vastaajista. Yksikään vastaaja ei vastannut 

olevansa tuloton.  

 

Enemmistö vastaajista oli sairaalahoidossa toistamiseen (76 %) ja vapaaehtoisessa 

hoidossa (90 %). Iällä ei ollut yhteyttä näihin tekijöihin. Kotikunnittain tarkasteltuna 

ensimmäistä kertaa sairaalahoidossa oli 18 % tamperelaisista vastaajista, kun taas muista 

sairaanhoitopiirin jäsenkunnista kotoisin olevista oli 38 % ensimmäistä kertaa. Enemmistö 

vastaajista (44 %) oli ollut hoitojaksolla kyselyajankohtana alle viikon ja 39 % vastaajista 1-

2 viikkoa. Yli kuukauden hoitojaksolla oli ollut 17 % vastaajista.  

 

Vastaajista suurin osa (83 %) oli tavannut viimeisen puolen vuoden aikana 
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sosiaalityöntekijää jollakin taholla. Sairaalan sosiaalityöntekijää oli viimeisen puolen 

vuoden aikana tavannut lähes puolet vastaajista (47 %). Toiseksi eniten vastaajat olivat 

tavanneet sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijää (32 %). Nykyisellä hoitojaksollaan 

kyselyajankohtana 77 % vastaajista oli tavannut sairaalan sosiaalityöntekijää. Hieman yli 

puolet (52 %) koki saaneensa riittävästi tietoa mahdollisuudesta sosiaalityön palveluun 

sairaalassa, reilu viidennes olisi kaivannut enemmän tietoa ja neljännes koki jääneensä 

täysin vaille tietoa. Reilusti puolet (60 %) vastaajista oli saanut tietoa sosiaalityön 

palvelusta hoitohenkilökunnalta ja vajaa neljännes (24 %) tietoa suoraan 

sosiaalityöntekijältä. Sukupuolella oli yhteyttä tiedon saantiin, sillä enemmistö sekä 

naisista (75 %) ja että miehistä (47 %) oli saanut tietoa muulta henkilökunnalta. Vajaa 

kolmannes miehistä oli saanut tietoa suoraan sosiaalityöntekijältä, kun taas naisista vajaa 

viidennes. Vastaajat toivoivat tietoa kuitenkin eniten (36 %) ensisijaisesti suoraan 

sosiaalityöntekijältä ja vasta toiseksi (28 %) muulta hoitohenkilökunnalta. Erityisesti miehet 

toivoivat tietoa ensisijaisesti sosiaalityöntekijältä suoraan (42 %). Naispuoliset vastaajat 

toivoivat tietoa suoraan sosiaalityöntekijältä vasta toiseksi (30 %) enemmistön (40 %) 

toivoessa tietoa edelleen ensisijaisesti muulta hoitohenkilökunnalta. Yleisesti tietoa 

toivottiin myös infokansiosta tai lääkäreiltä, joilta sitä ei oltu saatu tähän mennessä.  

 

Tämän tutkielman tulosten mukaan sosiaalityöntekijän tavoitettavuus osastolla arvioitiin 

pääasiallisesti hyväksi (50 %) tai kohtalaiseksi (32 %). Yhteensä 18 % vastaajista arvioi 

kuitenkin myös, ettei tavoita sosiaalityöntekijää lainkaan tai tavoittaa huonosti. Miehet 

olivat kriittisempiä tavoitettavuuden osalta. Lähes 90 % kaikista vastaajista pääsi 

viimeistään muutaman päivän sisällä sairaalasosiaalityöntekijän vastaanotolle. Näistä 

31 % koki pääsevänsä vastaanotolle heti palvelua tarvitessaan. Yleisimmin (44 %) 

vastaajat tavoittivat sosiaalityöntekijän sovitusti vastaanottoaikana osastolla.  

 

Kaikista vastaajista yhteensä 94 % arvioi sairaalasosiaalityön palvelun erittäin tai melko 

tarpeelliseksi. Ei kovin tai ei lainkaan tarpeelliseksi arvioi 6 % (n=3) vastaajista. 

Kysymykseen, miksi vastaaja ei oman arvionsa mukaan ole käyttänyt sosiaalityön 

palvelua, vastasi 10 vastaajaa. Heistä 50 % arvioi, ettei palvelulle ollut tarvetta ja vajaa 

kolmannes koki palvelunhankalasti tavoitettavaksi. Tähän kysymykseen näyttää 
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vastanneen kuitenkin myös sellaisia, jotka ovat vastanneet myös sosiaalityön palvelun 

käyttöä koskeviin kysymyksiin.  

 

Jos sosiaalityön palvelua ei olisi sairaalassa käytettävissä, näyttäisi enemmistö kääntyvän 

joko avohoidon sosiaalityöntekijän (39 %) tai sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijän (36 %) 

puoleen. Vastaajista yhteensä 16 % ei tiedon puutteen vuoksi osannut sanoa mistä hakisi 

apua tai hakisiko todennäköisesti apua lainkaan, jos sairaalasosiaalityön palvelua ei olisi 

käytettävissä. Miehet kääntyisivät tarvittaessa ensisijaisesti enemmän sosiaalitoimiston ja 

naiset avohoidon sosiaalityöntekijän puoleen. Ikäluokittaisessa tarkastelussa esille 

nousee, että nuoremmista vastaajista (vuosina 1980-1990 syntyneistä) viidennes ei hakisi 

todennäköisesti apua lainkaan.  

 

Kyselyajankohtana meneillään olevalla sairaalahoitojaksolla lähes puolet vastaajista oli 

tavannut sairaalan sosiaalityöntekijää kerran viikossa. Miehet tapasivat sairaalan 

sosiaalityöntekijää naisia useammin. Mitä nuorempi potilas oli, sitä todennäköisemmin hän 

tapasi sairaalassa sosiaalityöntekijää. Eniten sosiaalityön palveluista tarvittiin apua 

sosiaalietuuksiin ja sosiaalipalveluihin liittyvään ohjaukseen ja neuvontaan (61 %) sekä 

taloudellisten asioiden selvittelyyn ja järjestelyyn (19 %). Vaikka vastanneiden joukossa oli 

päihdepsykiatrisen osaston potilaita, ei sosiaalityön palvelujen tarpeeksi kuitenkaan nähty 

päihdepalvelujen järjestämistä. Lisäksi lastensuojelun ja terapeuttisten keskustelujen 

tarpeet eivät olleet vastaajien mukaan olennaisia sosiaalityön palveluissa. Tämän voisi 

arvella johtuvan ehkä siitä, etteivät potilaat miellä itseään päihteiden käyttäjiksi 

psykiatrisessa sairaalassa ollessaan. Päihdehoidon järjestäminen jatkohoitona sisältyy jo 

rutiinisti hoitoprosessiin. Vastaajilla ei välttämättä myöskään ole lastensuojelullisia asioita 

päällimmäisenä mielessä psykiatrisella hoitojaksollaan, vaikka lapset olisivatkin 

lastensuojelullisten toimien piirissä.  

 

Vastaajat kokivat psykososiaalisen tuen enemmistönä (43 %) neutraalisti. Reilu kolmannes 

oli samaa mieltä psykososiaaliseen tukeen liittyvistä asioista, eri mieltä oli vajaa neljännes. 

Yhteistyöstä sairaalasosiaalityön asioissa suurin osa (89 %) koki olevansa samaa mieltä 
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eikä kukaan ollut eri mieltä. Kohtaamiseen liittyvistä väittämistä suurin osa (78 %) oli 

samaa mieltä ja viidennes suhtautui neutraalisti.   

 

6 Pohdinta 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tutkimustehtävänä selvitettiin sosiaalityön asiakkaiden 

palvelukokemuksia ja palvelutarpeita psykiatrisessa sairaalassa. Palvelukokemusten 

kautta oletettiin selittyvän asiakkaiden odotukset palvelua kohtaan. Toisaalta tässä myös 

kuvailtiin terveydenhuollon sosiaalityön tehtävänkuvaa ja palvelujen tarvetta 

asiakasnäkökulmasta. Lisäksi haluttiin lisätä ymmärrystä kyseessä olevasta ilmiöstä 

tapaustutkimuksellisesti (vrt. Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). Tutkielman 

alussa tarkasteltiin terveydenhuollon sosiaalityötä lähtökohtana yksilön elämäntilanteen 

kokonaisvaltainen tukeminen (Talentia, 2011). Psykiatrisessa sairaalassa sosiaalityö saa 

toimintapuitteitaan terveydenhuollon sosiaalityön yleisistä määritelmistä sekä 

mielenterveyslaista, jotka kohdistavat näkökulman yksilön hyvinvointiin ja toimintakykyyn. 

 

Perustarpeet vaikuttavat (mielen)terveyteen kohdusta lähtien ihmisen kehityksen jatkuessa 

sosiaalisessa ympäristössään (Laaksonen & Silventoinen 2010). Mielenterveyden 

kehitykseen vaikuttavat varhaiset ympäristötekijät sekä vuorovaikutus- ja 

toimintakykytekijät (Lehtonen & Lönnqvist 2000; Solantaus & Paavonen 2009). Kehityksen 

joutuessa uhatuksi muodostuu siitä uhka terveydelliselle tilalle. Taloudelliseen köyhyyteen 

on liitetty mielenterveys- ja päihdeongelmien lisäksi asumisen ja suojaavien verkostojen 

puutteet (Juhila 2008a). Yhteiskunnallisen ongelmien käsittelyn on nähty edellyttävän 

sosiaalityön ammattia. Tähän sosiaalityö on saanut legitimaationsa erilaisten lakien ja 

normien kautta. Sosiaalityön professionaalisuuden tarve tulee ongelmien laadun 

määrittelyn kautta. Sosiaalityön tehtäviin kuuluvat ongelmat eivät ole teknisiä, tietyin 

menetelmin ratkaistavia, vaan vaativat perehtymistä ja selvittelyä. Lääketieteestä tutun 

diagnoosin eli selvityksen tekeminen voi sisältyy myös sosiaalityön toimenkuvaan 

olennaisesti. Arviointi ja sosiaalisen diagnoosin tekeminen on ollut jo Mary Richmondin 

käyttämä käsite vuonna 1917 (Juhila 2008a). Lääketieteessä käytetty termi ”anamneesi” 
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tarkoittaa sivistyssanakirjan mukaan potilasta koskevien muistinvaraisten esitietojen 

kysymistä potilaalta. Psykiatrisessa tapauskuvauksessa, jota anamneesi myös on, 

selvitetään potilaan taustatiedot, hoidon hakeutumisen syy, nykysairaus, psyykkisen 

häiriön kulku ja hoito, hoitohistoria sekä perhe- ja sukutiedot. Terveydenhuollon 

sosiaalityössä voitaneen puhua myös sosiaalityön anamneesista. Sosiaalityöntekijä tekee 

toimipaikastaan riippumatta asiakkaan tilanteesta sosiaalisen selvityksen, johon sisältyy 

tietoja muun muassa asiakkaan elämäntilanteesta, toimeentulosta, perhesuhteista ja 

asumisesta. Sosiaalityön professionaalisuuteen kuuluu harkintavallan käyttö, jota 

käytetään johtopäätösten tekemisessä sosiaalisen selvityksen, anamneesin, jälkeen. 

Sosiaalityössä tämä työskentely tapahtuu asiakkaan kanssa vuorovaikutuksessa 

pyrkimyksenä löytää (sosiaaliseen) ongelmaan käytännöllinen ratkaisu. (vrt. Rostila & 

Mäntysaari & Suominen & Asikainen 2011.) Sosiaalityön kohteena olevan asiakkaan 

tilanne on aina ainutlaatuinen ja erityinen, koska ihmiset ovat eri kohdissaan kriisiään. 

Sosiaalityön profession haasteena on asiakkaan tilanteen pohtiminen asiakkaan sijaan, 

mutta ei kuitenkaan asiakkaan puolesta. Yhtä tiettyä kaikille sopivaa ratkaisua ei ole 

olemassa ja sosiaalityön tulisi olla suunnitelmallista tilannearvioiden tekemistä. (Rostila 

ym. 2011; Juhila 2008a.) Terveydenhuollon sosiaalityöntekijä antaa siis potilaalle laaja-

alaiseen tieteelliseen tietoon perustuvaa asiantuntemustaan avuksi nähdä tilannettaan eri 

näkökulmista. On asiakkaan etu, että hän sairauden oireista huolimatta ollessaan oman 

elämänsä paras asiantuntija osallistuu ratkaisemaan ongelmiaan sekä palauttamaan ja 

ylläpitämään toimintakykyään kriisitilanteessa.  

 

Asiakaslähtöisyys sosiaalityössä on käytännössä osoittautunut vaativaksi haasteeksi 

palvelujärjestelmästä johtuvista syistä (Pohjola, 1996). Terveydenhuollon sosiaalityön 

toimintaan vaikuttavat myös organisatoriset rajaukset, koska sosiaalityö toimii itselleen 

vieraalla alueella terveydenhuollossa (Juhila 2008a). Asiakassuhde sosiaalityössä 

vaihtelee riippuen (Payne, 2005), ja asiakas käsitteenä voi kuvata kaikkia sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakkaita, myös potilaita, joilla on terveydentilaan liittyviä ongelmia 

(Ruotsalainen, 2000). Eräänä osatavoitteena tässä tutkielmassa oli muodostaa yleiskuva 

sosiaalityön asiakasprofiilista, mutta aineiston jäädessä pieneksi, ei tarkan kuvauksen 

luomisen katsota olevan kovinkaan hedelmällistä. Suuntaa antava tieto tyypillisestä 

asiakkaasta tämän tutkielman tulosten mukaan kuitenkin on, että sosiaalityön asiakas 
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asuu yksin, on käynyt peruskoulun, mutta voi olla ammatillisen koulutuksen suorittanut tai 

sitä ilmankin, ja hänen pääasiallinen toimeentulonsa muodostuu työkyvyttömyysetuudesta. 

 

Tämän tutkielman tulosten mukaan lähes kaikki vastaajista pitävät psykiatrisen sairaalan 

sosiaalityön palveluita erittäin tai melko tarpeellisina. Psykiatrisen sairaalan potilaat, 

terveydenhuollon sosiaalityön asiakkaat, kokevat sosiaalityön palveluille tarvetta erityisesti 

sosiaaliturvan ja palvelujärjestelmän ohjauksen ja neuvonnan osalta. Käytännön työssä 

tulee myös hyvin usein esille, että oikeudesta erilaisiin etuuksiin, näiden 

määräytymisperusteisiin tai hakemismenettelyihin tarvitaan ohjausta ja neuvontaa, sekä 

todella konkreettista yhdessä tekemistä. Monet potilaat valittavat sitä, etteivät tiedä mistä 

hakea apua, kun tietyltä taholta ohjataan toisaalle periaatteella ”ei kuulu meille”, tai heille ei 

ole aikaa vastaanotoilla. Täydentävää tai harkinnanvaraista toimeentulotukea ei osata 

hakea ilman konkreettista apua, koska tuen tarvetta ei osata perustella hakemukseen. (vrt. 

Nummela 2011; Oja-Heiniemi 2011.) Toisinaan kuulee myös asiakkaiden kertovan, että 

toimeentulotuen hakemista pidetään työläänä erilaisten liitteiden hankkimisen vuoksi. 

Velkaantumista lisää toisinaan se, että pikavipin saa sentään vain tekstiviestillä. 

Epäselväksi tässä tutkielmassa jäi, että miksi tulosten mukaan vastaajat eivät kokeneet 

tarvetta muulle kuin sosiaaliturvaan liittyviin asioihin. Vaikka vastanneiden joukossa oli 

päihdepsykiatrisen osaston potilaita ja asunnottomia, ei sosiaalityön palvelujen tarpeeksi 

kuitenkaan nähty päihdepalvelujen järjestämistä tai asumispalveluja. Lisäksi 

lastensuojelun ja terapeuttisten keskustelujen tarpeet eivät nousseet esille.  

 

Terveydenhuollon sosiaalityön - ja voisi sanoa erityisesti sairaalasosiaalityön - toimiessa 

itselleen niin sanotusti vieraalla toiminta-alueella, on toiminnan perusedellytyksenä toimiva 

yhteistyö myös muun hoitohenkilöstön kuin muunkin verkoston kanssa (Parviainen & Telilä 

2005, 99; Haake 2011). Tämän tutkielman tulosten mukaan yhteistyön ulottuvuudesta ei 

vastaajien taholta noussut kritiikkiä, vaan yhteistyön voidaan siten tulkita toimineen. 

Parviaisen ja Telilän (2005, 96) tutkimuksen tulosten mukaan psykiatristen osastojen 

tiiviimmästä tiimityöskentelytavasta johtuen myös henkilökunta tuntee sosiaalityön palvelut 

hyvin (emt.). Akuuttisosiaalityö sairaalassa vaatiikin toimivaa yhteistyötä muiden 

ammattiryhmien kanssa, koska sosiaalityön tarpeen havaitsee sairaalassa usein ensin 
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joku muu kuin sosiaalityöntekijä (Haake 2011). Parviaisen ja Telilän (2005, 99) tutkielman 

mukaan yhteistyön toimivuudessa puutteita nähtiin vain siinä, että jos henkilökunnalla ei 

ole tarpeeksi asianmukaista tietoa sosiaalityön palvelusta, jää asiakkaita palvelun 

ulkopuolelle. Henkilökunnan yhteistyön toiminnassa voidaan kuitenkin nähdä olevan suoria 

vaikutuksia asiakkaille silloin, kun asiakasohjaus sosiaalityön vastaanotolle on myös 

muusta henkilökunnasta riippuvaista. (emt.) 

 

Parviaisen ja Telilän tutkielman (2005) tulosten mukaan tavoitettavuuteen liittyi ristiriita, 

jossa sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta palvelu oli saatavilla nopeasti, mutta 

henkilökunta ei osannut ohjata asiakkaita sosiaalityöntekijän vastaanotolle. Tämän 

tutkielman tulosten mukaan vastaajat hakeutuivat sairaalasosiaalityöntekijän vastaanotolle 

pääasiallisesti itse ja vasta toiseksi hoitohenkilökunnan ohjauksesta. Vastaajien 

tavoittaessa yleisimmin sosiaalityöntekijän sovitusti vastaanottoaikana osastolla voi 

tavoitettavuuteen vaikuttaa se, että joillakin osastoilla sosiaalityöntekijän huone on itse 

osastolla, ja toisilla sosiaalityöntekijä käy vain tapaamassa potilaat.   

 

Sosiaalityön laaduksi voidaan määritellä sen kyky täyttää siihen kohdistuneet odotukset 

(Stakes 2002) ja tätä ajatusta käytettiin osin alustana selvitettäessä asiakkaiden 

palvelukokemuksia psykiatrisen sairaalan sosiaalityöstä. Tämän tutkielman tulosten 

mukaan vastaajien palvelukokemukset sosiaalityöntekijän antamasta psykososiaalisesta 

tuesta olivat neutraaleja, kun taas yhteistyöstä tai kohtaamiseen liittyvistä ulottuvuuksista 

palvelukokemukset olivat positiivisia. Koska potilaiden palvelujen tarve on hyvin yksilöllistä, 

ei käytännön sairaalasosiaalityölle ole löydettävissä yhtä ainoaa tiettyä toimintatapaa tai 

menetelmää, jota jokaisessa asiakaskohtaamisessa käytettäisiin. Asiakkaan tilanne 

konstruoidaan jokaisessa tapaamisessa erikseen (vrt. Payne 2005). Sosiaalityön eri 

menetelmien soveltaminen käytäntöön vaatii kuitenkin sosiaalityön ammatillisuutta, koska 

se edellyttää laaja-alaista ymmärrystä yhteiskunnan rakenteista, sosiaalisten ongelmien 

synnystä ja esiintymisestä sekä pirstaleista palvelujärjestelmästämme. Lisätietoa 

asiakkaiden subjektiivisista palvelukokemuksista tarvittaisiin eikä tällä tutkielmalla kyetty 

selvittämään niitä kuin pintapuolisesti. Jatkossa koko sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelujärjestelmän osalta olisi tarpeen selvittää asiakkaiden palvelutarvetta ja työn 
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vaikutuksia heidän tilanteissaan, sillä asiakkaiden monitahoisten pulmien vuoksi heillä on 

asiakkuuksia useilla eri tahoilla. Ilman jonkun tahon koordinoimaan kokonaisvastuuta 

pirstaleisuus ei palvele ensinnäkään asiakkaiden hyvinvointia eikä myöskään paranna 

yhteiskunnan kokonaistaloudellisesta tilannetta pitkällä tähtäimellä.  

 

Alun johdannossa esitettyyn esimerkkipotilaaseen palaten voisikin kysyä, onko jatkuvasta 

talouskasvuun ja yhä pienenevin resurssein tehokkuuteen tähtäävässä toiminnassa tilaa 

muunlaisille arvoille ja asenteille asiakaskeskeisten toimintakäytäntöjen parantamiseksi? 

Asiakkaan näkökulmasta sosiaalityön tuloksellisuudessa on korostettu sosiaalityön 

vaikuttavuutta ja sen laatua. Hallinnon näkökulmasta tarkasteltuna sosiaalityön 

tuloksellisuudessa on korostettu taloudellisuutta ja tuottavuutta, jotka yhdessä 

muodostavat tehokkuuden ulottuvuuden sosiaalityön tuloksellisuudessa. (Stakes 2002.) 

Sosiaalityön toimenpiteiden vaikuttavuus ja laatu ovat siis jatkotutkimuksen aiheita. 

Tällaiset kysymykset koskettavat koko sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmäämme. Kyse 

on myös moraalitaloudesta. Kenen tarpeista palveluja järjestetään? Kenen näkökulmasta, 

ja millaisilla mittareilla, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta arvioidaan? Yhteiskunta vaikuttaa 

väistämättä tavallisten ihmisten arkeen poliittisten ja taloudellisten järjestelmien ja 

lainsäädännön kautta. Terveydenhuollon sosiaalityöntekijän rooli onkin enimmäkseen 

kulkea pirstoutuneiden palvelujen koordinoijana asiakkaan rinnalla hänen tarpeitaan 

vastaavalla tavalla.  Kuitenkin, joku kerta voi olla se viimeinen eikä asiakas enää palaa.  
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LIITTEET 
LIITE 1 KYSELYLOMAKE 
 

SAATE 
KYSELY PSYKIATRISEN SAIRAALAN SOSIAALITYÖN ASIAKKAIDEN 

PALVELUKOKEMUKSISTA 
 

Arvoisa sairaalamme potilas, 
 

Tällä kyselylomakkeella kerätään tietoa sairaalan potilaiden sosiaalityön 
palvelukokemuksista ja jokainen vastaus on tärkeä palvelun kehittämiseksi. Kyselyssä 
kartoitetaan minkä verran sosiaalityön palvelua käytetään. Kyselyyn voi vastata 
riippumatta siitä minkä verran sosiaalityön palvelua olette käyttäneet tähän asti. Tutkimus 
tehdään Tampereen yliopiston Porin yksikön sosiaalityön pro gradu – opinnäytetyönä, 
jonka toteuttaa sairaalan sosiaalityöntekijänäkin toimiva henkilö. Tutkimuksen tekemiselle 
on psykiatrian toimialueen toimialuejohtajan lupa.  
 
Vastauksenne ovat ehdottoman luottamuksellisia eikä Teitä henkilönä tulla liittämään 
millään tavalla vastauksiinne. Vastauksia tullaan analysoimaan anonyymisti tilastollisina 
lukuina eikä yksittäisiä vastauksia raportoida tutkimuksessa. Vastauksenne eivät vaikuta 
hoitoonne, eikä vastaustenne tietoja rekisteröidä mihinkään.  
 
Tällä tutkimuksella kerätään huhti- toukokuun 2011 aikana tietoa sairaalamme sosiaalityön 
palvelukokemuksista palvelun kehittämiseksi. 
 
Vastaaminen on vapaaehtoista. 
 
Kyselyyn vastaaminen vie aikaanne noin 10 minuuttia. Lomake palautetaan nimettömänä 
suljettuna oheisessa kuoressa. Mielipiteenne on tärkeä. 
 
Mikäli Teillä on kysymyksiä tästä tutkimuksesta, vastaan niihin mielelläni. 
 

 
Tampereella 1.4.2011 
 
ystävällisin terveisin, 
 
______________________ 
Tea Pitkänen 
vs. sosiaalityöntekijä, TAYS/ Pitkäniemen sairaala APS7 
sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto, Porin yksikkö, sosiaalityö 
työpuh.03-311 63562 
email: tea.pitkanen@pshp.fi 



  

Pyydän Teitä vastaamaan jokaiseen kysymykseen ympyröimällä erillisen ohjeistuksen 
mukaan sen vaihtoehdon, joka vastaa Teidän henkilökohtaista mielipidettänne. Vastaattehan 
jokaiseen kohtaan. Mikäli jokin kysymys tai väite ei aivan täysin sovellu tilanteeseenne, 
yritättehän kuitenkin valita annetuista vaihtoehdoista tilanteeseenne lähinnä sopivan tai 
parhaan vaihtoehdon.  
 

1. Oletteko Te tavannut viimeisen puolen vuoden 
aikana sosiaalityöntekijää?  
 

1) Kyllä  

2) En

________________________________________________________________________ 
 

 
2. Jos vastasitte edelliseen kysymykseen en, olkaa 

hyvä ja siirtykää seuraavaan kysymykseen nro 3.  
 
Mikäli vastasitte kyllä, niin missä seuraavissa 
paikoissa olette tavannut sosiaalityöntekijää?  
(Voitte valita useamman vaihtoehdon) 
 

 

1) Sosiaalitoimistossa  
2) Psykiatrian 

poliklinikalla/mielenterveystoimistossa 
3) Kotityöryhmässä 
4) Päihdehoitopaikassa 
5) Sairaalassa 
6) Jossain muualla, missä? 

____________________

________________________________________________________________________ 
 

 
SEURAAVAT KYSYMYKSET KOSKEVAT NYKYISTÄ SAIRAALAHOITOJAKSOANNE. 

 
 

3. Oletteko Te tavannut sairaalan osastolla 
ollessanne sosiaalityöntekijää?  

1) Kyllä 
2) En

________________________________________________________________________ 
 

4. Minkä verran Te olette kokenut saaneenne tietoa 
sairaalan sosiaalityön palveluista?  
(Valitkaa vain yksi vaihtoehto) 
 

1) Riittävästi 
2) Olisin tarvinnut enemmän 
3) En ole saanut lainkaan tietoa

________________________________________________________________________ 
 

5. Mistä Te olette saanut tietoa, että sairaalan 
osastolla ollessanne Teillä on mahdollisuus tavata 
sosiaalityöntekijää?  
(Voitte valita useammankin vaihtoehdon) 

 
 
 
 

1) Sosiaalityöntekijältä 
2) Lääkäriltä 
3) Hoitohenkilökunnalta 
4) Potilastoverilta 
5) Sairaalan esitteistä 
6) Omaiselta 
7) Jostain muualta, mistä? __________ 
8) En ole saanut tietoa

______________________________________________________________________________________

  
6. Mistä Te toivoisitte ensisijaisesti saavanne tietoa 

sosiaalityön palveluista sairaalassa? 
 (Valitkaa yksi vaihtoehto) 

 
 
 
 
 

1) Sosiaalityöntekijältä  
2) Osaston oleskelutilassa olevasta 

infokansiosta/esitteestä 
3) Potilashuoneissa pidettävistä tiedotteista 
4) Lääkärin tapaamisissa 
5) Muulta hoitohenkilökunnalta 
6) Muulla tavalla, 

miten?____________________ 

 
________________________________________________________________________ 



Jos olette käyttänyt sosiaalityön palvelua, olkaa hyvä ja vastatkaa tähän kysymykseen ja 
siirtykää sitten kysymykseen nro 9. 
  
Jos ette ole käyttänyt sosiaalityön palvelua, olkaa hyvä ja siirtykää kysymykseen nro 8.  
 

 
7. Jos Te olette käyttänyt sosiaalityön palveluita 

sairaalassa, hakeuduitteko Te itse 
sosiaalityöntekijän vastaanotolle vai jonkun toisen 
ohjaamana?   
(Valitkaa yksi vaihtoehto) 
 
  

 
 

1) Hakeuduin itse 
2) Lääkärin ohjaamana 
3) Hoitohenkilökunnan ohjaamana 
4) Sosiaalityöntekijän kutsumana 
5) Potilastoverin ohjaamana 
6) Sairaalan esitteistä saamani tiedon 

pohjalta 
7) Omaisen ohjaamana 
8) Jotenkin muuten, miten? ____________

___________________________________________________________________________________ 

 
Jos ette ole käyttänyt sosiaalityön palvelua, olkaa hyvä ja vastatkaa tähän kysymykseen ja 
siirtykää sitten seuraavaan kysymykseen nro 9.  

 
8. Jos Te ette ole käyttänyt sosiaalityön palveluita 

sairaalassa, niin mikä on oman arvionne mukaan 
pääasiallinen syy miksi Te ette ole käyttänyt 
sosiaalityön palveluita?  
(Valitkaa yksi vaihtoehto) 

1) Ei ole tarvetta palvelulle 

2) Ei ole tietoa palvelusta 
3) Palvelu on hankalasti tavoitettavissa 
4) Muu syy, mikä? _________________

______________________________________________________________________________________ 
 

9. Kuinka tarpeelliseksi arvioitte sairaalan 
sosiaalityön palvelut kokonaisuudessaan?  
(Valitkaa yksi vaihtoehto) 
 

 

1) Erittäin tarpeelliseksi 
2) Melko tarpeelliseksi  
3) En kovin tarpeelliseksi  
4) En lainkaan tarpeelliseksi

______________________________________________________________________________________

10. Jos sosiaalityöntekijän palveluita ei olisi 
tarvittaessa sairaalassa käytettävissä, mistä 
arvioisitte hakevanne ensijaisesti apua itsellenne? 
(Valitkaa yksi vaihtoehto) 

 
 
 

1) Avohoidon sosiaalityöntekijältä (esim. 
mielenterveystoimiston, kotityöryhmän 
sosiaalityöntekijältä) 

2) Sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijältä 
3) Jostain muualta, mistä? ______________ 
4) Tiedon puutteen vuoksi en osaa sanoa 
5) En todennäköisesti hakisi apua lainkaan

______________________________________________________________________________________

VASTATKAA SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN MIKÄLI OLETTE KÄYTTÄNYT 
SOSIAALITYÖN PALVELUA SAIRAALASSAOLOAIKANANNE.  
 
Mikäli Te ette ole käyttänyt sosiaalityön palvelua, olkaa hyvä ja siirtykää kysymykseen nro 
17 sivulle 5. 

 
11. Kuinka usein olette nyt tavanneet tällä 

hoitojaksollanne sosiaalityöntekijää?  
(Valitkaa yksi vaihtoehto) 
 
 

1) Kerran päivässä 
2) Useamman kerran viikossa 
3) Kerran viikossa 
4) Harvemmin kuin kerran viikossa 

 
______________________________________________________________________________________
  



12. Millaisiin asioihin Te koette tarvitsevanne 
sosiaalityön palveluita?  
(Valitkaa kaksi tärkeintä) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Sosiaalietuuksiin ja palveluihin liittyvään 
ohjaukseen ja neuvontaan 

2) Raha-asioiden selvittämiseen ja siihen 
liittyviin järjestelyihin 

3) Arjen tuen tarpeen ja 
päivätoimintamahdollisuuksien 
selvittämiseen ja järjestelyihin 

4) Päihdehoidon järjestelyihin 
5) Terapeuttisiin keskusteluihin 
6) Asunnottomuuteen liittyen (esim. 

asunnonhaun tarve) 
7) Lastensuojelullisiin tarpeisiin (esim. 

tukitoimien tai perhetyön järjestelyyn, 
yhteydenpitoon lastensuojelun 
sosiaalityöntekijään) 

8) Perhetyön tarpeisiin, läheisten 
tukemiseen (esim. läheisten/omaisten 
tapaamiseen) 

9) Ammatillisen ja/tai muun kuntoutuksen 
suunnitteluun 

10) Johonkin muuhun, mihin? 
_________________________________
_________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________

 
13. Millaiseksi Te koette sosiaalityöntekijän 

tavoitettavuuden osastolla, jolla olette?  
(Valitkaa yksi vaihtoehto) 
 

 

1) Hyväksi  
2) Kohtalaiseksi 
3) Huonoksi 
4) En tavoita lainkaan

______________________________________________________________________________________ 

 
14. Kuinka nopeasti Te pääsette sosiaalityöntekijän 

vastaanotolle osastolla, jolla olette?  
(Valitkaa yksi vaihtoehto) 

 
 
 

1) Palvelu on saatavilla heti 
2) Palvelua on odotettava seuraavaan 

päivään 
3) Palvelua on odotettava muutaman päivän 
4) Palvelua on odotettava yli viikon 
5) Ei kokemusta

______________________________________________________________________________________ 
 

15. Miten tavoitatte tavallisesti osastonne 
sosiaalityöntekijän?  
(Valitkaa yksi vaihtoehto) 
 

 
 
 
 
 

1) Sovitusti vastaanottoaikana osastolla 
2) Satunnaisesti osastolla 
3) Sovitusti työhuoneesta 
4) Satunnaisesti työhuoneesta  
5) Puhelimitse 
6) Kirjeitse 
7) Muun hoitohenkilökunnan kautta 
8) Jotenkin muuten, 

miten?_________________

______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. Missä määrin olette samaa tai eri mieltä seuraavista väitteistä liittyen sairaalan sosiaalityön palveluihin? 
Pyydän Teitä vastaamaan jokaiseen kysymykseen ympyröimällä vain yhden vaihtoehdon, joka vastaa 
Teidän henkilökohtaista mielipidettänne. Mikäli Teillä ei ole kokemusta palvelusta, pyydän Teitä vastaamaan 
mielikuvanne perusteella.  

 1 Täysin       2 Melko  samaa    3 En samaa      4 Melko           5 Täysin 
samaa mieltä     mieltä           enkä eri mieltä    eri mieltä    eri mieltä 

Sosiaalityöntekijä on koulutukseltaan pätevä ja 
ammattitaitoinen 

1………..…..2………..…..3………..…..4………..…..5 

Sosiaalityöntekijän vastaanottoajalle pääsee 
nopeasti 

1………..…..2………..…..3………..…..4………..…..5 

Sosiaalityöntekijä toimii virheettömästi ja 
luottamuksellisesti 

1………..…..2………..…..3………..…..4………..…..5 

Sosiaalityöntekijä käyttäytyy ystävällisesti ja 
kohteliaasti 

1………..…..2………..…..3………..…..4………..…..5 

Sosiaalityöntekijä ajaa minun etujani 
1………..…..2………..…..3………..…..4………..…..5 

Saan sosiaalityön palvelua ilman 
leimautumisen pelkoa 

1………..…..2………..…..3………..…..4………..…..5 

Saan sosiaalityön palvelua sovittuna 
ajankohtana 

1………..…..2………..…..3………..…..4………..…..5 

Sosiaalityöntekijä huomioi toiveeni ja olen 
tullut kuulluksi  

1………..…..2………..…..3………..…..4………..…..5 

Tarvitessani sosiaalityön palveluita pääsen 
sairaalassa sosiaalityöntekijän luokse 

1………..…..2………..…..3………..…..4………..…..5 

Sosiaalityöntekijä on helposti tavoitettavissa  
1………..…..2………..…..3………..…..4………..…..5 

Sosiaalityöntekijä puhuu minulle 
ymmärrettävällä kielellä sosiaalietuuksista ja 

sosiaalipalveluista 

1………..…..2………..…..3………..…..4………..…..5 

Sosiaalityöntekijä selvittää tilannettani muualta 
 (esim. Kelasta, sosiaalitoimesta yms.) 

1………..…..2………..…..3………..…..4………..…..5 

Keskustelu ja asiointi sosiaalityöntekijän 
kanssa on sujuvaa 

1………..…..2………..…..3………..…..4………..…..5 

Voin kertoa elämäntilanteestani 
sosiaalityöntekijälle 

1………..…..2………..…..3………..…..4………..…..5 

Sosiaalityöntekijä antaa neuvoja raha-asioissa, 
asumisessa ja muissa sosiaalipalveluihin 

liittyvissä asioissa 

1………..…..2………..…..3………..…..4………..…..5 

Sosiaalityöntekijä on yhteydessä läheisteni/ 
omaisteni kanssa 

1………..…..2………..…..3………..…..4………..…..5 

Sosiaalityöntekijä arvioi sairaalahoidon 
jälkeisen avun tarpeeni ja järjestelee arjen 

tukea 

1………..…..2………..…..3………..…..4………..…..5 

 

 
 
 
 
 
 



1 Täysin      2 Melko  samaa    3 En samaa      4 Melko        5 Täysin 
samaa mieltä     mieltä           enkä eri mieltä    eri mieltä    eri mieltä 

Sosiaalityöntekijä kertoo kotiin saatavilla 
olevista tuen ja päivätoimintojen 

mahdollisuuksista 

1………..…..2………..…..3………..…..4………..…..5 

Voin käydä sosiaalityöntekijän kanssa 
terapeuttisia keskusteluja 

1………..…..2………..…..3………..…..4………..…..5 

Sosiaalityöntekijä tekee puolestani asioita, 
joihin en itse pysty  

1………..…..2………..…..3………..…..4………..…..5 

Sosiaalityöntekijä selvittää yhdessä muun 
hoitohenkilöstön ja lääkärin kanssa asioitani 

1………..…..2………..…..3………..…..4………..…..5 

Muu hoitohenkilökunta pystyy auttamaan 
minua sosiaalisissa asioissa esim. rahaan ja 

asumiseen ja muuhun arjen asioiden 
hoitamisessa 

1………..…..2………..…..3………..…..4………..…..5 

Jos olisin tavannut aiemmin 
sosiaalityöntekijää, ei tilanteeni olisi ajautunut 

kriisiin 

1………..…..2………..…..3………..…..4………..…..5 

Mielestäni en olisi tarvinnut sosiaalityöntekijän 
apua asioissani 

1………..…..2………..…..3………..…..4………..…..5 

Sosiaalityöntekijä tukee myös 
läheisiäni/omaisiani  

1………..…..2………..…..3………..…..4………..…..5 

 
 
17. VASTAAJAN TAUSTATIEDOT AINEISTON TILASTOLLISTA KÄSITTELYÄ VARTEN 

 
Taustatietoja käytetään luottamuksellisesti vain tämän kyselyn tieteellistä käsittelyä 
varten eikä yksittäisen vastaajan tietoja voida vastauksista erottaa eikä niitä 
tallenneta taikka rekisteröidä mihinkään eikä käytetä hoidossanne.  
 
 
 
Sukupuolenne  on 
 

1) Mies 
2) Nainen

______________________________________________________________________________________ 
 
 
Syntymävuotenne on _______________ 
 

______________________________________________________________________________
 
Kotikuntanne on      

1) Tampere 
2) Joku muu

______________________________________________________________________________ 
 

 
Millainen peruskoulutuksenne on? 
(Valitkaa yksi vaihtoehto) 

 
 

1) Kansakoulu 
2) Keski- tai peruskoulu 
3) Ylioppilastutkinto 

4) Ei peruskoulutusta

 
 
_____________________________________________________________________ 

 
  



Millainen ammatillinen koulutuksenne on? 
(Valitkaa yksi vaihtoehto) 

 
 
 

1) Ammattikurssi, muu lyhyt 
ammattikoulutus 
2) Opistotasoinen ammattikoulutus 
3) Yliopisto- tai korkeakoulutus 
4) Ei ammatillista koulutusta

____________________________________________________________________________

Mikä on kotitaloutenne henkilöiden lukumäärä? 
 

1) Aikuisten lukumäärä______ 
2) Lasten lukumäärä     ______

______________________________________________________________________ 
 
Millainen on asumismuotonne? 
(Valitkaa yksi vaihtoehto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Asun itsenäisesti yksin 
2) Asun itsenäisesti, mutta saan tukea 

esim. kotityöryhmästä tai psykiatrisesta 
kotikuntoutuksesta 

3) Asun perheeni kanssa/vanhempieni 
luona 

4) Asun perheeni/vanhempieni kanssa, 
mutta saan tukea esim. 
kotityöryhmästä tai psykiatrisesta 
kotikuntoutuksesta 

5) Asun tuetussa asunnossa 
6) Asun (tehostetun tuen) 

kuntoutuskodissa   
7) Olen asunnoton 
8) Joku muu, mikä_______________

______________________________________________________________________ 
 

Mikä on ollut pääasiallinen toimeentulonne 
viimeisen kolmen kuukauden aikana?  
(Valitkaa yksi vaihtoehto) 

 
 
 
 
 

1) Palkkatulo 
2) Työttömyysetuus 
3) Sairauspäiväraha 
4) Kuntoutusraha 
5) Kuntoutustuki 
6) Pysyvä työkyvyttömyyseläke  
7) Toimeentulotuki  
8) Olen tuloton

______________________________________________________________________ 
 

Tulitteko psykiatriseen sairaalahoitoon 
ensimmäistä kertaa? 
 

1) Kyllä 
2) En ,olen ollut aikaisemmin  

       n. _____kertaa

______________________________________________________________________ 
 

Oletteko sairaalahoidossa 
 
 

1) Vapaaehtoisesti  
2) Tahdonvastaisesti

________________________________________________________________________ 
 
 

Kuinka kauan Te olette tällä hetkellä ollut 

sairaalahoidossa?  
(Valitkaa yksi vaihtoehto) 
 
 

1) 1-3vrk 
2) 4-7 vrk 
3) Yli viikon 
4) Yli kaksi viikkoa 
5) Yli kuukauden 

______________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Mikä on omasta mielestänne pääasiallinen syy 
sairaalahoitoonne? 
(Valitkaa yksi vaihtoehto) 
 
 
 
 

1) Mielenterveyteen liittyvät asiat 
2) Asumiseen liittyvät asiat 
3) Raha-asioihin liittyvät asiat 
4) Perhetilanteeseen liittyvät asiat 
5) Muut syyt, mitkä? ______________ 

 

________________________________________________________________________
 
Millä osastolla olette hoidossa? 
(Valitkaa yksi vaihtoehto) 
 

 
 

1) APS2  
2) APS4 
3) APS5 
4) APS6 
5) APS7 
6) YSP1

______________________________________________________________________________ 
 

Minkä arvosanan asteikolla 1-10 antaisitte itse omalle toimintakyvyllenne tällä hetkellä?   
(Valitkaa yksi vaihtoehto) 

 
Erittäin hyvä      10       9       8        7        6        5        4        3        2       1       erittäin huono 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

Minkä pääasiallisen syyn hoitoonne / diagnoosin lääkäri on antanut teille tällä hoito- tai tutkimusjaksolla?  
1) ___________________________________________________________ 
2) En tiedä. 

________________________________________________________________________ 
 

AJATUKSIA? 
 

Voitte vielä lopuksi vapaasti kertoa muista sosiaalityöhön liittyvistä ajatuksistanne. 
Kaikki mielipiteet sairaalan sosiaalityöstä tai tästä kyselystä ovat arvokkaita ja tervetulleita! 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 
Palauttakaa tämä lomake suljettuna oheisessa kirjekuoressa henkilökunnalle. 

 
KIITOS VAIVANNÄÖSTÄNNE! 

 
 
 



LIITE 2 TIEDOTE POTILAILLE  
 

TIEDOTE POTILAILLE 
  

ARVOISA SAIRAALAMME POTILAS, 
Sairaalassa ollessanne Teillä on mahdollisuus osallistua 

kyselyyn psykiatrisen sairaalan sosiaalityön 
asiakkaiden palvelukokemuksista. 

 
Kyselyssä kartoitetaan mm. minkä verran sosiaalityön palvelua 
käytetään. Kyselyyn voi vastata riippumatta siitä minkä verran 

palvelua olette tähän asti käyttäneet. 
Vastaaminen on vapaaehtoista. Mielipiteenne on tärkeä. 

 
Teen Tampereen yliopiston Porin yksikön sosiaalityön pro gradu – opinnäytetyönä tutkimusta psykiatrisen 
sairaalan potilaiden sosiaalityön palvelukokemuksista palvelun kehittämiseksi. Tutkimuksen tekemiselle on 
psykiatrian toimialueen toimialuejohtajan lupa. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat aikuispsykiatrian potilaat. 
Tutkimuksen aineiston keruuaika on huhti- toukokuu 2011. Tutkimuksen otokseksi (N=) tavoitteenani on 
saada noin 100 vastausta. Mukana tutkimuksessa on Pitkäniemen akuuttipsykiatrian osastot APS2, APS4, 
APS5, APS6 ja APS7 sekä TAYS'ssa oleva yleissairaalapsykiatrian osasto YSP1. Aineiston keruuaika voi olla 
myös lyhyempi, mikäli tarvittava aineisto kertyy tätä aiemmin. 

 
Tutkimukseen osallistuminen tapahtuu täyttämällä oheinen kyselylomake ja palauttamalla se nimettömänä 
suljettuna oheisessa kirjekuoressa henkilökunnalle. Vastauksenne ovat ehdottoman luottamuksellisia eikä 
Teitä henkilönä tulla liittämään millään tavalla vastauksiinne. Vastauksia tullaan analysoimaan anonyymisti 
tilastollisina lukuina eikä yksittäisiä vastauksia raportoida tutkimuksessa. Vastauksenne eivät vaikuta 
hoitoonne, eikä vastaustenne tietoja rekisteröidä mihinkään. Vastaaminen vie aikaanne noin 10 minuuttia. 
Kiitos avustanne jo etukäteen! 

 
Mikäli teillä on kysymyksiä tästä tutkimuksesta, vastaan niihin mielelläni.  

 
Tampereella 1.4.2011 
ystävällisin terveisin, 
 
______________________ 
Tea Pitkänen  
vs. sosiaalityöntekijä, TAYS/ Pitkäniemen sairaala APS7 
sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto, Porin yksikkö, sosiaalityö 
työpuh.03-311 63562 
email: tea.pitkanen@pshp.fi 



LIITE 3 TIEDOTE OSASTOJEN HENKILÖKUNNALLE 
 

TIEDOTE OSASTOJEN HENKILÖKUNNALLE 
  

 

KYSELY PSYKIATRISEN SAIRAALAN SOSIAALITYÖN 
ASIAKKAIDEN PALVELUKOKEMUKSISTA 

 
 
Teen Tampereen yliopiston Porin yksikön sosiaalityön pro gradu – opinnäytetyönä 
tutkimusta psykiatrisen sairaalan potilaiden sosiaalityön palvelukokemuksista palvelun 
kehittämiseksi. Kyselyssä kartoitetaan mm. minkä verran sosiaalityön palvelua käytetään. 
Kyselyyn voi vastata riippumatta siitä minkä verran palvelua potilas on tähän asti käyttänyt. 
Tutkimuksen aineiston keruuaika on huhti- toukokuu 2011 ja tavoitteenani on saada noin 
parikymmentä (20) vastausta per osasto. Aineiston keruuaika voi olla myös lyhyempi, 
mikäli tarvittava aineisto kertyy tätä aiemmin. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat 
aikuispsykiatrian potilaat. Mukana tutkimuksessa on Pitkäniemen akuuttipsykiatrian 
osastot APS2, APS4, APS5, APS6 ja APS7 sekä yleissairaalapsykiatrian osasto YSP1. 
Tutkimuksen tekemiselle on psykiatrian toimialueen toimialuejohtajan lupa.  
 
Kerään tietoa liitteenä olevalla lomakkeella, joita pyydän laittamaan oheisten kirjekuorien 
ja tiedotteen kera osaston päiväsaliin tai muuhun yleiseen tilaan, jossa potilailla on 
mahdollisuus halutessaan vapaaehtoisesti osallistua tutkimukseen. Tutkimukseen 
osallistuminen tapahtuu täyttämällä kyselylomake ja palauttamalla se nimettömänä 
suljettuna oheisessa kirjekuoressa henkilökunnalle. Pyytäisin henkilökunnan apua 
vastausten postittamisessa sisäisessä postissa minulle. Kiitos paljon avustanne jo 
etukäteen! 
 
Mikäli teillä on kysymyksiä tästä tutkimuksesta, vastaan niihin mielelläni. 
 

Tampereella 1.4.2011 
 
ystävällisin terveisin, 
 
______________________ 
Tea Pitkänen 
vs. sosiaalityöntekijä, TAYS/ Pitkäniemen sairaala APS7 
sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto, Porin yksikkö, sosiaalityö 
työpuh.03-311 63562 
email: tea.pitkanen@pshp.fi 

 


