
NUORTEN MIELENTERVEYSKUNTOUTU-

JIEN KOKEMUKSIA PALVELUKETJUISTA JA 

TALOUDELLISESTA TOIMEENTULOSTA 

Maiju Jansson 

Opinnäytetyö 

Lokakuu 2016

Sairaanhoitajakoulutus 



 

TIIVISTELMÄ 

Tampereen ammattikorkeakoulu 

Sairaanhoitajakoulutus 

 

JANSSON, MAIJU: 

Nuorten mielenterveyskuntoutujien kokemuksia palveluketjuista ja taloudellisesta toi-

meentulosta 

Opinnäytetyö 37 sivua, joista liitteitä 3 sivua 

Lokakuu 2016 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää nuorten mielenterveyskuntoutujien kokemuk-

sia palveluista, palveluiden siirtymävaiheista sekä heidän taloudellisesta tilanteestaan ja 

siihen vaikuttavista tekijöistä hoidon ja kuntoutuksen aikana. Työelämäyhteytenä toimi 

Sopimusvuori Oy. Opinnäytetyön tehtävinä oli selvittää, millaisia palveluita on tarjolla 

nuorille mielenterveyskuntoutujille, miten nuoret kokevat palvelut, palveluihin hakeu-

tumisen ja siirtymät eri palveluiden välillä. Lisäksi tehtävinä oli saada selville, millaista 

toimeentuloturvaa nuoret mielenterveyskuntoutujat saavat ja millaiseksi nuoret kokevat 

taloudellisen tilanteensa kuntoutuksen eri vaiheissa sekä miten nuoret kokevat taloudel-

listen tukien hakemisen ja saamisen. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa uutta tietoa 

palveluketjujen eri vaiheissa toimiville ammattilaisille nuorten mielenterveyskuntoutu-

jien palveluiden kehittämiseksi. 

Opinnäytetyön menetelmä oli laadullinen eli kvalitatiivinen. Aineisto kerättiin teema-

haastatteluilla, jotka toteutettiin Sopimusvuori Oy:n asumispalveluyksiköissä. Haasta-

teltavat olivat nuoria aikuisia Sopimusvuori Oy:n palvelunkäyttäjiä. Haastattelut auki-

kirjoitettiin ja analysoitiin laadullisella sisällön analyysilla. 

Palveluihin hakeuduttiin ja siirryttiin hoitohenkilökunnan ja omaisten avulla sekä itse-

näisesti. Siirtymät koettiin melko ongelmattomiksi. Palveluiden riittävyydessä koettiin 

olevan vaihtelevuutta ja hoitohenkilökunnalta olisi tarvittu enemmän tukea palveluissa. 

Taloudelliseen tilanteeseen vaikuttivat ongelmat taloudenhallinnassa. Vaikka taloudelli-

set tuet koettiin pääosin riittäviksi, useat tekijät saattoivat kuitenkin heikentää taloudel-

lista tilannetta. Jatkotutkimusaiheena voisi tarkastella lähemmin nuorten aikuisten mie-

lenterveyskuntoutujien rahankäyttöä ja taloudenhallintaa sekä kokemuksia edunvalvon-

nasta.  

Asiasanat: mielenterveyskuntoutuja, palvelut, palveluketjut, toimeentulo, toimeentulo-

turva 



 

 

ABSTRACT 

Tampereen ammattikorkeakoulu 

Tampere University of Applied Sciences 

Degree Programme in Nursing and Health Care 

 

JANSSON, MAIJU:  

  

Young Adults’ Experiences of Health and Social Services and Financial Subsistence 

during Mental Health Rehabilitation 

Bachelor's thesis 37 pages, appendices 3 pages 

October 2016 

The purpose of this thesis was to determine young adults’ experiences of health and 

social services and financial subsistence during mental health rehabilitation. The aim of 

this study was to find out information about services and income supports. The infor-

mation advances health and social services. 

The study was qualitative in nature. The data were collected through five theme inter-

views.  The data were analyzed through qualitative content analysis.  

The results revealed that transfers from a service to another were quite easy. Services 

were typically organized by professionals’ help or together with relatives. Young adults 

thought that they have a sufficient income but they did not always spend money proper-

ly. Further research is required to determine experiences about the management of fi-

nances. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää nuorten mielenterveyskuntoutujien kokemuk-

sia palveluista, palveluiden siirtymävaiheista sekä taloudellisesta tilanteestaan ja siihen 

vaikuttavista tekijöistä hoitonsa ja kuntoutuksensa aikana. Työelämäyhteytenä toimivat 

Sopimusvuori oy ja sen asumispalveluyksiköt. Työelämäpalaverissa nousi ajatuksia 

siitä, että osa nuorista aikuisista käyttää runsaasti erilaisia mielenterveyspalveluita. Li-

säksi pohdintaa herätti se, millainen nuorten toimeentulo on kuntoutuksen aikana. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa uutta tietoa palveluketjujen eri vaiheissa toimiville 

ammattilaisille nuorten mielenterveyskuntoutujien palveluiden kehittämiseksi. Kansan-

eläkelaitoksen (2014, 13) mukaan yleisin syy kuntoutuksen hakemiseen on mielenter-

veysongelma. Lisäksi mielenterveyskuntoutujien määrä on kasvanut lähes kaksinker-

taiseksi vuodesta 2006 vuoteen 2014. On siis väistämätöntä, että myös palveluiden on 

kehityttävä ja lisäännyttävä sitä mukaan, kun niitä tarvitsevien määrä kasvaa. Palvelui-

den käyttäjien kokemukset ovat siis erityisen arvokkaita tässä prosessissa. 

 

Mielenterveysongelmien avohoito on viime vuosina lisääntynyt ja se on herättänyt pal-

jon keskustelua mielenterveyspalveluista. Honkalammen, Rajalan, Pajulan & Saarisen 

(2012, 608) tekemän tutkimuksen mukaan yli puolet Kuopion aikuispsykiatrian avo- ja 

kuntoutuspalveluiden vastaanottoaikojen käyttämättömistä ajoista oli alle 35-vuotiaille 

asiakkaille varattuja. Nuorten aikuisten osuus tästä on siis suuri. Voidaankin pohtia, 

onko nuorten aikuisten vaikeaa hakeutua mielenterveyspalveluihin ja sitoutua niihin. 

Mikä on nuoren aikuisen mielenterveyskuntoutujan oma rooli palveluun hakeutumises-

sa ja pääsemisessä?  Entä millaista tukea siirtymävaiheisiin tarvitaan?  

 

Vuonna 2011 toimeentulotukiasiakkaista lähes 80 prosenttia sai pääasiallisena tulonaan 

jotain muuta sosiaaliturvaa. Tämä viittaa siihen, että ensisijaisten etuuksien määrä ei ole 

riittävä. (Kuivalainen 2013, 17). Kelan tarjoamat etuudet mielenterveyskuntoutujalle 

eivät siis välttämättä ole riittäviä ja hän joutuu mahdollisesti hakemaan lisäksi toimeen-

tulotukea. Kuinka nuoret mielenterveyskuntoutujat itse kokevat taloudelliset tuet ja nii-

den hakemisen? 
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2 TARKOITUS, TEHTÄVÄT JA TAVOITE 

 

 

Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää nuorten mielenterveyskuntoutujien kokemuksia 

palveluista, palveluiden siirtymävaiheista sekä taloudellisesta tilanteestaan ja siihen 

vaikuttavista tekijöistä hoitonsa ja kuntoutuksensa aikana. 

 

Opinnäytetyön tehtävät ovat: 

1. Millaisia palveluita on tarjolla nuorille mielenterveyskuntoutujille? 

2. Miten nuoret kokevat palvelut? 

3. Miten nuoret kokevat palveluihin hakeutumisen ja siirtymät eri palveluiden vä-

lillä? 

4. Millaista toimeentuloturvaa nuoret mielenterveyskuntoutujat saavat kuntoutuk-

sen eri vaiheissa? 

5. Millaiseksi nuoret kokevat taloudellisen tilanteensa kuntoutuksen eri vaiheissa? 

6. Miten nuoret kokevat taloudellisten tukien hakemisen ja saamisen? 

 

Opinnäytetyön tavoite on tuottaa uutta tietoa palveluketjujen eri vaiheissa toimiville 

ammattilaisille nuorten mielenterveyskuntoutujien palveluiden kehittämiseksi. 
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3 TEOREETTINEN LÄHTÖKOHTA 

 

 

3.1 Keskeiset käsitteet 

 

Opinnäytetyön keskeiset käsitteet ovat nuori mielenterveyskuntoutuja, mielenterveys-

palvelut, terveyspalvelut, sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva. Nuori mielenterveyskun-

toutuja saa erilaisia palveluita kuntoutumisensa ja hoitonsa edistämiseksi. Mielenter-

veyspalveluiden lisäksi mielenterveyskuntoutuja voi käyttää terveys- ja sosiaalipalvelui-

ta ja tulla ohjatuksi palvelusta toiseen. Mielenterveyskuntoutuja on oikeutettu toimeen-

tuloturvaan ollessaan työkyvytön. (kuvio 1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Nuoren mielenterveyskuntoutujan palveluketjuihin liittyvät käsitteet 
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3.2 Nuori mielenterveyskuntoutuja ja mielenterveyskuntoutus 

 

Tässä opinnäytetyössä nuori on rajattu tarkoittamaan 18-30-vuotiasta. Lisäksi tässä 

opinnäytetyössä mielenterveyskuntoutujalla tarkoitetaan henkilöä, joka saa kuntoutus-

palveluita mielenterveyden häiriön takia alentuneen toimintakyvyn vuoksi. 

 

Mielenterveyshäiriöiden hoito ja kuntoutus ovat kokonaisuus, jonka tarkoitus on paran-

taa asiakkaan elämänlaatua ja arjessa pärjäämistä. Tähän kuuluu työ- ja toimintakyvyn 

säilymisen edistäminen sekä oireiden kanssa pärjäämisen tukeminen. Mielenterveys-

kuntoutus on monialainen kuntouttavien palvelujen kokonaisuus. (Tuulio-Henriksson 

2013, 146.) Hoidon ja kuntoutuksen ero on liukuva, mutta kuntoutuksella tarkoitetaan 

lähinnä pyrkimystä vähentää tai ehkäistä sairaudesta aiheutuvaa haittaa (Laukkala, 

Tuisku, Fransman & Vorma, 2015, 1508).   

 

Kuntoutus palvelujärjestelmässä on jaoteltu usein niin, että psykoosien kuntoutuksesta 

on vastannut kunnallinen terveydenhuolto. Ahdistus- ja masennushäiriöiden hoito on 

painottunut psykoterapiaan, joka kuuluu Kelan kuntoutuksen piiriin. (Pylkkänen 

2008,175-176.) Kelan velvollisuus järjestää ja korvata vajaakuntoisten ammatillista 

kuntoutusta ja vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta on laissa säädetty. Amma-

tillinen kuntoutus voi sisältää muun muassa kuntoutustutkimuksen, työ- ja koulutusko-

keiluita sekä koulutuksia. (Mattila 2013, 125-126.) 

 

Kuntoutus ja hoito voivat olla myös päällekkäisiä eikä niitä ole aina tarvetta erottaa toi-

sistaan jyrkästi (Pylkkänen 2008, 168). Jos mielenterveyshäiriö puhkeaa nuoruusiällä tai 

varhaisessa aikuisuudessa, monet aikuistumisen kehitystehtävät jäävät kesken. Tällöin 

kuntoutuksessa keskeistä voi olla kasvun tukeminen. (Tuulio-Henriksson 2013, 148.) 

Pylkkäsen (2008, 177) mukaan mielenterveyskuntoutus aloitetaan yleensä liian myö-

hään, vaikka varhaisen puuttumisen hyödyistä on paljon näyttöä.  

 

 

3.3 Mielenterveyspalvelut ja terveyspalvelut 

 

Mielenterveyslain (1990) mukaan mielenterveystyöhön kuuluvat mielisairauksia ja mui-

ta mielenterveydenhäiriöitä poteville henkilöille heidän lääketieteellisin perustein arvi-

oitavan sairautensa tai häiriönsä vuoksi annettavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 
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eli mielenterveyspalvelut. Mielenterveyslaki velvoittaa kunnat järjestämään mielenter-

veyspalveluita terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain säädösten mukaisesti. Palvelu-

jen laajuuden ja sisällön tulee vastata kunnan tarvetta. Palvelut on järjestettävä ensisijai-

sesti avopalveluina tukien oma-aloitteista hoitoon hakeutumista sekä itsenäistä suoriu-

tumista. Kunnan on myös yhdessä sosiaalitoimen kanssa tarjottava mielisairautta tai 

muuta mielenterveydellistä häiriötä potevalle henkilölle mahdollisuus hänen tarvitse-

maansa lääkinnälliseen tai sosiaaliseen kuntoutukseen liittyvään tuki- ja palveluasumi-

seen. (Mielenterveyslaki 1990.) 

 

3.3.1 Palvelujärjestelmä 

 

Mielenterveyspalveluita järjestetään siis julkisin verovaroin. Lisäksi osa palveluista 

tuotetaan yksityisesti tai kolmannella sektorilla. Yksityiset palveluntuottajat sekä esi-

merkiksi järjestöt ja säätiöt voivat myydä palveluita potilaille tai kunnille. Mielenter-

veyspalveluita ovat esimerkiksi mielenterveyshäiriöiden tutkimus, hoito ja kuntoutus. 

(Vuorilehto ym. 2014, 225.) 

 

Nevalainen (2010, 46-47) kuvaa mielenterveyspalveluiden järjestelmää pirstaleiseksi. 

Ongelmia aiheuttavat muun muassa dokumentoinnin puutteet avohoidossa, jotka voivat 

vaikuttaa siihen, ettei hoitojonoja voida luotettavasti arvioida. Kansainvälisesti katsot-

tuna Suomessa käytetään myös runsaasti pakkotoimia ja tahdonvastaista hoitoa. Yksi-

tyisten hoitokotien laadunvalvontaan ei ole yhtenäisiä kriteerejä. Lasten- ja nuorten mie-

lenterveyspalvelut ovat siirtyneet enemmän varhaiseen tunnistamiseen ja hoitoon esi-

merkiksi kouluissa. Ennaltaehkäisevän mielenterveystyön asema on myös kasvamassa. 

 

Ongelmia voi aiheuttaa myös se, että mielenterveyskuntoutujan jaksaminen on usein 

heikentynyt, joten hänen voi olla vaikea löytää itsellensä sopivia palveluita (Tuulio-

Henriksson 2013, 147). Monimutkaiset ja usean eri organisaation järjestämät palvelut 

ovat vaikea hahmottaa, joten apua tarvitseva ei välttämättä tiedä, mihin hänen tulisi ot-

taa yhteyttä. Huono informaatio palveluiden välillä voi johtaa siihen, että hoito katkeaa 

silloin kun on tarve siirtyä toisen organisaation järjestämän palveluiden käyttäjäksi. 

(Vuorilehto ym. 2014, 232.)  

 

Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2012 tekemässä väliarvioinnissa Kansallisen 

mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelmasta mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehit-
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tämiseksi vuoteen 2015 on tarkasteltu suunnitelmaan tehtyjen ehdotuksien toteutumista. 

Suunnitelman ehdotukset mielenterveys- ja päihdepalveluiden järjestämiseen liittyen 

koskivat palvelukokonaisuuksien koordinointia, perus- ja avopalveluiden tehostamista, 

lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyötä, työterveydenhuollon roolia työikäisten 

mielenterveys- ja päihdeongelmissa, mielenterveys- ja päihdeongelmaisten työllistymis-

tä sekä ikääntyvän väen mielenterveys- ja päihdepalveluita.  

 

Suunnitelman mukaan väestölle tulisi tiedottaa asianmukaisesti palvelujärjestelmään 

tehtävistä muutoksista. Kuntien vastuu mielenterveys- ja päihdepalveluiden järjestämi-

sestä, johtamisesta ja koordinoinnista tulisi kasvaa. Palveluiden järjestämisen on perus-

tuttava väestön ja asiakkaiden tarpeisiin ja myös omaisten tuen tarve on huomioitava. 

Kunnan velvollisuus onkin määrittää palveluverkosto ja siitä järjestämisvastuussa oleva 

organisaatio, suunnitella tavat tuottaa palvelut, valvoa laatua ja seurata väestön tarvetta 

palveluille. Kunta voi järjestää palvelut myös ostopalvelusopimuksilla sekä yhteistyössä 

kolmannen ja yksityisen sektorin sekä sairaanhoitopiirin kanssa. Palveluiden paremman 

koordinoinnin tarkoitus on selkiyttää palvelujärjestelmää, vähentää päällekkäistä toi-

mintaa ja estää asiakkaan väliinputoaminen. Tehokkaamman koordinoinnin keino on 

sujuva tiedonkulku, jota voidaan edistää sosiaali- ja terveystoimen yhteisillä asiakasre-

kistereillä, silloin kun asiakkaalta on tähän suostumus eikä palvelun lähtökohtana ole 

nimettömyys. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012, 40-41.) 

 

Perus- ja avopalveluiden tehostaminen kunnissa luo edellytyksiä sille, että laitospaikko-

jen tarve vähenee. Asiakkaan kannalta parasta on, kun palvelujärjestelmä on yhtenäinen 

kokonaisuus, joka kattaa avo- ja laitospalvelut, perus- ja erikoispalvelut sekä mielenter-

veys- ja päihdepalvelut. Asiakkaan hoitoon pääsyn tulisi olla yksinkertaista huolimatta 

siitä, että palvelunjärjestämisestä vastaa laaja kokonaisuus. Koska mielenterveys- ja 

päihdeongelmat ovat niin yleisiä, peruspalveluiden painottaminen on välttämätöntä. 

Avopalveluissa on taas monia etuja, kuten se, että ne voidaan järjestää lähellä ihmisen 

arkea. Avopalveluihin panostaminen on myös vaikuttavampaa ja laitoshoidon kustan-

nusten siirtäminen avopalveluiden kehittämiseen mahdollistaa avopalveluiden riittävän 

toteuttamisen. Palveluiden koordinoinnissa on huomioitava myös erilaisten kriisipalve-

luiden, vertaistoiminnan sekä itsehoito-ohjeiden mahdollisuudet, sillä näistä tiedottami-

nen voi vähentää muiden mielenterveys- ja päihdepalveluiden tarvetta. (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö 2012, 43.) 
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3.3.2 Perusterveydenhuolto 

 

Terveyspalveluita järjestetään terveyskeskuksissa ja sairaaloissa sekä ennaltaeh-

käisevästi muun muassa neuvoloissa ja opiskelijaterveydenhuollossa. Erilaisten mielen-

terveyshäiriöiden tunnistaminen on osa jokapäiväistä työtä esimerkiksi terveysneuvon-

nassa. Terveyskeskusten päivystyksissä tehdään mielenterveyshäiriöiden arvioita ja hoi-

topäätöksiä. Perusterveydenhuollon mielenterveystyötä on myös esimerkiksi terveys-

asemien depressio- ja päihdehoitajien työ. Terveysasemilla mielenterveyshoitotyöhön 

osallistuu usein moniammatillinen tiimi. Päihdehoitajat tunnistavat päihdeongelmia ja 

ohjaavat asiakkaita päihdepalveluiden pariin. (Vuorilehto ym. 2014, 226-228.) 

 

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden ydin on sosiaali- ja terveyskeskuksen, koulu- ja 

opiskelijaterveydenhuollon sekä työterveyshuollon vastaanottotoiminta. Virka-ajan ul-

kopuolella on tarjolla päivystyspisteitä. Päihtyneiden hoito järjestetään erillisillä sel-

viämisasemilla. Peruspalveluissa on tärkeää tunnistaa ja hoitaa varhaisessa vaiheessa 

mielenterveys- ja päihdeongelmia. Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat yleisiä, joten 

niiden tunnistamiseen ja hoitoon tulisi suhtautua peruspalveluissa samoin kuin muihin-

kin kansanterveysongelmiin. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon ja päihdehuollon erityis-

palvelujen tulisi tarjota konsultaatio- työnohjaus- ja koulutustukea peruspalveluille. (So-

siaali- ja terveysministeriö 2012, 44-45.) 

 

3.3.3 Erikoissairaanhoito 

 

Psykiatrista erikoissairaanhoitoa toteutetaan sairaaloissa ja poliklinikoilla, ja se on eri-

koislääkärin vastuulla olevaa hoitoa. Erikoissairaanhoitoon pääsemiseen tarvitaan lähe-

te. Erikoissairaanhoidon palvelut on pyritty toteuttamaan pääsääntöisesti avohoidossa 

poliklinikalla, tehostetussa psykiatrisessa kotisairaanhoidossa tai päiväsairaalassa. Poti-

laan kotiin tarjottavat mielenterveyspalvelut ovat lisääntyneet. Sairaalahoito on tarkoi-

tettu akuuttien vakavien psykiatristen häiriöiden hoitoon. Sairaalaosastoilla hoidetaan-

kin enimmäkseen psykoottisia potilaita. Sairaalahoitoa on mahdollista saada keskus- ja 

aluesairaaloissa, paikallisissa sairaaloissa sekä vaativimpana hoitona yliopistollisissa 

sairaaloissa. (Vuorilehto ym. 2014, 228-230.) 
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3.3.4 Yksityiset palveluntarjoajat ja kolmas sektori 

 

Yksityisiä mielenterveyspalveluita tuottavat muun muassa yritykset, säätiöt, järjestöt ja 

yksityiset palveluntarjoajat. Yksityisiä palveluita voivat olla esimerkiksi yksityiset psy-

kiatrit ja psykoterapeutit. Osa yksityisistä palveluista kuuluu Kelan korvauksen piiriin. 

(Vuorilehto ym. 2014, 230.) 

 

Yhdistysten ja järjestöjen sekä vapaaehtoisten tuottamat palvelut toimivat julkisen pal-

velujärjestelmän rinnalla ja niitä kutsutaan kolmanneksi sektoriksi. Järjestötaustaisia 

palveluntuottajia on esimerkiksi asumispalveluissa. On tärkeää, että julkinen palvelujär-

jestelmä toimii yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa ja julkisissa mielenterveys- ja 

päihdepalveluissa henkilöstön tulisi olla tietoisia tarjolla olevista kolmannen sektorin 

palveluista. (Vuorilehto ym. 2014, 239.) Järjestöt eivät pelkästään tuota palveluita, vaan 

myös edustavat jäsenistöään. Vaikka suurin osa järjestöistä on perustettu ensisijaisesti 

edunvalvontaan ja vaikuttamistoimintaan, julkisen sektorin toimijat odottavat järjestöjen 

olevan merkittäviä palveluntuottajia. (Möttönen & Niemelä 2005, 151-153.) 

 

 

3.4 Mielenterveyskuntoutujan sosiaalipalvelut 

 

Sosiaalityön ja sosiaalihuollon palveluihin kuuluu muun muassa sosiaalisten ongelmien 

ja syrjäytymisen vähentäminen ja ehkäisy sekä yksilön omatoimisuuden ja osallisuuden 

ylläpitäminen. Sosiaalityö voi olla konkreettista apua, neuvontaa, ohjausta ja tuen järjes-

tämistä. Sosiaalityöntekijöiden työskentelykenttä on laaja. Sosiaalityöntekijä voi olla 

myös osa terveydenhuollon moniammatillista tiimiä. Kuntien vastuulla on sosiaalipalve-

luiden järjestäminen, toimeentulotuki, sosiaaliturvaetuuksia koskeva ohjaus ja neuvonta 

sekä sosiaalisten olojen kehittäminen. Sosiaalityöntekijät työskentelevät sosiaalitoimis-

toissa tai kunnan ja kuntayhtymien sosiaalihuollon sairaanhoidon palveluissa. (Vuori-

lehto ym. 2014, 230-231.) 

 

Mielenterveyskuntoutujat ja heidän omaisensa tarvitsevat paljon neuvoa etuuksiin sosi-

aaliturvaan sekä palveluiden saamiseen liittyen. Mielenterveyshäiriön aiheuttama toi-

mintakyvyn vajaus ja siitä syntyvä avuntarve saattavat vaarantaa mielenterveyskuntou-

tujan oikeusturvan toteutumisen, sillä asiakas ei välttämättä tiedä mitä apua hänen on 

mahdollista saada. Viranomaisten kanssa asiointiin voi liittyä myös pelkoja. Viranomai-
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silla on laissa säädetty neuvonta- ja ohjausvelvollisuus, joten sosiaalihuollon asiakkaalle 

on annettava riittävästi ymmärrettävää tietoa oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Vi-

ranomaisten neuvontavelvollisuus korostuu pitkäaikaissairaiden ja toimintakyvyltään 

alentuneiden asiakkaiden kanssa työskennellessä. Asiakas saattaa jäädä vaille oikean-

laista palvelua, jos neuvonta on puutteellista. (Karinen 2010, 71-73.) 

 

3.4.1 Asumispalvelut 

 

Sosiaalihuoltolain (2014) mukaan asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityi-

sestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. Sosiaa-

lihuoltolaki velvoittaa myös, että asumispalvelua toteuttaessa huolehditaan henkilön 

yksityisyydestä sekä oikeutta osallistua kunnioitetaan. Henkilön tulee myös saada tar-

peenmukaiset kuntoutus- ja terveydenhuollon palvelut. 

 

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita järjestää kunnan sosiaalitoimi. Suurin osa 

asumispalveluista ostetaan yrittäjiltä tai järjestöiltä. Asumispalveluiden etuja ovat arjen 

askareiden ja elämänhallinnan ohjauksen saatavuus ja mahdollisuus päivittäiseen sosi-

aaliseen kanssakäymiseen. Asumispalveluita järjestetään kolmella eri tasolla, joita ovat 

tukiasuminen, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen. Tasot riippuvat tuen tar-

peesta. Tukiasumisessa henkilökunta tekee kotikäyntejä, kun taas palveluasumisessa 

henkilökunta on paikalla tavoitettavissa aina päivisin. Tehostetussa palveluasumisessa 

henkilökunta on paikalla ympärivuorokautisesti. (Vuorilehto ym. 2014, 236-238.) 

 

Salon ja Kallisen (2007, 290-293) mukaan asumispalveluissa kuntoutumista edistää se, 

että muut palvelut ovat lähellä ja niihin on helppo hakeutua. Lisäksi myönteisenä pide-

tään yksikön henkilökunnan tarjoamaa tukea ja keskusteluapua.  

 

 

3.5 Mielenterveyskuntoutujan toimeentuloturva 

 

Sosiaalipalveluja on siis järjestettävä muun muassa asumiseen liittyvän tuen tarpeeseen, 

taloudellisen tuen tarpeeseen sekä tueksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen (Sosi-

aalihuoltolaki 2014). Suomen perustuslaissa (1999) sanotaan, että jokaisella, joka ei 

kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättö-

mään toimeentuloon ja huolenpitoon. Tällöin jokaisella tulee olla oikeus perustoimeen-



15 

 

tulon turvaan myös sairaana tai työkyvyttömänä. Tämä tarkoittaa siis sitä, että työelä-

män ulkopuolelle jääneen mielenterveyskuntoutujan on saatava riittävän toimeentulon ja 

asumisen mahdollistavat sosiaalietuudet. Toimeentuloturvan suurimpana toimeenpanija 

valtion tasolla on pääsääntöisesti Kansaneläkelaitos. Kunta taas huolehtii toimeentulo-

tuen järjestämisestä. (Stakes 2006, 101-102.) 

 

Henkilön sairastuttua nuorena, ansioihin perustuva eläke jää pieneksi. Pitkäaikaissairau-

teen voi liittyä taloudellisia ongelmia ja velkaantumista, jotka taas saattavat aiheuttaa 

syrjäytyneisyyttä. Palveluiden hakeminen perustuu itsepalveluperiaatteeseen, joten sosi-

aaliturvan säännöt ja hakumenettelyt voivat tuottaa mielenterveyskuntoutujalle vaikeuk-

sia. Monet tarvitset apua hakemusten täyttämiseen, mutta viranomaisilla ei ole mahdol-

lisuutta tarjota tätä apua. Erityisesti ne mielenterveyskuntoutujat, joilla ei ole tukiver-

kostoa käytettävissään, ovat huonoimmassa asemassa etuuksien hakemisessa. Kuntoutu-

jan kokonaistilanteen arviointi on tärkeää kartoittaessa palveluntarpeita. Saumattomat 

sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjut sekä moniammatillinen osaaminen ovat tär-

keässä roolissa oikeanlaisen avun turvaamiseksi. (Karinen 2010, 74-75.) 

 

Huono taloudellinen tilanne ja työkyvyttömyys heikentävät terveydentilaan liittyvää 

elämänlaatua (Saharinen 2013, 31;40). Masennusta ja muita mielenterveysongelmia 

ilmenee toimeentulotuen asiakkailla huomattavasti muuta väestöä enemmän (Hannikai-

nen-Ingman, Kuivalainen & Sallila 2013, 94). Myös onnellisuutta mitattaessa on havait-

tu, että hyvä taloudellinen tilanne on vahva onnellisuutta selittävä tekijä (Tanskanen, 

Haatainen, Hintikka, Honkalampi, Antikainen & Viinamäki 2003, 2293). Salon & Kal-

lisen (2007, 274) laadullisen tutkimuksen mukaan mielenterveyskuntoutujan taloudellis-

ten voimavarojen vähäisyys ja vähäinen käyttöraha ehkäisevät kuntoutumista. Mielen-

terveyskuntoutujan kokemuksella siitä, että hänen toimeentulonsa on riittävästi turvattu, 

voisi siis kuvitella olevan suuri merkitys hänen hyvinvointinsa kannalta. 

 

 

3.5.1 Kansaneläkelaitoksen etuudet 

 

Henkilön sairastuessa Kansaneläkelaitos eli Kela maksaa ansionmenetyksestä sairaus-

päivärahaa 16-67-vuotiaille, jotka ovat sairautensa takia työkyvyttömiä. Työhön paluu 

voidaan toteuttaa osa-aikaisesti, jolloin Kela myöntää osasairauspäivärahaa. Jos sairaus-
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päivärahaa myönnetään 60 päivää, Kela selvittää asiakkaan kuntoutustarpeen. Työky-

vyttömyyden jatkuessa voidaan harkita työkyvyttömyyseläkettä. (Kela 2013, 24-28.) 

 

Työkyvyttömyyseläke voi olla myös määräaikainen, jolloin sitä kutsutaan kuntoutus-

tueksi. Kuntoutustuen saamisen edellytyksenä on, että asiakkaalle on laadittu hoito- tai 

kuntoutussuunnitelma tai sitä ollaan valmistelemassa. Työkyvyttömyyseläkkeen lisäksi 

on mahdollista saada Kelasta eläkettä saavan hoitotukea, eläkkeensaajan asumistukea 

sekä lapsikorotusta. (Kela 2013, 66-67.) 

 

16-67-vuotiaille kuntoutuksessa oleville voidaan maksaa kuntoutusrahaa. Kuntoutusra-

han maksamisen aikana henkilö on estynyt tekemään työtä kuntoutuksen vuoksi. Kun-

toutusrahan edellytyksenä on kuntoutuspäätös, jossa sitoudutaan järjestämään ja mak-

samaan kyseinen kuntoutus. (Mattila 2013, 126-127.) 

 

Nuoret 16-19-vuotiaat saavat työkyvyttömyyseläkkeen sijaan kuntoutusrahaa. Heille 

tulee laatia henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma. Lisäksi nuori voi 

saada vammaistukea. (Kela 2013, 67.) Nuoren kuntoutusrahaa ei tarvita kuntoutuspää-

töstä (Mattila 2013, 127). 

 

Kuntoutustuki- ja työkyvyttömyyseläkehakemuksien sekä muiden etuushakemuksien 

kielteisten päätöksien pitkät valitusten käsittelyajat ovat mielenterveyskuntoutujan oi-

keusturvan toteutumisen kannalta ongelmallisia. Valituksen käsittelyajan kuntoutuja 

saattaa joutua olemaan työttömänä työnhakijana minimipäivärahalla eikä kuntoutusta 

ole saatavilla ennen kuin kuntoutustuen lopullinen päätös saadaan. Pitkät käsittelyajat 

voivat siis olla este kuntoutumiselle. (Karinen 2010, 75-76.) 

 

 

3.5.2 Toimeentulotuki 

 

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Se kuuluu sosiaalihuoltoon ja sillä 

turvataan henkilön ihmisarvoisen elämän kannalta riittävä toimeentulo. Toimeentulotu-

keen ovat oikeutettuja kaikki sen tarpeessa olevat, jotka eivät voi muulla keinoin turvata 

toimeentuloaan ja sen myöntää se kunta, jossa henkilö sillä hetkellä vakinaisesti oleske-

lee. (Laki toimeentulotuesta 1997.) Toimeentulotuen viimesijaisuus pyritään varmista-

maan sillä, että kyseessä on tarveharkintainen tuki. Toimeentulotukea myönnetään siis 
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vain siinä tapauksessa, kun on pystytty osoittamaan, ettei hakija saa riittävästi tuloja 

mistään muualta. (Kuivalainen 2013, 15-16.)  

 

Toimeentulotukiasiakkaat ovat yhteiskunnan pienituloisimpia jäseniä juurikin tarvehar-

kinnan ja viimesijaisuuden vuoksi. Toimeentulotukiasiakkailla on huomattavasti enem-

män toimeentulovaikeuksia kuin muulla väestöllä. Toimeentulovaikeudet voivat ilmetä 

muun muassa siten, että henkilö tinkii terveydenhoitomenoista. Ylivelkaantuminen on 

yleisempää toimeentulotukiasiakkaiden keskuudessa. Lisäksi toimeentulotuen asiakkaat 

turvautuvat muuta väestöä useammin läheisten taloudelliseen apuun. (Hannikainen-

Ingman, Kuivalainen & Sallila 2013, 85-91.) 

 

Perustoimeentulon maksaminen siirtyy Kelan vastuulle vuonna 2017. Ehkäisevästä ja 

täydentävästä toimeentulosta tulevat edelleen vastaamaan kunnat. Muutos aiheuttaa 

kunnissa toimia sosiaalityön asiakkaiden tarpeiden ja kokonaistilanteen arvioinnin ke-

hittämisessä ja asiakaslähtöisessä kohtaamisessa, sillä kuntiin jäävät tuet eivät enää pe-

rustu mekaaniseen kirjalliseen hakumenettelyyn. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2016, 1-2.) 
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4 MENETELMÄ 

 

 

4.1 Laadullinen tutkimus 

 

Tämä opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisella eli laadullisella menetelmällä. Laadulli-

sessa menetelmässä tietoa kerätään sanoja ja lauseita käyttäen. Laadullisen tutkimuksen 

tarkoitus ei ole pyrkiä löytämään yleistyksiä vaan kuvaamaan ja ymmärtämään ilmiötä 

sekä antamaan sille mielekäs tulkinta. Siksi laadullisen tutkimuksen kohteena onkin 

yksittäisiä tapauksia tapausten joukkojen sijaan. Tietoa kerätään esimerkiksi haastatte-

lemalla ja tutkittavan ja tutkijan välille syntyy suora kontakti. Tavoitteena on ymmärtää 

ilmiötä syvällisesti. (Kananen 2008, 24-25.) Kylmän & Juvakan (2012, 16) mukaan 

laadullisen tutkimuksen lähtökohtana voidaan pitää ihmistä ja hänen elinpiiriään sekä 

niihin liittyviä merkityksiä. 

 

Laadullisen tutkimuksen tiedonkeruu tapahtuu yleensä havainnoinnin, haastattelun, ky-

selyiden tai kirjallisen aineiston avulla. Haastattelun etuja ovat mahdollisuus oikaista, 

toistaa ja selventää kysymyksiä haastattelutilanteessa sekä se, että haastateltavalla ei 

tarvitse olla taitoa ilmaista itseään kirjallisesti. Haastattelu voi olla lomakehaastattelu, 

teemahaastattelu tai syvähaastattelu. Teemahaastattelu etenee puolistrukturoidusti tee-

mojen ja tarkentavien kysymysten mukaan. Syvähaastattelu on täysin strukturoimaton ja 

etenee avoimin kysymyksin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 71-75.)  

 

 

4.2 Aineistonkeruu 

 

Tämän opinnäytetyön tiedonkeruumenetelmänä käytettiin haastattelua. Tiedonkeruume-

netelmä päätettiin työelämäpalaverissa. Haastattelu sopii menetelmäksi sellaiseen tut-

kimusongelmaan, josta on olemassa jonkin tasoista tietoa teemojen määrittämiseksi 

(Kananen 2008, 68). Näin ollen menetelmä sopii opinnäytetyön ongelmaan, sillä mie-

lenterveyskuntoutujien palveluista on jo olemassa teoriatietoa. Lisäksi työelämäpalave-

rissa nousi esiin kokemuksia ja havaintoja esimerkiksi siitä, että nuoret mielenterveys-

kuntoutujat käyttävät joitakin palveluita toistuvasti. Teemojen määrittämisen tueksi oli 

siis olemassa ennakkotietoja. 
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Opinnäytetyön haastattelut toteutettiin teemahaastattelulla. Haastattelun teemat perustu-

vat opinnäytetyön tehtäviin (Tuomi & Sarajärvi 2009, 74-75). Haastattelun teemoista on 

tehty teemarunko (Liite 3). Teemarunko oli haastateltavien saatavilla ennen haastattelu-

ja sekä sen aikana. Haastattelut olivat yksilöhaastatteluja. 

  

Haastateltavat olivat Sopimusvuori oy:n nuoria aikuisia palvelunkäyttäjiä. Alun perin 

haastateltavat valittiin palvelunkäyttäjille ja henkilökunnalle molemmissa yksiköissä 

järjestetyissä kertaluontoisissa infotilaisuuksissa yhteistyössä henkilökunnan kanssa. 

Osa sovituista haastateltavista kuitenkin jättäytyi pois ennen haastatteluja ja tilalle vali-

koitui uusia kohderyhmään kuuluvia palvelunkäyttäjiä. Haastateltaviksi valittiin 18–30-

vuotiaita, jotka olivat haastatteluhetkellä työkyvyttömiä ja jotka olivat käyttäneet mie-

lenterveyspalveluita myös ennen Sopimusvuori oy:n palveluiden käyttäjäksi tuloaan. 

Haastateltavia oli yhteensä viisi. Haastattelut perustuivat vapaaehtoisuuteen ja haastatel-

tavat antoivat kirjallisen suostumuksen haastatteluihin. Haastattelut toteutettiin asumis-

palveluyksiköiden tiloissa ja ne nauhoitettiin. 

 

 

4.3 Aineiston analyysi 

 

Laadullisessa aineiston analyysissa on tärkeää rajata se, mistä ollaan kiinnostuneita. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 92). Opinnäytetyössä kiinnostuksen kohde löytyy työn tarkoi-

tuksesta ja tutkimustehtävistä. Aineiston käsittelyä ja analyysiä voi tapahtua jo tietoa 

kerätessä (Kylmä & Juvakka 2012, 110). 

 

Kerätty aineisto tulee muuttaa tutkittavaan muotoon. Nauhoitettu haastattelunaineisto 

tulee siis muuttaa tekstimuotoon. Tekstimuotoon muuttaminen helpottaa analysointia. 

(Vilkka 2005, 115.) Aineisto tulee aukikirjoittaa sanasta sanaan jättämällä kuitenkin 

pois haastateltavien tunnistetiedot. Jos tutkija aukikirjoittaa haastattelut itse, hän saa 

samalla kokonaiskuvan haastatteluista. (Kylmä & Juvakka 2012, 110-111.) Tässä opin-

näytetyössä haastattelut aukikirjoitti opinnäytetyön tekijä itse. Haastattelut kirjoitettiin 

auki sanasta sanaan tietokoneelle tekstitiedostoksi. 

 

Aineistolähtöinen analysointi tapahtuu pelkistämällä ilmaisut, ryhmittelemällä eli klus-

teroimalla ne ja luomalla teoreettiset käsitteet eli abstrahoimalla. Pelkistäessä aineistosta 

nostettua informaatiota tiivistetään tai pilkotaan. Klusteroinnissa aineistosta etsitään 
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samankaltaisuuksia, jotka ryhmitellään ja yhdistetään luokaksi. Luokka nimetään sisäl-

töä kuvaavalla nimellä. Abstrahoinnissa muodostetaan teoreettisia käsitteitä ja yhdiste-

tään luokkia. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108-112).  

 

Opinnäytetyön aukikirjoitettua tekstiä lukemalla ja tarkastelemalla tekstistä poimittiin 

tutkimuskysymysten ohjaamana oleelliset suorat lainaukset. Suorat lainaukset siirrettiin 

tekstinkäsittelyohjelmaan taulukkoon. Nämä alkuperäisilmaisut pelkistettiin niin, että 

tärkeä asiasisältö säilyi. Tämä tapahtui käytännössä poistamalla täytesanoja, muuttamal-

la ilmaisua asiatekstiksi sekä tiivistämällä sisältöä.  

 

TAULUKKO 1. Esimerkki alkuperäisilmaisun pelkistämisestä 

Alkuperäisilmaisu Pelkistetty ilmaisu 

Ja sitten taas myöhemmin kun mä muutin tänne 

niin sitten taas mun puolesta oikeastaan 

katottiin sopivia asumispaikkoja. 

Puolestani katsottiin asu-

mispaikkoja. 

No siis täällä on tosi hyvin autettu, omaohjaaja 

on auttanu.  

Hakemisessa on auttanut 

omaohjaaja. 

 

Pelkistetystä aineistosta etsittiin samankaltaisuuksia. Samankaltaisuudet nimettiin ja 

yhdistettiin luokaksi. Nämä luokat koottiin myös taulukkoon tekstinkäsittelyohjelmaan. 

Luokittelua jatkettiin edelleen yhdistelemällä luokkia. Näin saatiin aikaiseksi alaluokat, 

yläluokat, pääluokka sekä näitä yhdistävä luokka, joka on myös opinnäytetyön aihe. 

Alla on esitettynä esimerkki luokittelusta (taulukko 2).  
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TAULUKKO 2. Esimerkki luokittelusta 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka Yhdistävä luokka 

Hoitohenkilökunta 

järjesti palvelun 

Palveluun ha-

keutuminen 

 

 

 

 

Palveluketjun 

vaiheet 

Nuorten mielenterveyskun-

toutujien kokemuksia pal-

veluketjuista ja toimeentu-

losta 

 

Palveluun hakeu-

tuminen itse 

Eriarvoisuus palve-

luun pääsyssä koti-

kunnan takia 

Palveluun pää-

seminen 

Nykyinen palvelu 

haittaa uusiin pal-

veluihin pääsemis-

tä. 

Hoitohenkilökunta 

auttoi jatkohoitoon 

siirtymisessä. 

Palveluun siir-

tyminen 

Palvelusta toiseen 

siirtyminen ilman 

katkoksia 
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5 TULOKSET 

 

 

Opinnäytetyön tulokset ovat esitelty yläluokkien mukaisesti. Haastateltavat tuottivat 

runsaasti tietoa siitä, millaisia palveluita he olivat käyttäneet ja mitä toimeentuloturvaa 

saaneet hoitonsa ja kuntoutuksensa aikana. Tuloksissa esitellään myös näitä palveluita 

ja taloudellisia tukia. 

 

 

5.1 Haastateltavien käyttämät palvelut 

 

Haastateltavat olivat käyttäneet perusterveydenhuollon palveluista opiskelija- ja koulu-

terveydenhuoltoa ja terveyskeskuksen palveluita. Erikoissairaanhoidon piiriin kuuluvia 

palveluista haastateltavat olivat jossain kohtaa käyttäneet psykiatrisessa sairaalan akuut-

ti- tai pitkäaikaisosastoa, päiväsairaalaa, psykiatrisen poliklinikan palveluita sekä päi-

vystystä. Yksityisten palveluntarjoajien palveluista haastateltavilla oli kokemusta psy-

koterapiasta ja musiikkiterapiasta. Haastateltavat olivat käyttäneet myös useita kolman-

nen sektorin palveluita. Lisäksi käytössä olivat olleet tuettu asuminen, palveluasuminen 

ja sijoituskoti. Haastateltavat olivat myös asioineet sosiaalitoimistossa. 

 

  

5.2 Haastateltavien saamat taloudelliset tuet 

 

Kansaneläkelaitoksen tuista haastateltavilla oli parhaillaan tai oli jossain vaiheessa ollut 

käytössään määräaikainen kuntoutustuki, takuueläke, sairaspäiväraha, asumistuki, eläk-

keensaajan hoitotuki, työmarkkinatuki ja vammaistuki. Lisäksi haastateltavista osa oli 

jossain vaiheessa hakenut ja saanut toimeentulotukea. 

 

 

5.3 Palveluun hakeutuminen 

 

Palveluun hakeutumista kuvattiin haastatteluissa siten, että hoitohenkilökunnalta tuli 

aloite siinä, millainen palvelu on tarpeellinen. Hoitohenkilökunta ehdotti tarvetta vas-

taavaa palvelua. 

 



23 

 

” Sairaalasta oikeastaan ehdotettin paikkoja missä vois asua.” 

 

Hoitohenkilökunnan kerrottiin myös järjestäneen konkreettisesti kyseisen palvelun esi-

merkiksi selvittämällä haastateltavan puolesta asumispalvelupaikkoja tai ottamalla suo-

raan yhteyttä palveluun ja mahdollisesti järjestämään tätä kautta paikan palvelusta. 

 

Palveluun hakeuduttiin myös itse. Voinnin huonontuessa tarpeita vastaavaan palveluun 

pyrittiin hakeutumaan oma-aloitteisesti ensiavun kautta. 

 

Palveluun hakeutuessa saatettiin turvautua omaisten apuun. Omainen oli mukana haas-

tateltavan hakeutuessa palveluun terveyskeskuslääkärin kautta. Omainen oli myös tuke-

na otettaessa yhteyttä palveluun. 

 

”Mä ensin sanoin äitille siitä ja sitten me mentiin äitin kanssa sitten siitä lääkärille." 

 

Eräs haastateltava haki asuinpaikkansa internetsivuilta tietoa tarjolla olevista palveluis-

ta. Tätä kautta haastateltava löysi palvelun, johon hakeutua. Palveluun hakeuduttiin 

myös ottamalla suoraan yhteyttä palveluun ja tätä kautta pääsemällä palveluun. 

 

Eräs haastateltava koki, ettei palveluun pääsyssä ollut varsinaista vaihetta, jolloin palve-

luun olisi tarvinnut hakeutua. Asiat vain järjestäytyivät niin, että palveluun pääsi aktiivi-

sesti hakeutumatta. 

 

” No siis, ei mun oo paljoa tarvinnu hakeutua, kun asiat on vaan menny niin, että mä 

oon menny niihin.” 

 

 

5.4 Palveluun pääseminen 

 

Kotikunnan koettiin vaikuttavan palveluun pääsemiseen eriarvoisesti. Kotikunta vaikutti 

siihen, missä ajassa palvelusta toiseen siirtyminen tapahtui. Kun palveluun oli jonoa, eri 

kotikunnat sijoittuivat jonossa eri kohtiin. Myös siinä koettiin olevan eroja, mihin palve-

luihin kunnat tarjosivat maksusitoumuksen. 
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” Ja mähän sitten menin jonojen hännille koko ajan, kun tamperelaiset meni etusijalle 

sillon ainakin.” 

 

Nykyisen palvelun koettiin haittaavan uusiin palveluihin pääsemisessä. Näin koettiin 

esimerkiksi olevan tilanteessa, jossa käytössä oli tuettu asuminen. Haastateltava koki 

vaikeaksi sairaalaan pääsyn, koska käytössä oli jo mielenterveyspalvelu. 

 

 

5.5 Palveluun siirtyminen 

 

Palveluun siirryttäessä hoitohenkilökunta auttoi. Edellisen palvelun työntekijä tuli esi-

merkiksi mukaan tutustumaan uuteen palveluun. Myös omaiset auttoivat palveluun siir-

ryttäessä. Tässäkin tapauksessa omainen saattoi tulla mukaan tutustumaan uuteen palve-

luun. 

 

Palvelusta toiseen siirtymisen koettiin tapahtuneen ilman katkoksia. Edellisestä palve-

lusta pääsi siirtymään uuteen palveluun ilman, että välissä tarvitsi olla ilman mitään 

palvelua. Siirtymissä ei koettu olleen ongelmia. 

 

”Ei siinä kauheesti mitään ollu ongelmia, että pääsin näkemään sitä kämppää…” 

 

Palvelun läheinen sijainti helpotti siirtymistä palveluun. Edellinen palvelu saattoi sijaita 

lähellä uutta palvelua tai uusi palvelu lähellä kotia. Myös uudessa palvelussa viihtymi-

nen helpotti siirtymistä palvelusta toiseen. 

 

Eräs haastateltava koki siirtymät palvelusta toiseen raskaiksi. Tämä johtui siitä, että 

paikasta toiseen siirtyminen oli ylipäätään raskasta. 

 

”…ottanu itteensä sillain, kun joutuu koko ajan siirtymään paikasta toiseen.” 
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5.6 Palveluiden riittävyys 

 

Kokemus palveluiden riittävyydestä jakoi haastateltavia. Esiin nousivat kokemukset 

siitä, että palvelut joko olivat riittäviä tai eivät olleet riittäviä. Lisäksi palveluiden riittä-

vyyden koettiin vaihtelevan. 

 

” Kyllä monestikin tuli sillai, et nyt on kämppä, mutta muu ei suju…” 

 

Palveluiden riittävyyttä kuvastaa myös kokemus siitä, että vaihtoehtoisia palveluita ei 

ollut tai niitä ei mahdollisesti ollut tarjottu. Eräs haastateltava koki, että vaikkei olisi 

mielellään siirtynyt palveluun, päätyi siirtymään siihen, koska vaihtoehtoja ei ollut. 

 

”…siinä ei kyllä paljon vaihtoehtoja ollu, joten päädyin muuttamaan tänne…” 

 

 

5.7 Hoitohenkilökunnalta saadun tuen riittävyys palvelussa 

 

Hoitohenkilökunnalta saatu tuki palvelussa koettiin riittämättömäksi. Hoitohenkilökun-

nalta olisi kaivattu enemmän valvontaa sekä henkistä tukea pärjäämiseen.  

 

” Varmaan sitä tukea vaan, henkistä, että pärjäisin enemmän.”  

 

Lisäksi hoitohenkilökunnan liiallinen vaihtuminen koettiin huonona, jolloin tuen saami-

nen yhdeltä työntekijältä ei ollut riittävää. 

 

”…siellä ei hommat oikein luistanu kauheen hyvin, kun siellä niinku pompotettiin työn-

tekijältä työntekijälle, että ei ollu sellasta vakituista ihmistä kenen kanssa jutella…” 

 

 

5.8 Rahan riittävyys 

 

Haastateltavat kokivat, että heillä on riittävästi käyttörahaa. Vaikkei rahan määrää koet-

tu suureksi, rahaa koettiin kuitenkin olevan sen verran, että sillä pärjää. Muutenkin ta-

loudellinen tilanne koettiin kokonaisuudessaan hyväksi. 
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”Ei se varsinaisesti niin paljon rahaa ole, mut kyllä sillä omillansa pärjää.” 

 

”Mun taloudellinen tilanne on yllättävän hyvä…” 

 

Eräs haastateltavista oli yhdessä vaiheessa hakenut toimeentulotukea ja saanut päätök-

sen vain pieneen summaan. Tämän hän koki riittämättömäksi, koska oli hakenut tukea 

suurempaan tarpeeseen. Muuten toimeentulotuki ja Kelan tuet koettiin niin riittäviksi, 

että niillä tulee toimeen. 

 

” …ehkä ne oli sitten kattonu, etten mä tarvii enempää…” 

 

”…kyllä sillä vuokran maksaa ja muutkin laskut ja ruoatkin saa vielä…” 

 

 

5.9 Taloudellista tilannetta heikentävät tekijät 

 

Taloudellista tilannetta haastateltavien mukaan heikentävät asumismuodon muutos, me-

nojen lisääntyminen, kuluja aiheuttavien palveluiden käyttö ja uhkapelaaminen. 

 

”…pitää kohta taas hakea [toimeentulotukea] varmaan, kun mulla on hammaslääkärire-

montit, niin muuten mä en kyllä pärjää mitenkään…” 

 

”…mä vaan pelasin enkä maksanu mitään vuokria enkä mitään ruokamaksuja…” 

 

 

5.10 Taloudenhallinta 

 

Haastatteluista kävi ilmi kokemuksia siitä, että taloudenhallinnassa oli ongelmia. Vaik-

ka rahaa olisi ollut, sitä ei käytetty välttämättömiin menoihin kuten vuokraan ja laskui-

hin. Sen sijaan rahaa käytettiin johonkin muuhun. Lisäksi laskujen maksaminen saattoi 

unohtua, vaikka rahaa maksamiseen olisikin ollut. 

 

” Kunhan en yhtään maksanu vuokraa tai maksanu jotain tv-maksuja…” 

 

”…unohdin niitä laskuja, alko vaan kasaantua enemmän ja enemmän.” 
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Moni haastateltavista oli saanut avun taloudenhallintaan edunvalvonnasta. Lisäksi tukea 

saatiin hoitohenkilökunnalta ja omaisilta. 

 

” No kyllä se [edunvalvonta] tässä vaiheessa on ihan hyvä idea, koska en hallitse omaa 

rahankäyttöäni tällä hetkellä.” 

 

” …mä pyydän sit synttärilahjaks, että ihmiset laittaa mun tilille rahaa…” 

 

 

5.11 Taloudellisten tukien hakeminen 

 

Taloudellisten tukien hakeminen koettiin sekä helpoksi että vaikeaksi. Eräs haastatelta-

vista koki, että hakemusten täyttämisessä ei ole ongelmia ja hakemukset ovat yksinker-

taisia. Toinen haastateltavista taas koki, että hakemuksia olisi mahdoton täyttää ilman 

tukea hoitohenkilökunnalta tai sosiaalityöntekijältä. 

 

” Ei ne kovin hankalia ole…” 

 

” Ei siitä tulis mitään, jos joutuis itte niitä täyttelemään, kun nehän on aika hankalia…” 

 

Eräs haastateltava toi esiin kokemuksen siitä, ettei psykiatrisessa sairaalassa hoitajilla 

ollut aikaa auttaa taloudellisten tukien hakemisessa. Sosiaalityöntekijältä saatuun tukeen 

sen sijaan oltiin tyytyväisiä. 

 

”Onneks siellä on sosiaalityöntekijä, hoitaa noita Kela-asioita.” 

 

Haastateltavat kokivat, että asumispalveluyksiköissä henkilökunta auttaa hakemusten 

täyttämisessä ja apuun ollaan oltu tyytyväisiä. Myös omaiselta oli saatu apua hakemus-

ten täyttämiseen. 

 

”…täällä on tosi hyvin autettu, omaohjaaja on auttanu…” 

 

 



28 

 

5.12 Taloudellisten tukien saaminen 

 

Aineistosta nousi myös esiin se, että toimeentulotukea on mahdollista saada liian hel-

posti. Haastateltavan kokemus oli, että liian helppo pitkäaikainen toimeentulotuen saa-

minen passivoi tuen saajan. 

 

” Että kun nää tietyt laput vie kerran kuukaudessa tonne, niin sieltä saa sitä rahaa. Eikä 

sieltä sitten enempää kysellä.” 
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6 POHDINTA 

 

 

6.1 Eettisyys 

 

Tutkimukseen liittyvät eettiset seikat otettiin huomioon opinnäytetyön tekoprosessissa. 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012, 6-7) mukaan hyvään tieteelliseen käytäntöön 

kuuluvat muun muassa rehellisyys, yleinen huolellisuus sekä tarkkuus tutkimuksen eri 

vaiheissa sekä eettisesti kestävät tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmät. 

Opinnäytetyön aineistonkeruussa, analysoinnissa sekä raportoinnissa on pyritty toimi-

maan rehellisesti ja avoimesti sekä huolellisuutta ja tarkkuutta noudattaen. 

 

Tutkimuksen tekemisessä suuri eettisesti huomioitava asia on haastateltavien yksityi-

syydensuoja (Tuomi & Sarajärvi 2009, 131). Haastateltavien yksityisyydensuoja on 

huomioitu siten, että tunnistetietoja ei ole näkyvissä opinnäytetyön raportissa. Kaikki 

haastateltaviin liittyvät tiedot on häivytetty niin tunnistamattomiksi kuin mahdollista 

työn tarkoituksen säilymisen kannalta. Esimerkiksi haastateltujen murteellisia tai muu-

ten mahdollisesti tunnistettavia alkuperäisilmaisuja ei ole esitetty opinnäytetyössä.  

Opinnäytetyössä ei ole myöskään näkyvissä tarkkoja tietoja siitä, missä yksiköissä haas-

tattelut on tehty. Lisäksi aineistoa säilytettiin opinnäytetyöprosessin aikana huolellisesti 

eikä se päässyt ulkopuolisten käsiin. Aineisto hävitettiin opinnäytetyön valmistuttua. 

 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2009, 4-5) määrittelemien ihmistieteisiin luettavien 

tutkimusten eettisten periaatteiden mukaan tutkimuksen tulee perustua vapaaehtoisuu-

teen ja tutkittavan tulee saada siitä riittävästi tietoa. Opinnäytetyöstä ja sen vapaaehtoi-

suudesta tiedotettiin suullisesti ja kirjallisesti. Ensimmäistä kertaa opinnäytetyöstä ker-

rottiin infotilaisuudessa, joka järjestettiin yksikössä, jossa haastattelut toteutettiin. Opin-

näytetyönsuunnitelma oli infotilaisuuden jälkeen haastateltavilla vapaasti saatavilla. 

Lisäksi haastateltaville kerrottiin, kuinka opinnäytetyöstä voi saada halutessaan lisätie-

toja. Haastattelutilanteessa haastateltavat saivat jälleen suullista ja kirjallista tietoa opin-

näytetyöstä ja allekirjoittivat kirjallisen suostumuksen osallistumisestaan. 

 

Tutkimus ei saa aiheuttaa henkistä, sosiaalista tai taloudellista haittaa tutkittavalle eikä 

tutkittavan yksityisyydensuoja saa olla vaarassa (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 

2009, 7). Kaikki haastateltavat olivat haastatteluhetkellä kuntoutuksessa tai hoidossa 
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mielenterveysongelmien takia. Erityisesti tämän perusteella haastatteluissa oli tärkeää 

huomioida haastateltavien psyykkiset voimavarat ja vointi. Haastateltavia kohdeltiin 

kunnioittavasti. Haastateltavilla oli mahdollisuus keskeyttää haastattelut milloin vain 

halutessaan syytä ilmoittamatta ja ilman seurauksia. Näin ollen haastateltavalle aiheutu-

va haitta pyrittiin minimoimaan. 

 

 

6.2 Luotettavuus 

 

Haastateltavat on mielekästä valita tutkittavaa asiaa koskevan kokemuksen tai asiantun-

temuksen perusteella (Vilkka 2005, 114). Haastateltavat pyrittiin valitsemaan niin, että 

he vastaisivat mahdollisimman hyvin suunnitteluvaiheessa valittua kohderyhmää. Ta-

voitteena oli saada mukaan haastateltavia, joilla olisi mahdollisimman paljon tietoa eri-

laisista palveluista. Kaikki haastateltavat eivät kuitenkaan olleet niitä, jotka oli alun pe-

rin haastatteluihin valittu. Tämä johti siihen, että osalla haastateltavista oli vähemmän 

kokemuksia teemoista kuin alun perin oli suunniteltu. Kuitenkin jokaisella haastatelta-

valla oli vähintään jonkin verran opinnäytetyön aihetta koskevaa kokemusta ja tietoa.  

 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida tutkimuksen validiteetin eli sen perusteel-

la, kuinka hyvin on tutkittu, sitä mitä piti sekä reliabiliteetin eli toistettavuuden kautta. 

Nämä ovat kuitenkin vaikeampia määritellä laadullisessa kuin määrällisessä tutkimuk-

sessa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 136). Kuten jo aikaisemmin todettiin, tutkimuksen koh-

deryhmän valinnassa kiinnitettiin huomiota siihen, että kohderyhmä vastaa opinnäyte-

työssä tutkittavaa asiaa. Tämä sekä se, että opinnäytetyön tarkoitus sekä tutkimuskysy-

mykset ohjasivat opinnäytetyön analyysia, lisäsivät opinnäytetyön validiteettia. Toistet-

tavuuden osoittaminen laadullisen tutkimuksen kohdalla ei ole sen ainutlaatuisuuden 

vuoksi aukotonta.  

 

Opinnäytetyön luotettavuuteen vaikuttaa aineistonkeruu eli tässä tapauksessa haastatte-

lujen järjestäminen ja toteuttaminen (Tuomi & Sarajärvi 2009, 140). Luotettavuutta hei-

kentää se, että jotkut haastateltavista tuottivat kokemuksia vähemmän oma-aloitteisesti 

kuin muut. Lisäksi vaikka haastattelut perustuivatkin vapaaehtoisuuteen, toiset haasta-

teltavista tarvitsivat enemmän motivointia mukaan lähtemiseen kuin toiset. Tämä to-

dennäköisesti vaikutti siihen, kuinka paljon haastateltavat tuottivat tietoa. Haastatteluis-

sa jouduttiin välillä turvautumaan suljettuihin kysymyksiin vastauksien saamiseksi. Tä-
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mä vaikutti siihen, kuinka rikasta aineistoa saatiin. Se myös väistämättä johti tarkasti 

kohdennettuihin kysymyksiin, jotka tekivät vastauksista enemmän johdateltuja. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon tutkija objektiivisuuteen 

liittyvät seikat (Tuomi & Sarajärvi 2009, 136). Tämä huomioitiin opinnäytetyötä teh-

dessä siten, että kaikkiin haastateltaviin ja tuotettuun tietoon pyrittiin suhtautumaan sa-

malla tavalla. Vaikka laadullinen tutkimus ja sen analyysi on luonteeltaan tulkinnoille 

tilaa antava, aineistoa käsiteltiin niin, että objektiivisuus säilyi koko ajan. Aineiston ana-

lysoinnin edetessä yksittäiset haastateltavat eivät nousseet vahvasti esiin, joten tämä 

lisäsi opinnäytetyön objektiivisuuden säilymistä ja siten luotettavuutta. 

 

Myös aineiston analyysi ja miten tuloksiin päästiin, on luotettavuutta arvioidessa huo-

mioitava asia (Tuomi & Sarajärvi 2009, 141). Aineiston analyysin vaiheet on pyritty 

esittämään opinnäytetyössä mahdollisen tarkasti ja avoimesti. 

 

 

6.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotukset 

 

Tuloksista käy ilmi, että palveluihin hakeutumisessa, pääsemisessä ja siirtymisessä hoi-

tohenkilökunnalla on suuri rooli. Tuloksien perusteella mielenterveyskuntoutujan rooli 

palveluketjuissa on melko passiivinen. Toisaalta myös aktiivista palveluihin hakeutu-

mistakin oli. Tuulio-Henrikssonin (2013, 147) mukaan mielenterveyskuntoutujan hei-

kentynyt jaksaminen voi vaikuttaa siihen, että itselleen sopivien palveluiden löytäminen 

voi olla vaikeaa. Hoitohenkilökunnan tuki onkin todennäköisesti tarpeellista.  

 

Tuloksista kuvastui se, että palveluihin on mahdollista päästä myös yhdellä yhteyden-

otolla. Mielenterveyspalvelujärjestelmä voi olla pirstaleinen (Nevalainen 2010, 46-47). 

Palveluun pääseminen ei kuitenkaan näiden kokemuksien perusteella välttämättä vaadi 

useita välikäsiä.  

 

Palveluiden riittävyydessä oli vaihtelua. Kokemukset siitä, että palveluihin on helppo 

päästä ja palvelut järjestetään mielenterveyskuntoutujille hoitohenkilökunnan aloitteesta 

herättää kysymyksen siitä, kuinka paljon kuntoutujat saavat itse vaikuttaa siihen, mil-

laista palvelua alkavat käyttää. Tällä voisi olla vaikutusta myös mielenterveyskuntoutu-

jien kykyyn sitoutua palveluihin. 
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Lähes kaikki haastateltavat kokivat, että heillä on riittävästi käyttörahaa ja taloudellinen 

tilanne on muutenkin hyvä. Toisaalta tämä on ristiriidassa sen kanssa, että useat tekijät 

saattoivat heikentää taloudellista tilannetta. Taloudellinen tilanne oli siis melko haavoit-

tuva, mutta tätä ei nähty ongelmana.  Vaikka Saharisen (2013, 31;40) mukaan huonolla 

taloudellisella tilanteella ja työkyvyttömyydellä on terveydentilaa heikentävä vaikutus, 

ei näitä vaikutuksia ja mahdollisia kokemuksia niistä pystytty aineistosta havaitsemaan, 

sillä haastateltavat eivät kokeneet taloudellista tilannettaan huonoksi. 

 

Heikkoa taloudellista tilannetta suuremmaksi ongelmaksi nousi taloudenhallinta eli se, 

kuinka olemassa olevaa rahaa loppujen lopuksi käytetään. Toisaalta vaikka esimerkiksi 

toimeentulotuen asiakkaita leimaavat useat erilaiset taloudelliset vaikeudet, tutkimuk-

sessaan Hannikainen-Ingman, Kuivalainen & Sallila (2013, 91) huomauttavat, että asi-

akkaiden elämäntilanteet vaihtelevat eivätkä kaikki asiakkaat muodosta yhtä ryhmää. 

Tulojen määrä ei siis automaattisesti kerro siitä, kuinka henkilö tulee taloudellisesti 

toimeen. 

 

Samoin kuin palveluihin hakeutumisessa, pääsemisessä ja siirtymisessä, taloudellisten 

tukien hakemisessa hoitohenkilökunnan ja sosiaalityöntekijän roolit koettiin merkittä-

viksi. Tässäkin asiassa toisaalta mielenterveyskuntoutujan rooli oli melko passiivinen. 

Eräs haastateltavista toi myös esiin sen, että jos toimeentulotukea saa liian helposti, ih-

minen muuttuu passiivisemmaksi.  

 

Tämän aineiston perusteella jatkotutkimusaiheena taloudenhallintaan ja rahankäyttöön 

liittyviä tekijöitä olisi hyvä selvittää lisää. Hyödyllistä tietoa olisi, millaista mielenter-

veyskuntoutujien rahankäyttö on, millaista tukea siihen saa ja miten mahdollisesti holti-

tonta rahankäyttöä tai heikkoa taloudenhallintaa voitaisiin pyrkiä korjaamaan. Edunval-

vonta nousi tässä aineistossa yhdeksi keinoksi tukea taloudenhallintaa. Myös kokemuk-

sia edunvalvonnasta olisi hyödyllistä tutkia enemmän. 
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LIITTEET 

Liite 1. Tiedote 

Hyvä palvelunkäyttäjä! 

Pyydän Sinua osallistumaan opinnäytetyöhöni, jonka tarkoituksena on selvittää nuorten mielen-

terveyskuntoutujien kokemuksia palveluketjuista sekä taloudellisesta tilanteestaan hoitonsa ja 

kuntoutuksensa aikana.  

Osallistumisesi tähän opinnäytetyöhön on täysin vapaaehtoista. Voit kieltäytyä 

osallistumasta tai keskeyttää osallistumisen syytä ilmoittamatta milloin tahansa. 

Opinnäytetyölle on myönnetty lupa Sopimusvuori ry:ltä, joka toimii opinnäytetyön yhteistyöta-

hona. 

Opinnäytetyö toteutetaan haastattelemalla Sopimusvuori oy:n asumispalveluyksiköiden palve-

lunkäyttäjiä. Haastateltaviksi on pyydetty niitä palvelunkäyttäjiä, joiden elämäntilanne sopii 

opinnäytetyön aiheeseen. Opinnäytetyön tavoite on tuottaa uutta tietoa nuorten mielenterveys-

kuntoutujien palveluketjujen kehittämiseksi. Osallistumalla haastatteluun voit tuoda esille asioi-

ta, joista on tulevaisuudessa hyötyä nuorille mielenterveyskuntoutujille. 

Haastattelut toteutetaan yksiköiden tiloissa ja ne nauhoitetaan. Sinua haastatellaan kerran ja 

haastattelu kestää maksimissaan yhden tunnin. Voit myös keskeyttää haastattelun aiemmin, jos 

tunnet olosi epämukavaksi. Haastatteluaineisto on ainoastaan opinnäytetyön tekijän käytössä. 

Opinnäytetyön valmistuttua aineisto hävitetään asianmukaisesti. 

Sinulta pyydetään kirjallinen suostumus opinnäytetyöhön osallistumisesta. Opinnäytetyön tu-

lokset käsitellään luottamuksellisesti ja nimettöminä. Opinnäytetyön raportista yksittäistä vas-

taajaa ei pysty tunnistamaan. Opinnäytetyöt ovat luettavissa elektronisessa Theseus - tietokan-

nassa, ellei Sopimusvuori oy:n kanssa ole muuta sovittu. 

Mikäli Sinulla on kysyttävää tai haluat lisätietoja opinnäytetyöstäni, 

vastaan mielelläni. 

Maiju Jansson 

Sairaanhoitajaopiskelija (AMK) 

Tampereen 

ammattikorkeakoulu 

mailto:maiju.hakala@health.tamk.fi
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Liite 2. Suostumus 

SUOSTUMUS 

NUORTEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN KOKEMUKSIA PALVELUKETJUISTA 

Olen saanut sekä kirjallista että suullista tietoa opinnäytetyöstä, jonka tarkoituksena on selvittää 

nuorten mielenterveyskuntoutujien kokemuksia palveluketjuista sekä taloudellisesta tilantees-

taan hoitonsa ja kuntoutuksensa aikana.  Olen myös saanut mahdollisuuden esittää opinnäyte-

työstä tekijälle kysymyksiä. Ymmärrän, että osallistuminen on vapaaehtoista ja että minulla on 

oikeus kieltäytyä siitä tai keskeyttää se milloin tahansa syytä ilmoittamatta. Ymmärrän myös, 

että tiedot käsitellään luottamuksellisesti. 

Paikka ja aika 

____________________ _____._____.______ 

Suostun osallistumaan  Suostumuksen 

opinnäytetyöhön:  vastaanottaja: 

______________________________ ________________________________ 

Haastateltavan allekirjoitus   Opinnäytetyön tekijän allekirjoitus 

______________________________  ________________________________ 

Nimen selvennys Nimen selvennys 
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Liite 3. Teemarunko 

TEEMAHAASTATTELU 

TAUSTATIETOJA 

Milloin hakeuduit ensimmäistä kertaa hoitoon mielenterveysongelmien takia? 

Mistä hait ensimmäistä kertaa hoitoa? 

Milloin ja miten aloit käyttää Sopimusvuori oy:n palveluita? 

Mitä muita palveluita olet käyttänyt? 

PALVELUT 

Millaiseksi olet kokenut palveluihin hakeutumisen? 

Millaiseksi olet kokenut saamasi palvelut? 

Millaiseksi olet kokenut siirtymisen palveluista toiseen? 

TALOUDELLINEN TILANNE 

Millaiseksi olet kokenut taloudellisen tilanteesi palveluiden käyttämisen aikana? 

Millaista taloudellista tukea olet saanut? 

Kuinka riittävää saamasi taloudellinen tuki on mielestäsi ollut? 


