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Abstract  

 
The aim of our study is to find out how the clients in Iisalmi outpatient clinic experienced and the quality of the 

care in the clinic. The aim of the study was to create an aggregate of things, that affected the quality and treat-

ment, and find the positive and negative sides of the quality of the care. The results would be usefull for the staff 
of the clinic could improve the quality of nursing and advance the quality of the whole clinic.  

 
The study was done by quantitative method. The research material was collected with questionnaires, in which 

the clients of the clinic were able to answer during the consulting visit. The Clinic had the questionnaire for two 

months, and 60 of them were returned. The percentage of the clients who returned the questionnaire was 40. 
The research material was analyzed with quantitative method and it was used to describe the results in a written, 

chart and a motif form. 
 

According to the results of the study the clients of the clinic were mainly pleased with the quality of the care. Es-
pecially happy they were with nursing staff’s friendliness, reliability, openness of the nursing relationship and 

confidentiality and the safety of the nursing environment. The clients wanted to improve how the nursing staff 

respected the privacy of the clients and enhance patient’s motivation in client’s interaction with the staff. The cli-
ents also needed more information and wanted to have more comforting environment during the consulting. In 

the research material the patiens mentioned how they wanted to continue the nursing relationship as long as the 
client needed it and the duration of the consulting visits should be longer. Clients also wanted to have the possi-

bility to change the staff responsible for the treatment. 

 
The results of the study can be used to improve the quality of outpatient care in psychiatric treatment. Also, the 

outpatient clinic of Iisalmi gains a meter of qualitative treatment, which they can use further on. The patients are 
able to affect the planning and execuring of their treatment and get quality treatment. 
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1 JOHDANTO  

 

Hoidon laadulla tarkoitetaan hoidon tai palvelun sopivuutta, hyväksyttävyyttä, virheettömyyttä sekä 

kelvollisuutta potilaan tarpeisiin ja odotuksiin nähden. Laatu koostuu useista piirteistä ja ominaisuuk-

sista, jotka vaikuttavat yhdessä potilaan kokemukseen palvelun tyydyttävyydestä. (Kvist 2004, 19–

20.) Laatua on aiemmin tutkittu erilaisilla tyytyväisyyskyselyillä. Usein tutkimuksissa mitataan potilai-

den tyytyväisyyttä palveluun jonkin mittarin avulla (Hiidenhovi 2001, 31). 

  

Mielenterveyden häiriöt ovat kouluikäisten ja nuorten aikuisten keskuudessa yleisiä terveysongelmia 

(Karlsson ja Marttunen 2013b, 10–11). Iisalmen nuorisopsykiatrisella poliklinikalla tarjotaan nuoriso-

psykiatrian erikoissairaanhoidon palveluja ja apua 14–20 vuotiaille potilaille. Poliklinikalla hoidetaan 

nuorten yleisimpiä mielenterveyshäiriöitä, joita ovat psykoottisuus, itsetuhoisuus, vakavat mieliala-, 

ahdistuneisuus-, jännittämis-, paniikki- ja syömishäiriöt sekä haittaavat pakko-oireet, vaikeammat 

käytösoireet, päihteiden käyttö ja vakava kriisi tai trauma. Poliklinikalla toimii moniammatillinen työ-

ryhmä, joka tutkii ja arvioi hoidon tarvetta poliklinikalle lähetteen kautta tulleen potilaan kohdalla. 

Potilaan perhe otetaan mukaan hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun sekä toteutukseen. (Ylä-Sa-

von SOTE 2017.) 

  

Opinnäytetyön toimeksiantaja on Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Iisalmen nuorisopsykiatrian polikli-

nikka. Aihe löytyi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän verkkosivuilta. Opinnäytetyön tarkoituksena on sel-

vittää potilaiden kokemuksia saamastaan psykiatrisesta hoidosta ja sen laadusta. Opinnäytetyötä 

varten tutustuttiin aiemmin tehtyihin tutkimuksiin hoidon laatuun liittyen. Erityisesti nuorten psykiat-

risen avohoidon laatua on aiemmin tutkittu melko vähän. Opinnäytetyö tehdään ainoastaan avohoi-

don näkökulmasta ja tutkimukseen osallistuvat poliklinikan nuoret. Opinnäytetyössä nuorista käyte-

tään termiä “potilas”.  

  

Psykiatrisen hoidon laatua selvitetään määrällisenä tutkimuksena, jonka mittarina on kirjallisuuskat-

sauksen pohjalta luotu kyselylomake. Kyselylomakkeesta on tärkeä luoda huolellinen ja selkeä, jotta 

siihen vastaaminen olisi mahdollisimman vaivatonta ja nopeaa. Kyselylomake sisältää kysymyksiä 

hoidon laadun eri osa-alueiden mukaisesti sekä yhden avoimen kysymyksen, johon potilas saa va-

paasti kertoa mielipiteitään hoidon laadun suhteen. 

  

Opinnäytetyön aihe on ajankohtainen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuessa. Uudistuksen myötä 

hoidon laatuun tulee panostaa. Lisäksi aihe on tärkeä, koska nuorten mielenterveys- ja päihdehäiriöt 

ovat yleisiä ja niiden hoito pyritään ensisijaisesti järjestämään avohoidossa. Hoidon tulee olla laatu-

kriteereihin perustuvaa ja nuoren kehitystä tukevaa. Opinnäytetyön aiheen valintaan vaikutti kiin-

nostus mielenterveys- ja päihdetyötä sekä lasten ja nuorten kanssa toimimista kohtaan, sekä halu 

perehtyä aiheeseen syvemmin ja hyödyntää saatua tietoa myöhemmin työelämässä.  

 

Tavoitteena on koota kokonaisuus asioista, jotka vaikuttavat hoidon laatuun sekä löytää hoidon hy-

viä puolia mutta myös ongelmakohtia. Tutkimustulokset auttavat henkilökuntaa kehittämään omaa 



             7 (62) 

sekä koko poliklinikan toimintaa laadukkaammaksi. Poliklinikan henkilökunta toivoi saavansa tämän 

opinnäytetyön myötä käyttöönsä mittarin, jolla mitata hoidon laatua ja kehittää toimintaa myös jat-

kossa. Poliklinikan potilaiden näkökulmasta tämän opinnäytetyön myötä tehty laatututkimus antaa 

heille mahdollisuuden vaikuttaa paremmin oman hoitonsa suunnitteluun ja toteutukseen. Hoidon 

laatua tutkimalla potilaille on mahdollista tarjota parasta mahdollista hoitoa. Tutkimustulosten avulla 

eri toimijat saavat ajantasaista ja hyödynnettävää tietoa nuorten mielenterveystyön kehittämistä 

varten Iisalmessa. Aiomme opinnäytetyössä syventää sairaanhoitajakoulutuksessa saamaamme tie-

toa mielenterveys- ja päihdehoitotyöstä sekä lisätä osaamistamme nuorten hoitotyön alueella. Tule-

vaisuudessa työelämässä voimme hyödyntää opinnäytetyön myötä saamaamme tietoa. 
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2 NUORUUS 

 

Nuoruudella tarkoitetaan ajanjaksoa, joka alkaa fyysisestä puberteetista ja ulottuu ihmisen elämässä 

ikävuosiin 12–22 (Autti, Castaneda, Kettunen, Lindberg ja Tuulio-Henriksson 2009). Nuoruuden ai-

kana elämässä tapahtuu paljon uusia asioita sekä kehossa että mielessä. Erityisesti kehossa ja mie-

lessä tapahtuviin muutoksiin tarvitaan psykologista sopeutumista. (Nuorten mielenterveystalo s.a.a.) 

Murrosiän puolestaan ajatellaan tarkoittavan fyysisten muutosten vaihetta, jolloin lapsesta kehittyy 

aikuinen. Nuori kokee muutoksia kehossaan, sosiaalisuudessaan, seksuaalisuudessaan sekä kognitii-

visissa toiminnoissaan. (Iivanainen, Jauhiainen ja Pikkarainen 2006, 800–803.) Nuoruudessa aivot 

kehittyvät läpi koko ikävaiheen. Tunteiden ja käyttäytymisen säätelyn aivoalueiden kehitys on nuo-

rella voimakasta. Suuri elämänmuutos voi aiheuttaa tunteiden kuohumista ja oman minäkuvan 

muuttumista. Joskus muutoksiin sopeutuminen on nuorelle hankalaa ja hän saattaa kokea niihin liit-

tyvää häpeää. (Klockars 2011.)  

  

Nuoruuteen kuuluu erilaisia kehitystehtäviä, kuten vanhemmista erkaneminen, ystäviin turvautumi-

nen, sosiaalisten suhteiden laajentaminen, koulutusmahdollisuuksien pohtiminen sekä seksuaalisen 

identiteetin muodostaminen. Ajoittain nopeasti tapahtuvat muutokset voivat aiheuttaa nuorelle ihmi-

selle hämmennystä. (Nuorten mielenterveystalo s.a.a.) Nuoruusikään voi liittyä ohimeneviä psyykki-

siä oireita, ongelmallista käyttäytymistä sekä kehityksen paikallaan pysymistä. Nuoruudessa kaikki 

muutokset elämässä koetaan yksilöllisesti. (Iivanainen, Jauhiainen ja Pikkarainen 2006, 800–803.) 

  

Nuoruus voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen; varhaisnuoruuteen eli murrosikään, keskinuoruu-

teen ja myöhäisnuoruuteen. Varhaisnuoruus ajoittuu ikävuosiin 12–14, keskinuoruus ikävuosiin 15–

17 ja myöhäisnuoruus ikävuosiin 18–22. Kaikilla vaiheilla on oma tarkoituksensa ja etenkin varhai-

silla vaiheilla on suuri merkitys siihen, kuinka nuoruuden kehityskaari onnistuu. Nuoruuden jokaiseen 

vaiheeseen kuuluu erilaiset kehitystehtävät ja nopeat muutokset. Jokainen nuori kuitenkin kehittyy 

omaan tahtiin ja lisäksi nuoruudelle tyypillinen kuohuntavaihe on yksilöllinen. Nuoruuden eri vai-

heissa tapahtuu fyysisiä ja psyykkisiä muutoksia, sosiaalista kasvua ja keskushermoston kehitystä. 

Aivojen alueet, jotka käsittelevät muun muassa tunteiden tunnistamista, käyttäytymisen säätelyä ja 

oman toiminnan suunnitelmallista ohjausta, kehittyvät nuoruudessa aikuisikään asti. Nuoruusiässä 

aivot reagoivat herkästi ulkoisiin ärsykkeisiin, kuten stressiin, päihteisiin ja psyykkisiin traumoihin. 

(Karlsson ja Marttunen 2013b, 7–8.) 

  

Varhaisnuoruus eli puberteetti alkaa noin 12 vuoden iässä, tytöillä yleensä hieman aiemmin kuin po-

jilla. Varhaisnuoruudessa tapahtuu psyykkisiä ja fyysisiä muutoksia, kuten kasvupyrähdys ja suku-

kypsyyden kehittyminen. Nämä aiheuttavat yleensä mielialan ja käytöksen ailahtelua sekä ihmissuh-

teiden vaihtuvuutta. (Karlsson ja Marttunen 2013b, 8.) Impulsiivista käyttäytymistä aiheuttaa myös 

se, ettei varhaisnuori osaa vielä kovin hyvin pukea tunteitaan sanoiksi. Mielialan vaihtelut ja heikko 

itsetunto voivat vaikuttaa nuoren keskittymiskykyyn, mikä voi hetkellisesti vaikuttaa negatiivisesti 

nuoren koulunkäyntiin. Tämä on kuitenkin tilapäistä tavanomaisessa nuoruusiän kehityksessä. Nuori 

etsii itseään ja pyrkii irtautumaan vanhemmistaan, mutta tarvitsee vielä silti vanhempiensa neuvoja 

ja apua.  
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Varhaisnuoren psykiatrinen arviointi täytyy tehdä huolellisesti. Nuoren psyykkinen kehitys ei etene 

hänen tarpeidensa mukaisesti, jos mielenterveyshäiriöitä ei huomata tai niitä ei hoideta riittävän var-

hain. Toisaalta ylidiagnosointi voi vaikuttaa negatiivisesti nuoren kehitykseen. (Kaltiala-Heino ja 

Marttunen 2017a.) 

 

Keskinuoruuden tärkeimpiä kehitystehtäviä ovat seksuaalinen kehitys ja muutokset ihmissuhteissa. 

Nuori pystyy aiempaa paremmin hallitsemaan impulssejaan ja kykenee abstraktiin ajatteluun, mikä 

auttaa nuorta suunnittelemaan omaa toimintaansa ja käsittelemään tunne-elämäänsä. Näin ollen 

tunnekuohut voivat vähentyä nuoren ulkoisessa käytöksessä. Nuori alkaa tottua hänen muuttunee-

seen tai muuttuvaan ruumiinkuvaan. Ystävyys- ja seurustelusuhteista muodostuu entistä tärkeämpiä 

ja suhde vanhempiin muuttuu vähitellen suuntaan, jossa itsenäistyminen ja turvallinen erkaantumi-

nen vanhemmista voi alkaa. (Karlsson ja Marttunen 2013b, 9.) 

  

Myöhäisnuoruudessa nuori kiinnittää aiempaa enemmän huomiota ympäröivään yhteiskuntaan ja 

muodostaa itselleen oman arvomaailman, moraalisuuden, päämäärät sekä ihanteet. Nuori tekee 

päätöksiä tulevaisuuteen liittyen, ja ammatilliset päämäärät alkavat vakiintua hiljalleen. Myöhäis-

nuoruudessa luonteenpiirteet vakiintuvat aikuisuuden persoonallisuudeksi, aiemmat nuoruuden rat-

kaisut vahvistuvat ja traumaattiset kokemukset neutralisoituvat. Lisäksi seksuaalinen identiteetti, 

ihmissuhteet ja kuva omasta itsestä vahvistuu. (Kaltiala-Heino ja Marttunen 2017a.) 
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3 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEHÄIRIÖT SEKÄ NIIDEN HOITO 

 

Mielenterveys on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kokonaisvaltainen hyvinvoinnin tila. Hyvä mie-

lenterveys tukee toimintakykyä, voimavaroja, itsetuntoa, tyytyväisyyttä omaan elämään, elämänhal-

lintaa, onnellisuutta sekä kykyä selviytyä haasteista. (Kuhanen 2017, 19.) Mielenterveytemme vai-

kuttaa siihen, miten ajattelemme, tunnemme ja käyttäydymme (U.S. Department of Health & Hu-

man Services 2017). Ihmisen yksilölliset tekijät vaikuttavat siihen, kuinka jokainen oman mielenter-

veytensä kokee. Lisäksi biologiset tekijät kuten sukupuoli, ikä ja perimä vaikuttavat mielentervey-

teen ja ihmisen kokemukset omasta elämästään ovat myös tärkeä osa sitä. (Kuhanen 2017, 21–22.) 

 

3.1 Nuoruusiän mielenterveys 

 

Psyykkinen hyvinvointi nuoruudessa on yhtä tärkeä kuin fyysinen hyvinvointi. Hyvä mielenterveys 

antaa nuorelle mahdollisuuden kehittää kykyä selvitä vaikeuksista ja kasvaa terveeksi aikuiseksi. Ny-

kyään nuorilla on enemmän mielenterveysongelmia kuin noin 30 vuotta sitten. Tämä johtuu luulta-

vasti siitä, miten elämme tänä päivänä sekä siitä, miten se vaikuttaa nuoren kasvamiseen. (Mental 

Health Foundation, s.a.) Nuoruuden mielenterveyden kehitykseen vaikuttavat oleellisesti lapsuu-

dessa koetut asiat, kuten varhaiset vuorovaikutuskokemukset sekä sosiaalinen tuki. Vanhemman ja 

lapsen välille muodostuneet kokemukset luottamuksesta ja turvallisuudesta heijastuvat lapsen myö-

hemmälle iälle. Varhainen vuorovaikutus on turvallisuuden tunteen muodostamista leikin, yhdessä-

olon, lapsen perustarpeista huolehtimisen sekä rajojen asettamisen avulla. Riittävä varhainen vuoro-

vaikutus on mahdollisuus terveelle minäkuvalle sekä tunteiden käsittelylle. (Hermanson 2012.) 

  

Perheen lisäksi mielenterveyteen vaikuttavat ympäristö, kuten koulu tai työpaikka, mielekäs tekemi-

nen sekä muut sosiaaliset suhteet. Mielenterveyden muodostumiseen liittyviä tekijöitä, joihin emme 

välttämättä pysty itse vaikuttamaan ovat yhteiskuntapolitiikka, asumisolot, taloudellinen toimeen-

tulo, palveluiden saatavuus sekä koulutusmahdollisuus. Ihmisen elämän varrella tapahtuu erilaisia 

kielteiseksi koettuja asioita, kuten menetyksiä, taloudellisia vaikeuksia sekä sairastumisia. Tällaiset 

kokemukset muovaavat yksilön mielenterveyttä. Eri kulttuureissa mielenterveys määritellään eri ta-

valla. Mielenterveyden kokemukseen vaikuttavat erilaiset kulttuuriset näkemykset siitä, mitä mielen-

terveydellä tarkoitetaan ja kuinka sitä ilmaistaan. Mielenterveyden ongelmiin suhtaudutaan ja niitä 

ymmärretään eri tavoin kulttuurin mukaan. Myönteinen suhtautuminen yksilöiden erilaisuuteen vai-

kuttaa mielenterveyden kokemiseen. (Kuhanen 2017, 21–24.)  

  

Ihmisen yksilölliset tekijät ja kokemukset ovat iso osa mielenterveyden muodostumisessa. Tunteet 

ovat suuri mielenterveyden osa-alue. Jokainen ihminen kohtaa asiat erilaisin tuntein ja tunteiden 

ilmaiseminen on hyvin yksilöllistä. Teemme ympäröivästä maailmasta havaintoja, joiden pohjalta 

muodostamme todellisuutta. Identiteetti eli kokemus itsestä sekä itsetunto ja minäkuva vaikuttavat 

mielenterveyteen. (Kuhanen 2017, 21–24.) Identiteetin perustana ovat persoonalliset ominaisuudet, 

jotka voivat muuttua tai kehittyä vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Oma arvomaailma, ajatukset 

sekä toisten ihmisten vertaaminen itseen muodostavat identiteettiä. Minäkuva on ymmärrys siitä, 
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mitä minä olen. Minäkuva muodostuu suhteessa ympäristöön ja se voi muuttua toisten ihmisten it-

sestä saaman palautteen mukaan. Itsetunto on itsensä arvostamista ja hyväksymistä sellaisena kuin 

on. Itsetunto muodostuu näkemyksistä omia positiivisia ja negatiivisia piirteitä kohtaan. Lisäksi sii-

hen liittyy uskomukset henkilökohtaisista taidoista, kyvyistä ja sosiaalisesta suhteita. (Abdel-Khalek 

2016, 2–3.) Mielenterveyteen vaikuttaa henkilökohtainen haavoittuvuus-stressimalli, joka auttaa tar-

kastelemaan mielenterveysongelmien syntyä. Malli tarkastelee sairaudelta suojaavia ja sille altistavia 

tekijöitä. Ajatuksena on, että mitä enemmän ihmisellä on mielenterveyden kannalta altistavia teki-

jöitä, eli mitä haavoittuvaisempi ihminen on, sitä suurempi riski hänellä saattaa olla mielenterveys-

ongelman synnylle. Lisäksi sisäinen tai ulkoinen stressi saattaa vaikuttaa mielenterveyteen. Mielen-

terveysongelman synty on kuitenkin yksilöllistä, eivätkä ainoastaan perimän tai elämäntilanteen mu-

kanaan tuomat altistavat tekijät vaikuta siihen. Ihmisillä on erilaisia suojatekijöitä, eli tapoja ja tai-

toja, joita voidaan hyödyntää haastavassa tilanteessa selviämiseen. (Kuhanen 2017, 25–27.) 

  

Psyykkiset muutokset nuoruudessa liittyvät psyykkiseen kasvuun ja persoonallisuuden muotoutumi-

seen. Psyykkinen kehitys tapahtuu suhteessa ympäristöön. Se, että nuori voi turvallisesti käydä läpi 

eri kehitysvaiheita ja -haasteita, tukee identiteetin muodostumista. Nuoren asema hänen perhees-

sään saattaa nuoruuden aikana muuttua. Nuori alkaa itsenäistyä ja hankkia yhä enemmän ikäisiään 

ihmissuhteita. Itsenäistyminen lisää nuoren vastuuta. Yhteiskunta antaa nuorelle monia mahdolli-

suuksia ja oikeuksia valita sekä päättää omista asioistaan itsenäisesti. Sosiaalisuuden kehittyminen 

luo nuorelle myös odotuksia. Nuoruudessa tapahtuu monia suuria yhteiskunnallisia ilmiöitä, kuten 

kouluttautuminen ja työelämään siirtyminen. Nuoren tunne siitä, ettei hän saavuta toisten asettamia 

vaatimuksia eikä nuoruuden kehitystehtäviä, voi lisätä epätoivoa. (Klockars 2011.) 

  

Nuoruuteen kuuluvien kehitysvaiheiden ja kehitystehtävien läpikäyminen vahvistavat nuoren koke-

musta itsestään ja elämästään. Kehitystehtäviksi määritellään nuoren normaaliin kehitykseen kuulu-

via vaiheita. Vaiheet sisältävät myös haasteita, jotka nuoren on ratkaistava siirtyäkseen kehityskaa-

ressa seuraavaan vaiheeseen eli nuoruudesta aikuisuuteen. Mikäli jokin nuoruuden kehitystehtävistä 

jää ratkaisematta, psyykkinen kehitys saattaa jäädä paikoilleen. Tällöin nuori saattaa tarvita apua 

ongelmatilanteiden ratkomisessa, sillä kokemus epäonnistumisista voi lisätä mielenterveyden haa-

voittuvuutta. (Kuhanen 2017, 22.) 

 

Lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöiden arviointi on haastavaa, sillä jatkuva kasvu ja kehitys voi-

vat vaikuttaa häiriöiden oirekuvaan. Nuorten mielenterveyshäiriön arvioimiseksi ja toteamiseksi on 

tärkeää ottaa huomioon nuoren sosiaalisen ympäristön tekemät huomiot hänen voinnistaan. Nuoren 

itsensä kertomat tiedot selvitetään kyselyillä ja haastatteluilla. Joissakin tapauksissa nuori ei itse ole 

kykenevä ilmaisemaan todellista toimintakyvyn laskua, jolloin esimerkiksi koulun ja perheen tekemät 

havainnot ovat todella merkittäviä. (Marttunen ja Sourander 2016, 10–13.) 

  

Arviointia tehdessä täytyy ottaa huomioon nuoren toimintakyky erilaisissa asioissa, kuten siitä, miten 

nuori suoriutuu koulunkäynnistä, miten hän huolehtii terveydestään, turvallisuudestaan ja ihmissuh-

teistaan, ja onko näissä asioissa tapahtunut merkittäviä muutoksia aiempaan verraten. Jos ongelmia 

ilmenee koulutyössä tai ihmissuhteissa ja nuori on aggressiivinen ja vetäytyvä, voi taustalla olla jokin 
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mielenterveyshäiriö. Siihen tulisi puuttua mahdollisimman pian, jotta voitaisiin estää nuoren kehityk-

sen hidastuminen tai pysähtyminen. (Karlsson ja Marttunen 2013b, 11.) Mielenterveyden ongelmat 

eivät aiheuta haittaa ainoastaan nuorelle, vaan niillä on seurauksia myös pidemmällä aikavälillä yh-

teiskunnallisesti liittyen kouluttautumiseen, työelämään ja pysyvien ihmissuhteiden muodostamiseen 

(Socialstyrelsen 2013, 8). 

 

3.2 Nuoruusiän mielenterveys- ja päihdehäiriöt sekä niiden hoito 
 

Mielenterveyden häiriöillä tarkoitetaan erilaisia psykiatrisia häiriöitä, joissa ilmenee kärsimystä ja 

haittaa aiheuttavia psyykkisiä oireita. Mielenterveyshäiriöt ilmenevät monin eri tavoin ja ne diagno-

soidaan yhteisesti sovittujen luokitusten, oireiden ja niiden määrän mukaan. (Kanerva ja Kuhanen 

2017a, 224–225.) Erilaiset mielenterveyden häiriöt voivat näkyä potilaan käytöksessä jo etukäteen 

erilaisin varoitusmerkein. Potilas saattaa syödä tai nukkua liian vähän tai liian paljon, eristäytyä ihmi-

sistä, ei tunne iloa tai surua, on väsynyt, tuntee selittämätöntä särkyä ja kipua ja hän voi tuntea 

olonsa epätoivoiseksi tai onnettomaksi. Potilas saattaa riidellä lähipiirinsä kanssa tavanomaisesta 

poikkeavasti, käyttää päihteitä holtittomasti, ajatella satuttavansa itseään tai muita, kokea suuria 

mielialanvaihteluita tai potilas ei kykene suoriutumaan päivittäisistä tehtävistään. (U.S. Department 

of Health & Human Services 2017.) Nuorten mielenterveys- ja päihdehäiriöiden kasvusta on ilmen-

nyt viitteitä aiemmin tehtyjen tutkimusten perusteella (Kinnunen 2011, 32–33). Useimmat mielenter-

veyshäiriöt ilmenevät nuoruusiässä ja ovat Suomessa tavallisimpia kouluikäisten terveysongelmia. 

Useimmat aikuisiän mielenterveyshäiriöt ovatkin alkaneet jo lapsuus- tai nuoruusiässä. Nuorten ylei-

simmät mielenterveyshäiriöt ovat mieliala-, käytös-, ahdistuneisuus- ja päihdehäiriöt ja usein nuo-

rella ilmenee useampi samanaikainen mielenterveyshäiriö. (Karlsson ja Marttunen 2013b, 10–11.) 

Mielenterveyshäiriöt ovat tutkitusti yleisempiä naisilla kuin miehillä (Suvisaari 2013). Mielenterveys-

ongelmiin liittyvä stigma eli häpeäleima aiheuttaa ihmiselle häpeää, kärsimystä sekä oman itsearvos-

tuksen vähenemistä (Mielenterveystalo s.a.b). Tässä opinnäytetyössä käsitellään pelkästään niitä 

mielenterveyden häiriöitä, joita hoidetaan Iisalmen nuorisopsykiatrian poliklinikalla. Taulukossa 1. 

käsitellään näiden mielenterveyshäiriöiden oireita. 
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                    TAULUKKO 1. Mielenterveyshäiriöt ja niiden oireet 

Yleisimmät  
mielenterveys-
häiriöt Iisalmen 
nuorisopsykiat-
rian poliklinikan  
potilailla 

 
 Oireet 

 
Psykoottisuus 

- Harhaluulot, aistiharhat, eristäytyminen ihmissuhteista, ajatusten ja puheen hajanaisuus, outo käyttäy-
tyminen, vaikeus kokea ja ilmaista tunteita, puheen heikkeneminen, aloitekyvyttömyys ja kognitiivisten 
toimintojen puutosoireet esimerkiksi tarkkaavaisuudessa ja toiminnan ohjauksessa (THL 2016). 
 

 
Ahdistuneisuus 

- Arkiset asiat huolestuttavat hallitsemattoman paljon, ärtyvyys, fyysinen levottomuus, psyykkinen jän-
nittyneisyys ja kohonnut aktiivisuus, somaattiset vaivat, kuten pää- ja lihasäryt ja nukahtamisvaikeudet 
(Kaltiala-Heino ja Marttunen 2017b). 
 

 
Paniikkihäiriö 

- Voimakkaat ahdistuksen, pelon ja pakokauhun tunteet, pelko kontrollin menettämisestä tai kuolemasta, 
fyysiset ahdistuneisuusoireet, kuten hyperventilaatio (Isometsä 2017). 
 

 
Syömishäiriö 

- Laihuushäiriö: itseaiheutettu alipaino, voimakas lihomisen pelko, ruumiinkuvan häiriö, hormonitoimin-
nan häiriöt, kuten kuukautishäiriöt 
- Ahmimishäiriö: ahmimiskohtaukset, joiden aikana nuori ahmii hallitsemattomasti suuria ruokamääriä, 
jonka jälkeen oksentaa, käyttää ulostus- ja nesteenpoistolääkkeitä, urheilee tai paastoa. 
- Ahmintahäiriö: suurien ruokamäärien ahmiminen pakonomaisesti ja nopeasti, joka suoritetaan usein 
muilta salassa ruokamäärän suuruuden tai sisällön hävettävyyden takia. 
(Dadi ja Raevuori 2013, 62; Kaltiala-Heino ja Marttunen 2017b; Meskanen 2018.) 
 

 
Masennus 

- Pitkittynyt masentunut mieliala, mielenkiinnon tai mielihyvän kokemisen puute, uupumus ja väsymys 
riittävästä levosta huolimatta, itsetunnon ja luottamuksen heikentyminen, keskittymis- ja huomiokyvyn 
heikentyminen, syyllisyyden ja arvottomuuden kokemukset, unihäiriöt, ruokahalun muutokset, itsetuhoi-
set ajatukset tai teot, synkät ja pessimistiset ajatukset tulevaisuudesta. (Karlsson ja Marttunen 2013a, 
42; WHO s.a.b.) 
 

 
Itsetuhoisuus 

- Ajatukset ja käyttäytyminen johon liittyy terveyden tai hengen uhkaaminen, kuten omaa henkeä uh-
kaavan riskin ottaminen, itsemurha-ajatukset ja -aikeet tai itsensä vahingoittaminen. (Kumpulainen, 
Laukkanen, Marttunen ja Puura 2016; Pelkonen ja Strandholm 2013, 125.) 
 
 

 
Pakko-oireinen 
häiriö 

- Pakonomaiset ei-toivotut ajatukset ja toiminnot, joita tehdään ei-toivottujen ajatusten herättämän ah-
distuksen hillitsemiseksi 
- Pakkoajatukset liittyvät toisten vahingoittamiseen, symmetriaan, tartuntaan, ruumiin toimintoihin, us-
kontoon tai seksuaalisuuteen 
- Pakkotoiminnot liittyvät tarkistamiseen, toistamiseen tai käsien pesemiseen. (Koponen 2017; Ranta ja 
Strandholm 2013, 23–24.) 
 

 
Käytöshäiriöt 

- Pitkäaikainen toistuva antisosiaalisuus, sääntöjen rikkominen ja aggressiivisuus. 
- Aggressiivinen käytös voi ilmetä esim. koulukiusaamisena, uhkailuna, pelotteluna, fyysisenä väkival-
tana, varasteluna tai seksuaaliseen käytökseen pakottavana. (Huttunen 2016a; Marttunen ja Von Der 
Pahlen 2013, 97.) 
 

 
Traumaperäinen 
stressihäiriö 

- Ahdistuneisuus, pelko, häiriöt stressihormonien säätelyjärjestelmässä, painajaisten näkeminen, trau-
maan liittyvien ajatusten, tunteiden, paikkojen ja ihmisten vältteleminen, nukahtamis- ja heräilyongel-
mat, ärtyneisyys, keskittymisongelmat ja säikähtely (Huttunen 2016b).  
 

 
Päihdehäiriö 

- Pakonomainen tarve saada päihdettä, vieroitusoireet, päihteiden käytön kontrollointi heikkenee, ongel-
mat arjessa, päihteenkäyttö jatkuu haitoista huolimatta, tarve saada päihdettä aina yhä suurempia mää-
riä (Lepistö, Marttunen ja Von Der Pahlen 2013, 114–115). 
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Nuorten mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoitoa ohjaa mielenterveyslaki. Mielenterveyslain mu-

kaan mielenterveystyö on määritelty yksilön psyykkisen hyvinvoinnin, persoonallisuuden kasvun ja 

toimintakyvyn edistämiseksi ja sen tarkoituksena on ehkäistä, parantaa ja lievittää mielenterveys-

häiriöitä. Lain mukaan mielenterveyshäiriöstä kärsivälle henkilölle on annettava sosiaali- ja tervey-

denhuollon palveluita. (Mielenterveyslaki 14.2.1990/1116, § 1.) Mielenterveyspalveluiden järjestämi-

nen on kunnan tai kuntayhtymän vastuulla ja ne tulee järjestää sellaisiksi, kuin kunnassa tai kun-

tayhtymässä on tarve. Lisäksi mielenterveyspalvelut tulee järjestää ensisijaisesti avohuollon palve-

luina, mikä tukee ja lisää itsenäistä suoriutumista ja oma-aloitteista hakeutumista hoitoon. (Mielen-

terveyslaki 14.2.1990/1116, § 4.) Nuorten mielenterveyshäiriöitä hoidetaan useimmiten psykotera-

peuttisilla hoidoilla ja psyykenlääkehoidolla. Psykoterapian avulla nuori voi tutustua itseensä parem-

min, auttamaan itseään paremmin ja hänen elämänlaatunsa ja hyvinvointinsa kohenee. Psykoterapi-

alla on monia eri suuntauksia, jotka pohjautuvat erilaisiin teorioihin ihmisen persoonallisuudesta ja 

mielenterveyshäiriöiden syntymekanismeihin. Lääkehoito pyritään aina yhdistämään sopivaan psyko-

terapiaan, jolloin sopiva lääkehoito tehostaa psykoterapian vaikutusta. Ennen lääkehoidon aloitta-

mista tulee tehdä huolellinen ja kokonaisvaltainen arviointi nuoren tilasta. (Kaltiala-Heino ja Marttu-

nen 2017a.) Taulukossa 2. kuvataan Iisalmen nuorisopsykiatrian poliklinikan yleisimpien mielenter-

veyshäiriöiden hoitoa. 
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                  TAULUKKO 2. Mielenterveyshäiriöt ja niiden hoito 

 
Yleisimpien mie-
lenterveyshäiriöi-
den hoito Iisal-
men nuorisopsy-
katrian poliklini-
kan potilailla  

 
   Terapiat ja lääkehoito 

 
Psykoottisuus 

- Kognitiivinen käyttäytymisterapia 
- Lääkehoito noudattaa aikuisten lääkehoidon linjoja 
- Psykoosilääkkeet eli antipsykootit. (Huttunen ja Socada 2017, 40; Kaltiala-Heino ja Marttunen 2017b.) 

 
Ahdistuneisuus 

- Kognitiivinen käyttäytymisterapia ja supportiiviset terapiat 
- Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät. (Huttunen ja Socada 2017, 122; Kaltiala-Heino ja Marttu-
nen 2017b; Ranta ja Strandholm 2013, 33–34.) 

 
Paniikkihäiriö 

- Kognitiivinen käyttäytymisterapia ja perheeseen kohdistettu interventio (sosiaalinen väliintulo) 
- Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät, bentsodiatsepiinit vain lyhytaikaisesti. (Ranta ja Strand-
holm 2013, 35–36.) 

 
Syömishäiriö 

- Kognitiivinen psykoterapia 
- Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät  
- Antipsykootit syömishäiriön ahdistuneisuuden, psykoottisen ajattelun ja pakko-oireiden hoidossa. (Dadi 
ja Raevuori 2013, 72–74.) 

 
Masennus 

- Kognitiivisbehavioraalinen terapia (CBT) yksilö- ja ryhmäterapia, nuorille sovellettu interpersoonallinen 
terapia (IPT-A) 
- Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät. (Huttunen ja Socada 2017, 122; Karlsson ja Marttunen 
2013a, 53–55.) 

 
Itsetuhoisuus 

- Akuuttivaiheessa keskitytään hoitamaan itsetuhoisuuden riskitekijöitä 
- Taustalla olevan mielenterveyden häiriön hoito 
- Kognitiivinen käyttäytymisterapia 
- Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät. (Pelkonen ja Strandholm 2013, 133–134.) 
 

 
Pakko-oireinen 
häiriö 

- Kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia  
- Perheterapia 
- Klomipramiini ja selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät. (Kaltiala-Heino ja Marttunen 2017b; 
Ranta ja Strandholm 2013, 36.) 

 
Käytöshäiriöt 

- Laaja-alaiset yhdistelmähoidot, joissa yhdistetään perheen ja vanhemmuuden tuki, nuoren yksilöllinen 
hoito ja yhteistyö koulun kanssa 
- Psyykenlääkehoito. (Marttunen ja Von Der Pahlen 2013, 106–107.) 

 
Traumaperäinen 
stressihäiriö 

- Kognitiivinen käyttäytymisterapia, jossa pyritään kohtaamaan traumakokemus uudelleen turvallisessa 
ympäristössä 
- Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät. (Ranta ja Strandholm 2013, 33.)  

 
Päihdehäiriö 

- Avohoito 
- Vakavammat päihdehäiriöt voidaan hoitaa laitoshoidolla ja lääkehoidolla 
- Puheeksiotto, voimavarojen selvittely, päihteiden käytön seuranta, motivoiva haastattelu 
- Bentsodiatsepiinit, disulfraami (Antabus). (Lepistö, Marttunen ja Von Der Pahlen 2013, 123.), 
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3.3 Nuorten mielenterveys- ja päihdehäiriöiden ehkäisy 

 

Mielenterveystyön painopisteenä ovat mielenterveyden edistäminen sekä mielenterveyshäiriöiden 

hoito. Tavoitteena on kaikenlainen hyvinvoinnin lisääminen sekä toimintakyvyn lisääminen ja ylläpi-

täminen. Usein ajatellaan, että mielenterveysongelmien hoitoa on varsinaisen sairauden hoitaminen. 

Kuitenkin tärkeämpää on suunnata voimavarat häiriöiden ennaltaehkäisyyn. (Hämäläinen ja Kanerva 

2017, 66.) Ensisijaisesti tärkeimpänä mielenterveyshäiriöiltä ennaltaehkäisevänä tekijöinä pidetään 

niitä toimia, joilla lapsen ja nuoren terveyttä edistetään. On tärkeää tukea ja vahvistaa niitä tekijöitä, 

jotka suojaavat lasta ja nuorta mielenterveyden häiriöltä. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi perhesi-

teet sekä muun turvallisen sosiaalisen tukiverkoston muodostaminen. (Karlsson ja Marttunen 2013b, 

14.) Erityisesti lasten ja nuorten kohdalla mielenterveysongelmien varhainen havaitseminen on tär-

keää, jotta ennaltaehkäisevän tuen määrää voidaan lisätä tai tarvittava hoito aloittaa mahdollisim-

man pian ongelman toteamisesta (WHO s.a.a). 

  

Mielenterveyden edistäminen eli primaaripreventio on toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan tervey-

den taustatekijöihin. Terveyden edistämisen tavoitteena on mahdollistaa yksilöille ja koko yhteiskun-

nalle paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan terveyteensä sekä siihen vaikuttaviin asioihin. Mie-

lenterveyden edistäminen on huomion suuntaamista ihmisen positiivisiin puoliin, kuten vahvuuksiin 

ja voimavaroihin. (Karlsson, Santalahti ja Tamminen, 2016.) Tarkoituksena on lisätä niitä tekijöitä, 

jotka suojaavat yksilöä ongelmilta. Edistävän toiminnan tavoitteena on myös vahvistaa yksilön pär-

jäävyyttä ja ongelmanratkaisutaitoja sekä tunnetta oman elämän hallinnasta. Mielenterveyden edis-

täminen on jatkuvaa ja yhteiskunnallista, sillä esimerkiksi koulutusjärjestelmät, työpaikat sekä har-

rastusmahdollisuudet vaikuttavat siihen. (Kuhanen 2017, 29–30.) 

  

Mielenterveyshäiriöiden ehkäisemistä eli sekundaaripreventiota on mielenterveyttä uhkaavien asioi-

den sekä häiriöiden varhaista tunnistamista ja torjumista. Tavoitteena ehkäisevällä toiminnalla on, 

että yksilön oireet tunnistetaan varhain ja tarvittava apu ja hoito aloitetaan mahdollisimman pian. 

Tämä edistää sairaudesta toipumista. Ehkäisevää toimintaa on esimerkiksi se, että terveydenhuol-

lossa puututaan riskiryhmien terveyttä heikentäviin tekijöihin. Lisäksi erityisen tärkeää ehkäisevää 

toimintaa on mielenterveyteen liittyvän tiedon lisääminen. (Kuhanen 2017, 30–32.) Riskiryhmä voi 

olla esimerkiksi potilaat, joiden perhetausta on vaikea (Karlsson, Santalahti ja Tamminen 2016). 

  

Korjaavalla toiminnalla eli tertiaaripreventiolla puolestaan tarkoitetaan toimintaa, jolla mielenterveys-

häiriötä tunnistetaan, tutkitaan ja hoidetaan. Toiminnan tavoitteena on lieventää häiriöitä sekä vä-

hentää yksilön toimintakyvyn laskua muun muassa kuntoutuksen avulla. Tavoitteena on, että yksilö 

pystyy jatkamaan elämäänsä sairaudesta huolimatta mahdollisimman vaivattomasti. (Karlsson, San-

talahti ja Tamminen 2016.) 

  

Potilaiden päihteiden käyttöön pystytään vaikuttamaan erilaisilla menetelmillä muun muassa jo kou-

lussa. Potilaiden päihteiden käyttöä voidaan ehkäistä ja myöhentää erilaisten ohjelmien ja projektien 

myötä. (Holmberg, Inkinen, Kurki, Partanen ja Salo-Chydenius 2015, 366.) Ehkäisevän päihdetyön 
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tarkoituksena on ehkäistä sekä vähentää päihteiden käytön aiheuttamia haittoja. Työ kohdistuu al-

koholiin, tupakkaan, huumeisiin, muihin päihdyttäviin aineiseen sekä myös rahapeliriippuvuuksiin ja 

muihin toiminnallisiin riippuvuuksiin. Ehkäisevän päihdetyön tarkoitus ja tavoitteita ovat vähentää 

päihteiden saatavuutta, kysyntää, tarjontaa ja päihdehaittoja, sekä edistää hyvinvointia, terveyttä ja 

turvallisuutta. Keinoja ehkäistä päihteiden käyttöä on vaikuttaa niiden saatavuuteen, tarjontaan sekä 

haittoihin ja vaikuttaa oikeuksiin, asenteisiin sekä päihteitä koskeviin tietoihin. Työtä tekevät erilaiset 

järjestöt, yritykset ja yhteisöt sekä viranomaiset. Sitä tehdään muun muassa kuntien sosiaali- ja ter-

veyspalveluissa, kouluissa, erilaisissa vapaa-ajan toiminnoissa sekä nuorisotoiminnassa. (THL 2018.) 

  

Tutkimuksien mukaan ehkäisevän päihdetyön tulos on ollut hyvää. Usein nuorilla on päihteistä varsin 

paljon tietoa, mutta valintojen ja tiedon välillä on ristiriitoja. Ehkäisevän päihteiden käytön kannalta 

on tärkeää, että nuori osaa kieltäytyä ympäristön aiheuttamalta sosiaaliselta paineelta päihteiden 

suhteen. Yleisesti merkittävää päihteiden käytön ehkäisyssä on lisätty yhteistyö nuoren vanhempien, 

kavereiden, lähiyhteisöjen, koulun, harrastuspiirien ja päihdetyöntekijöiden välillä. Esimerkiksi van-

hempien yhteys ja tuki luovat turvallista tukiverkkoa nuoren ympärille. Yhteisötasolla ehkäisevää 

päihdetyötä on myös se, että nuorille järjestetään päihteetöntä toimintaa. (Holmberg, Inkinen, 

Kurki, Partanen ja Salo-Chydenius 2015, 365–366.) 

 

3.4 Nuorten mielenterveys- ja päihdehäiriöiden esiintyvyys 

 

Mielenterveyshäiriöt ovat yleisiä ja usein ne ilmenevät ensimmäisen kerran nuoruudessa. Useissa 

tutkimuksissa on todettu, että noin 20–25 prosenttia nuorista kärsii jostakin mielenterveyden häiri-

östä. (Karlsson ja Marttunen 2013b, 10–11.) Nuorten mielenterveysongelmien kasvu on lisääntynyt 

viime aikoina, mutta sen tarkkaa syytä on vaikea sanoa (Socialstyrelsen 2013, 8). Mielenterveyshäi-

riön arviointia hankaloittaa se, että oireet eivät välttämättä ole erillisiä ja selkeitä. Lisäksi useampi 

samanaikainen häiriö on yleistä. (Kanerva ja Kuhanen 2017a, 225.) Tärkeää onkin osata tunnistaa 

samaan aikaan esiintyvät häiriöt, koska ne ovat vakavampia ja vaikeammin hoidettavia, kuin pelkäs-

tään yksi mielenterveyshäiriö (Karlsson ja Marttunen 2013b, 11). 

  

Suomessa nuorten yleisin käyttämä päihde on alkoholi (Holmberg, Inkinen, Kurki, Partanen ja Salo-

Chydenius 2015, 362). Alkoholin rinnalla tupakka on yleisimmin käytetty päihde (Lepistö, Marttunen 

ja Von Der Pahlen 2013, 109–110). Näiden lisäksi nuoret käyttävät nuuskaa, joka on yksi tupakka-

tuotteista (Heikkinen ja Keskinen 2015). Imppaaminen, eli päihdyttävien ja haihtuvien aineiden hen-

gittäminen on yleistynyt nuorten keskuudessa. Savon Sanomien julkaisun mukaan Iisalmessa ylä-

kouluikäisten imppaaminen on lisääntynyt. (Karvinen 2018.) Nuorten alkoholin käyttö ja humalajuo-

minen ovat edelleen runsasta, vaikka se onkin vähentynyt koko 2000-luvun ajan. Huumeiden käyttö 

on suomalaisten nuorten keskuudessa harvinaisempaa, kuin muissa Euroopan maissa. Sen sijaan 

rauhoittavien lääkkeiden käyttö on yhtä yleistä. Etenkin varhaisnuoruudessa päihdekokeilut yleisty-

vät. Päihteiden käytön aloittamisen kannalta nuoruudesta varhaisaikuisuuteen siirtyminen on kriit-

tistä aikaa. Silloin kokeilut voivat johtaa säännölliseen päihteiden käyttöön ja jopa mahdolliseen 
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päihdeongelmaan. Valtaosalle päihteitä kokeilleista ja niitä käyttävistä nuorista ei kehity päihdeon-

gelmaisia. Silti niiden käyttötottumukset vakiintuvat suurimmalle osalle aikuisista jo nuoruudessa. 

(Holmberg, Inkinen, Kurki, Partanen ja Salo-Chydenius. 2015, 362.) 

 

3.5 Avohoito ja kolmas sektori 

 

Eri kuntien sosiaali- ja terveydenhuolto vastaavat asukkaidensa mielenterveyshäiriöiden ehkäisystä, 

varhaisesta tunnistamisesta ja niiden hoidosta sekä kuntouttamisesta. Mielenterveyshoito pyritään 

järjestämään pääasiassa avohoidossa. Kun perusterveydenhuollon peruspalvelut eivät riitä, potilaalle 

järjestetään avohoitoa perusterveydenhuollon erityispalveluissa ja erikoissairaanhoidossa. Avohoitoa 

tarjoavat sekä julkinen että yksityinen sektori. Julkisen terveydenhuollon järjestämiin avohuollon 

psykiatrisille poliklinikoille sekä mielenterveystoimistoihin voi hakeutua suoraan tai perusterveyden-

huollon kautta. Myös yksityinen sektori voi järjestää vastaavanlaisia palveluita. Jos avohoito ei ole 

potilaalle riittävän tehokas hoitomuoto, arvioidaan sairaalahoidon tarpeellisuutta. (Hämäläinen ja 

Kanerva 2017, 68–69.) 

  

Nuorten erikoistunut avohoito jakaantuu alueellisesti keskitettyihin yksiköihin. Perusterveydenhuollon 

yhteydessä toimiva erikoissairaanhoito järjestää avohoitoa esimerkiksi poliklinikoilla. Nuorisopsykiat-

rinen avohoito sisältää myös konsultaatiotoimintaa somaattisia sairauksia hoitavien poliklinikoiden ja 

osastojen sekä sosiaalitoimen kanssa. Akuuttityöryhmät ottavat vastaan potilaita, jotka tarvitsevat 

kiireellistä psykiatrista hoidon tarpeen arviointia sekä hoitoa. Akuuttityöryhmät tekevät tarvittaessa 

myös kotikäyntejä potilaan kotiin. Avohoidon palveluihin kuuluvat päiväsairaalat ja -osastot. Ne teke-

vät mielenterveyttä koskevia tutkimuksia ja arviointia sekä järjestävät erilaisia psykoterapiapalveluja. 

Avohoidossa järjestettävää mielenterveyspalvelua ovat myös sairaalakoulut, jotka mahdollistavat 

potilaan koulunkäynnin sairaalajaksojen aikana mutta myös kotona, jos opiskelu normaalissa kou-

lussa on mahdotonta. (Haapasalo-Pesu ja Pylkkänen 2016.) 

  

Ylä-Savon SOTE:n alueella toimiva Nuorisopsykiatrian poliklinikka Iisalmessa tarjoaa 14–20 vuotiaille 

potilaille mielenterveys- ja päihdeongelmien erikoissairaanhoidon palveluja. Poliklinikalla sekä tutki-

taan että hoidetaan potilaita, joilla on nuoruusiän normaalia kehitystä haittaavaa ja toimintakykyä 

alentavaa psyykkistä oireilua. Poliklinikalla voidaan myös tutkia tarkemmin potilasta, jolla epäillään 

olevan psyykkistä oireilua. (Ylä-Savon SOTE 2017.) 

  

Suuren osan nuorten mielenterveyspalveluista muodostaa kolmas sektori. Kolmannella sektorilla tar-

koitetaan järjestöjen ja yhdistysten sekä kriisipuhelimien tarjoamia maksuttomia palveluita. Näiden 

toimijoiden merkitys mielenterveyspalveluiden tuottajina on kasvussa ja palvelut kehittyvät jatku-

vasti. Avohuolto on tiiviissä yhteistyössä eri kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, ja näin muodos-

tavat yhtenäisen kokonaisuuden nuoren hoidossa. (Mielenterveystalo s.a.a.) 

  

Ylä-Savon SOTE:n alueella merkittäviä nuorten psykiatrisen avohuollon kolmannen sektorin yhteis-

työkumppaneita ovat Etsivä Nuorisotyö sekä muut nuorisotyön palvelut, seurakunnan järjestämät 

ryhmät, kuntoutus- ja työtoiminta sekä erilaiset internetissä sijaitsevat järjestöt nuorille. Yhteistyö 
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koulujen ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon kanssa on merkityksellistä. Ylä-Savon SOTE:n alu-

eella toimii myös ympärivuorokautinen äkillisen psyykkisen tuen ja avun tarpeen akuuttityöryhmän 

ohjaus- ja neuvontapuhelin. (Nuorten mielenterveystalo s.a.b.) Louhentupa Iisalmessa tarjoaa oma-

apuryhmä Virtaverkkoa nuorille aikuisille. Oma-apuryhmässä järjestetään yhteistoimintaa viikoittain. 

(Iisalmen Mielenterveystuki ry 2014.) 

 

3.6 Perhekeskeisyys 
 

Perhe on nykyään hyvin laaja käsite. Perhe voidaan määritellä ydinperheeksi, johon kuuluvat äiti, isä 

ja lapset. Perhe voidaan myös käsittää uusperheeksi, monen eri sukupolven perheeksi, yksinhuolta-

japerheeksi, pienperheeksi tai samaa sukupuolta olevien perheeksi. Henkilö voi kokea perheeseensä 

kuuluviksi niin sanotun ydinperheen lisäksi myös muita sukulaisia ja ystäviä. Lisäksi perheen voivat 

muodostavaa myös kaksi samassa taloudessa asuvaa henkilöä. (Heikkinen-Peltonen, Innamaa ja 

Virta 2008, 122.) Perheen keskeisenä tehtävänä pidetään hoivan ja huolenpidon antamista sekä so-

siaalisuuden, kasvatuksen, suvun perinteiden ja arvojen ja asenteiden siirtäminen nuoremmille suku-

polville. Myös emotionaalisen eli tunne-elämän terveellisen kehityksen muodostaminen kuuluu per-

heen tehtäviin. Perhe on siis ryhmä, jonka yhteistyö mahdollistaa perheen keskeisten ristiriitojen rat-

kaisemisen sekä niiden käsittelemisen. Perhe on nuorelle kasvuympäristö, joten perheenjäsenten 

välinen hyvä yhteistyö auttaa nuorta itsenäistymisessä. (Heikkinen-Peltonen, Innamaa ja Virta 2008, 

122.) 

  

Potilas itse määrittelee hänen perheensä. On tärkeää selvittää, mikä perheen merkitys on potilaalle 

ja mitä perhe tarvitsee. Näiden asioiden pohjalta perhe otetaan mukaan hoidon suunnitteluun. Per-

heelle annetaan tarvittaessa tietoa, tukea ja apua. Potilaan perhetilanteen tunteminen on tärkeää, 

kun potilasta kannustetaan ottamaan perhe mukaan hoitoon. Perheenjäsenten keskinäiset suhteet 

voivat vaikuttaa hoitoon osallistumiseen. Yhdeksi hoitajan tehtäväksi on määritelty perhetilanteen 

selvittely, mikäli siinä jokin asia askarruttaa potilaan mieltä. Potilaalle on hyvä selvittää, miksi lähei-

sen mukanaolo hoidossa on tärkeää. (Kanerva ja Kuhanen 2017b, 191–192.) Perhetyötä voidaan 

toteuttaa erilaisilla kokoonpanoilla. Yleensä mukana on hoitohenkilökuntaa, nuori itse sekä nuoren 

perheenjäseniä. (Nuorten mielenterveystalo s.a.c.) 

 

Perhekeskeisessä mielenterveyshoitotyössä perhettä pidetään ihmisen tärkeimpänä sosiaalisena ym-

päristönä. Perheellä on tärkeä merkitys yksilön terveyteen, sairauteen sekä sairaudesta toipumiseen. 

Oletuksena pidetään sitä, että yhden perheenjäsenen muutos vaikuttaa koko perheen tasapainoon. 

(Heikkinen-Peltonen, Innamaa ja Virta 2008, 124.) Perhekeskeisyydessä perhe nähdään oman tilan-

teensa asiantuntijana. Perheellä on omat voimavaransa ja vahvuutensa, joiden vahvistamisella hoi-

taja pyrkii parantamaan perheen valmiuksia hyödyntää niitä. Sairauden kohdatessaan perhe tarvit-

see tietoa. Psykoedukaatiolla tarkoitetaan hoidollisia toimia, joiden tavoitteena on lisätä potilaan 

sekä hänen omaistensa tietoutta sairaudesta, sen hoitomenetelmistä ja parantaa ymmärrystä sairau-

dentilasta. (Oksanen 2013.) Psykoedukaatiolla voidaan helpottaa potilaan ja tämän perheen elämää 

uuteen elämäntilanteeseen sopeutuessa. Perhe harjoittelee kohtaamaan ongelmatilanteet hyödyn-

täen vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitojaan. Psykoedukatiivisen perhetyöskentelyn tarkoitus 
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on vähentää perheen sairauden myötä mahdollisesti aiheutuneita traumaattisia kokemuksia sekä 

huolta. Lisäksi on tarkoitus auttaa perhettä selviytymään eteenpäin. (Kuhanen ja Kanerva 2017b, 

195.) 

  

Nuori elää perheen lisäksi myös muissa sosiaalisissa verkostoissa. Tällaisia verkostoja ovat muun 

muassa opiskelutoverit ja koko kouluyhteisö, harrastukset sekä suurimmillaan koko yhteiskunta. Ver-

kostoon kuuluvat myös ne ammattilaiset, joiden kanssa potilas ja perhe asioivat. Verkostotapaami-

sen ideana on, että nämä potilaan kanssa työskentelevät tahot kokoontuvat yhteen potilaan par-

haaksi. Jäsenet toimivat yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa toistensa kanssa luoden luottamusta 

sekä ratkaisuja potilaan sosiaaliseen kehittymiseen. Jokaisella verkoston jäsenellä on tietoa potilaan 

käyttäytymisestä ja toimintakyvystä. Verkostojen kokoontumisen avulla potilas pystyy paremmin ym-

märtämään niiden merkitystä sekä rakentamaan turvallista tukiverkkoa. Potilasta voidaan pyytää 

kuvaamaan oma verkostonsa verkostokartan avulla, mikä auttaa potilasta tarkastelemaan omien 

verkostojen rakennetta. (Heikkinen-Peltonen, Innamaa ja Virta 2008, 129–132.) 

 

3.7 Hoitosuhdetyöskentely 
 

Mielenterveyshoitotyössä hoitosuhteessa on kyse hoitajan ja potilaan välisestä luottamuksellisesta ja 

potilaslähtöisestä hoidollisesta suhteesta. Hoitosuhteessa luottamuksen muodostaminen on tärkeää, 

sillä potilas ja hoitaja jakavat keskenään hyvin persoonallisia ja henkilökohtaisia kokemuksia. Poti-

laan aiemmin elämässä kohdattu epäluottamus voi aiheuttaa luottamuspulaa hoitajaa kohtaan. Luot-

tamusta hoitaja voi rakentaa hoitosuhteessa omalla aidolla, rehellisellä ja avoimella käytöksellään 

sekä läsnäololla ja tilan antamisella. Lisäksi tärkeää on pitää kiinni yhdessä sovituista asioista. (Ka-

nerva ja Kuhanen 2017c, 149–150.) 

 

Hoitosuhteessa hoitaja hyödyntää erilaisia mielenterveyshoitotyössä käytettäviä menetelmiä sekä 

elementtejä hoitosuhteen luomisessa ja ylläpitämisessä. Hoitosuhteessa voidaan hyödyntää myös 

moniammatillista tiimityöskentelyä. Tiimityöskentelyssä jokainen ammattilainen vastaa omalta osal-

taan potilaan hoidon rakentamisesta sekä hoidon kannalta toivottujen tavoitteiden saavuttamisesta. 

Mielenterveystyössä hoitoryhmän jäseniä ovat usein lääkäri, hoitajat sekä psykologi, sosiaalityönte-

kijä ja toimintaterapeutti. (Kanerva ja Kuhanen 2017c, 139–146.) 

 

Hoitosuhteen lähtökohtana on potilas- ja asiakaslähtöisyys. Olennaista on, että potilas itse on aktiivi-

sena osana mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa omaa hoitoaan sekä arvioimassa sitä. Tä-

män on tarkoitus tukea potilaan voimavaroja ja auttaa häntä motivoitumaan hoitoonsa. Yhteistyö 

hoitajan ja potilaan välillä muodostuu potilaan omista tarpeista. Potilaslähtöisyyden näkökulmasta 

hoito on ohjaavaa ja motivoivaa. Potilaan ja hoitajan välisen yhteistyösuhteen tarkoitus on potilaan 

mielenterveyden edistäminen ja hoitaminen. Tavoitteena on, että potilas selviytyisi arjesta, hänen 

toimintakykynsä olisi hyvä ja hän pystyisi löytämään toimintatapoja oman elämänsä hallintaan. (Ka-

nerva ja Kuhanen 2017c, 140–141.) 
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Omahoitajuus tarkoittaa sitä, että potilaalle nimetään hoitosuhteen alussa omahoitaja. Hän vastaa 

yhdessä potilaan kanssa hoidon suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Hoitosuhde mahdollis-

taa potilaalle omaan hoitoonsa osallistumisen sekä johdonmukaisen yhteistyön eri tahojen sekä poti-

laan perheen kanssa. Hoitosuhteessa omahoitaja on tietoinen potilaan yksilöllisestä hoidon tar-

peesta. (Haapala ja Hyvönen 2002, 39–40.)  

 

Hoitosuhteessa hoitaja ja potilas voivat käyttää toiminnassaan terapeuttisia keskusteluita, joissa he 

ovat dialogisessa eli vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa keskenään. Keskusteluissa hoitaja antaa 

potilaalle tilaa kertoa omia näkökulmiaan, mutta ohjaa tarvittaessa keskustelua teoriatietonsa poh-

jalta. Keskustelujen sisältö muodostuu potilaan tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta. Tarkoituksena on 

auttaa potilasta löytämään vahvuuksia ja myönteisiä asioita, jotka edistävät potilaan itsetuntoa sekä 

lisäävät arjessa pärjäämistä. Hoitajalla on keskustelussa tärkeä rooli kuuntelijana sekä havainnoi-

jana. Aktiivisella kuuntelulla ja kiireettömyydellä hoitaja luo potilaalle tunteen, että hänen kerto-

mansa asiat ovat tärkeitä. Kuuntelun lisäksi havainnoimalla potilaan liikkeitä, ilmeitä, äänensävyä ja 

yleistä olemusta, hoitaja saa tärkeää sanatonta viestiä potilaan tunnetiloista ja todellisista ajatuk-

sista. Avoin ja aito kiinnostuminen potilaan tilanteesta luo hänelle tunteen merkityksellisyydestä sekä 

auttaa omahoitoon motivoitumisessa. (Kanerva ja Kuhanen 2017c, 153–157.) 

  

Kun hoitaja on aito, hän voi auttaa potilasta löytämään oman aitoutensa. Aitous määritellään haluna 

olla ja näyttää sanojen sekä käytöksen kautta itsessään liikkuvia erilaisia tunteita ja asenteita. Avoi-

muus puolestaan on taito kuunnella, ymmärtää ja hyväksyä erilaisuutta sekä kritiikkiä. Hoitosuh-

teessa avoimuus tekee osapuolet haavoittuviksi, ja se vaatii rohkeutta, mutta se on erittäin tärkeä 

hoitosuhteen kulmakivi. (Mäkelä, Ruokonen ja Tuomikoski 2001, 15.) 

 

Voimavaralähtöisyys on yksi yhteistyösuhteen elementeistä. Tämä tarkoittaa sitä, että hoitaja auttaa 

potilasta löytämään omat voimavaransa ja käyttämään niitä. Voimavarojen tunnistaminen ja käyttä-

minen edistää potilaan terveyttä, lisää itsemääräämisoikeutta ja auttaa selviytymään elämän haas-

teellisista tilanteista. (THL 2015.)  

  

Potilaan kanssa hoitosuhteessa on tärkeää muistaa nuoruuden ainutlaatuisuus ja nuoruuteen liitty-

vät kehitystehtävät. Nuoruuteen liittyy monia kehitysprosesseja, joten nuorella on paljon sopeutu-

mista ympäristöön ja omaan itseensä. Nuoruuteen liittyy tällaisten muutosten sietäminen ja sitä 

kautta kasvaminen. Ajanjaksona se on psyykkisesti raskasta, koska nuorella on kova tarve kasvaa, 

mutta samanaikaisesti hän voi tuntea olevansa vielä lapsi. Potilaan hoitosuhteessa on tärkeää löytää 

oikeita sanoja ja olla hienotunteinen, jotta potilas voi rakentaa luottamuksellisen suhteen hoitajaan. 

Yhteiset pelisäännöt edesauttavat hoitosuhteen onnistumista. Potilas saattaa joissakin tilanteissa 

kokeilla hoitajansa sitoutumista häneen, sillä usein potilas ei ole kohdannut elämässään luotettavia 

aikuisia. Tällöin hoitajan tulee olla kärsivällinen ja ymmärtää, kuinka herkkä ja haavoittuva potilas 

voi olla. Hoitaja saattaa olla potilaalle ainoa turvallinen aikuinen hänen elämässään. (Mäkelä, Ruoko-

nen ja Tuomikoski 2001, 60, 69–71.) Hoitosuhde prosessina on yksilöllistä. Toisella hoitosuhde kes-
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tää yhden tapaamisen, toisella vuosia. Kuitenkin alussa on hyvä sopia yhteisistä pelisäännöistä, ku-

ten yhteistyön kestosta, ajasta, paikasta ja tiheydestä. Hoitosuhteessa on hyvä asettaa tavoitteita ja 

päämääriä. (Mäkelä, Ruokonen ja Tuomikoski 2001, 34.) 
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4 HOIDON LAATU 

 

Hoidon laatu tarkoittaa sitä, että hoitoa on saatavilla oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Hoidon 

hyvä laatu perustuu näyttöön perustuvaan tietoon ja palveluun. Kun hoito on laadukasta, se tuottaa 

kansalaisille hyvinvointia ja vähentää terveydellisten riskien mahdollisuutta. Laadukkuutta on toimia 

työlle asetettujen tavoitteiden mukaisesti, mutta myös taloudellisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollossa 

on omia hoidon laatuun vaikuttavia asioita. Erityisesti potilaslähtöisyys on merkittävä osa hoidon laa-

tua. (THL 2017a.) Hoidon laadussa korostuu potilaan tarpeiden ja arvojen kunnioitus, potilaan mah-

dollisuus vaikuttaa omaan hoitoonsa sekä oikea-aikainen hoitoon pääseminen. Lisäksi hoidon laa-

dukkuuteen vaikuttaa selkeä ja ymmärrettävä vuorovaikutus potilaan ja hoitohenkilökunnan välillä 

sekä hoidon koordinoiminen. (THL 2017b.) Hoidon laadun tutkimusten tarkoituksena on selvittää ja 

auttaa ymmärtämään eroja, joita kohdataan potilaiden ja hoitohenkilökunnan välillä (Kvist 2004, 

66). 

 

4.1 Laatusuositukset 
 

Mielenterveyspalveluiden laatusuosituksen mukaan jokaisessa kunnassa tulee tukea asukkaiden hy-

vinvointia ja mielenterveyttä. Peruspalvelut tulee järjestää, ja jokaisen asukkaan tulee päästä tarvit-

semaansa hoitoon ja tutkimuksiin. Mielenterveyspalveluissa tulee kunnioittaa ihmisarvoa ja -oikeuk-

sia. Ensisijaisesti hoito toteutetaan avohoitona, mutta tarvittaessa potilaan tulee päästä psykiatri-

seen sairaalahoitoon. Kaikessa hoidossa on kuntouttava ote. Mielenterveyshoitotyötä tulee toteuttaa 

päätetyn suunnitelman mukaisesti. Potilaan tulee aina tietää, kuka hänen hoidostaan vastaa ja ke-

neen ottaa tarvittaessa yhteyttä. Palvelujärjestelmässä itsessään sisäinen yhteistyö, vastuut ja työn-

jako tulee olla selvillä. On tärkeää pitää huolta työntekijöiden jaksamisesta ja päivittää osaamista. 

Työtä varten voidaan seurata potilaiden kokemuksia, ja hyödyntää niitä työn kehittämisessä. (Heik-

kinen-Peltonen, Innamaa ja Virta 2008, 68.) 

  

Päihdepalveluiden laatusuosituksen mukaan on tärkeä vastata päihdeongelmiin riittävän varhain ja 

tarjota tietoa, tukea sekä apua. On tärkeää todeta päihdeongelma varhaisessa vaiheessa ja aloittaa 

hoito välittömästi. Asunnottomille tai puutteellisesti asuville päihdeongelmaisille kunnan tulee järjes-

tää ensihuoltoa ja asuminen. Erityisesti avohuollon palvelut toteutetaan lähipalveluina. Hoidon lähtö-

kohtana on potilaan avun, tuen ja hoivan tarve. Potilaan on tärkeää osallistua omaa hoitoaan koske-

viin suunnitelmiin, päätöksiin ja sisältöön. Potilaalle tulee luoda kuntoutussuunnitelma hänen tar-

peidensa mukaisesti, jota hoidossa noudatetaan. Potilas itse osallistuu suunnitelman tekoon. Päihde-

palveluiden toimintatilojen tulee sopia päihdepalveluiden tarjoamiseen ja turvata riittävä potilaan 

yksityisyyden suoja. Myös päihdepalveluiden laatusuosituksen mukaan on tärkeää pitää huolta työn-

tekijöiden jaksamisesta ja päivittää osaamista. (Heikkinen-Peltonen, Innamaa ja Virta 2008, 69.) 

 

4.2 Hoidon laatuun vaikuttavat tekijät 
 

Hoidon laatua pohtiessa usein tiedetään, mikä on hoitohenkilökunnan näkemys hyvästä hoidosta. 

Potilaan näkemyksiä on kuitenkin vähemmän. Hoidon laadun kehittämisen kannalta olisi kuitenkin 
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tärkeää saada tietoa terveyspalveluiden potilaiden odotuksista ja toiveista. (Leino-Kilpi ja Vuoren-

heimo 1992, 1.) 

  

Erilaisissa hoitoyhteisöissä on tärkeää kehittää laatua ja laadunvarmennusta niin ammatillisista kuin 

yhteiskunnallisistakin syistä, mutta myös käytännöllisistä syistä ammattietiikan vaatimusten mukaan. 

Siihen liittyy myös ammatillinen kasvu, jossa tarkoitus on pohtia omaa ja koko yhteisön toimintaa 

sekä näihin vaikuttavia tekijöitä. Terveysalalla potilaille tulee taata hyvä hoito, hoiva sekä huolenpito 

riippumatta siitä, mikä potilaan elämäntilanne, tausta tai sairaus on. Mielenterveys- ja päihdehoito-

työn potilaat koetaan terveydenhuolloissa usein vaikeiksi. Näitä haasteita pyritään koulutusten ja 

konsultaation kautta lieventämään. (Heikkinen-Peltonen, Innamaa ja Virta 2008, 67.) 

  

Hyvä hoidon laatu muodostuu useiden asioiden kokonaisuudesta (Leino-Kilpi ja Vuorenheimo 1992, 

51). Hyvän hoidon ja hoivan kriteerejä tarkastellaan niin palveluja saavien potilaiden ja heidän lä-

heistensä, mutta myös hoitohenkilökunnan ja organisaatioiden kannalta. Kriteerejä voivat olla muun 

muassa henkilökunnan ammattiosaaminen ja taidot, potilaslähtöisyys, henkilökunnan asenne ja 

käyttäytyminen ja palveluiden saatavuus nopeasti, edullisesti sekä läheltä. Muita kriteerejä ovat hoi-

don joustavuus ja luotettavuus, luottamus, palvelun tehokkuus ja taloudellisuus, yhteistyön onnistu-

minen, viihtyvyys ja arkipäivän mielekkyys. (Heikkinen-Peltonen, Innamaa ja Virta 2008, 67.) 

  

Hoitoon pääsyä määritellään terveydenhuoltolaissa. Kiireellisissä tapauksissa hoitoon on päästävä 

viipymättä asuinpaikasta riippumatta. Kiireetöntä hoitoa tarjotaan terveyskeskuksissa, jonne sen au-

kioloaikoina on oltava puhelinyhteys tai sinne on voitava mennä käymään. Jos potilas tarvitsee hoi-

don tarpeen arviointia terveyskeskuksessa, sinne on saatava vastaanottoaika kolmen arkipäivän ku-

luessa. Erikoissairaanhoitoon tarvitaan lääkärin lähete. Alle 23-vuotiaiden mielenterveyspalveluissa 

hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämät tutkimukset ja erikoislääkärin arviointi on toteutettava kuu-

dessa viikossa lähetteen saapumisesta. Hoito täytyy järjestää kolmessa kuukaudessa hoidon tarpeen 

toteamisesta. (Sosiaali- ja terveysministeriö, s.a.) 

  

Potilaslähtöinen toiminta on vahvasti potilaan kokemukseen perustuvaa. Se korostaa itsemääräämis-

oikeutta sekä antaa mahdollisuuden päättää omista asioista. (THL 2017a.) Potilaslähtöisessä toimin-

nassa potilaalla on oikeus saada hoitoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Lisäksi potilaan ihmisar-

voa, vakaumusta, yksityisyyttä, mielipiteitä, toivomuksia ja yksilöllisiä tarpeita kunnioitetaan. Potilas-

lähtöisessä toiminnassa potilaan äidinkieli ja kulttuuritausta tulee ottaa myös huomioon. (Laki sosi-

aalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9. 2000/812, § 4.) Potilaalla on oltava mahdolli-

suus osallistua ja vaikuttaa omaan hoitoonsa ja palveluihin sekä niiden suunnitteluun ja toteuttami-

seen (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812, § 8). Potilastyytyväi-

syys on yksi hoidon laatuun vaikuttava tekijä. Kun tarkastellaan hoidon laatua potilaan näkökul-

masta, on kyse potilastyytyväisyydestä. Potilas arvioi saamaansa hoitoa ja sitä, vastaako saatu hoito 

hänen odotuksiaan. Potilaat haluavat usein vaikuttaa omaan hoitoonsa sekä oppia ymmärtämään 

omaa sairauttaan ja sopeutumaan elämään sen kanssa. Tämän vuoksi potilaan oma kokemus hoi-

don laadusta on tärkeä selvittää. (Kvist 2004, 27–28.) 
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Hoidon laatuun merkittävästi vaikuttavat hoitotyöntekijän piirteet. Aikaisempien potilastyytyväisyys-

tutkimusten mukaan hyviä hoitajan piirteitä ovat ystävällisyys, miellyttävyys, myötäelämisen kyky, 

ammattitaito, täsmällisyys ja kyky tehdä havaintoja. Eniten tyytyväisyyttä herättävät hoitajat, jotka 

ovat helposti lähestyttäviä. Kun hoitotyöntekijä osoittaa kiinnostusta potilaaseen ja suhtautuu tähän 

myönteisesti, on potilaan helpompi puhua myös vaikeista henkilökohtaisista asioistaan hänelle. Muita 

hyviä hoitajan ominaisuuksia tutkimusten mukaan on rehellisyys, omatunto, joustavuus ja hienotun-

teisuus. (Leino-Kilpi ja Vuorenheimo 1992, 11–24.) Hyvän hoidon edellytyksenä pidetään usein hy-

vää tietotaitoa, koulutusta sekä riittäviä resursseja. Suomalaista sairaanhoitajakoulusta pidetään hy-

vänä ja korkealaatuisena. (Leino-Kilpi ja Vuorenheimo 1992, 49.) 

  

Hoitosuhdetyöskentelyssä keskeistä on vuorovaikutus. Vuorovaikutus on hoitajan ja potilaan tuntei-

den, ajatusten ja käyttäytymisen vastavuoroista jakamista. On tutkittu, että hoitajan kohteliaisuus ja 

kunnioittava olemus ovat tärkeitä asioita kohtaamisessa. Hoitajan aitous ja avoimuus auttavat poti-

lasta olemaan hoitosuhteessa avoin. Hoitajan on tärkeää näyttää potilaalle hyväksymisen tunteita. 

Hoitosuhde edellyttää osapuolilta rohkeutta. On hyvä muistaa, että avoimuus voi tehdä vuorovaiku-

tuksen osapuolet haavoittuviksi, sillä yleensä potilas jakaa itsestään hyvinkin arkoja asioita. Avoi-

muus on lisäksi kuuntelemisen, ymmärtämisen ja erilaisuuden sekä kritiikin hyväksymistä. Vuorovai-

kutus on aitoa, kun hoitaja on tunteidensa esittämisen suhteen aito sekä hyväksyy toisen ihmisen 

lämmöllä. Kohtaamisen avoimuuteen vaikuttaa tietynlainen herkkyys nähdä toisen ihmisen elämää ja 

asettua siihen. (Mäkelä, Ruokonen ja Tuomikoski 2001, 12–15.) Hoitosuhteen onnistumisen edelly-

tys on luottamuksen muodostamisen hoitajan ja potilaan välille. Luottamus hoitajan ja potilaan vä-

lillä luo potilaalle uskoa siitä, että hän tulee autetuksi. Yhdessä sovituista asioista kiinni pitäminen 

edistää luottamuksen kehittymistä. Hoitajan aitous, rehellisyys, avoimuus ja läsnäolo herättävät luot-

tamusta. Vuorovaikutuksen tasavertaisuus auttaa luottamuksen syntymisessä. (Kanerva ja Kuhanen 

2017c, 149–150.) 

  

Potilaalla on oikeus saada tietoa hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoeh-

doista ja niiden vaikutuksista. Lisäksi potilaalla on oikeus tietää hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista, 

joilla on merkitystä päätettäessä hänen hoitamisestaan. Selvitystä ei anneta, jos tiedonsaannista on 

haittaa potilaan hengen tai terveydentilan kannalta tai potilas ei halua saada tietoa. Tiedon antami-

nen tulee antaa potilaalle niin, että potilas ymmärtää sen. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 

17.8.1992/785, § 5.) Suhonen on tutkimuksessaan todennut, että asianmukainen tiedonsaanti lisää 

potilaan tunnetta itsemääräämisoikeuden toteutumisesta. Potilaan on helpompaa vaikuttaa ja osallis-

tua omaan hoitoonsa, kun hän tietää riittävästi sairaudestaan ja sen hoidosta. Potilaan on toisin sa-

noen helpompaa myös sitoutua omahoitoon. Sairastuminen on aika ikävä kokemus, joten tietämät-

tömyys omaan sairauteen liittyvistä asioista voi lisätä myös pelon tunnetta ja ahdistusta. Potilaan 

uskalluksen puute voi aiheuttaa sen, että oma-aloitteinen tiedonhaku jää vähäiseksi. (Suhonen 

2007, 30–33.) 

  

Hoidon laatuun vaikuttava tekijä on myös hoitoympäristö, sillä rauhallinen tila luo hyvää laatua. Hoi-

toympäristön puhtaus, liikkumatila, selkeys ja turvallisuus vaikuttavat kokemukseen hyvästä hoito-
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ympäristöstä. Fyysistä hoitoympäristöä tärkeämpänä pidetään kuitenkin hoitohenkilökunnan asen-

teita ja yleistä ilmapiiriä. Hoitotyössä tarvittavien materiaalien ja välineiden saatavuutta huomioidaan 

hyvässä hoidossa. (Leino-Kilpi ja Vuorenheimo 1992, 11–24.) 

  

Hyvässä hoidossa on tärkeää asettaa tavoitteita potilaan mukaisesti. Näitä ovat muun muassa para-

neminen, kuntoutuminen ja hallinta omasta elämästä. Potilas näkee hoidon onnistuneena, jos hän 

pääsee asettamiinsa tavoitteisiin ja saa aikaiseksi tuloksia. (Leino-Kilpi ja Vuorenheimo 1992, 51.) 

Potilaan ja hoitajan tai lääkärin yhteinen tavoitteellisuus asioiden selvittämiseksi on hoidon jatkuvuu-

den prosessia. Hoidon jatkuvuuden tarkoituksena on luoda jokaiselle mahdollisimman laajat terveys- 

ja hyvinvointivaikutukset. Edellytykset hoidon jatkuvuudelle ovat hoidon saatavuus sekä hyvä tie-

donkulku eri hoitavien tahojen välillä. Potilaan hoidon tulee tapahtua mutkattomasti, jotta eri hoidon 

osa-alueet muodostavat toimivan kokonaisuuden. Toistuvat tapaamiset potilaan ja hoitajan välillä 

ylläpitävät hyvää tiedonkulkua sekä hoidon suunnittelua, että järjestelmällisyyttä. Useissa tutkimuk-

sissa on todettu, että erityisesti hoitosuhteen ja vuorovaikutuksen jatkuvuus on lisännyt potilastyyty-

väisyyttä. Hoidon jatkuvuus lisää näin ollen luottamusta ja omahoitoon sitoutumista. Hoidon jatku-

vuutta on tärkeää mitata potilaan kokemana, mutta myös hoitavan henkilökunnan näkökulmasta. 

(Raivio 2017.) 

 

4.3 Kirjallisuuskatsaus hoidon laadusta 

 

Ennen kyselylomakkeen laatimista selvitettiin, kuinka psykiatrisen hoidon laatua on aiemmin tutkittu. 

Kirjallisuuskatsauksen luomiseksi käytettiin muun muassa näyttöön perustuvia hoidon laatuun liitty-

viä opinnäytetöitä ja väitöskirjoja. Nuorten psykiatrisen hoidon laatua on tutkittu melko vähän, joten 

kirjallisuuskatsauksessa tutustuttiin hoidon laatuun yleisesti. 

  

Töyry on määritellyt tutkimuksessaan hoidon hyvän laadun potilaan inhimillisenä kohtaamisena ja 

kohteluna, hyvänä vuorovaikutuksena ja potilaan henkilökohtaisten tarpeiden täyttymisenä. Hoitajan 

ammattitaidot eli tiedot, taidot, arvot ja asenteet ovat hoidon laatuun vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi 

koettuun hoidon laatuun vaikuttaa hoitoympäristö. (Töyry 2001, 16, 32–46.) Töyry tuo tutkimukses-

saan ilmi, että hoitohenkilökunnan avuliaisuus, asiakaspalvelutaidot sekä hoidon saatavuus ja sen 

jatkuvuus ovat hoidon laatuun vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi on tärkeää huolehtia potilasturvallisuu-

desta. Hoitajan ja potilaan kunnioittava ja ymmärtävä vuorovaikutus, jossa potilasta kuunnellaan 

aktiivisesti lisää potilaan kokemusta hoidon laadukkuudesta. Potilaiden kokemaan hoidon laatuun 

vaikuttaa myös hoitohenkilökunnan keskinäinen vuorovaikutus. (Töyry 2001, 32.) Kujalan väitöskir-

jassa hoitosuhteella on kuvattu olevan keskeinen merkitys hoidon laatua arvioitaessa. Potilaat ovat 

kokeneet kaipaavansa enemmän tietoa hoidostaan, sekä lisää aikaa hoitosuhteelle. Tärkeäksi poti-

laat ovat kokeneet oman mielipiteen kuulluksi tulemisen sekä ahdistuksesta ja peloista keskustelun 

hoitajan kanssa. (Kujala 2003, 46.) 

  

Kaaresvirran ja Laakson vuonna 2015 tekemässä opinnäytetyössä “Psykiatristen potilaiden kokemuk-

set saamastaan hoidosta” selvitettiin minkälaisena psykiatriset potilaat kokevat saamansa hoidon. 

Puutteena kuitenkin oli riittävä tiedon saanti omasta sairaudestaan, sillä potilaat kokivat saavansa 
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tietoa liian vähän tai liian myöhään. Potilaat eivät mielestään saaneet vaikuttaa omaan hoitoonsa ja 

sen suunnitteluun tarpeeksi. Vuorovaikutussuhteet hoitajien kanssa koettiin hyviksi, sekä hoitajien 

ammatillisuus tekemässään työssään. Paikan ilmapiiri ja vertaistuki olivat merkittäviä tekijöitä poti-

laan hoidossa. (Kaaresvirta ja Laakso 2015, 2.) 

  

Rosbergin, Röksän ja Seppälän (2013) toiminnallisessa opinnäytetyössä selvitettiin, millainen on 

kouluikäisten toiveiden mukainen sairaanhoitaja. Tuloksista he ovat koonneet viisi eri alaluokkaa, 

jotka kuvasivat sairaanhoitajan ominaisuuksia lasten toiveiden mukaisesti. Alaluokkia ovat luonteen-

piirteet, kommunikointi, sairaanhoitajan ammatillinen pätevyys, lapsen eli potilaan huomioiminen 

sekä ulkoinen olemus. (Rosberg, Röksä ja Seppälä 2013, 14.) Hoitajan hyviin luonteenpiirteisiin luo-

kiteltiin luotettavuus, inhimillisyys, huumorintaju, kiltteys, ystävällisyys, auttavaisuus, rauhallisuus, 

kärsivällisyys ja rohkaiseva asenne. Kommunikoinnista kävi ilmi, että sairaanhoitajan puheen sävyllä 

on suuri merkitys. Puheen tulisi olla rauhallista, rentoutunutta, kannustavaa ja ystävällistä. Sairaan-

hoitajan tiedonanto ja tarkat selitykset potilaalle muun muassa lääkityksestä ja sen vaikutuksista 

olivat merkityksellisiä hyvän sairaanhoitajan piirteitä. Sairaanhoitajan täytyy huolehtia potilaan yksi-

tyisyydestä ja olla hyvä terveyden roolimalli. Potilaiden huomion oli herättänyt myös hoitajan hyvä 

aseptiikka, joka lisäsi hyvän hoidon laatua. Potilaan huomiointiin vaikutti hoitajan antama aika poti-

laalle, helpotus murheisiin, kuuntelu ja ajanvietto sekä keskustelu mielekkäistä asioista. Puolestaan 

sairaanhoitajan ulkoisessa olemuksessa huomio kiinnittyi puhtauteen, kehonkieleen, kävelytyyliin, 

ryhtiin ja ilmeisiin. (Rosberg, Röksä ja Seppälä 2013, 15–21.) 

  

Kinnusen (2013) pro gradu -tutkielmassa “Potilaiden arviointeja psykiatrisen hoidon laadusta” on 

tutkittu psykiatrisen avohoidon laatua kirjallisuuskatsauksen avulla. Potilaat ovat olleet saamaansa 

psykiatriseen avohoitoon tyytyväisiä, erityisesti potilaan ja hoitajan väliseen suhteeseen on kohdistu-

nut tyytyväisyyttä. Tärkeänä potilaat ovat kokeneet sen, että he ovat tulleet ymmärretyksi ja kuul-

luiksi hoitajan vastaanotolla. Hoitokontaktin säännöllisyyden ja pitkäkestoisuuden sekä tilan antami-

sen ja saamisen on koettu olevan merkittävä asia hoidon laadussa. Aiemmasta tutkimuksesta on 

saatu selville, että mitä pidemmän ajanjakson hoitosuhde kesti, sitä enemmän potilas koki hyöty-

vänsä hoidosta. Potilaat kokivat hoidon laadun kärsivän, jos he joutuivat samalla poliklinikkakäynnillä 

tapaamaan useiden eri ammattikuntien edustajia. Kuitenkin hyvään hoitoon on luokiteltu se, että 

hoito on koostunut useiden eri ammattikuntien muodostamasta moniammatillisesta yhteistyöstä. 

Hyvän mielenterveystyön kerrotaan koostuvan keskusteluista, lääkehoidosta ja omaisille tarjotta-

vasta tiedosta mielenterveysongelmista. Hoidon laatuun on vaikuttanut hoitajan empaattisuus, 

kuuntelemisen taito ja se, että potilas on saanut vaikuttaa hoitajansa valintaan. Tärkeänä potilaat 

ovat pitäneet myös sitä, että he ovat tarvittaessa saaneet yhteyden hoitoyksikköön myös puheli-

mitse. Omasta sairaudesta ja sen hoidosta, lääkityksestä sekä lääkkeiden sivuvaikutuksista saatu 

tieto on vaikuttanut hoidon laadun kokemukseen. Tyytymättömyyttä aiheuttivat vastaanottoaikojen 

ja -tilojen sopimattomuus. (Kinnunen 2013, 17–19.) 

   

Bieringin ja Jensenin (2011) tutkimuksen perusteella potilastyytyväisyys muodostuu palveluympäris-

töstä ja organisaatiosta, suhteesta hoitohenkilökuntaan ja hoidon tuloksesta. Vuorovaikutustilan-

teissa hoitohenkilökunnan ystävällisyys, empaattisuus, kuuntelutaidot ja hyväksyminen ovat tärkeitä. 
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Lisäksi hoitohenkilökunnan aito kiinnostus potilaan hoitoa kohtaan, sekä potilaan itsemäärämisoikeu-

den ja mielipiteiden kunnioittaminen lisäävät potilastyytyväisyyttä ja hoidon laatua. Jos potilaat ovat 

kokeneet hoidon aikana positiivisia muutoksia ajatuksissaan, käytöksessään tai tunteissaan hoidon 

tulokset nähdään positiivisena. (Biering ja Jensen 2011, 3–4.) 
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5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Iisalmen nuorisopsykiatrian potilaiden kokemuksia saamas-

taan psykiatrisesta hoidosta ja sen laadusta. Opinnäytetyön tavoitteena oli koota kokonaisuus asi-

oista, jotka vaikuttavat hoidon laatuun sekä löytää sen hyviä puolia ja ongelmakohtia. Tutkimustu-

lokset auttavat henkilökuntaa kehittämään omaa toimintaa laadukkaammaksi. Tutkimusta tehdessä 

saatiin kokemusta opinnäytetyön vaiheista sekä luotettavan tutkimussuunnitelman muodostamisesta 

ja sen eri vaiheiden toteuttamisesta. 

  

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset: 

1. Miten potilaat kokevat hoitoon pääsyn? 

2. Miten nuorisopsykiatrian poliklinikan henkilökunta ja vuorovaikutus heidän kanssaan koetaan? 

3. Miten hoitosuhde koetaan? 

4. Miten hyvin tiedonsaanti hoitajan ja potilaan välillä toteutuu? 

5. Miten hoitoympäristö vaikuttaa hoidon laatuun? 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

6.1 Tutkimusmenetelmä 

 

Määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä tarkoittaa menetelmää, joka tutkii muuttujien 

välisiä suhteita ja eroja numeerisesti. Muuttujalla tarkoitetaan jotakin asiaa, josta määrällisellä tutki-

muksella halutaan tietoa. (Vilkka 2007, 13–15.) Määrällinen tutkimus pohjautuu usein aiempien tut-

kimusten tietoihin ja johtopäätöksiin. Lisäksi käsitteiden määrittely on tärkeää. (Hirsijärvi, Remes ja 

Sajavaara 2007, 131–132.) 

  

Tutkimus tehtiin kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen periaatteiden mukaisesti, koska siten 

saadaan täsmällisempää ja tarkennetumpaa tietoa potilaiden kokemuksista saamastaan psykiatri-

sesta avohoidosta. Määrällisessä tutkimuksessa käytetään usein survey-tutkimusstrategiaa, kuten 

myös tässä tutkimuksessa käytettiin. Survey-tutkimuksessa valitaan joukko ihmisiä, joilta kerätään 

tietoja esimerkiksi kyselylomakkeen avulla. Saatujen vastausten perusteella voidaan kuvailla ja ver-

tailla tutkimukseen osallistuneiden vastauksia ja saamaan vastaus tutkimusongelmiin. (Hirsijärvi, Re-

mes ja Sajavaara 2007, 130.) 

 

6.2 Mittarin rakentaminen 

 

Mittari on väline, jolla saadaan tietoa tutkittavasta asiasta tai ilmiöstä. Määrällisessä tutkimuksessa 

mittareita voivat olla kysely-, haastattelu- ja havainnointilomakkeet. (Vilkka 2007, 13–15.) Kysely on 

puolestaan tapa, jolla tutkittavaa aineistoa kerätään. Kysely voidaan toteuttaa kyselylomakkeella. 

Kyselylomaketta käytetään usein selvittämään tutkittavien mielipidettä, ominaisuuksia tai käyttäyty-

mistä. (Vilkka 2007, 27–28.) 

  

Kyselylomakkeen avulla tehtävässä tutkimuksessa etuna on sen avulla saatava laaja aineisto. Mene-

telmä on tehokas, sillä yhteen kyselylomakkeeseen voidaan muodostaa laajasti erilaisia kysymyksiä. 

Kyselylomakkeen käytössä on myös omat heikkoutensa. Saatua aineistoa voidaan pitää liian pinnalli-

sena eikä tutkija voi varmistua vastaajan suhtautumisesta tutkimukseen. Vaarana on myös se, että 

vastausvaihtoehtoja tulkitaan väärin. (Hirsijärvi, Remes ja Sajavaara 2007, 190.) 

  

Ennen kyselylomakkeen rakentamista tutustuttiin muiden tutkimusten mittareihin. Aiemmin tehtyjen 

hoidon laatua mittaavien kyselylomakkeiden pohjalta oli helpompaa suunnitella kyselylomakkeen 

sisältöä ja ulkoasua. Tutkimus toteutettiin käyttäen mittarina kyselylomaketta, jolla selvitettiin poti-

laiden tyytyväisyyttä saamaansa psykiatriseen hoitoon Iisalmen nuorisopsykiatrisella poliklinikalla. 

Kyselylomake (Liite 1) muodostui monivalintakysymyksistä sekä yhdestä avoimesta kysymyksestä. 

Kyselylomakkeeseen laadittiin kysymyksiä kirjallisuuskatsauksen pohjalta. Kysymykset eivät voineet 

olla monimutkaisia, jotta jokainen vastaaja ymmärsi ne samalla tavalla.  

 

Koska tutkimuksessa selvitettiin psykiatrisen hoidon laatuun vaikuttavia asioita, oli tärkeää tietää, 

että millaisista asioista potilaan kokema hoidon laatu koostuu. Taustatietojen selvittämisen jälkeen 
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haluttiin tutkia sitä, millaiseksi potilas hoitoon pääsyn kokee. Hoidon laatutekijöiden mukaan hoidon 

laadukkuus kärsii, mikäli hoitoon pääsy koetaan potilaan kannalta hankalana. Lisäksi vastaanotto-

käyntien määrä ja tiheys voivat vaikuttaa hoidon laatuun ja on tärkeää, että potilas saa tarvitse-

maansa tukea riittävästi. Poliklinikan hoitoympäristö ja siihen liittyvät viihtyvyyteen tähtäävät asiat 

vaikuttavat hoidon mielekkyyden kokemukseen. Vuorovaikutus hoitajan ja potilaan välillä on merkit-

tävässä roolissa sujuvan ja luottamuksellisen hoitosuhdetyöskentelyn kannalta. (Koivuranta-Vaara 

2011, 9–15.) Tutkimuksessa haluttiin selvittää hoitosuhteen vuorovaikutuksen laatua sekä sitä, onko 

potilaalla itsellään ollut mahdollisuus vaikuttaa hoitoonsa. Vuorovaikutuksen kannalta usein kiireettö-

myys, dialogisuus sekä avoimuus vaikuttavat sen mielekkyyteen. Omasta hoidosta päättäminen olla 

potilaalle tärkeä asia. Laadukkuuteen liittyy myös potilaan kokemus siitä, millaista tietoa hän on on-

gelmaansa saanut ja onko sitä ollut riittävästi.  

  

Ennen aineiston keräämistä tutkittavat asiat tulee muuttaa mitattavaan muotoon. Operationalisoin-

nilla tarkoitetaan teorian ja käsitteiden muuttamista muotoon, jotka vastaaja ymmärtää. Strukturoin-

nilla tarkoitetaan tutkittavien asioiden muuttamista kysymyksiksi ja vastausvaihtoehdoiksi siten, että 

jokainen kyselyyn vastaaja ymmärtää ne samalla tavalla. Tutkittaville asioille eli muuttujille annetaan 

arvo, jota voidaan ilmaista numeroin tai kirjaimin. (Vilkka 2007, 36–44.) Lisäksi ennen tutkimuksen 

mittarin rakentamista oli syytä pohtia, millaisiin kysymyksiin kyselylomakkeella halutaan saada vas-

tauksia. Kyselylomakkeen rakentamisen vaiheita ovat tutkittavien asioiden nimeäminen, kysymysten 

ja kyselylomakkeen rakenteen muotoilu, lomakkeen esitestaus ja sen pohjalta tarvittaessa lomak-

keen muokkaaminen. Vasta jokaisen vaiheen jälkeen lomake voidaan antaa eteenpäin. (Heikkilä 

2008, 47–48.) 

  

Kyselylomakkeessa käytettiin strukturoituja kysymyksiä. Rajattujen kysymysten avulla aineiston ana-

lysointi on helpompaa kuin avoimia kysymyksiä käyttämällä. Vastaukset ovat samankaltaisia ja pysy-

vät aiheessa. (Hirsijärvi, Remes ja Sajavaara 2007, 196.) Kyselylomakkeessa käytettiin asteikkoihin 

eli skaaloihin perustuvaa kysymystyyppiä. Tällöin vastaajalle annetaan kysymyksen jälkeen rajattu 

määrä vastausvaihtoehtoja, joista vastaaja valitsee vaihtoehdoista sen, minkä kokee olevan lähinnä 

omaa kokemustaan. (Hirsijärvi, Remes ja Sajavaara 2007, 195–196.) Asenneasteikkoa käyttämällä 

pystytään mittaamaan potilaan kokemukseen perustuvaa mielipidettä esimerkiksi hänen saamastaan 

palvelusta ja omasta terveydentilasta. Likertin asteikko on moniportainen ja sen käyttö on tyypillistä 

mielipidettä mittaavissa tutkimuksissa. Asteikolta vastaaja valitsee eniten mielipidettään kuvaavan 

väittämän väliltä “täysin samaa mieltä” ja “täysin eri mieltä”. (Vilkka 2007, 45–50.) Mielipidettä mit-

taavaa asteikkoa käytettäessä on syytä ottaa huomioon se, millaiseen sana-asuun vastausvaihtoeh-

dot muotoillaan. Vastaaja saattaa vastata kyselyyn nopeasti, jolloin vähiten mielipidettä kuvaava 

vastausvaihtoehto “en osaa sanoa” houkuttelee valitsemaan sen. Kyseinen vastaus ei kuitenkaan 

kerro tutkijoille riittävästi koetusta hoidon laadusta. Tämän vastausvaihtoehdon korvaamiseksi kan-

nattaa pohtia eri vaihtoehto. (Heikkilä 2008, 50–53.) Viimeinen kysymys voi olla avoimessa muo-

dossa, jolloin vastaaja voi halutessaan kertoa vapaammin mielipiteistään. 

  

Kyselylomakkeen kysymykset vakioitiin, eli kaikilta vastaajilta kysyttiin samat asiat tismalleen sa-

malla tavalla. Aiemmin tehtyjen laatua mittaavien kyselylomakkeiden hyväksi ominaisuudeksi on 
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mainittu kyselylomakkeen täyttämisen helppous ja selkeys. Kyselylomake ei saa olla liian pitkä. 

Usein lyhyet kysymykset herättelevät vastaajan mielenkiintoa, joten ne kannattaa asettaa lomak-

keen alkupuolelle. Samaa aihetta koskevat kysymykset on hyvä järjestää yhdeksi kokonaisuudeksi. 

Tämä selkeyttää lomaketta. Ulkoasuun selkeyttä luo kysymysten numerointi ja looginen eteneminen. 

(Heikkilä 2008, 48–49.) Kyselylomakkeen luominen nuorisopsykiatrian poliklinikalle vaati näiden 

kaikkien edellä mainittujen asioiden huomioimista. Oli tärkeää huomioida se, kuinka kauan potilas 

jaksaa keskittyä kyselyyn vastaamiseen todenmukaisesti. Liian vähäinen määrä kysymyksiä olisi voi-

nut olla haaste luotettavalle ja monipuoliselle tulosten analysoinnille. 

  

Kyselylomake tehtiin paperiseen muotoon, ja sen luomisessa käytettiin Webropol-ohjelmaa. Kysely-

lomakkeen alussa kysyttiin vastaajan ikä, sukupuoli, sairauden vaikeusaste potilaan omasta mielestä 

ja miten sairaus vaikuttaa jokapäiväiseen toimintaan. Poliklinikan henkilökunta testasi kyselylomak-

keen toimivuutta poliklinikan potilaalla. Palautteen saamisen jälkeen kyselylomakkeeseen tehtiin 

vielä muutamia muutoksia, kuten avoimien kysymysten karsimista sekä ulkoasun selkiyttämistä. 

 

6.3 Aineiston keruu 
 

Tutkimusta varten tarvittiin tutkimuslupa (Liite 2). Tutkimuslupa haettiin Ylä-Savon Sote kuntayhty-

mältä ja aineistonkeruu aloitettiin, kun lupa oli saatu. Kyselylomake lähetettiin sähköpostin kautta 

liitteenä nuorisopsykiatrian poliklinikalle 28.4.2018. Lisäksi mukana lähetettiin saatekirje (Liite 3) ja 

kirjalliset ohjeet nuorisopsykiatrian poliklinikan henkilökunnalle (Liite 4). Saatekirje tarkoitettiin an-

nettavaksi kyselylomakkeen mukana potilaille. Saatteessa kerrottiin tutkimuksesta sekä sen tarkoi-

tuksesta ja lyhyesti ohjeita kyselyyn vastaamiseen. Toimeksiantajan kanssa sovittiin yhteisistä käy-

tänteistä poliklinikan henkilökunnalle ennen lomakkeen käyttöönottoa. Sovittiin, että lomake annet-

taisiin potilaille paperisessa muodossa ja jokaiselle potilaalle samalla tavalla. Henkilökunta antoi lo-

makkeen potilaalle täytettäväksi poliklinikkakäynnin alussa rauhallisena ajankohtana. Tällöin vas-

tauksiin eivät vaikuttaneet ulkopuoliset tekijät, kuten hoitajan johdattelu. Kysymyksiin vastattiin ano-

nyymisti. Näistä asioista henkilökunnalle annettiin oma kirjallinen ohjeistus. 

  

Otantamenetelmä tarkoittaa tapaa, jolla havaintoyksiköt valitaan perusjoukosta eli kaikkien tutkitta-

vien kokonaismäärästä. Otantamenetelmiä ovat yksinkertainen satunnaisotanta, ositettu otanta, ry-

väsotanta sekä systemaattinen otanta. Otos on se joukko tutkittavia, joka on otettu perusjoukosta. 

(Vilkka 2007, 51–52.) Nuorisopsykiatrinen hoito poliklinikalla sisältää tutkimusjakson, jonka jälkeen 

jatkohoidon tarve arvioidaan. Tässä tutkimuksessa otanta oli valittu siten, että mukana tutkimuk-

sessa olivat vain ne potilaat, jotka ovat jo poliklinikalla hoitosuhteessa. Toisena rajaavana tekijänä 

oli se, että osallistujat olivat käyneet vastaanotolla sinä aikana, kun kyselylomake oli käytössä polikli-

nikalla. Toimeksiantajan kanssa pohdittiin, että näistä syistä realistisesti ajateltuna vastaajia kunkin 

hoitajan vastaanottojen aikana tulisi noin kuusi. Terveydenhuollon työntekijöitä poliklinikalla on kym-

menen. Henkilökunta pyysi hoitosuhteessa olevia potilaita vastaamaan kyselylomakkeeseen vastaan-

oton aikana. Lomake oli käytössä poliklinikalla kaksi kuukautta. Kyselylomakkeen käyttöön liittyen 

sovittiin myös, että täytetty lomake laitettaisiin sen mukana tulevaan kirjekuoreen vastaamisen jäl-

keen. 
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6.4 Aineiston analyysi 

 

Kyselylomakkeita palautui analysoitavaksi 60 kappaletta (n=60). Kyselylomakkeeseen vastanneet 

potilaat olivat jo hoitosuhteessa. Hoitosuhteessa olevia potilaita poliklinikalla on kaiken kaikkiaan 

150, joten tutkimuksen vastausprosentti oli 40.  

 

Analysoinnissa apuna käytettiin tulosten keskiarvojen ja prosenttien laskemista. Tuloksia kuvattiin 

tekstin lisäksi taulukoiden ja kuvioiden avulla. Tulkintaa tehdessä selitettiin aineiston sisältöä ja tuo-

tiin julki omia päätelmiä ja ajatuksia. Määrällisessä tutkimuksessa aineiston käsittely sisältää kolme 

vaihetta. Vaiheet ovat lomakkeiden tarkistus, aineiston muuttaminen numeeriseen muotoon sekä 

tallennetun aineiston tarkistus. Tallennettu aineisto muutetaan havaintomatriisiksi. Havaintomatriisi 

tarkoittaa taulukkoa, jonne kaikki tutkimusaineistosta tehdyt muuttujien havainnot syötetään. (Vilkka 

2007, 105.) Muuttujalla tarkoitetaan teoreettisen käsitteen operationalisoituja, yksilöstä mitattavia 

ominaisuuksia. Arvo puolestaan on muuttujan luokka. Opinnäytetyössä muuttujia ovat vastaajan ikä 

ja sukupuoli sekä henkilökohtainen sairaudentunto ja sairauden vaikutus jokapäiväiseen elämään. 

Havaintoyksikkö tutkimuksessa tarkoittaa useimmiten tutkimukseen vastaajaa eli yksittäistä henki-

löä. Havaintomatriisissa vastauksia tulkitaan muuttujien pohjalta. (Kankkunen ja Vehviläinen-Julku-

nen 2009, 101.) Tässä opinnäytetyössä lomakkeiden lukemisen jälkeen kyselylomakkeen jokainen 

muuttuja muutettiin mitattavaan muotoon Excel -taulukkolaskentaohjelmaa apuna käyttäen. Jokai-

selle muuttujalle annettiin oma numeerinen arvo asteikolla 1–4. Kun kaikki muuttujat oli muutettu 

mitattavaan muotoon havaintomatriisiksi, pystyttiin aloittamaan varsinainen tulosten analysoiminen. 

  

Määrällistä tutkimusta tehdessä oli tärkeää valita analyysimenetelmä, jonka avulla saatiin tietoa tut-

kittavasta asiasta. Analyysimenetelmän valintaan vaikuttaa tutkimuskysymysten muotoilu ja itse tut-

kimusongelma. Ristiintaulukointia ja korrelaatiokertoimia voidaan käyttää, kun tarkastellaan muuttu-

jien riippuvuutta toisistaan. (Vilkka 2007, 119–120.) Väittämiä voidaan analysoida laskemalla erilaisia 

tunnuslukuja saaduista tutkimustuloksista. Sijaintiluvut kuvaavat, kuinka tutkimustulokset jakaantui-

vat. Näitä ovat esimerkiksi keskiarvo, mediaani eli kahden keskimmäisen luvun keskiarvo ja moodi 

eli tyyppiarvo. Lisäksi on olemassa erilaisia hajontalukuja, jotka kertovat kuinka paljon mittaustulok-

set vaihtelivat. (Heikkilä 2008, 82–84.) 

  

Tilastollista tutkimusta tehtäessä oli tärkeää, että tutkimus pohjautuu muuttujista saatuun tietoon 

(Broberg, Laakkonen ja Tähtinen 2011, 15). Saadusta aineistosta pystyttiin muodostamaan tilastolli-

sen yleistyksen avulla erilaisia päätelmiä ja havaintoja. Tällä tavoin aineistosta saadaan helpommin 

luettavaa ja selkeämpää. (Broberg, Laakkonen ja Tähtinen 2011, 12.) 
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7 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

Tutkimusaineisto palautui analysoitavaksi kesäkuun 2018 lopussa. Kyselylomakkeessa käytettiin Li-

kert -asteikkoa, jossa mielipide valittiin arvojen 1–4 väliltä. Suurin arvo eli 4 merkitsi mielipidettä 

“täysin samaa mieltä” ja heikoin arvo eli 1 “täysin eri mieltä”. Näin ollen kaikissa tuloksissa keskiarvo 

4 merkitsee parhainta mahdollista tulosta ja 1 heikointa tulosta. 

 

7.1 Vastaajien taustatiedot 
 

Kyselytutkimukseen osallistui yhteensä 60 nuorisopsykiatrian potilasta. Vastaajista naisia oli selkeä 

enemmistö yli 80 prosentilla (50) ja miehiä vastaajista 15 prosenttia (9). Kaikki eivät olleet vastan-

neet sukupuolta käsittelevään kysymykseen. Tutkimukseen vastanneet potilaat olivat iältään 14–21 

vuotiaita nuoria. Tutkimukseen osallistuneista 14- ja 15-vuotiaita molempia oli noin 8 prosenttia (5). 

Vastaajista 16-vuotiaita oli noin 16 prosenttia (10). Lisäksi sekä 17- että 19-vuotiaita oli vastaajista 

20 prosenttia (14) ja 18-vuotiaita noin 11 prosenttia (7). Vastaajista 20-vuotiaita oli noin 6 prosent-

tia (4) ja 21-vuotiaita vähiten alle 2 prosentilla (1). Kaikkien vastaajien iän keskiarvo oli 17,3 vuotta.  

  

Kaikki 60 kyselyyn vastannutta potilasta kertoi kokevansa sairautensa melko vaikeana. Kyselylomak-

keessa oli lisäksi kysymys, jossa käsiteltiin sairauden vaikutusta jokapäiväiseen toimintaan. Vastaa-

jista viidesosa (12) vastasi sairautensa vaikuttavan jokapäiväiseen toimintaan vähän. Sama määrä 

vastaajia vastasi sairautensa vaikuttavan jokapäiväiseen toimintaan melko vähän (12). Vastaajista 

lähes puolet (26) kertoi sairautensa vaikuttavan jokapäiväiseen toimintaan melko paljon. Vastaajista 

yhdeksän vastasi sairautensa vaikuttavan jokapäiväiseen toimintaan paljon. Kaikki eivät vastanneet 

sairautta käsittelevään kysymykseen. 

 

7.2 Hoitoon pääsy 

 

Ensimmäisessä hoidon laatua tutkivassa kysymyksessä viisi perehdyttiin hoitoon pääsyyn. Kysymyk-

sessä käsiteltiin sitä, kuinka nopeasti ja helposti potilaat ovat kokeneet päässeensä hoitoon ja kuinka 

vastaanotto poliklinikalle saapuessa on koettu. Tuloksia esitetään kuviossa 1. Vastaajista lähes kaikki 

(57) vastasivat olevansa hoitoon pääsyn nopeuden suhteen täysin samaa tai samaa mieltä mutta 

myös eri mieltä asiasta oltiin. Vastaajista 90 prosenttia (54) oli hoitoon pääsyn helppouden suhteen 

täysin samaa tai samaa mieltä, ja täysin eri mieltä tai eri mieltä vastaajista oli muutama (3). Kaikki 

eivät vastanneet kysymykseen. Vastaajista reilu 90 prosenttia (55) vastasi olevansa joko täysin sa-

maa tai samaa mieltä, että vastaanotto poliklinikalle saapuessa oli hyvä. Asiasta oltiin myös eri 

mieltä ja kysymykseen vastaamatta jättäneitä oli neljä (4). 

  

Lisäksi ikäryhmittäisten keskiarvojen perusteella heikoimmaksi hoitoon pääsyn olivat arvioineet 14-, 

15- ja 18-vuotiaat vastaajat. Keskiarvot olivat 3,2 (14-vuotiaat) 3,3 (15-vuotiaat) ja 2,8 (18-vuoti-

aat). Puolestaan 16–21 vuotiaiden vastausten keskiarvot olivat välillä 3,5–3,9. Hoitoon pääsy sai tut-

kimuksessa kaikkien vastaajien mielipiteiden perusteella keskiarvon 3,3. 
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KUVIO 1. Hoitoon pääsy potilaiden kokemana  

 

7.3 Henkilökunnan ominaisuudet 
 

Kysymyksessä kuusi käsiteltiin hoitohenkilökuntaan liittyviä laatutekijöitä. Tuloksia esitellään taulu-

kossa 3. Vastaajista lähes kaikki (59) olivat täysin samaa ja samaa mieltä siitä, että hoitohenkilö-

kunta on kiinnostunut heidän asioistaan. Asiasta oltiin lisäksi eri mieltä. Hoitohenkilökunnan ystäväl-

lisyydestä täysin samaa mieltä ja samaa mieltä olivat kaikki vastaajat (60). Vastaajista lähes kaikki 

(59) olivat täysin samaa tai samaa mieltä siitä, että hoitohenkilökunta on kohdellut heitä ystävälli-

sesti. Asiasta oltiin myös eri mieltä.  

 

Vastaajista reilu 90 prosenttia (55) olivat täysin samaa tai samaa mieltä siitä, että hoitohenkilökunta 

antaa heille aikaa. Vastaajista muutama (4) oli eri mieltä tai täysin eri mieltä. Hoitohenkilökunnan 

ammattitaitoisuudesta lähes kaikki (56) vastaajista olivat täysin samaa tai samaa mieltä. Eri mieltä 

oli muutama (3). Hoitohenkilökunnan luotettavuudesta kaikki vastaajista (60) olivat täysin samaa tai 

samaa mieltä. Vastaajista lähes kaikki (56) olivat täysin samaa tai samaa mieltä siitä, että hoitohen-

kilökunta on helposti lähestyttävää. Vastaajista muutama oli täysin eri mieltä tai eri mieltä (3). Hoi-

tohenkilökunnan empaattisuudesta valtaosa vastaajista (57) oli täysin samaa tai samaa mieltä. Asi-

asta oltiin myös eri mieltä. Hoitohenkilökunnan joustavuuden suhteen vastaajista lähes kaikki (58) 

olivat täysin samaa tai samaa mieltä. Myös eriäviä mielipiteitä asian suhteen oli.  

  

Kun laskettiin vastausten keskiarvot ikäryhmittäin, selvisi, että pienimmät vastausten keskiarvot oli-

vat 14-, 15- ja 17-vuotiailla vastaajilla. Keskiarvot olivat 3,3 (14-vuotiailla), 3,5 (15-vuotiailla) ja 3,5 

(17-vuotiailla). Suurimmat keskiarvot ikäluokkien mukaan laskettuna olivat 20- ja 21-vuotiailla vas-

taajilla arvoin 4,0. Kaikkien vastaajien yhteenlasketun keskiarvon perusteella hoitohenkilökuntaa 

koskeva muuttuja sai arvon 3,6. 
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7.4 Asiakaslähtöisyys hoitosuhteessa 

 

Asiakaslähtöisyyteen perehdyttiin kysymyksessä seitsemän. Vastauksia esitellään taulukossa 3. Vas-

taajista lähes kaikki (57) oli joko täysin samaa tai samaa mieltä siitä, että he ovat saaneet vaikuttaa 

hoitoonsa, mutta myös eriäviä mielipiteitä asian suhteen oli. Vastaajista 90 prosenttia (54) oli vas-

tannut olevansa täysin samaa tai samaa mieltä siitä, että heidän yksityisyyttään kunnioitetaan. Eriä-

viä mielipiteitä oli viidellä vastaajista. Valtaosa vastanneista (56) oli täysin samaa tai samaa mieltä 

siitä, että heidän mielipiteitään kunnioitetaan. Myös eriäviä mielipiteitä asian suhteen oli. Toiveiden 

kunnioittamiseen liittyen valtaosa vastaajista (56) ilmoitti olevansa joko täysin samaa tai samaa 

mieltä siitä, että heidän toiveitaan kunnioitetaan ja muutama vastaajista (3) oli eri mieltä. Suurin osa 

vastaajista (56) vastasi olevansa täysin samaa tai samaa mieltä siitä, että hoito vastaa heidän odo-

tuksiaan, mutta myös eriäviä mielipiteitä asiasta oli. Kaikki eivät tähän kohtaan antaneet mielipidet-

tään. Omaisten huomioimisesta hoidossa oli täysin samaa tai samaa mieltä valtaosa vastaajista (57). 

Asiasta oltiin myös eri mieltä, eivätkä kaikki olleet tähän vastanneet. 

  

Ikäryhmittäin parhaimmaksi asiakaslähtöisyyden arvioivat 20- ja 21-vuotiaat keskiarvolla 4,0, mutta 

hyväksi asiakaslähtöisyyden kokivat myös 18- ja 19-vuotiaat vastaajat keskiarvoin 3,8 ja 3,5. Selke-

ästi heikoiten sen arvioivat onnistuneen 15- ja 17-vuotiaat vastaajat keskiarvoilla 3,2 ja 3,1.  Kes-

kiarvona asiakaslähtöisyys sai arvosanan 3,5. Asiakaslähtöisyyteen liittyen yksityisyyden ja toiveiden 

kunnioittamisessa löytyi tutkimustulosten perusteella huomattava ero naisten ja miesten välillä. Mie-

het olivat arvoineet nämä osa-alueet huonommin toteutuneiksi. 
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                    TAULUKKO 3. Vastaajien kokemukset hoitohenkilökunnasta ja asiakaslähtöisyydestä 

 
Hoitohenkilökunnan ja asia-
kaslähtöisyyden laadukkuus 
(%) 

  
 

 
Täysin 
samaa 
mieltä 

 
Samaa 
mieltä 

 
Eri 
mieltä 

 
Täysin 
eri 
mieltä 

 
Ei vas-
tausta 

 
 
Hoitohenkilökunta on 

 
Kiinnostunut asioistani 

 
66,6 % 
 

 
31,7 % 

 
1,7 % 

 
0 % 

 
0 % 

 
Kohdellut minua ystävällisesti 

 
71,7 % 

 
28,3 % 

 
0 % 

 
0 % 

 
0 % 

 
Kohdellut minua kunnioittavasti  

 
75 % 

 
23,3 % 

 
1,7 % 

 
0 % 

 
0 % 

 
Antanut aikaa minulle 

 
59,9 % 

 
31,7 % 

 
5 % 

 
1,7 % 

 
1,7 % 

 
Ammattitaitoista 

 
71,6 % 

 
21,7 % 

 
5 % 

 
0 % 

 
1,7 % 

 
Luotettavaa 

 
78,3 % 

 
21,7 % 

 
0 % 

 
0 % 

 
0 % 

 
Helposti lähestyttävää 

 
50 % 

 
43,3 % 

 
3,3 % 

 
1,7 % 

 
1,7 % 

 
Empaattista 

 
53,3 % 

 
41,7 % 

 
3,3 % 

 
0 % 

 
1,7 % 

 
Joustavaa 

 
66,7 % 

 
30 % 

 
3,3 % 

 
0 % 

 
0 % 

 
Asiakaslähtöisyys 

 
Olen saanut vaikuttaa hoitooni 

 
48,3 % 

 
46,7 % 

 
3,3 % 

 
0 % 

 
1,7 % 

 
Yksityisyyttäni kunnioitetaan 

 
63,3 % 

 
26,7 % 

 
8,3 % 

 
0 % 

 
1,7 % 

 
Mielipiteitäni kunnioitetaan 

 
76,7 % 

 
18,3 % 

 
3,3 % 

 
0 % 

 
1,7 % 

 
Toiveitani kunnioitetaan 

 
66,6 % 

 
26,7 % 

 
5 % 

 
0 % 

 
1,7 % 
 

 
Hoito vastaa odotuksiani 

 
48,4 % 

 
45 % 

 
3,3 % 

 
0 % 

 
3,3 % 

 
Omaiseni on huomioitu hoidos-
sani 

 
58,3 % 

 
36,7 % 

 
3,3 % 

 
0 % 

 
1,7 % 

 

 
7.5 Hoitosuhteen vuorovaikutus 

 

Kysymyksessä kahdeksan selvitettiin hoitosuhteen vuorovaikutusta. Tulokset ovat näkyvissä taulu-

kossa 4. Potilailta kysyttiin miten avoimena, luottamuksellisena, hyväksyvänä, molemminpuoleisena 

ja motivoivana he kokivat hoitosuhteen. Vastaajista lähes kaikki (58) olivat täysin samaa tai samaa 

mieltä siitä, että hoitosuhteen vuorovaikutus oli avointa. Myös eri mieltä asiasta oltiin. Hoitosuhteen 

hyvästä luottamuksellisuudesta täysin samaa tai samaa mieltä olivat kaikki (60).  

 

Hoitosuhteen hyväksyvästä ilmapiiristä täysin samaa tai samaa mieltä olivat valtaosa (58). Myös eri-

mielisyyttä ilmeni. Vastaajista lähes kaikki (57) olivat täysin samaa tai samaa mieltä siitä, että hoito-
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suhteen vuorovaikutus oli molemminpuolista. Muutama (3) oli asiasta eri mieltä. Hoitosuhteen moti-

voivasta otteesta yli 90 prosenttia (55) oli täysin samaa tai samaa mieltä. Eri mieltä oli viisi vastaa-

jaa. 

  

Ikäryhmittäin laskettuna 20- ja 21-vuotiaat potilaat kokivat hoitosuhteen vuorovaikutuksen kaiken 

kaikkiaan parhaimpana keskiarvoin 4,0 ja nuorimmat eli 14-vuotiaat potilaat huonoimpana keskiar-

volla 3,3. Vastaajista 15–19 -vuotiaat arvioivat koko hoitosuhteen vuorovaikutusta keskiarvojen 3,5–

3,7 välillä. Keskiarvo hoitosuhteen vuorovaikutuksen vastauksissa oli 3,6. 

 

 

 

7.6 Tiedon saanti sairauteen liittyen 

 

Kysymyksessä yhdeksän tutkittiin potilaiden kokemuksia tiedon saannista, eli kuinka potilaat ovat 

saaneet mielestään tietoa sairaudestaan, hoidostaan sekä eri hoitomuodoista. Vastauksia esitellään 

taulukossa 4. Vastaajista valtaosa (57) olivat täysin samaa tai samaa mieltä siitä, että tietoa sairau-

desta on saatu. Asiasta oltiin myös eri mieltä. Kaikki vastaajista (60) olivat täysin samaa tai samaa 

mieltä siitä, että he ovat saaneet tietoa hoidostaan. Vastaajista lähes 90 prosenttia (52) olivat täysin 

samaa tai samaa mieltä siitä, että eri hoitomuodoista on saatu tietoa. Kahdeksan vastaajista oli eri 

mieltä.  

  

Kysymys tutki myös sitä ovatko potilaat saaneet tietoa ymmärrettävästi ja riittävästi, sekä onko tieto 

ollut potilaalle suunnattua. Vastaajista lähes kaikki (59) olivat täysin samaa tai samaa mieltä siitä, 

että tietoa oli saatu ymmärrettävästi. Asiasta oltiin myös eri mieltä. Tiedon riittävästä saannista oli 

täysin samaa ja samaa mieltä lähes 90 prosenttia (53). Asiasta seitsemän vastaajaa oli eri mieltä. 

Vastaajista valtaosa (56) oli täysin samaa ja samaa mieltä siitä, että tieto on ollut heille suunnattua. 

Muutama (3) oli asiasta eri mieltä. 

 

Heikoiten tiedon saannin olivat arvioineet 14-vuotiaat keskiarvolla 2,9 ja parhaiten toteutuneeksi 20-

vuotiaat keskiarvolla 4,0. Kuitenkin toisiksi huonoiten tämän hoidon laadun osa-alueen olivat arvioi-

neet 17- ja 21-vuotiaat keskiarvoilla 3,2 ja toisiksi parhaiten toteutuneeksi 18-vuotiaat keskiarvolla 

3,6. Koko tiedon saanti kaikkien vastausten perusteella oli keskiarvoltaan 3,4. 
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                    TAULUKKO 4. Vastaajien kokemukset hoitosuhteen vuorovaikutuksesta ja tiedon saannista 

 
Hoitosuhteen 
vuorovaikutuksen 
ja tiedon saannin 
laadukkuus (%) 

 
 

 
Täysin 
samaa 
mieltä 

 
Samaa 
mieltä 

 
Eri 
mieltä 

 
Täysin 
eri 
mieltä 

 
Ei vas-
tausta 

 
 
Hoitosuhteen vuorovai-
kutus on 

 
Avointa 

 
58,2 % 

 
38,3 % 

 
1,7 % 

 
0 % 

 
0 % 

 
Luottamuksellista 

 
71,7 % 

 
28,3 % 

 
0 % 

 
0 % 

 
0 % 

 
Hyväksyvää  

 
73,4 % 

 
23,3 % 

 
3,3 % 

 
0 % 

 
0 % 

 
Molemminpuolista 

 
61,7 % 

 
33,3 % 

 
5 % 

 
0 % 

 
0 % 

 
Motivoivaa 

 
58,4 % 

 
33,3 % 

 
8,3 % 

 
0 % 

 
0 % 

 
Tiedon saanti 

 
Olen saanut tietoa sairaudestani 

 
38,3 % 

 
56,7 % 

 
3,3 % 

 
0 % 

 
1,7 % 

 
Olen saanut tietoa hoidostani 

 
53,3 %  

 
46,7 % 

 
0 %  

 
0 % 

 
0 % 

 
Olen saanut tietoa eri hoitomuo-
doista 

 
41,7 % 

 
45 % 

 
13,3 % 

 
0 % 

 
0 % 

 
Olen saanut tietoa ymmärrettä-
västi 

 
51,6 % 

 
46,7 % 

 
1,7 % 

 
0 % 

 
0 % 

 
Olen saanut tietoa riittävästi 

 
43,3 % 

 
45 % 

 
11,7 % 

 
0 % 

 
0 % 

 
On minulle suunnattua 

 
55 % 

 
38,3 % 

 
5 % 

 
0 % 

 
1,7 % 

 

 

7.7 Poliklinikan hoitoympäristö 

 

Kysymyksessä kymmenen tutkittiin hoitoympäristöä laatuun vaikuttavana tekijänä. Tuloksia esite-

tään kuviossa 2. Kysymyksen tarkoituksena oli selvittää, onko hoitoympäristö potilaiden mielestä 

rauhallinen, turvallinen, viihtyisä ja selkeä. Vastaajista lähes kaikki (58) oli täysin samaa tai samaa 

mieltä hoitoympäristön rauhallisuudesta, mutta myös eriäviä mielipiteitä oli. Myös hoitoympäristön 

turvallisuuden suhteen lähes kaikki vastaajista (58) olivat täysin samaa tai samaa mieltä, mutta asi-

asta oltiin myös eri mieltä. Lähes 90 prosenttia (52) oli täysin samaa tai samaa mieltä hoitoympäris-

tön viihtyvyydestä ja asian suhteen täysin eri mieltä tai eri mieltä oli vastaajista kahdeksan. Valtaosa 

(57) koki olevansa täysin samaa tai samaa mieltä hoitoympäristön selkeydestä ja eri mieltä oli muu-

tama (3).  

  

Myös hoitoympäristöä haluttiin analysoida ikäryhmittäisiä keskiarvoja tarkastelemalla. Vanhimpien 

vastaajien eli 20- ja 21-vuotiaiden vastausten keskiarvot olivat 4,0 ja 3,8. Heikoimmat keskiarvot 

hoitoympäristöä arvioitaessa olivat 14- ja 17-vuotiailla vastaajilla keskiarvoilla 3,4. Toisiksi heikoim-

mat keskiarvot olivat 15-, 18- ja 19-vuotiailla vastaajilla keskiarvoilla 3,5 ja toisiksi paras keskiarvo 

16-vuotiailla vastaajilla keskiarvolla 3,7. Hoitoympäristö sai tutkimuksessa kaikkien vastaajien mieli-

piteiden perusteella keskiarvon 3,6. 
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KUVIO 2. Hoitoympäristö potilaiden kokemana 

 

7.8 Hoidon laadun kehittämisideat 
 

Tutkimuksessa viimeinen kysymys oli avoin, johon potilaat saivat kertoa omia kehittämisideoitaan tai 

toivomuksiaan nuorisopsykiatrian poliklinikalle. Kysymykseen vastasi neljä potilasta. Vähäisistä vas-

tauksista huolimatta potilaiden toivomukset ja kehittämisideat olivat varsin kattavat. 

  

Asiakaslähtöisyyteen liittyen potilaat toivoivat, ettei hoitosuhdetta lopetettaisi ennen kuin potilas on 

siihen itse valmis. Potilaat toivoivat enemmän aikaa hoitohenkilökunnan kanssa. Vastauksissa ehdo-

tettiin myös sitä, että tapaamisaika poliklinikalla voisi olla potilaan toiveesta pidempi. Hoitohenkilö-

kuntaan ja tiedon saantiin liittyen potilaat toivovat hoitajilta aikaa, kärsivällisyyttä ja ymmärtäväi-

syyttä potilasta kohtaan. Potilaiden toiveena on, että paranemisprosessia pidettäisiin yllä, sillä poti-

laiden on vaikea ymmärtää vanhojen asioiden läpikäymistä. Hoitosuhteen vuorovaikutukseen liittyen 

potilaat toivovat, että hoitajaa voisi tarvittaessa vaihtaa, mikäli omahoitajan kanssa ilmenee vaikeuk-

sia. Lisäksi toiveissa oli, että henkilökunta tervehtisi potilaita käytävällä. Hoitoympäristöön liittyen 

potilaat toivovat, että huoneet eivät olisi niin kolkot, eikä käytävältä kuuluisi melua hoitohuonee-

seen. 

 

7.9 Hoidon laadun arvio kokonaisuudessaan 

 

Hoidon laadusta saatuja tuloksia haluttiin tarkastella eri ikäryhmien ja sukupuolten välillä (kuvio 3). 

Tuloksia tarkastellaan keskiarvojen avulla. Tarkastelussa on otettu huomioon koko tutkimuksen tu-

lokset. 

  

Tutkimuksessa 14-vuotiaiden potilaiden vastausten keskiarvo kokonaisvaltaisesti hoidon laatuun oli 

3,3 ja 15-vuotiaiden potilaiden keskiarvo oli 3,4. Puolestaan 16-vuotiaiden keskiarvo hoidon laatuun 
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oli 3,6 ja 17-vuotiaiden keskiarvo oli 3,3. Hoidon laadun keskiarvo oli sekä 18-vuotiailla että 19-vuo-

tiailla oli 3,6. Poikkeuksellisesti 20-vuotiaiden potilaiden antama keskiarvo hoidon laadulle oli tasan 

4. Puolestaan 21-vuotiaiden potilaiden keskiarvo hoidon laatuun oli 3,8. Kaikkien vastausten keskiar-

voksi koko tutkimuksessa tuli 3,5. Naisten mielipiteiden keskiarvo koko poliklinikan hoidon laadusta 

oli 3,5 ja miesten 3,3. 

KUVIO 3. Hoidon laatu ikäryhmittäin koettuna 
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8 POHDINTA 

 

8.1 Tutkimustulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

 

Valtaosa tutkimuksen vastauksista koostui täysin samaa mieltä ja samaa mieltä olevista mielipiteistä. 

Näiden kahden samaa mieltä olevan mielipiteen välisiä eroja jouduttiin pohtimaan. Ero näiden kah-

den mielipiteen välillä selittyisi sillä, että samaa mieltä vastanneilla oli tutkittavan asian suhteen 

myös jossakin määrin eriäviä mielipiteitä. Puolestaan täysin samaa mieltä vastanneet kokivat, ettei 

asian suhteen ole mitään parannettavaa. Tutkimuksessa etsittiin vastauksista mahdollisia kehittämis-

kohteita, sillä niiden avulla hoidon laadun kehittäminen on mahdollista. Tulosten keskiarvot laskettiin 

desimaalien tarkkuudella, jotta erot mielipiteiden välillä olisivat helpommin nähtävissä. Kokonaisuu-

dessaan hoidon laatu koettiin tässä tutkimuksessa hyvänä. Koko hoidon laadun keskiarvo oli 3,5. 

Samanlaisia tuloksia on tullut myös aiemmista tutkimuksista. Kinnusen (2013) psykiatrisen hoidon 

laatua käsittelevässä tutkimuksessa psykiatrisen avohoidon laadun keskiarvoksi oli saatu 3,7 eli lähes 

sama kuin tässäkin tutkimuksessa (Kinnunen 2013, 41.) 

  

Tutkimukseen osallistui nuorisopsykiatrian poliklinikalta 50 naista ja 9 miestä. Tutkimustulosten pe-

rusteella naiset kokivat sairautensa vaikuttavan jokapäiväiseen toimintaan enemmän kuin miehet. 

On tutkittua, että mielenterveyshäiriöt ovat yleisempiä naisilla kuin miehillä. Miehillä ja naisilla aivo-

jen kehityksessä ja rakenteessa on eroja. Nuoruudessa naiset kehittyvät nopeammin niin fyysisesti 

kuin sosiaalis-kognitiivisestikin, ja tämä miehiä nopeampi kehitys saattaa altistaa naisia mielenter-

veyden häiriöille. Lisäksi on todettu, että naiset ovat herkempiä ympäristötekijöiden vaikutteille. 

Vielä nykyäänkin miesten ja naisten kasvatuksessa on eroja, jolloin erilaiset kasvatusmallit saattavat 

altistaa erilaisille mielenterveyden häiriöille. (Suvisaari 2013.) Naisten mielenterveyshäiriöiden suu-

rempaa esiintyvyyttä voi selittää naisten herkkyys havaita ja nimetä ongelmia sekä näin ollen hakeu-

tua avun piiriin miehiä herkemmin. Lisäksi hormonitoiminnan muutokset nuoruusiässä voivat vaikut-

taa psyykkiseen oireiluun miehiä enemmän. (Kinnunen 2011, 34–35.) Nuoruusiässä etenkin tarkkaa-

vaisuushäiriöt ja käytös-sekä päihdehäiriöt ovat yleisempiä miehillä. Puolestaan naisilla yleisempää 

on masennus, ahdistus sekä syömishäiriöt. Nuoruus on aikaa, jolloin useat mielenterveyshäiriöt saa-

vat alkunsa. (Autti, Castaneda, Kettunen, Lindberg ja Tuulio-Henriksson 2009.) 

  

Tähän tutkimukseen osallistuneista potilaista oli eniten 17- ja 19-vuotiaita ja vähiten 20- ja 21-vuoti-

aita. On arvioitu, että mielenterveyshäiriöistä noin puolet alkaa ennen ikävuotta 14, ja ennen ikä-

vuotta 24 mielenterveyshäiriöistä on alkanut 75 prosenttia (Marttunen 2009). Lisäksi nuorten mie-

lenterveyden häiriöitä todetaan kaksi kertaa enemmä kuin lapsilla ilmeneviä mielenterveyden häiri-

öitä (Kinnunen 2011, 31). Tämä selittää osittain sitä, miksi nuoruudessa mielenterveyshäiriöitä esiin-

tyy niin paljon. 

  

Tulosten perusteella poliklinikan vanhimmat potilaat olivat nuorempia potilaita tyytyväisempiä hoi-

don laatuun sen eri osa-alueilla. Tämä ilmeni, kun laskettiin jokaisen ikäluokan keskiarvot eri hoidon 

laadun osa-alueilla ja koko tutkimuksessa. Mielenkiintoinen havainto oli myös 17-vuotiaiden selkeä 

keskiarvon notkahdus verrattuna hieman heitä nuorempiin ja vanhempiin vastaajiin. Tämä havainto 
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toistui useamman kerran myös, kun laskettiin jokaisen hoidon laadun osa-alueen keskiarvoja erik-

seen. Lisäksi verrattaessa sukupuolisia tyytyväisyyseroja havaittiin, että naiset olivat tutkimuksessa 

miehiä tyytyväisempiä hoidon laatuun kokonaisuudessaan. 

  

Hoitoon pääsy oli yleisesti ottaen koettu hyvänä, eli hoitoon oli päästy nopeasti ja helposti. Vastaan-

otto poliklinikalla oli myös koettu pääasiassa hyvänä. Yli puolet vastaajista koki hoitoon pääsyn no-

peana, hieman vajaa puolet heistä koki hoitoon pääsyn helppona. Lisäksi vastaanotto oli koettu hy-

vänä yli puolelle määrällä vastaajista. Tässä tutkimuksessa hoitoon pääsyn kaikkien ikäryhmien yh-

teenlaskettu keskiarvo oli 3,3 eli toisin sanoen hoitoon pääsy koettiin heikoimmin toteutuneeksi hoi-

don laatuun vaikuttavaksi osa-alueeksi. Myös vuonna 2013 tehdyssä alueellisessa terveys- ja hyvin-

vointitutkimuksessa selvisi, että hoitoon pääsyssä ja hoitopaikkaan yhteyden saamisessa oli paran-

nettavaa. (THL 2017b.) Keskiarvoja laskettiin myös ikäryhmittäin, jotta voitaisiin nähdä eroja myös 

iän mukaisen tyytyväisyyden välillä. Keskiarvoista havaittiin, että nuorimmat vastaajat olivat hoitoon 

pääsyn laadukkuuden suhteen enemmän eri mieltä kuin vanhimmat vastaajista. Nuorimpien vastaa-

jien mielipiteet olivat täten keskiarvojen perusteella heikompia kuin vanhimpien vastaajien keskiar-

vot. 

  

Hoitohenkilökuntaa koskevassa kysymyksessä kaikissa muuttujissa yli puolet vastaajista oli täysin 

samaa mieltä siitä, että henkilökunta on ollut kiinnostunut heidän asioistaan ja kohdellut heitä ystä-

vällisesti ja kunnioittavasti. Lisäksi hoitohenkilökunta on ollut aidosti kiinnostuneita potilaansa asi-

oista sekä ollut ammattitaitoista, luotettavaa sekä helposti lähestyttävää. Vastaavasti THL:n tutki-

muksessa suurin osa vastaajista koki hoitohenkilökunnan käytöksen kunnioittavaksi ja luottamuksel-

liseksi. (THL 2017b.) Hoitohenkilökuntaan liittyen kuitenkin eniten eriäviä mielipiteitä ilmaantui siinä, 

kuinka helposti lähestyttävänä vastaajat ovat henkilökuntaa pitäneet ja kuinka hyvin hoitohenkilö-

kunta oli antanut heille aikaa. Hoitosuhteen luotettavuuden suhteen tutkimuksesta ei ilmennyt lain-

kaan eriäviä mielipiteitä ja tästä voidaan päätellä, että hoitohenkilökuntaa on pidetty luotettavana. 

Vastaajat olivat valinneet luotettavuutta käsittelevään muuttujaan joko mielipiteen “täysin samaa 

mieltä” tai “samaa mieltä”. Jossakin määrin myös nämä mielipiteet tietenkin erottuvat toisistaan. 

Vastaajista yli puolet oli myös täysin samaa mieltä siitä, että hoitohenkilökunta on ollut empaattista 

ja joustavaa. Myös Kvist on väitöskirjaansa varten tehdyssä tutkimuksessa todennut poliklinikan po-

tilaiden kokemukset henkilökunnasta positiivisina, esimerkiksi asiallinen ja ystävällinen kohtelu oli 

parhaiten onnistuneiden hoidon laadun osatekijöiden joukossa. (Kvist 2004, 137–138.) Kaikkien vas-

taajien vastausten perusteella henkilökuntaa oli tässä tutkimuksessa arvioitu keskiarvoisesti hyväksi. 

Arvo on suurin piirtein samaa tasoa, kuin Kinnusen tutkimuksessa. (Kinnunen 2013, 44.) Hoitohenki-

lökunta oli tässä tutkimuksessa arvioitu yhdeksi parhaimmista hoidon laatuun vaikuttavista tekijöistä. 

Ikäryhmittäin laskettuja keskiarvoja tarkastellessa havaitsimme, että myös henkilökuntaa koskevat 

mielipiteet erosivat nuorimpien ja vanhimpien vastaajien välillä. Kaikkein nuorimpien vastaajien mie-

lipiteet olivat keskiarvoiltaan pienempiä kuin kaikkein vanhimpien vastaajien. Mielenkiintoinen huo-

mio oli myös se, että 17-vuotiaiden antama mielipiteiden keskiarvo oli selkeästi hieman heitä nuo-

rempien ja vanhempien vastaajien arvoja pienempi. Mielipiteiden keskiarvoissa tapahtui siis notkah-

dus 17-vuotiaiden vastaajien kohdalla. 
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Asiakaslähtöisyys ja siihen liittyvät asiat oli koettu hyvinä. Hieman alle puolet vastaajista oli täysin 

samaa mieltä siitä, että ovat saaneet vaikuttaa hoitoonsa. Tämän lisäksi myös asiasta samaa mieltä 

oli hyvin moni vastaaja. Hoitoon oli siis saatu vaikuttaa melko hyvin. Yksityisyyden kunnioittamisessa 

oli asiakaslähtöisyyteen liittyen eniten kehitettävää. Kvistin tutkimuksen tulokset olivat eriäviä, sillä 

hänen tutkimuksessaan potilaat eivät olleet mielestään saaneet vaikuttaa hoitoonsa riittävästi, kun 

taas yksityisyyden kunnioittaminen oli koettu hyvänä. (Kvist 2004, 138–139.) Mielipiteiden ja toivei-

den kunnioittaminen sekä omaisten huomioiminen hoidon aikana oli koettu erityisen hyvinä asioina. 

Vastaamatta jättäneitä oli asiakaslähtöisyyttä koskessa kysymyksessä eniten verrattuna muihin osa-

alueisiin. On vaikea arvioida, mikä tämän ilmiön selittää. Todennäköisesti vastaaja ei ole löytänyt 

mielipiteelleen sopivinta vastausvaihtoehtoa tai ei ole jostakin syystä halunnut antaa mielipidettään 

lainkaan. Ikäluokittaisten keskiarvojen erot ovat havaittavissa myös asiakaslähtöisyyttä koskevassa 

muuttujassa siten, että nuoremmilla mielipiteet olivat enemmän eriäviä kuin vanhemmilla vastaajilla. 

Tässä hoidon laadun osa-alueessa heikoimmin sen olivat arvioineet 17-vuotiaat. 

  

Tutkimuksessa selvitettiin myös hoitosuhteen vuorovaikutusta. Kokonaisuudessaan hoitosuhdetta 

käsittelevien vastausten perusteella voidaan päätellä, että potilaat kokivat hoitosuhteen vuorovaiku-

tuksen suurimmaksi osaksi hyvänä. Huomattavaa on, kuinka tyytyväisiä potilaat olivat hoitosuhteen 

luottamuksellisuuden suhteen. Eniten parannettavaa oli hoitosuhteen molemminpuolisuudessa ja 

motivoivassa otteessa, sillä näitä käsittelevissä kohdissa ilmeni muita kohtia enemmän “eri mieltä” -

vastauksia. Havaittiin, että nuorimpien ja vanhimpien vastausten keskiarvot erosivat toisistaan siten, 

että nuorimpien vastaukset olivat keskiarvoiltaan pienimpiä ja vanhempien puolestaan suurempia. 

Myös hoitosuhteen vuorovaikutusta arvioitaessa 17-vuotiaiden vastaukset olivat keskiarvoltaan heitä 

nuorempien ja heitä vanhempien alapuolella. 

  

Kokonaisuudessaan yhtenä heikompana osa-alueena hoidon laadussa poliklinikalla oli koettu tiedon 

saanti. Osa potilaista toi ilmi, etteivät he olleet saaneet riittävästi tietoa sairauteensa ja hoitoonsa 

liittyen. Eri mieltä olleet potilaat kokivat, ettei heille ei oltu annettu tietoa eri hoitomuodoista, eikä 

saatu tieto ollut välttämättä juuri heille suunnattua. Myös Kinnunen toteaa tutkimuksessaan tiedon 

saannin toteutuneen heikosti (Kinnunen 2013, 44–45). Kvistin tutkimuksessa potilaiden mielestä tie-

don saanti oli koettu yhtenä huonoiten toteutuneena hoidon laadun osatekijänä, eikä heillä ollut 

mielestään riittävän suurta mahdollisuutta osallistua hoitonsa suunnitteluun. Tutkimuksen mukaan 

tiedon saanti ja osallistumismahdollisuus hoidon suunnitteluun olivat siis huonoiten toteutuneita hoi-

don laadun osatekijöitä potilaiden näkökulmasta, kun taas hoitohenkilökunnan mielestä näissä hoi-

don laadun osatekijöissä ei ollut mitään kehitettävää. (Kvist 2004, 139.) Hiidenhovin tutkimuksessa 

hoidon laadun yhtenä tärkeimpänä tekijänä oli mainittu juurikin tiedon saanti. Riittävän tiedon saan-

nin koettiin vähentävän hoitoon liittyvää jännitystä sekä auttavan selviytymään tulevasta paremmin. 

(Hiidenhovi 2001, 61.) Tiedon saantia ikäryhmittäisten keskiarvojen avulla analysoidessa havaittiin, 

että yksiselitteistä eroa nuorempien vastaajien ja vanhempien vastaajien vastausten välillä ei ollut. 

Vastausten eroista ei siis voida vetää selkeitä johtopäätöksiä. 
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Tutkimustulosten perusteella hoitoympäristöä pidettiin tutkimuksessa yleisesti ottaen rauhallisena ja 

turvallisena. Kuitenkin erimielisyyttä ilmeni hoitoympäristön viihtyvyyteen liittyen, sillä yli 10 prosent-

tia potilaista oli sitä mieltä, että hoitoympäristö ei ole viihtyisä. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin hoi-

toympäristön selkeyttä. Tähän 5 prosenttia potilaista vastasi, ettei hoitoympäristö ole selkeä. On 

huomioitava se, että tutkimuksen aikana nuorisopsykiatrian poliklinikka muutti eri tiloihin. Hoitoym-

päristöä koskevat tulokset eivät ole luotettavia, sillä ei voida tietää onko kyselyyn vastattu vanhoissa 

vai uusissa tiloissa. Esimerkiksi mahdollinen siirtyminen hoitojakson aikana vanhoista hoitotiloista 

uusiin tiloihin ja mahdollinen rakennusmelu ovat voineet vaikuttaa negatiivisesti hoitoympäristön 

kokemiseen. Kvistin tutkimuksessa kymmenen huonoiten toteutuneen hoidon laadun osatekijän 

joukkoon kuuluu hoitoympäristön viihtyisyys ja meluttomuus. (Kvist 2004, 136.) Vanhimmat vastaa-

jat kokivat hoitoympäristön kaikin puolin paremmin toteutuneeksi kuin kaikkein nuorimmat vastaa-

jat. Huonoimmin toteutuneeksi hoitoympäristöä arvioivat myös 17-vuotiaat vastaajat. 

  

8.2 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

 

Tutkimuksen reliabiliteetilla eli luotettavuudella tarkoitetaan tutkimuksen toistettavuutta. Tutkimusta 

voidaan pitää luotettavana, kun se voidaan toistaa useita kertoja saaden tismalleen samoja tuloksia. 

Validiteetilla puolestaan tarkoitetaan tutkimuksen pätevyyttä ja sitä, mittaako mittari juuri sitä mitä 

pitääkin. Kaikissa tutkimuksissa pyritään arvioimaan tutkimuksen luotettavuutta ja välttämään virhei-

den syntyä. Toistettavuuteen voidaan päätyä esimerkiksi siten, että samaan tulokseen päätyy kaksi 

tutkijaa tai jos samaa henkilöä tutkitaan uudestaan, saadaan sama tulos. (Hirsijärvi, Remes ja Saja-

vaara 2007, 226–228.) 

  

Tutkimuksen pätevyyteen vaikutti huolellisesti suunniteltu kyselylomake, joten kyselylomakkeeseen 

pyrittiin tekemään selkeät ja lyhyet kysymykset sekä looginen ulkoasu. Antamalla valmiit vastaus-

vaihtoehdot vähennetään hajontaa. (Paunonen ja Vehviläinen-Julkunen 1998, 207.) Pätevyyttä tutki-

muksessa lisäsi myös suunnitteluvaiheen käsitteiden ja perusjoukon määrittely. Tutkimuksen luotet-

tavuutta lisäsivät luotettavien lähteiden käyttö ja tekijöiden perehtyminen tutkittavaan aiheeseen. 

Pyrimme käyttämään tutkimuksessa 2000-luvun tutkimuksia ja kirjallisuutta sekä lähteitä. Lisäksi 

lähdemerkinnät -ja viitteet tehtiin Savonia ammattikorkeakoulun raportointiohjeiden mukaisesti. Pe-

rehtymällä aiheeseen tekijät varmistavat kyselylomakkeen toimivuuden, loogisuuden, käytännöllisyy-

den ja ymmärrettävyyden. Kyselylomakkeen kysymykset pohjautuvat teoriaan, jolloin kysely mittasi 

juuri sitä mitä oli tarkoitus tutkia.  

 

Opinnäytetyön luotettavuuteen vaikuttaa se, miten kyselylomakkeen kysymykset ja vastausvaihtoeh-

dot on muotoiltu, tutkimustulosten toistettavuus, vastausprosentti ja se, miten hyvin valittu otos ku-

vaa perusjoukkoa (Vilkka 2007, 149–150). Tutkimuksen kokonaisluotettavuutta lisää kyselylomak-

keen esitestaus, sopivan analyysimenetelmän valinta, tietojen huolellinen syöttö sekä se, että kysy-

mykset kysytään kaikilta samalla tavalla (Vilkka 2007, 152–153). Käytimme tutkimuksessamme Li-

kert -asteikkoa ja vastausvaihtoehtoina oli mielipiteitä molemmista ääripäistä. Tämä vahvistaa tutki-

muksemme luotettavuutta. Jos vastausvaihtoehtona olisi ollut niin sanottu neutraali mielipide, kuten 

“en osaa sanoa”, olisi vastauksista saatu tieto voinut olla vähäisempää. Tutkimuksen validiutta eli 
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luotettavuutta arvioitaessa on otettava huomioon systemaattisen virheen mahdollisuus. Systemaatti-

nen virhe on mahdollinen ja se vaikuttaa alentavasti sekä validiteettiin että reliabiliteettiin. Virheitä 

voivat olla tutkimustulosten valehteleminen, muistivirheet ja suuri poistuma eli kato. (Heikkilä 2008, 

186–187.) Tutkimuksessa tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset tulosten pohjalta. Otanta oli selke-

ästi määritelty ja vastaajia oli riittävästi luotettavan aineiston keräämiseksi vastausprosentin ollessa 

40. Luotettavuuteen vaikutti ympäristötekijöiden lisäksi se, miten pitkään kyselylomake oli nuoriso-

psykiatrian poliklinikalla. Myös hoitohenkilökunnan ja potilaiden kiire sekä väsymys voivat vaikuttaa 

tutkimuksen luotettavuuteen. Lisäksi kyselylomakkeen kysymysten paljous, ymmärrettävyys ja nii-

den järjestys vaikuttavat luotettavuuteen. (Paunonen ja Vehviläinen-Julkunen 1998, 208.) Kyselylo-

make annettiin etukäteen testattavaksi nuorisopsykiatrian poliklinikalle ennen sen varsinaista käyt-

töönottoa. Tutkimuksen luotettavuuteen vaikutti se, että kyselyn vastaajat laittoivat kyselylomakkeet 

suljettuun kirjekuoreen vastaamisen jälkeen. Vain tekijät näkivät kyselylomakkeiden vastaukset. Li-

säksi tutkimuksemme luotettavuutta lisäsi se, että tutkimukseen haettiin lupa. 

  

Tehtäessä tutkimusta on otettava huomioon eettisyys ja siihen liittyvät kysymykset. Tutkimuksen 

eettisyys on tieteellisen toiminnan ydin. Eettisyys voidaan jakaa erilaisiin vaatimuksiin, jotka tutki-

muksessa on toteuduttava. Niiden mukaan tutkimuksen tekijän tulee olla kiinnostunut uuden infor-

maation hankkimisesta, ja tutkijan on paneuduttava tunnollisesti alaansa, jolloin hänen välittämänsä 

informaatio olisi mahdollisimman luotettavaa. Tutkijan toiminnan tulee edistää tutkimuksen teke-

mistä. Tutkijan tulee olla rehellinen, eikä tutkimus saa tuottaa muille vahinkoa vaan tutkijan tulee 

edistää kaikkien tutkittavien hyvää. Tutkimuksen tekeminen ei saa loukata ihmisarvoa, eikä kenen-

kään ihmisen tai ihmisryhmän moraalista arvoa. Tutkittavien tulee olla samanarvoisia keskenään. On 

tärkeää ymmärtää tutkittavien persoonallisia eroja, heidän perheitään sekä arvostaa heidän erilai-

suuttaan. Tutkijan täytyy huolehtia siitä, että tieteellistä informaatiota käytetään eettisten vaatimus-

ten mukaisesti sekä siitä, että tutkimus on eettistä kaikissa sen vaiheissa. (Kankkunen ja Vehviläi-

nen-Julkunen 2009, 172,176.) 

  

Potilaiden itsemääräämisoikeus on lähtökohta tutkimuksen osallistumiseen. Osallistumisen vapaaeh-

toisuus ja mahdollisuus kieltäytyä tutkimuksesta ovat asioita, jotka tulee turvata tutkimuksessa. 

Osallistumisen tulee olla aidosti vapaaehtoista, eikä potilaan tarvitse tuntea osallistumista velvolli-

suutena hoitosuhteensa vuoksi. Tutkittavalla tulee olla mahdollisuus esittää kysymyksiä, kieltäytyä 

antamasta tietojaan ja keskeyttää tutkimus. Osallistumista ei saa palkita, eikä osallistumattomuus 

saanut aiheuttaa uhkia. Tutkimustyön oikeudenmukaisuus tarkoittaa sitä, että tutkittava ryhmä on 

keskenään tasa-arvoinen. Anonymiteetti tarkoittaa, että tutkimustietoja ei luovuteta kenellekään ul-

kopuolisille, ainoastaan tutkimuksen tekijöille. (Kankkunen ja Vehviläinen-Julkunen 2009, 177–179.) 

Tekijöiden kysely perustui vapaaehtoisuuteen ja siihen vastattiin anonyymisti. Lisäksi salassapitovel-

vollisuus lisäsi eettisyyttä. Avohoidossa on tärkeää, että potilas pääsee itse vaikuttamaan hoitoonsa. 

(Etene 2009.) 

  

Työssä onnistuttiin noudattamaan eettisiä ohjeita koko tutkimusprosessin aikana. Nuorisopsykiatrian 

potilailla oli mahdollisuus valita osallistuvatko he tutkimukseen vai eivät. Näin ollen tutkimus perustui 
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vapaaehtoisuuteen. Potilaat saivat nuorisopsykiatrian poliklinikan henkilökunnalta tietoa tutkimuk-

sesta, ja heillä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä siihen liittyen. Potilaat olivat samanarvoisia kes-

kenään, ja kenenkään ihmisarvoa ei ole loukattu tutkimuksen myötä. Lisäksi tutkimus toteutui täysin 

anonyymisti, eikä kenenkään potilaan henkilötiedot tulleet tutkijoille ilmi. Olimme kiinnostuneita saa-

maan uutta tietoa, ja näin ollen perustamaan tutkimusprosessin luottamukselle. Lisäksi olimme läpi 

prosessin rehellisiä toiminnassamme, ja tavoite oli saada tietoa laadun parantamiseksi.  

  

Mieleemme tuli kuitenkin muutamia asioita, joita olisimme voineet tehdä toisin. Pohdimme, olisiko 

kyselylomakkeessa ollut aiheellista kysyä hoitosuhteen pituutta. Näin ollen olisimme voineet suoraan 

arvioida sen vaikutusta hoitoon liittyvään tyytyväisyyteen. Kuten jo aiemmin mainitsimme, analysoin-

nin kannalta vaihtoehdot “täysin samaa mieltä” ja “samaa mieltä” sekä “täysin eri mieltä” ja “eri 

mieltä” olisivat voineet nimenomaan tässä tutkimuksessa erottua toisistaan paremmin. Tällä tarkoi-

tamme sitä, ettei selkeää rajaa samaa mieltä olevien vastausten välille voitu vetää, ja täten se 

kuinka paljon todellisuudessa näillä mielipiteillä oli eroa, jäi epäselväksi myös itsellemme. Tutkimus-

lomakkeen ulkonäköön olisimme voineet panostaa enemmän, jotta tutkimus olisi ollut houkuttele-

vampi ja mukavampi täyttää. Lomakkeen alussa kysyimme potilaan sukupuolta, johon pystyi vastaa-

maan vaihtoehdon “nainen” tai “mies”. Kolmanneksi vaihtoehdoksi olisimme voineet laittaa vaihtoeh-

don “muu”. Tämä puute vaikutti tulosten analysointiin etenkin siksi, että kaikki potilaat eivät olleet 

vastaneet sukupuolta koskevaan kysymykseen lainkaan. 

 

8.3 Suositukset ja jatkotutkimusaiheet 

 

Tutkimustulosten pohjalta tehtyjen johtopäätösten ja huomioiden perusteella tulimme siihen tulok-

seen, että vaikka pääpiirteittäin Iisalmen nuorisopsykiatrian poliklinikan hoidon laatu oli koettu hy-

vänä, oli siinä myös joitakin pieniä kehitystarpeita. Kehitystarpeina nostamme esille niitä asioita, 

jotka tutkimuksen myötä näyttäytyivät heikoimmin toteutuneiksi hoidon laadun osa-alueiksi. 

  

Suosittelemme, että nuorisopsykiatrian poliklinikalla kiinnitettäisiin jatkossa enemmän huomiota 

etenkin hoitoon pääsyyn ja tiedon saantiin. Nuorisopsykiatrian poliklinikan potilaille voitaisiin esimer-

kiksi antaa jatkossa enemmän tietoa muun muassa sairaudesta, sen erilaisista hoitomuodoista ja 

siitä, miksi toimitaan tietyllä tavalla. Lisäksi tieto voisi olla enemmän juuri potilaille suunnattua ja sen 

tulisi olla ymmärrettävässä muodossa. 

  

Tutkimuksessa hoitoon pääsyä tutkittiin selvittämällä sekä sen nopeutta että helppoutta. Hoitoon 

pääsyyn liittyi myös tyytyväisyys poliklinikan vastaanottoon. Keskiarvojen perusteella nämä kaikki 

kriteerit oli koettu saman vertaisina. Kuitenkin hoitoon pääsyssä ilmeni enemmän kehitettävää ver-

rattuna muihin hoidon laadun eri osa-alueisiin. Hoitoon pääsyn helpottaminen ei ole yksin poliklini-

kan määrittämää, mutta halusimme asian kuitenkin nostaa tutkimustulosten mukaisesti esille. Polikli-

nikan ulkopuolisena henkilönä on kuitenkin vaikea puuttua hoitoon pääsyn kehittämiseen. Aiemmin 

esille tuotujen hoidon laatusuositusten mukaan hoitoon pääsy on yksi hoidon laadun tärkeä osate-

kijä. Hoitoon pääsyn nopeuden toteutuksen suhteen Marttunen Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
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sesta on ollut eri mieltä. Hänen mukaansa palveluita voitaisiin kehittää muun muassa siten, että hoi-

toon pääsy oli helpompaa myös ilman diagnoosia eli niin sanottujen matalan kynnyksen paikkojen 

avulla. (Wahlbeck 2015.) 

  

Tutkimustuloksista ilmeni, että poliklinikan asiakaslähtöisyydessä oli jotakin parannettavaa. Yksityi-

syyden kunnioitus, riittävä ajan antaminen ja esimerkiksi potilaiden tervehtiminen nousivat esille 

asiakaslähtöisyyden kehitettäviä kohteita tutkiessa. Mielestämme poliklinikan henkilökunta voisi tar-

vittaessa yrittää antaa potilaille enemmän aikaa mahdollisuuksien mukaan, ja tervehtiä heitä, jotta 

potilaille tulisi tervetullut olo poliklinikalle saapuessa. Myös yksityisyyden kunnioittamiseen tulisi kiin-

nittää jatkossa huomiota, sillä se on yksi tärkein kulmakivi hoitotyössä. 

  

Tulosten perusteella myös poliklinikan hoitoympäristön viihtyvyydessä olisi kehitettävää. Huoneiden 

kolkkous ja ulkopuolelta kuuluva melu oli koettu potilaiden näkökulmasta hoidon laatua heikentä-

vänä tekijänä ja tähän tulisi mielestämme puuttua. Tulokset hoitoympäristöstä eivät kuitenkaan ole 

täysin luotettavia, sillä kyselylomake oli käytössä, kun poliklinikka muutti uusiin tiloihin. Poliklinikan 

uusien tilojen viihtyvyyden selvittämistä voidaankin pitää jatkotutkimusaiheena. Lisäksi tutkimustu-

loksien pohjalta meillä heräsi mielenkiinto toiseen jatkotutkimusaiheeseen, joka selvittäisi sitä, miksi 

nuorimmat potilaat olivat tyytymättömämpiä hoidon laatuun yleisesti kuin vanhemmat potilaat. Li-

säksi tarkempaa tutkimusta voisi tehdä myös siitä, miksi potilastyytyväisyydessä tulee notkahdus 

juuri ennen aikuisikää. 

 

8.4 Opinnäytetyön eteneminen ja oma ammatillinen kehittyminen 

 

Opinnäytetyö on tärkeä osa sairaanhoitajaopintoja ja vaatii motivaatiota ja pitkäjänteisyyttä. 

Teimme opinnäytetyön Savonia-ammattikorkeakoulun periaatteiden mukaisesti. Olimme motivoitu-

neita opinnäytetyön tekoon, sillä aihe oli kiinnostava ja kaikilla meistä oli tavoitteena laadukas opin-

näytetyö. Opinnäytetyön tekeminen vaati laajaa perehtymistä tutkittavaan aiheeseen ja tämän 

avulla olemme oppineet paljon uusia asioita nuorten mielenterveyshäiriöistä ja hoidon laadusta. Li-

säksi koko prosessi opetti meille tiedonhakutaitoja, prosessityöskentelytaitoja ja lähdekriittisyyttä 

sekä tieteellisen tekstin kirjoittamista. 

  

Opinnäytetyön aihe löytyi Ylä-Savon SOTE:n verkkosivuilta syyskuussa 2017. Aihekuvaus hyväksyt-

tiin marraskuussa 2017, jonka jälkeen keskityimme työsuunnitelmaan. Työsuunnitelman tekoon 

saimme paljon apua ohjaavalta opettajaltamme sekä vinkkejä työn tilaajalta. Saimme paljolti vapaat 

kädet työsuunnitelman tekoon, mutta yhteistyössä työn tilaajan kanssa teimme työsuunnitelmasta 

sellaisen, joka vastasi sekä työntilaajan että meidän toiveitamme. Työsuunnitelma hyväksyttiin 

23.päivä maaliskuuta, ja tutkimusluvan saimme 24.päivä huhtikuuta 2018. Kyselylomake oli nuoriso-

psykiatrian poliklinikan käytössä 1.toukokuuta – 29.kesäkuuta 2018. Kesäkuun lopussa saimme poti-

laiden vastaamat kyselylomakkeet takaisin, jolloin tulosten analysoiminen ja loppuraportin kirjoitta-

minen alkoivat. 
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Opinnäytetyö ja sen tekeminen opetti meille tulevina sairaanhoitajina paljon. Syvensimme omaa am-

matillista osaamista valitsemamme aiheen kautta. Koko koulutuksen ajan valmiutemme tehdä opin-

näytetyötä on kehittynyt ja kasvanut. Opinnäytetyöprosessi oli kokonaisuudessaan opettavainen ja 

mielenkiintoinen. Jotkin opinnäytetyön vaiheista tuntuivat helpommilta kuin toiset. Etenkin työsuun-

nitelman tekeminen tuntui pitkältä ja haastavalta. Kuitenkin huolellisen työsuunnitelman ansiosta 

loppuraportin kirjoittaminen sujui jouhevasti, vaikka analysointi oli meille uutta ja täten aikaa vievää. 

Työskentelymme sujui pääpiirteittäin hyvin ja joustavasti, sillä meitä oli kolme henkilöä tekemässä 

opinnäytetyötä. Yhteistyö auttoi jakamaan suurta työmäärää ja työskentely tapahtuikin useasti erik-

seen, minkä jälkeen kokosimme asiat yhteen. Työskentelimme yhdessä sovitun aikataulun ja työn-

jaon mukaisesti. Lisäksi työskentelymme oli vastuullista, tasa-arvoista ja kriittistä. Useamman tekijän 

ansiosta saimme monipuolisesti erilaisia ajatuksia ja mielipiteitä. Toisaalta erilaiset näkemykset ja 

mielipide-erot aiheuttivat välillä myös lieviä haasteita. Tämä kuitenkin lisäsi kärsivällisyyttä ja neu-

vottelutaitoja. Sairaanhoitajan on tärkeää hallita työskentely itsenäisesti, mutta myös tehdä yhteis-

työtä muiden kanssa. Olemme oppineet opinnäytetyön myötä itsenäistä työskentelyä, mutta myös 

ryhmässä toimimista. Samalla vastuun ottamisen taito kasvoi, ja lisäksi opimme jakamaan vastuuta 

keskenämme. 

  

Koulutuksen aikana olemme oppineet erilaista tiedonhakua, mutta opinnäytetyön myötä opimme 

etsimään, arvioimaan, käyttämään ja soveltamaan tieteellistä sekä näyttöön perustuvaa tietoa. Käy-

timme tiedonhakuun sekä painettuja että sähköisiä lähteitä. Lisäksi käytimme kansainvälisiä lähteitä, 

mikä kehitti sekä kielitaitoa ja kansainvälistä osaamista. Luotettavan tiedon ja uusimpien tutkimus-

ten etsiminen erilaisista lähteistä lisäsi lähdekriittisyyttämme. Kyselylomakkeen laatiminen sekä tu-

losten analysointi lisäsi tietoteknisiä taitojamme ja erilaisten ohjelmien käyttöä. Tämä ei sujunut aina 

ongelmitta, mikä lisäsi ongelmanratkaisukykyämme.  

 

Opinnäytetyön tekeminen syvensi aiemmin opittuja taitoja ja tietoja etenkin mielenterveys- ja päih-

dehoitotyön osalta. Lisäksi opinnäytetyön myötä meillä oli hyvä mahdollisuus perehtyä tarkemmin 

lasten, nuorten ja perheiden mielenterveys- ja päihdetyöhön. Kun valmistumme sairaanhoitajiksi, 

voimme hyödyntää kaikkea sitä tietoa työelämässä. Opinnäytetyön tekeminen lisäsi ymmärrystämme 

nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuudesta ja rakenteesta. Pidämme tärkeänä asiana 

omaa jatkuvaa ammatillista kehittämistä sairaanhoitajan ammatissa, sillä se on myös velvollisuus. 

Opinnäytetyön myötä ymmärryksemme hoitotyön eettisyyttä ja oikeudenmukaisuutta kohtaan kas-

voi. Opinnäytetyön tekeminen on opettanut meille moniammatillista yhteistyötä, ja korostanut hoito-

työssä ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää otetta. Tutkimukset ja näyttöön perustuvat tieto 

ovat tärkeässä roolissa hoitotyön kehittämisessä. Opinnäytetyön myötä osaamme hyödyntää erilaisia 

tutkimuksia, näyttöön perustuvaa tietoa sekä lainsäädäntöä oman ammattitaidon kehittämisessä ja 

perustella toimintaamme potilaille, jolloin hoito olisi mahdollisimman laadukasta ja turvallista.  
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LIITE 1: KYSELYLOMAKE 
 

 

Kyselylomake 

 

Kyselyn alussa selvitetään taustatietoja, joista huolimatta kysely tehdään nimettömänä. Taus-

tatietoja kysytään ainoastaan tutkimuksen helpottamiseksi.  
 

 

 

 

1. Ikä  

________________________________ 
 

 

 

 

2. Sukupuoli  

   Nainen 
 

   Mies 
 

 

 

 

 

3. Koen sairauteni olevan  

   Lievä 
 

   Melko lievä 
 

   Melko vaikea 
 

   Vaikea 
 

 

 

 

 

4. Sairauteni vaikuttaa jokapäiväiseen toimintaani  

   Vähän 
 

   Melko vähän 
 

   Melko paljon 
 

   Paljon 
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Valitse seuraavista väittämistä eniten sinun kokemustasi kuvaava vaihtoehto.  
 

 

 

 

5. Hoitoon pääsy  

 
Täysin samaa 

mieltä 

Samaa 

mieltä 

Eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Pääsin hoitoon nopeasti  
 

            

Pääsin hoitoon helposti  
 

            

Vastaanotto poliklinikalla oli 

hyvä  
 

            
 

 

 

 

6. Hoitohenkilökunta on  

 
Täysin samaa 

mieltä 

Samaa 

mieltä 

Eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Kiinnostunut asioistani  
 

            

Kohdellut minua ystävällisesti  
 

            

Kohdellut minua kunnioitta-

vasti  
 

            

Antanut aikaa minulle  
 

            

Ammattitaitoista  
 

            

Luotettavaa  
 

            

Helposti lähestyttävää  
 

            

Empaattista  
 

            

Joustavaa  
 

            
 

 

 

 

7. Asiakaslähtöisyys  

 
Täysin samaa 

mieltä 

Samaa 

mieltä 

Eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Olen saanut vaikuttaa hoitooni  
 

            

Yksityisyyttäni kunnioitetaan  
 

            

Mielipiteitäni kunnioitetaan  
 

            

Toiveitani kunnioitetaan  
 

            

Hoito vastaa odotuksiani  
 

            

Omaiseni on huomioitu hoidos-

sani  
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8. Hoitosuhteen vuorovaikutus on  

 Täysin samaa mieltä Samaa mieltä Eri mieltä Täysin eri mieltä 

Avointa  
 

            

Luottamuksellista  
 

            

Hyväksyvää  
 

            

Molemminpuolista  
 

            

Motivoivaa  
 

            
 

 

 

 

9. Tiedon saanti  

 
Täysin samaa 

mieltä 

Samaa 

mieltä 

Eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Olen saanut tietoa sairaudestani  
 

            

Olen saanut tietoa hoidostani  
 

            

Olen saanut tietoa eri hoitomuo-

doista  
 

            

Olen saanut tietoa ymmärrettä-

västi  
 

            

Olen saanut tietoa riittävästi  
 

            

On minulle suunnattua  
 

            
 

 

 

 

10. Hoitoympäristö on  

 Täysin samaa mieltä Samaa mieltä Eri mieltä Täysin eri mieltä 

Rauhallinen  
 

            

Turvallinen  
 

            

Viihtyisä  
 

            

Selkeä  
 

            
 

 

 

 

11. Olisiko sinulla joitakin toivomuksia tai kehitysehdotuksia hoitoon liittyen?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Kiitos sinulle vastauksistasi!  
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LIITE 2: TUTKIMUSLUPA 
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LIITE 3: SAATEKIRJE 

 

                                                                              

  

 

 

Hei, 

Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Iisalmen Savonia-ammattikorkeakoulusta. Teemme opinnäyte-

työtä Ylä-Savon Sotelle. Työmme aiheena on tutkia nuorten kokemuksia saamastaan hoidosta Iisalmen 

nuorisopsykiatrian poliklinikalla.  

Opinnäytetyön tutkimus toteutetaan kyselylomaketta käyttäen, johon pyydämme Sinua osallistumaan 

täyttämällä oheisen kyselylomakkeen. Sen tarkoitus on selvittää keskeisiä psykiatrisen hoidon laatuun 

vaikuttavia tekijöitä. Kyselylomake ei ole pitkä ja siitä on luotu mahdollisimman yksinkertainen.  

Kyselyyn vastaaminen on täysin vapaaehtoista, mutta Sinun mielipiteesi hoidosta olisi tärkeä sekä poli-

klinikan henkilökunnalle, että meille opinnäytetyön tekijöille. Kyselyyn vastaamalla Sinun on mahdollista 

vaikuttaa hoidon kehittämiseen, ja mahdollisiin ongelmakohtiin voidaan puuttua.  

Kyselylomakkeeseen vastaaminen tapahtuu täysin nimettömästi, joten Sinun ei tarvitse olla huolissasi 

henkilökohtaisten tietojesi paljastumisesta. Antamasi vastaukset ovat luottamuksellisia ja niitä käyte-

tään ainoastaan tätä tutkimusta varten. Kyselylomakkeella selvitetään muutamia taustatietoja, jotka ei-

vät kuitenkaan vaikuta Sinun henkilökohtaisten tietojesi paljastumiseen.  

Saat vastata kyselyyn rauhassa ja rehellisesti omien kokemustesi mukaisesti. Kun olet vastannut kyse-

lyyn, voit sulkea lomakkeen siihen tarkoitettuun kirjekuoreen. Näin vastauksesi säilyvät ja kuoret ava-

taan vasta tutkijoiden toimesta.  

 

Vastauksistasi kiittäen                                                        

 

Sonja Eskelinen                                     Tyyni Kokkonen                                   Reija Saastamoinen 

Sonja.Eskelinen@edu.savonia.fi        Tyyni.Kokkonen@edu.savonia.fi     Reija.Saastamoinen@edu.savonia.fi 

 

 

Yhteyshenkilö ja työn ohjaaja  

 

Arja-Sisko Kainulainen  

Arja-Sisko.Kainulainen@savonia.fi 
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LIITE 4: OHJEET NUORISOPSYKIATRIAN POLIKLINIKALLE 
 

 

 

  

 

 

 

Hei, 

 

Olemme kolme viimeisen vuoden sairaanhoitajaopiskelijaa Iisalmen Savonia-ammattikorkeakoulusta. 

Teemme parhaillaan opinnäytetyötä Iisalmen nuorisopsykiatrian poliklinikan hoidon laadusta. Hoidon 

laatua tutkimme määrällisenä tutkimuksena. Toteutamme tutkimuksen kyselylomakkeen avulla, 

jonka käytöstä ohjeistamme tässä kirjeessä nuorisopsykiatrian poliklinikan henkilökuntaa. 

 

Kyselylomake on rakennettu eri lähteisiin perustuvista laatuun vaikuttavista tekijöistä. Näitä ovat 

hoitoon pääsy, hoitohenkilökunnan toiminta ja vuorovaikutus potilaan kanssa, asiakaslähtöisyys, po-

tilaan kokema tiedon saanti sekä hoitoympäristö. Kysymykset ovat monivalintoja. Viimeinen kysymys 

on avoin, jossa käsitellään potilaiden omia toivomuksia ja kehitysehdotuksia hoitoon liittyen. 

 

Toivomme, että antaisitte kyselylomakkeet ja kirjekuoret potilaille täytettäväksi heti heidän vastaan-

ottokäyntiensä alussa. Näin jokaisella potilaalla olisi aikaa täyttää lomake ilman kiirettä. Tilan tulisi 

olla rauhallinen, jotta mahdolliset häiriötekijät eivät vaikuttaisi potilaan antamiin vastauksiin. Poti-

laalle tulee kertoa, että kyselyyn osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Vastaaminen kuitenkin kan-

nattaa, sillä sen myötä hoitoa voidaan kehittää. Lisäksi potilaalle on hyvä mainita, että kyselyyn vas-

taaminen on nimetöntä, eikä hänen henkilöllisyytensä paljastu kyselyyn vastatessa. Vastattuaan ky-

selylomakkeeseen potilas voi sulkea vastauksen kirjekuoreen, jonka jälkeen kirjekuori palautetaan 

paikkaan, minkä yhdessä työtiimin kesken olette sopineet.  

 

Kyselylomake on nuorisopsykiatrian poliklinikalla täytettävänä 29.6.2018 saakka. 

Analysoimme potilaiden vastaukset opinnäytetyötämme varten, jonka näette työn valmistuttua. Ky-

selylomake jää kuitenkin teidän vapaaseen käyttöönne. Ottakaa rohkeasti yhteyttä, jos teillä on jota-

kin kysyttävää, tai haluatte tarkennusta kyselylomakkeesta ja sen käytöstä.  

 

Kiitos! 

 

Ystävällisin terveisin 

Sonja Eskelinen              sonja.eskelinen@edu.savonia.fi              

Tyyni Kokkonen              tyyni.kokkonen@edu.savonia.fi         

Reija Saastamoinen        reija.saastamoinen@edu.savonia.fi     
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