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Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mielenterveyskuntoutujien kanssa toimivien 
alan ammattilaisten verkoston välinen yhteistyö Porin ja sen lähiympäristön alueella. 
Mielenterveyskuntoutujien verkoston sektoreita olivat erikoissairaanhoito, 
perusterveydenhuolto, kolmas sektori, yksityiset palveluntuottajat ja seurakunta.  
Yhteistyötä selvitettiin sekä kunkin sektorin sisällä että eri sektorien välillä. 
Tutkimuksen tavoitteena oli tiedostaa mielenterveyskuntoutujien kanssa toimiva 
verkosto, mitata verkoston yhteistyötä, tunnistaa yhteistyön ongelmakohdat ja vahvistaa 
yhteistyötä verkostojen välillä 
 
Tutkimuksen vaiheiden kautta saatiin vastaus tutkimuskysymyksiin, jossa selvitettiin 
alueellinen verkosto, verkoston välinen yhteistyö sekä se, miten yhteistyötä voidaan 
kehittää ja vahvistaa. Tutkimuksen kohdejoukko oli verkoston osa-alueilla toimivat viisi 
sektoria, jotka tuottivat palveluja porilaisille mielenterveyskuntoutujille. Tutkimus eteni 
prosessina, jonka myötä tarkentui ensin mielenterveyskuntoutujien verkosto Porin 
alueella. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa testattiin luotu kyselylomake 
muutamalla alan ammattilaisella. Korjausten jälkeen puolistrukturoitu kyselylomake 
lähetettiin verkoston eri sektoreissa työskenteleville ammattilaisille, jonka avulla saatiin 
selville yhteistyön muotoja, voimavaroja ja haasteita. Kyselykaavakkeen suljetut 
kysymykset analysoitiin määrällisen tarkastelun avulla tilastollisia menetelmiä apuna 
käyttäen.  Avoimet kysymykset analysoitiin sisällön analyysin avulla. Aineiston 
empiirisen tarkastelun kautta selvitettiin yhteistyön muodot ja kehittämiskohteet.  
 
Verkostotyön väliseksi ominaispiirteiksi nimettiin dialogisuus ja yhteistyö.  
Verkostotyön lähikäsitteiksi löydettiin verkostossa toimivat sektorit. Verkostotyön 
ennakkoehdoksi nimettiin mielenterveyskuntoutus. Seurauksiksi nimettiin tietoisuus, 
osallisuus, yhteistyön helpottuminen ja päämäärien saavuttaminen, tiedonkulun 
parantuminen, voimavara ja hyvinvointi. 
 
Tutkimuksen tuloksena ovat kehitysnäkymät verkostotyölle, joka sisältää käytäntöjä, 
jotka vahvistavat mielenterveyskuntoutujien verkoston yhteistyön ominaispiirteitä. 
Verkostotyötä vahvistavat käytännöt on kuvattu kyselylomakkeen väittäminä. 
Tutkimuksen tuloksissa osoitetaan, missä määrin ja mitkä verkostotyön elementit 
mielenterveyskuntoutujien kanssa toimivat ammattilaiset kokevat määrällisesti 
olennaisiksi ja mitkä elementit ovat verkostollisen yhteistyön esteitä.  Jatkotutkimuksen 
aiheina ovat verkostotyön vahvistavien ja estävien käytäntöjen tarkastelu sektorien 
sisällä ja sektorien välillä ja niiden nimeäminen.   
_______________________________________________________________ 
Avainsanat: verkostotyö, yhteistyö, dialogisuus ja mielenterveyskuntoutus. 
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ABSTRACT 
 
 
Hellman, Sari. Professional Networking in Mental Health Rehabilitation 
108p., 3 appendices. Language:Finnish. Pori, Spring 2011. Diaconia Univercity of 
Applied Sciences. Degree Programme in Nursing, Option in Nursing. Degree: Nurse 
 
The meaning of this thesis was to find out the cooperation beween sectors, which work 
with professionals within mental rehabilition in Pori and its surrounding area. These 
networks have five sectors, special health care, basic health care, third sector, private 
service suppliers and church. Cooperation inside of each sector and cooperation 
between all the sectors were studied. The aim of research was to get to know all the 
networks, that work with the clients of mental health rehabilitation, to measure the 
cooperation of the networks, to recognize problems in the cooperation and to improve 
the cooperation between the networks. 
 
The phases of the research answered the research questions: Regional network, 
cooperation network and how cooperation can be developed and strengthened. 
The target group consisted the five sectors operating in the network, which produced 
services for mental healt rehabilitees in Pori. the research was a process that at first 
specified the network of mental health rehabiliees in the Pori region. During the first 
phase of the research a few professionals tested the questionnaire. After correcting the 
questionnaires with semistructured questions they were sent to professionals working in 
different sectors of the network to find out resources, challenges and ways of 
cooperation. The structured questions responses to were analyzed by quantitative 
analysis using statistical methods. Responses to the open questions were analyzed by 
using content analysis. Empirical examination of the material showed the ways of 
cooperation and the areas to be developed. 
 
Characteristich in networking were dialogue and cooperation. The sectors operating in 
the network were near concept. Mental health rehabilitation was the precondition in 
networking. Awareness, participation, easier cooperation, reaching aims, better 
information, resources and wellness were consequences. 
The research produced development views for the networking, which includes practices 
that will strengthen the characteristics of cooperation in the network of mental health 
rehabilitees. The practises that strengthen the networking were described as statement in 
the questionnaires. the research shows to what extent and which elements in networking 
are experienced quantitatively essential by the professionals working with mental health 
rehabilitees and which elements hinder the cooperation in the network. further research 
will focus on examining the strengthening and hindering practices inside and between 
the sectors and recognizing them. 
______________________________________________________________________

Keywords: networking, collaboration, conversation and mental health rehabilitation 
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TUNNE ja TAHTO-vaihe 

 

 

1. JOHDANTO 

 

Tutkimuksessa tarkastellaan yhteistyötä mielenterveyskuntoutujien verkostossa 

työskentelevien ammattilaisten kuvaamana. Tutkimus on empiirinen tutkimus, jossa 

mielenterveyskuntoutujien verkostossa työskentelevien ammattilaisten yhteistyötä 

kuvataan viiden eri sektorin sisällä ja sektorien välillä. Tutkimuksen verkoston 

sektoreita ovat erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, kolmas sektori, yksityiset 

palveluntuottajat ja seurakunta diakoniatyön osalta. Tutkimus etenee prosessina, jonka 

avulla tarkentuvat yhteistyön muodot tutkimuksen kohteena olevassa verkostossa. 

Tutkimus etenee laaditun suunnitelman mukaisesti. Tutkimuksen tavoitteena on nimetä 

mielenterveyskuntoutujien verkostojen yhteistyömuodot ja tarkastella niitä määrällisesti 

ja laadullisesti. Tavoitteena on myös nimetä aineistosta esiin tulevat yhteistyön 

kehittämisehdotukset.  

 

Tutkimuksen aihevalintaan vaikutti työskentelyni mielenterveyskuntoutujien parissa yli 

20 vuotta ja kiinnostus yhteistyön tekemiseen ja kehittämiseen monen eri 

mielenterveyskuntoutus toimijatahon kanssa. Tutkimusta kuvastaa ammatillisuus, 

jolloin tutkin omaan ammattiini kuuluvia asioita ja käsitteitä. Tutkimustarpeita 

säätelevät työelämälähtöisyys, käytännönläheisyys ja tutkimuksen ajankohtaisuus. 

Tutkimuksen tavoitteena on työelämän ammattikäytäntöjen, teorian ja 

mielenterveyskuntoutus ammattilaisten kokemuksien yhdistäminen. 

 

Tutkimus on jaettu kolmeen eri vaiheeseen, jotka kuvaavat tutkimuksen etenemistä. 

Tutkimuksen eri vaiheet olen nimennyt mielenterveyskuntoutuksessa käytettävien 

kuntoutumista tukevien sanojen mukaan. Ensimmäinen vaihe on nimetty TUNNE JA 

TAHTO -vaiheeksi, jossa innostun aiheesta ja haluan lähteä tutkimaan aihetta 

asettamieni tutkimuskysymysten kautta kehittyäkseni ammatillisesti verkostollisessa 

yhteistyössä. Tutkimuksen toinen vaihe on TIETO JA TOIMINTAANOHJAAMINEN -

vaihe, jossa esittelen lähdeaineistojen kautta tutkittavaa aluetta ja tutkimuksen 
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kohdejoukkoa. Tutkimukseen liittyvä monipuolinen teoria-aineisto ja kohdejoukon 

vastaukset verkostollisesta yhteistyöstä innoittivat minua ammatilliseen pohdintaan. 

Kolmas vaihe tutkimuksessa on TOIVO JA TULEVAISUUS -vaihe, jossa esittelen 

aineistosta esiin nousseet vastaukset ja pohdin niiden kautta teoriaan peilaten 

mielenterveyskuntoutuksessa työskentelevien ammattilaisten verkostollisen yhteistyön 

nykytilaa ja kehittymistä tulevaisuudessa. 

 

Porin ja sen yhteistoiminta-alueen (YTA-alueen) kuntien välillä tapahtuu rakenteellisia 

muutoksia mielenterveyskuntoutuksessa. Rakenteelliset muutokset tuovat haasteita 

verkostotyöhön ja siihen liittyvään yhteistyöhön ammattilaisten välillä. 

Palvelurakenteen muutokset vaativat mielenterveystyön ammattilaisilta verkostomaista 

yhteistyötä, uusia työn sisältöjä ja uusia työkäytäntöjä. Moniulotteinen verkostotyö 

vaatii monipuolisen lähestymistavan. Laitosten seinät ja vakiintuneet rutiinit 

korvautuvat avohuollossa vahvoilla verkostoilla ja yhteistyöllä. Myös 

verkostosuuntautunutta työotetta ja ylisektorisia palvelurakenteita kehitetään. 

Verkostollinen työote on ollut tärkeä työmuoto mielenterveyskuntoutustyössä jo 

useamman vuoden ajan. Opinnäytetyössä haluan kuvata alueellisen verkoston Porin 

alueella, jotka työskentelevät mielenterveyskuntoutujien ja heidän lähipiirinsä kanssa. 

Työssäni olen monesti kohdannut tietämättömyyttä kaikista mielenterveystyössä 

toimivista tahoista, jotka työskentelevät mielenterveyskuntoutujien ja heidän läheistensä 

parissa. Opinnäytetyössä käsittelen verkostotyön merkitystä teoriassa ja peilaan sitä 

alueelliseen käytäntöön kyselykaavakkeen aineiston kautta. Esille nousseiden asioiden 

kautta analysoin kyselykaavakkeiden vastauksia. Aineistosta nousseiden ajatusten 

myötä pohdin, miten yhteistyötä voisi parantaa ja tietoisuutta lisätä kaikista 

mielenterveyskuntoutus verkoston toimijoista. Tärkeää on, että mielenterveyskuntoutuja 

tulisi ajallaan autetuksi, oikeassa paikassa ja oikealla tavalla.  

 

Tutkimuksen aihealue on rajattu porin ja sen lähiympäristön alueelle. Tutkimuksessa 

kartoitetaan aikuisiän mielenterveyskuntoutustyössä toimivien verkostojen eri sektorien 

yhteistyö sekä sektorien välillä että sektorien sisällä. Mielenterveyskuntoutustyö Porissa 

on rakenteellisessa muutoksessa, jossa hoitotahojen päällekkäisyyksiä pyritään 

välttämään ja verkoston välistä yhteistyötä lisäämään. Verkostotyössä myös tietoisuus 

verkostossa toimijoista on tärkeää. Tutkimuksen tuloksia voi hyödyntää käytännössä 

verkostotyön kehittämisen, yhteistyön ja tietoisuuden lisäämisen kannalta verkostossa 
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toimivien tahojen kanssa. Tutkimus antaa mahdollisuuden kehittää yhteistyötä sekä 

sektorien sisällä että sektorien välillä. Tutkimuksen avulla voidaan luoda yhteisiä 

sisältömalleja ja verkostollisia yhteistyö käytäntöjä ja herättää avointa 

keskustelukulttuuria ammattilaisten välillä.  

 

Tutkimuksessa käsitellään verkostotyötä teoreettisesti ja miten se näkyy käytännössä 

verkoston yhteistyönä. Myös mielenterveyskuntoutus työ avataan kuntoutujan, lähipiirin 

ja ammattilaisten näkökannalta verkostollisen työotteen kautta. Tutkimus käsittelee 

yhteistyötä mielenterveyskuntoutujien verkostossa, joten tutkija käyttää 

tutkimuksessaan mielenterveyskuntoutujasta lyhennettyä nimeä kuntoutuja.   

 

Mielenterveystyön edistämisen ja vahvistamisen kannalta yksilöllisessä kuntoutuja-

hoitaja suhteessa on suuria haasteita yhteistyöosaamisessa ja työskentelyssä yli 

sektorirajojen. Asiakaslähtöisyys nivoutuu moniammatilliseen työskentelyyn ja 

viranomaisten verkostomaiseen työskentelyyn. Tämä vaatii vuoropuhelua ja 

asiantuntijuuden vaihtamista eri sektorien välillä. (Noppari, Kiiltomäki & Pesonen 2007, 

10) 

 

Mielenterveyspalveluilla on tärkeä rooli mielenterveyden edistämisessä ja ongelmien 

ehkäisyssä. Mielenterveyden edistämisen (mental healt promotion) käsitteen sijaan 

Kuhanen ja kumppanit ohjaavat tutkijaa käyttämään laajempaa käsitettä promotion of 

mental health. Laajemman käsitteen tarkoituksena on lisätä mielenterveyden arvostusta 

ja näkyvyyttä yhteiskunnan tasolla. Tämä luo haasteen mielenterveystyössä toimiville 

ammattilaisille, jotka voivat omalta osaltaan edistää myönteisen kuvan luomista 

yhteiskunnassa mielenterveydestä ja psyykkisistä sairauksista puhuttaessa. 

Ammattilaisten tulee toiminnallaan edistää erilaisuuden ymmärtämistä ja 

suvaitsevaisuutta yhteiskunnassa ja vähentää leimaantumista ja syrjäytymistä. (Kuhanen, 

Oittinen, Kanerva, Seuri & Schubert 2010, 29, 55) 

 

Valtakunnalliset ohjelmat ja laatusuositukset ohjaavat verkostotyön kehittymistä 

mielenterveyskuntoutuksessa. Valtioneuvoston periaatepäätös Terveys 2015-

kansanterveysohjelma, sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 

Kaste 2008–2011 sekä mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli-2009 ovat ohjanneet 

monipuolisella tavalla suunnittelua mielenterveyskuntoutustyössä ja verkostotyössä 
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sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla. Porin kaupungissa on myös alueellinen 

mielenterveys- ja päihdetyön strategia Porin kaupunkistategiaan perustuen. Samoin 

luonnos Porin kaupunkiseudun rakennemallista korostaa uusien kumppanuusmallien 

rakentamista palvelutuotantoon yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin 

toimijoiden kanssa. Palelujen kehittämisessä kiinnitetään huomio käyttäjälähtöisyyteen, 

tietoon ja tiedottamiseen eri palveluista, palvelurakenteiden yhteistyöhön ja 

vuoropuheluun eri toimijoiden kesken.  
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TIETO JA TOIMINTAANOHJAAMINEN – vaihe 

 

 

2. TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITE JA 

    TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

       

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mielenterveyskuntoutujien verkoston välistä 

yhteistyötä ammattilaisten välillä sekä sektorin sisällä että eri sektorien välillä. 

Verkostotyö on tärkeää ammattilaisille, jotka työskentelevät mielenterveyskuntoutujien 

parissa. Verkostotyöhön osallistuu myös kuntoutujat ja omaiset, jotka saavat apua 

verkostollisten menetelmien avulla. Tutkimuksen tavoitteena on löytää yhteistyömuodot 

mielenterveystyössä. Tutkimuksessa nimetään yhteistyön onnistumiset ja 

ongelmakohdat verkostotyössä. Tavoitteena on löytää myös keinoja kehittää 

verkostotyötä toimivammaksi käytänteeksi mielenterveystyössä.  

 

Tutkimustehtävät ovat seuraavat: 

 

1. Mikä on verkostotyön merkitys mielenterveystyössä? 

2. Minkälainen on verkoston yhteistyö sektorin sisällä ja eri sektorien välillä? 

3. Miten yhteistyössä on onnistuttu ja missä on kehitettävää? 

4. Miten yhteistyötä voidaan kehittää tulevaisuudessa? 

 

 

2.1 Tutkimuksen empiirinen toteuttaminen 

 

Ensin tarkastelen tutkimuksen toteuttamiseen liittyviä lähtökohtia ja perusteita ja sitten 

tarkennan tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostumista. Samalla selvitän 

lukijalle, mihin tutkimuksen käytännön toteuttaminen perustuu. Luvussa kuvaan myös 

tutkimuksen kohdejoukot mielenterveystyön verkostossa Porin ja sen lähiympäristön 

alueella. Kohdeilmiönä tutkimuksessa tutkin verkoston yhteistyötä. Esitän myös 
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tutkimuksen metodologiset valinnat ja tarkastelen tutkimuksen eettisyyteen liittyviä 

seikkoja. (Heikkilä 2010, 26) 

 

 

2.2 Tutkimusprosessi 

 

Heikkilä ohjaa teoksessaan, miten määrittää tutkimusongelmat ja käynnistää 

tutkimusprosessi. Tutkimukseen liittyvät hypoteesit muodostan teoriatiedon ja 

aikaisempien tutkimusten pohjalta. Tutkimuksen hypoteesit toimivat yhdyssiteenä 

tutkimuksen teorian ja empirian välillä. Heikkilän teos ohjaa kohdeilmiön rajaamisessa, 

jolloin tutkimuksen aihetta käsitellään syvällisesti ja rajattuna ammatillisen 

verkostotyön näkökulmasta mielenterveyskuntoutuksessa. ( Heikkilä 2010, 22–26) 

 

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tutustun teoreettiseen kirjallisuuteen ja 

aikaisempiin tutkimuksiin. Analysoimalla niitä luodaan tutkimuksen teoreettinen 

viitekehys, joka sisältää tutkimuksen kannalta keskeiset ulottuvuudet. (Tähtinen & 

Isoaho 2001,19) 

 

Hirsijärven ym. teos ohjaa tekemään suunnitelmallinen ja tavoitteellinen tutkimus, joka 

eri tutkimusvaiheineen on luova prosessi. Tutkimustyöhön kuuluu monipuolisesti 

aiheeseen perehtyminen ja huolellisesti laadittu tutkimussuunnitelma. 

Tutkimussuunnitelmassa kuvataan tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja tutkimusongelmat. 

(Kankkunen, Vehviläinen-Julkunen 2009, 74) Tutkimuksen toteutus ja 

tutkimusselosteen laadinta etenee tutkimusprosessin kolmen päävaiheen avulla. 

Päävaiheet sisältävät tutkijan tekemiä valintoja ja joukon erilaisia toimia. ( Hirsijärvi, 

Remes & Sajavaara 2004, 57–59) Tähtinen ja Isoaho ohjaavat valitsemaan teorian ja 

huolella laaditun tutkimussuunnitelman ja -asetelman oikea suhde. Perehtymällä 

aiheeseen hyvin, olen saanut hyvän perustan tutkimuksen mielekkyydelle ja 

tutkimuksen tarkoituksenmukaiselle toteuttamiselle. (Tähtinen & Isoaho 2001, 18–19) 

 

Mäkelä ja kumppanit kuvaavat menetelmien arviointi teoksessaan hyvän 

arviointisuunnitelman tekemistä. Arviointisuunnitelma on tutkimuksessa aluksi väljä ja 

tarkentuu työn edetessä. Olen pyytänyt suunnitelmasta ulkopuolisia kommentteja ennen 
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ratkaisevia aiherajauksia. Olen myös listannut tutkimuksen keskeiset käsitteet, joita 

tutkimuksessa käytetään ja selventänyt käsitteiden merkitystä tutkimuksessa. 

Tutkimuksessa olen noudattanut osittain Mäkelän ym. tutkimuksen arviointiraportin 

runkoa. ( Mäkelä, Kaila, Lampe, Teikari 2007, 37–39) 

 

Vilkka ohjaa teoksessaan saatekirjeen tekemisessä. Kyselykaavakkeiden mukana 

lähetetyn saatekirjeen tarkoituksena on vakuuttaa tutkimuskohde tutkimuksesta, 

motivoida vastaajaa osallistumaan tutkimukseen vastaamalla kyselyyn. Vastaajalla on 

oikeus tietää, mihin tarkoitukseen tutkimuksen kyselylomake on tarkoitettu. Olen 

kiinnittänyt saatekirjeen visualisuuteen huomiota Vilkan ohjeistamalla tavalla. (Vilkka 

2005, 152–155) 

 

Olen laatinut teoriaan perustuen kyselylomakkeen itse. Tutkimukseen ei löytynyt 

valmista kyselylomaketta, joten kyselylomake on laadittu kirjallisuutta apuna käyttäen 

ja alkuhaastattelujen perusteella. Kyselykaavakkeen kysymykset rakentuvat 

tutkimusongelman ja tutkimuksen tavoitteiden ympärille. Olen selvittänyt tärkeimmät 

käsitteet ja pohtinut, mitä olen tutkimassa. Kyselylomake koostuu useasta eri kohdasta 

ja sen laadinnassa olen ottanut tarkasti huomioon, kenelle lomake on laadittu ja kuinka 

paljon vastaajat ovat valmiita käyttämään aikaa lomakkeen täyttämiseen. (Valli 2001, 

28–29) Kyselylomakkeen laadinnassa olen pohtinut, miten kaavakkeen kysymysten 

vastaukset auttavat tutkimuskysymyksiin vastaamista. Olen ottanut huomioon, että saan 

kysymysten avulla tietää sen, mitä haluankin tietää. (Taanila 2011, 23) Yksi 

kysymyskohta sisältää vain yhden tai kaksi kysymystä ja kaikki lomakkeen kysymykset 

ovat selkeitä. Lomakkeen ymmärrettävyyttä parantaa kysymysten looginen eteneminen 

aihealueittain. Kyselylomakkeen ulkoasu on miellyttävän ja selkeän oloinen ja lomake 

sisältää selkeät vastausohjeet. (Valli 2001, 28–30)  

 

Kyselylomake on rakennettu avoimien kysymysten, monivalintakysymysten tai 

asteikkoihin perustuvan kysymystyypin avulla. Avoimessa kysymyksessä tutkittaville 

on esitetty kysymys, johon he vastaavat sille varattuun tilaan. Monivalintakysymyksessä 

tutkija on laatinut valmiita vastausvaihtoehtoja, joista tutkittavat merkitsevät rastin 

sopivan vastauksen kohdalle. Tutkittavat voivat valita myös monta vastausvaihtoehtoa, 

josta olen antanut ohjeen. Tutkija on laittanut muutamassa kysymyksessä avoimen 

kysymyksen yhdeksi monivalintakysymyksen vastausvaihtoehdoksi. Vastaaja voi itse 
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kirjoittaa vastauksensa, jos vastausvaihtoehdoista ei löydy hänelle sopivaa. Tällöin 

tutkija saa esille sellaisia näkökulmia, joita hän ei ole ennalta osannut laittaa 

vastausvaihtoehtoihin. Kyselykaavakkeen asteikkoihin perustuvat kysymykset ovat 

väittämiä. Suljettuihin kysymyksiin vastatessaan tutkittava valitsee valmiista 

vastausvaihtoehdoista mieleisensä. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2000, 194–195) 

 

Tutkimuksen aineisto kerätään kirjallisuuden, aiempien tutkimusten ja verkostolle 

lähetettyjen kyselylomakkeiden avulla. Kyselylomake sisältää identifikaatio-osan ja 

tieto-osan. ( Tähtinen, Isoaho 2001, 22–25) Puolistrukturoitu kyselylomake testataan 

ennen lähettämistä viidellä mielenterveyskuntoutujien verkostossa työskentelevällä 

ammattihenkilöllä ja palautetta saan kahdelta opponentilta ja opettajilta opinnäytetyö 

verstaassa. Kyselylomakkeeseen tehdään muutokset saatujen palautteiden avulla. 

Korjaamisen jälkeen lomake annetaan vielä yhdelle henkilölle luettavaksi. (Heikkilä 

2010, 61) 

 

Verkostolle lähetetyt kyselylomakkeet analysoin sisällönanalyysilla ja kyselylomake 

tilastollisin menetelmin, SPSS. Verkostojen välistä yhteistyötä tarkastelen sekä 

kvalitatiivisesta että kvantitatiivisesta lähestymistavasta käsin. Kvalitatiivisen ja 

kvantitatiivisen tutkimuksen lähestymistapoja on tutkimuksessa vaikea erottaa toisistaan, 

joten näen ne toisiaan täydentävinä lähestymistapoina eivätkä ole toisiaan pois sulkevia 

lähestymistapoja. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 40) 

 

Vilkan teos antaa ohjeita tiedottamisesta tutkimuksen valmistuttua. Tiedotan 

tutkimuksen tuloksista seminaaritilaisuudessa oppilaitoksen edustajille ja opiskelijoille. 

Lisäksi pidän syksyllä keskeisille toimijoille aihepiiriin liittyvän tiedotustilaisuuden. 

Lähetän tutkimukseni myös kohdejoukon verkoston sektorien ylihoitajille, päälliköille 

ja johtajille. (Vilkka 2005, 66) 
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2.3 Aineistonkeruu 

 

Tutkimuksen teoria-aineiston keräsin kirjallisuudesta, tieteellisistä lehdistä ja aiemmista 

tutkimuksista. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli löytää aiheen kannalta oleellinen 

tieto sekä painetussa että sähköisessä muodossa. Erityisesti Cochrane-kirjasto, NELLI- 

ja TYRNI-tiedosto ja useat kirjaston muut tietokannat auttoivat soveltamaan 

systemaattista tiedonhakua ja löytämään tutkimusaiheeseen liittyvät aineistot sovelletun 

kirjallisuuskatsauksen avulla. Kirjallisuuskatsaus ja tiedonhaku auttoivat kriittisesti 

tarkastelemaan aihepiirin kirjallisuutta, tutkimuksia ja tieteellisiä lehtiä. Avainsanoina 

käytin verkostotyö, yhteistyö, mielenterveyskuntoutus ja – kuntoutuja. ( Mäkelä, Kaila, 

Lampe, Teikari 2007, 46–54, 127) 

 

Verkostojen yhteistyö keräsin verkoston eri sektorien ammattilaisille lähetettyjen 

kyselykaavakkeiden vastausten kautta. Tutkimuksen kohdeverkostoon nimesin viisi eri 

sektoria. Sektorien osa-alueisiin kuuluivat erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, 

kolmannen sektorin palveluntuottaja, yksityiset palveluntuottajat ja seurakunta. Pyysin 

tutkimusluvat kaikilta tutkimukseen kuuluvilta sektoreilta.  

 

Käytin pääosin informoitua kyselyä, jossa jaoin kyselylomakkeet henkilökohtaisesti 

verkoston tutkimuskohteille. Kyselylomakkeet jakaessani kerroin tutkimuksen 

tarkoituksesta ja tavoitteista, selostin kyselyä ja vastasin esitettyihin kysymyksiin. Osan 

kyselykaavakkeista lähetin postitse. Olin ensin yhteydessä osastonhoitajiin antaen 

informaatiota tutkimuksesta sähköpostin välityksellä tai puhelimitse. Kyselykaavakkeen 

mukana oli selvitys tutkimuksesta ja ohjeistus kyselykaavakkeeseen vastaamisesta 

vastaajalle. Vastaajat täyttivät lomakkeet omalla ajallaan ja palauttivat 

kyselykaavakkeet minulle postitse tai hain vastaukset sovitusta paikasta. 

Kyselykaavakkeet analysoin kahta eri menetelmää käyttäen. ( Hirsijärvi, Remes & 

Sajavaara 2004, 185–186) 
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2.4 Aineiston analysointi 

 

Tutkimuksessa lähetetyt kyselykaavakkeet analysoin sekä kvalitatiivisella että 

kvantitatiivisella menetelmällä, jotka menetelminä täydentävät tutkimuksen analysointia. 

Noudatan analysoinnissa eettistä, avointa ja puolueetonta näkökulmaa.  

 

 

2.4.1 Määrällisen aineiston keruu 

 

Tutkimus perustuu Survey-tutkimukseen, jossa suunnitelmallisen kyselykaavakkeen 

avulla tutkimusaineisto kerätään valmiiksi jäsenneltyä lomaketta käyttäen. Määrällisen 

aineiston keruu tapahtuu mielenterveyskuntoutujien verkostoon kuuluvien viiden eri 

sektorin osa-alueelle lähetettyjen kyselykaavakkeiden avulla. (Holopainen, Pulkkinen 

2004, 19) Tutkimusongelmaa valitessa ja sitä rajatessa pohdin tutkimuksen 

toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä. Tutkimussuunnitelma sisältää tutkimuksen 

tärkeimmät käytännöllistä toteuttamista koskevat perusratkaisut. Tutkimuksen 

tavoitteena on saada tulokseksi yleistettäviä päätelmiä. ( Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 

2000, 166–171) 

 

 

2.4 2 Aineiston keruu sisällönanalyysiin 

 

Verkostolle lähetettyjen puolistrukturoitujen kyselykaavakkeiden avoimet kysymykset 

analysoidaan sisällönanalyysimenetelmällä. Tutkimuksessa käytän aineistolähtöistä 

analyysimallia, jonka avulla aineistoa voidaan analysoida systemaattisesti ja 

objektiivisesti. Sisällön analyysi on keino järjestää, kuvailla ja kvantifioida tutkittavaa 

ilmiötä. Tuomi ja Sarajärvi puhuvat sisällön erittelemisestä. Tutkimuksen tuloksena 

raportoidaan muodostetut kategoriat ja niiden sisällöt eli mitä kategorioilla tarkoitetaan. 

Tällä analyysimenetelmällä pyritään saada tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja 

yleisessä muodossa. (Tuomi, Sarajärvi 2004, 102–105) Tiivistämistä ohjaa 

tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset. (Vilkka 2005, 140) 
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2.4.3 Määrällisen aineiston analysointi, SPSS-menet elmä 

 

Kyselykaavakkeen suljetut kysymykset anlysoin SPSS-menetelmän avulla. Tähtinen ja 

kumppani ohjaavat SPSS-talukoinnin tekemisessä, niiden analysoinnissa ja millä 

asteikolla analysointi tehdään. (Tähtinen & Isoaho 2001, 14–16) Tutkija saa ohjausta 

SPSS-tilasto-ohjelmaan myös opettajalta. 

 

Kyselykaavakkeen monivalinta ja sekamuotoiset kysymykset tutkija analysoi SPSS-

menetelmää apuna käyttäen. Asenneasteikko kysymyksessä on monia suljettujen 

kysymysten muodossa esitettyjä väittämiä, joihin vastaaja ottaa kantaa 

asteikkotyyppisin vastausvaihtoehdoin. Kysymys on aseteltu Likertin asteikolla 1-10 

portaisesti. (Heikkilä 2010, 50–53) Tutkimuksen graafiset taulukot on tehty Exel-

taulukko-ohjelmalla.  

 

 

2.4.4 Sisällönanalyysin analysointi 

 

Analyysin tekninen vaihe lähtee liikkeelle kyselylomakkeen avointen kysymysten 

alkuperäisilmaisujen pelkistämisestä. Aineistolta kysytään tutkimusongelman tai -

tehtävän mukaisia kysymyksiä. Ensin tunnistetaan aineiston asiat, joista tutkimuksessa 

ollaan kiinnostuneita. Lauseet pelkistetään yksittäisiksi ilmaisuiksi. Tämän jälkeen 

tutkija yhdistää samaa tarkoittavat ilmaisut samaan kategoriaan ja antaa kategorialle sen 

sisältöä kuvaavan nimen. Tutkija päättää oman tulkintansa mukaan, millä perusteella eri 

ilmaisut kuuluvat samaan tai eri kategoriaan. Analysointia jatketaan yhdistämällä 

toisiinsa samansisältöisiä alakategorioita ja muodostamalla yläkategorioita. Niille 

annetaan puolestaan niiden sisältöä kuvaavat nimet. Lopulta kaikki yläkategoriat 

yhdistetään yhdeksi kaikkia kuvaavaksi kategoriaksi. Tutkimusongelmiin vastataan 

alakategorioiden, yläkategorioiden ja yhdistävän kategorian avulla. (Tuomi & Sarajärvi 

2006, 102–105) 

 

Janhonen ja kumppani ohjaavat aineistolähtöisen sisällönanalyysin teossa, jossa 

kyselykaavakkeen avointen kysymysten alkuperäiset ilmaisut pelkistetään ja 
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luokitellaan Alaluokkaan, yläluokkaan ja pääluokkaan. (Janhonen & Nikkonen 2001, 

26–29) 

 

Vilkka korostaa tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa, että tutkijan pitää ottaa 

huomioon puolueettomuusnäkökulma. Tämä on tärkeää, sillä tutkija on itse osana 

tutkimaansa verkostoa ja toimintakulttuuria. (Vilkka 2005,160) 

 

 

2.5 Tutkimusetiikka 

 

Olen ottanut huomioon tutkimuksen kaikissa vaiheissa tutkimuseettisen 

neuvottelukunnan (TENK) ja valtakunnallinen terveydenhuollon eettisen 

neuvottelukunnan (ETENE) ohjeet ja sitoutunut noudattamaan niitä. Olen osoittanut 

tutkimuksella tutkimusmenetelmien, tiedonhankinnan ja tutkimustulosten 

johdonmukaista hallintaa noudattaen hyvää tieteellistä käytäntöä. Myös tutkimuksen 

verkoston eri sektoreille lähetettiin kyselykaavakkeita tasapuolisesti sektorin 

mielenterveystoimintaan peilaten.  (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 175) 

 

Tutkimusluvat on saatu erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja seurakunnan  

tutkimus osapuolilta sektoreittain joko päälliköltä, ylihoitajalta, ylilääkäriltä tai 

kirkkoherralta. Yksityisten ja kolmannen sektorin palveluntuottajien kohdalle 

tutkimuslupa saatiin jokaiselta tutkimukseen osallistuvalta erikseen joko yksityisen 

palveluntuottajan johtajalta tai vastaavalta hoitajalta ja kolmannen sektorin hallitukselta 

tai puheenjohtajalta. Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista. 

Kyselykaavakkeeseen vastaajat saivat kirjallisen tiedotteen tutkimuksen tarkoituksesta, 

tavoitteista ja käytännöntarkoituksesta. Tutkimuksen tiedonhankinnassa ja sen 

julkistamisessa huomioitiin tutkimuseettiset periaatteet ja hoitotieteellisen tutkimuksen 

eettiset ohjeet. Tutkimusta toteutettaessa sitouduin noudattamaan hyvää tieteellistä 

käytäntöä. Olen tietoinen tutkimukseen liittyvistä eettisistä vaatimuksista ja tutkijan 

moraalista arvoista. Olen sitoutunut kunnioittamaan ja noudattamaan niitä. Tutkimus on 

eettisesti hyväksyttävä ja sen tulokset ovat luotettavia ja uskottavia. (Vilkka 2005, 29–

31) 
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2.6 Kohdejoukon kuvaus 

 

Heikkilä ohjaa teoksessaan määrittämään tutkimuksen kohdejoukon. Tutkimuksen 

perusjoukko on se tutkittava kohdejoukko, josta tietoa halutaan tutkimuksen 

aihealueeseen. Otantamenetelmän valinta ja otoskoko valikoituivat tutkimuksen 

perusteella. (Heikkilä 2010, 33–44) 

 

Määrittelin verkoston kohdejoukon ja poimin tästä joukosta edustavan otoksen, jolle 

toimitin kyselykaavakkeet. Toimitin kyselykaavakkeet verkostossa toimiville sektoreille 

ositettua otantaa käyttäen paras kiintiöinti menetelmällä kohdejoukon heterogeenisistä 

syistä. (Holopainen & Pulkkinen 2004, 29–32) Tutkimuksen kohdejoukko on 

mielenterveyskuntoutujien verkoston eri sektoreilla työskentelevät ammattihenkilöt. 

 

Tutkimuksessa tutkin mielenterveyskuntoutus verkoston sektorien sisäistä ja sektorien 

välistä yhteistyötä ja niiden kehittymismahdollisuuksia. Teoreettisen viitekehyksen 

perustuessa mielenterveystyön ja verkostotyön käsitteeseen, tutkimuksessa tarkennan 

mielenterveyskuntoutujien verkoston luonnetta ja siinä toimivia eri sektoreita Porin ja 

sen lähiympäristön alueella. Paikallisella verkostolla tarkoitan määritellyn alueen koko 

aikuisiän mielenterveystyössä toimivaa verkostoa. Tutkimukseen on valittu ne 

verkoston palveluntuottajat, jonka kanssa Porin kaupungin perusturvakeskus 

mielenterveyskuntoutuksen osa-alueella tekee yhteistyötä. Yksityisistä 

palveluntuottajista valikoituivat tutkimukseen ne palveluntuottajat, joilla on asukkaana 

useampi porilainen tai YTA-alueen kuntoutuja. Verkostoon kuuluu viisi eri sektoria, 

jotka toimivat mielenterveyskuntoutujien parissa. Verkostoon kuuluvat sektorit ovat 

erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, kolmas sektori, yksityiset palveluntuottajat ja 

seurakunta. Kohdejoukon kuvauksesta tutkija on tehnyt verkostokartan.  

 

Mielenterveyslaki edellyttää, että mielenterveyspalveluiden pitää muodostaa 

toiminnallinen kokonaisuus ja palveluita pitää tarkastella kokonaisuutena. Pääasiassa 

mielenterveyspalvelut järjestetään avohoitona, joka palvelee asiakkaita yksilöllisesti 

asiakkaan voivavaroja tukien. Ensisijainen hoitopaikka mielenterveyden häiriöissä on 

perusterveydenhuollon peruspalvelut ja seuraavana perusterveydenhuollon 

erityispalvelujen ja erikoissairaanhoidon järjestämässä avohoidossa. Avohoidon 
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tarjoamien palvelujen ollessa riittämättömät järjestetään sairaalahoito. Avohoidossa 

mielenterveyspalveluita järjestetään julkisesti ja yksityisesti. Avohoitopainotteisen, 

potilaan yksilöllisen ja tarpeenmukaisen hoidon kannalta on oleellista, että yhteistyö on 

joustavaa eri tahojen välillä. Näin asiakkaan palveluketju ei pääse katkeamaan ja 

vältetään turhaa päällekkäisyyttä hoidossa ja kuntoutuksessa. (Kuhanen ym. 2010, 180–

181) 

 

Noppari ja kumppanit kuvaavat mielenterveystyön palvelujärjestelmää julkisina 

peruspalveluina (perusterveydenhuollon palvelut) ja erityispalvelut 

(erikoissairaanhoidon palvelut). Myös monet yksityiset ja kolmannen sektorin palvelut 

toimivat mielenterveystyön palvelujärjestelmässä. Myös monet kansalasijärjestöt, 

vapaaehtoistyö ja seurakunta kantavat yhteiskuntavastuunsa palvelujen tarjoamisessa. 

Mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisy ja hoito tapahtuvat monella eri sektorilla 

alueellisesti profiloituen ja avohoitopainoteisesti. Mielenterveyspalveluiden rakenteessa 

ja saatavuudessa on alueellisia eroja. (Noppari ym.2007, 125–126) 

 

 

2.6.1 Erikoissairaanhoito 

 

Sairaalahoito on osa kuntoutujan hoitoketjua. Ennen sairaalahoitoon toimittamista 

selvitetään kuntoutujan elämäntilanne ja sen edellyttämät mahdolliset lisätoimenpiteet. 

Kuntoutuja voidaan toimittaa sairaalaan, jos avohoidon tukitoimet eivät riitä oireiden 

lievittämiseksi. Sairaalahoidossa kuntoutujalle annetaan sairauteen liittyvää neuvontaa 

ja ohjausta sekä sairauteen liittyvien tunteiden ja ajatusten käsittelemistä. Kuntoutuja 

voidaan ottaa sairaalaan vapaaehtoisesti tai tarkkailulähetteellä. (Kuhanen ym. 2010, 

181–182) Erikoissairaanhoito vastaa mielenterveyskuntoutujien akuutista hoidosta ja 

kuntouttavasta toiminnasta. (Punkanen 2001, 23) 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatrinen tulosalue jakaantuu sekä laitoshoitoon että 

avohoitoon. Tutkimuksessa on otettu huomioon molemmat alueet. Laitoshoidon osalta 

tutkimukseen liittyvät kyselykaavakkeet lähetettiin Harjavallan sairaalaan akuutti 

osastoille 22, 23 ja 42. Näillä osastoilla tutkitaan ja hoidetaan akuuttipsykiatrista 

erikoissairaanhoitoa tarvitsevia potilaita. Osastoilla hoidetaan ensisijaisesti 
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mielenterveyslakiin perustuvaa tahdosta riippumatonta hoitoa tarvitsevia 18–64 -

vuotiaita, mutta myös vapaaehtoiseen hoitoon tulevia potilaita, jotka vaativat suljetun 

osaston tarjoamaa turvallisuutta ja rajoja. Osastolla 42 hoidetaan vapaaehtoiseen 

hoitoon tulevia ja suljetuilta vastaanotto-osastoilta jatkohoitoon siirtyviä potilaita. 

Korvaushoitojen aloitus, ja kiireetöntä vuodeosastohoitoa vaativat päihdepotilaat, 

hoidetaan myös osastolla 42. Osastojen tutkimus ja hoito perustuvat moniammatilliseen 

selvitykseen. (Satakunnan sairaanhoitopiiri) 

 

Kyselykaavake lähetettiin myös Harjavallan sairaalan kuntoutusosastoille 24, 25, 43 ja 

sosiaalihoitajalle. Osastot muodostavat kokonaisuuden, jossa pidempään sairastaneet ja 

sairaalakuntoutusta vaativat potilaat sijoitetaan hoidon tarpeen mukaan sopivalle 

osastolle, jonne tullaan lääkärin lähetteellä. Osastot 24 ja 25 ovat suljettuja osastoja. 

Osasto 43 on avo-osasto. Hoito ja kuntoutus perustuvat moniammatilliseen tilanteen 

kartoitukseen ja kuntoutussuunnitelmaan. Hoidon ja kuntoutuksen tavoitteena on 

potilaan mahdollisimman hyvä ja itsenäinen selviäminen avohoidossa. (Satakunnan 

sairaanhoitopiiri) 

 

Satakunnan keskussairaalaan osastolle M0 lähetettiin myös kyselykaavake. Osasto 

M0:n vastuualueena ovat koko sairaanhoitopiirin kunnat sekä sopimuskunnat. Osasto 

M0 tarjoaa Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella kokonaisvaltaista 

yleissairaalapsykiatrista erikoissairaanhoitoa psyykkisesti ja somaattisesti oireileville 

potilaille, joille avohoidon palvelut ovat riittämättömät. Osasto toimii läheisessä 

yhteistyössä myös Satakunnan keskussairaalan yksiköiden ja yleissairaalapsykiatrian 

poliklinikan kanssa. Yksikkö on mukana myös suuronnettomuuksien henkisen ensiavun 

valmiusjärjestelyissä. (Satakunnan sairaanhoitopiiri)  

 

Erikoissairaanhoidon avohoidon osalta tutkimukseen liittyvät kyselykaavakkeet 

lähetettiin MedOnelle, Porin mielenterveyskeskuksen poliklinikalle ja päiväosastolle, 

Torin yksikköön, kuntoutustyöryhmälle ja Jopiin. 

 

Porin mielenterveyskeskus vastaa oman alueensa aikuisväestön psykiatrisesta 

erikoissairaanhoidosta yhteistyössä alueensa kuntien perusterveydenhuollon ja 

sosiaalitoimen kanssa. Psykiatrian poliklinikka vastaa avohoitona tapahtuvasta 

vastaanottotoiminnasta tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen keinoin. Toiminta on 
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avohoitopainotteista ja hoitoon ottaminen on joustavaa ja perustuu selkeään ja 

suunnitelmalliseen tutkimukseen ja tilannearvioon. (Satakunnan sairaanhoitopiiri)  

 

Torin yksikön toiminta on avohoidon kuntoutusta, joka sijoittuu kuntoutusprosessin 

alkuvaiheisiin. Prosessi on alkanut jo ennen Torin yksikköön tuloa sairaalassa tai 

avohoidossa. Torin yksikkö on päiväosastomuotoinen suunnitelmallisen kuntoutuksen 

vaihe. Tarkoituksena on tiedon antaminen sairaudesta ja hoidon ja kuntoutuksen 

keinoista kuntoutujalle ja hänen omaisilleen. Sen jälkeen kuntoutus jatkuu vähemmän 

intensiivisenä avohoidon kuntoutuksena. (Torin kuntoutumisyksikkö esite i.a.) 

 

Kuntoutustyöryhmä on tehostettua psykiatrista avohoitoa vaikeasti oireileville ja 

vajavaisesti hoitoon kiinnittyneille potilaille. Päiväosasto on psykiatristen 

avohoitopotilaiden tutkimus- ja hoitopaikka silloin, kun poliklinikkakäynnit eivät riitä. 

(Kuntoutustyöryhmän esite i.a.) 

 

Kuntoutumiskeskus Jopi toteuttaa avohoitopotilaiden kuntoutusta hoidollisen työn 

keinoin. Kuntoutumiskeskus Jopi tarjoaa Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatrisen 

hoidon toimialueen aikuispsykiatrian avohoidon vastuualueella hoidollista ja 

kuntouttavaa työtoimintaa. Kuntoutus on moniammatillisesti suunniteltua, tavoitteellista 

ja yksilöllistä. (Jopin esite i.a.) 

 

 

2.6.2 Perusterveydenhuolto 

 

Mielenterveyspalvelut pyritään pääasiassa järjestämään avohoitona. Mielenterveyden 

häiriöissä ensisijainen hoitopaikka on perusterveydenhuollon peruspalveluissa ja 

perusterveydenhuollon erityispalveluiden järjestämässä avohoidossa. (Kuhanen ym. 

2010, 180) 

 

Perusterveydenhuolto käynnistää useimmiten kuntoutujan palveluketjullisen tuen. 

Perusterveydenhuollossa terveyskeskukselle kuuluu mielenterveyshäiriöiden ensiapu, 

arviointi psykiatrisen hoidon tarpeesta, toteuttamispaikasta ja kiireellisyydestä. 

Perusterveydenhuolto toimiin myös jatkohoitosektorina, kun kuntoutuja ei tarvitse enää 
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erikoissairaanhoitoa. Perusterveydenhuollossa korostuu palvelu- ja kuntoutusnäkökulma, 

jonka avulla toteutetaan oikea-aikaista, -paikkaista ja -taitoista palvelua. (Noppari, 

Kiiltomäki, Pesonen 2007, 9) 

 

Perusterveydenhuoltoon lähettiin kyselykaavakkeita Porin kaupungin 

perusturvakeskukseen kuuluvaan psykososiaalisen keskuksen aikuisten vastaanottoon, 

nuorten vastaanottoon ja tuettuun asumispalveluyksikköön Taiteilijankotiin. Myös Porin 

kaupungin sosiaalityöntekijälle, joka toimii paljon mielenterveyskuntoutujien kanssa, 

lähetettiin kyselykaavake. 

 

Porin kaupungissa aikuisten vastaanoton toiminta on tarkoitettu 23–64 -vuotiaille 

porilaisille. Vastaanotolle tullaan sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilön lähettämänä. 

Tavoitteena on psykososiaalisten ongelmatilanteiden selvittäminen ja mahdollisen 

oikean hoitopaikan löytäminen tarvittaessa. (Aikuistenvastaanotto esite i.a.) 

 

Nuorten vastaanoton toiminta on tarkoitettu porilaisille tai Porissa opiskeleville 13–22-

vuotiaille nuorille, joilla ei ole muualla hoitosuhdetta. Työryhmän tavoitteena on nuoren 

ongelmatilanteen selvittäminen ja mahdollisen oikean hoitopaikan löytäminen 

tarvittaessa. (Nuorten vastaanoton esite i.a.) 

 

Taiteilijankoti on Porin kaupungin perusturvakeskuksen ylläpitämää tuettua 

asumispalvelua porilaisille ja yhteistoiminta-alueen mielenterveyskuntoutujille. 

Toiminnan tavoite on tukea, ohjata ja edistää mielenterveyskuntoutujien selviytymistä 

omassa arjessaan. Toiminta perustuu kuntouttavaan ja ohjaavaan työotteeseen ja 

menetelmäosaamiseen, jonka keinoin tuetaan ja ohjataan asukkaita yksilöllisesti ja 

kokonaisvaltaisesti kuntoutujan voimavarat ja toimintakyky huomioiden. 

(Taiteilijankodin esite i.a.) 

 

 

2.6.3 Kolmas sektori 

 

Kyselykaavakkeita lähettiin kaikille tärkeimmille kolmannen sektorin 

mielenterveyskuntoutustyön palveluntuottajille Porin ja sen ympäristön alueella. 
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Kolmannen sektorin palveluntuottajia Porin alueella ovat Tukiranka ry, jonka palveluja 

ovat Klubitalo sarastuksen toiminta Porissa ja tuette asumispalvelu Hiittenhovi 

Harjavallassa. Porin mielenterveystoiminnan Tuki ry:llä on matalan kynnyksen 

kohtaamispaikka Hyvän mielen talo. Porin mielenterveysseura järjestää myös 

turvapuhelinpäivystystä mielenterveyskuntoutujille. Omaiset mielenterveystyöntukena 

ry järjestää vertaisryhmä toimintaa mielenterveyskuntoutujien omaisille.  

 

Hiittenhovi tukee kuntoutujan selviytymistä itsenäisen elämän haasteista yksilöllisellä 

tukitoiminnalla, vertaistuen ja yhteisöllisyyden keinoin. Siellä on mahdollista harjoitella 

turvallisesti itsenäistä elämää sairaalan läheisyydessä, turvallisessa ympäristössä. Siellä 

on mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen ja tarjotaan myös eri tahojen antamaa 

virikkeellistä toimintaa. Perusperiaatteena on aito asiakaskeskeisyys. (Tukiranka ry) 

Klubitalo Sarastus on vapaaehtoinen, työpainotteinen kuntoutumispaikka Porissa 

mielenterveyden häiriöistä kärsiville henkilöille, jotka haluavat kuntoutua työn avulla. 

Klubitalo on yhteisö, jonka jäsenet tekevät työtä yhteisen päämäärän hyväksi yhdessä 

henkilökunnan kanssa. Toiminnan tarkoituksena on yhdistää mielenterveystyön, 

sosiaalisen ja ammatillisen kuntoutumisen keinoja sekä työllistämisen menetelmiä. 

Klubitalon toiminta rakentuu työpainotteisen päivän ympärille. Päivän aikana voi oppia 

uusia taitoja, osallistua yhteisön rakentamiseen ja kehittää sosiaalisia 

vuorovaikutussuhteita. Jäsenet ja henkilökunta osallistuvat tasavertaisesti toiminnan 

suunnitteluun, kehittämiseen, päätöksentekoon ja toteuttamiseen. Henkilökunta 

valmentaa, tukee ja ohjaa kuntoutujaa työnteossa. (Klubitalo Sarastus esite i.a.) 

Porin mielenterveystoiminnan Tuki ry:llä on matalan kynnyksen kohtaamispaikka 

Hyvän mielen talo. Se on avoin kohtaamispaikka kaikille mielenterveyskuntoutujille. 

Sen toimintamuotoja ovat päivittäinen kerhokahvilatoiminta, harrasteryhmät, 

keskusteluryhmät, työtoiminta eri muotoineen ja monipuolinen virkistystoiminta. 

(Hyvänmielentalo esite i.a.) 

 

Porin mielenterveysseuran järjestää vapaaehtoisvoimin kriisipuhelinpäivystystä joka ilta 

ja yö. Heidän kanssaan voit keskustella luottamuksellisesti mieltä askarruttavista 

elämän ongelma- ja kriisitilanteista. Kriisipuhelinpäivystäjät kuuntelevat, keskustelevat 
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ja tarjoavat tukea monenlaisissa tilanteissa kunnioittavalla tavalla yksilön 

voimavaroihin ja päätöksentekoon uskoen. (Mielenterveys seura/kriisipuhelin) 

Omaiset mielenterveystyön tukena Länsi-Suomen yhdistyksen toiminta-ajatus on tukea 

mielenterveyden ongelmista ja psyykkisistä sairauksista kärsivien henkilöiden omaisia 

ja läheisiä. Tavoitteena on edistää ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä ja omaisten 

edunvalvontaa ja kehittää omaistyön muotoja. Tavoitteena on myös vaikuttaa 

mielenterveyteen ja mielenterveysongelmiin liittyviin yhteiskunnallisiin asioihin. 

Yhdistys jakaa tietoa mielenterveyteen liittyvistä asioista omaisille, päättäjille ja 

julkisuuteen ja harjoittaa vertaistukitoimintaa ryhmä- ja tukihenkilötoiminnan kautta. 

Yhdistys tarjoaa yksilökohtaista apua antamalla myös neuvontaa. Omaisten arjessa 

jaksamista aktivoidaan ja tuetaan järjestämällä monenlaista virkistystoimintaa ja  

koulutusta. Yhdistys toimittaa myös julkaisuja mielenterveyskuntoutujien omaisille ja 

verkostolle. (Omaiset mielenterveystyön tukena ry.) 

 

 

2.6.4 Yksityiset palveluntuottajat 

 

Yksityisistä palveluntuottajista tutkimukseen valikoituivat ne palvelukodit, jossa oli 

tutkimushetkellä useampia porilaisia tai yhteistoiminta-alueen kuntoutujia asukkaina. 

Tutkimukseen osallistuivat yksityisistä palvelukodeista Pienkoti NiittyVilla, 

Hopeaharjun Palvelukoti Oy, Kuusimäen Palvelukoti Oy, Ratamokoti Oy, Friitalan 

Palvelukoti Oy ja Palvelukoti Omenapuu Oy.  

 

Palvelukodit on tarkoitettu mielenterveyskuntoutujille, jotka eivät selviydy itsenäisestä 

vaan tarvitsevat tukea ympäri vuorokauden. Palvelukotien toiminta-ajatuksena on 

ohjauksen ja avustamisen keinoin pyrkiä asukkaan mahdollisimman omatoimiseen ja 

yksilölliseen selviytymiseen elämässään erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja yhteisöhoidon 

keinoja käyttäen. Hoito ja kuntoutus ovat suunniteltua ja tavoitteellista toimintaa, joka 

perustuu asukkaalle tehtyyn hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaan. 

 

Palvelukodeissa tuetaan kuntoutujan viihtyvyyttä, sosiaalisuutta, toiminnallisuutta ja 

omatoimisuutta. Kuntoutujalla on mahdollisuus toiminnalliseen kuntoutukseen sekä 



 25

virike- ja harrastustoimintaan yksin tai yhdessä muiden kanssa. Palvelukodit tarjoavat 

kuntoutujille kodin ja tukevat heitä elämisen tasapainon saavuttamisessa. Palvelukoti 

huolehtivat kuntoutujan lääkehoidon toteutumisesta ja ruokahuollosta sekä tarvittaessa 

myös raha-asioista. Palvelukodeissa järjestetään erilaisia ohjattuja ryhmätoimintoja 

kuntoutujien tarpeiden ja toiveiden mukaan. Päivätoiminta tukee arjen hallintaa ja 

tarjoaa päiviin sisältöä ja toimintaa. Kuntoutujalla on myös mahdollisuus yksilölliseen 

ja omakohtaiseen harrastukseen tai toimintaan. Palvelukodissa kuntoutujat osallistuvat 

arjen toimintaan voimavarojensa ja toimintakykynsä mukaan. Muutamassa 

palvelukodissa kuntoutujalla on myös mahdollisuus osallistua työtoimintaan. 

Palvelukodissa rohkaistaan kuntoutujia osallistumaan myös palvelukodin ulkopuoliseen 

toimintaan tukemalla ja ohjaamalla kuntoutujia yhteiskunnan eri palveluiden ja 

harrastusten piiriin. (Palvelukotien esitteet i.a.) 

 

 

2.6.5 Seurakunta 

 

Porissa seurakunta osallistuu myös mielenterveystyöhön. Vammaisdiakoni, diakonissat 

ja diakonit tekevät työtä kaikkien Porin seurakuntien kanssa ja ympäristössä olevien 

porilaisten kanssa. Heidän asiakkaitaan ovat kaiken ikäiset mielenterveyskuntoutujat ja 

muut vammaisryhmät. Diakoniatyön tehtäviin kuuluvat keskusteluapu, pienryhmien 

järjestäminen, kerhot (päiväkerho, iltakerho), leirit, retket, kirkkopyhä, kotikäynnit ja 

sielunhoito. Pienryhmiä seurakunta järjestää sekä seurakunnassa että Hyvän mielen 

talolla. Diakoniatyöntekijät käyvät tapaamassa mielenterveyskuntoutujia myös 

Klubitalo Sarastuksessa, palvelukodeissa, tekevät sairaalakäyntejä ja osallistuvat 

erilaisiin tapahtumiin (itsemurhan tehneiden muisto päivä torilla). Myös kuntoutujien 

avustaminen joko rahallisesti tai ruokakassien avulla kuuluu seurakunnan 

diakoniatyöhön. (Vilja Arvelan, henkilökohtainen tiedonanto 3.5 2010) 
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3. TUTKIMUKSEN TEORIAT 

 

 

3.1 Mielenterveyskuntoutuja  

 

Mielenterveyskuntoutujalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa aikuisiän henkilöä, joka 

tarvitsee mielenterveyshäiriön vuoksi eri tahojen järjestämiä erilaisia kuntouttavia 

palveluja.  

 

Noppari ja kumppanit kuvaavat teoksessaan, miten mielenterveyden häiriöt aiheuttavat 

kansantaloudellisia kustannuksia ja monipuolista palvelujen tarvetta. Mielenterveyden 

häiriöt ovat olleet Suomessa 2000-luvulta alkaen yleinen työkyvyttömyyseläkkeelle 

siirtymisen perusta. Terveys 2000- tutkimuksessa arvioitiin noin neljäsosan yli 29-

vuotiasta kärsivän psyykkisistä oireista. Arvoilta 15–20 prosentilla suomalaisista on 

diagnosoitavissa jokin mielenterveyden häiriö. (Noppari ym. 2007, 48–49)  

 

Mielenterveyden häiriöiden taustalla on somaattisia, psyykkisiä ja sosiaalisia tekijöitä. 

Yleisempiä mielenterveyden häiriöitä suomalaisessa väestössä ovat mieliala-, 

ahdistuneisuus-, persoonallisuus- ja päihdehäiriöt sekä psykoosit. (Noppari ym. 2007, 

50–51) 

 

Koskisuun mukaan mielenterveyskuntoutuja on tavoitteellinen ja aktiivinen toimija, 

joka toteuttaa omia asettamiaan tavoitteita kuntoutumisessaan. Kuntoutuja pyrkii 

ymmärtämään, tulkitsemaan ja suunnittelemaan omaa elämäänsä ja sen perustaa. 

Mielenterveyskuntoutuja tarvitsee mielenterveydenhäiriön vuoksi monipuolisia 

kuntouttavia psykiatrisia palveluja. Palvelujen perusteena on psykiatrinen diagnoosi ja / 

tai selkeästi psyykkisestä sairaudesta johtuva toimintakyvyn aleneminen tai haitta. 

Kuntouttavien palveluiden avulla mielenterveyskuntoutujaa tuetaan kuntoutumisessa 

sekä itsenäisessä arjen selviytymisessä. Mielenterveyskuntoutuja tarvitsee tukea ja apua 

myös asumisensa järjestämisessä tai hän voi tarvita asumispalveluja. 

Mielenterveyskuntoutujalla on vaikeuksia psykososiaalisessa toimintakyvyssä, mikä 

näkyy puutteellisena elämän – ja arjenhallintana. Mielenterveyskuntoutujalla saattaa 
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olla myös vaikeuksia sosiaalisten suhteiden solmimisessa ja niiden ylläpitämisessä. 

(Koskisuu 2004, 10–15) 

 

Henkilön sairastuessa psyykkisesti, hän kokee itsensä useimmiten potilaaksi ja myös 

läheiset hahmottavat hänet tämän roolin kautta. Kuntoutumisen edetessä henkilö ei 

hahmota itseään enää sairauden kautta, vaan hän haluaa siirtyä ”sairaan” tai ”potilaan” 

roolista mahdollisesti kuntoutujan identiteetin kautta elämän muihin rooleihin. 

(Koskisuu &Yrttiaho 2005, 15) 

 

 

3.2 Mielenterveyskuntoutus 

 

Mielenterveyskuntoutus on suunnitelmallista, monialaista ja pitkäjänteistä toimintaa, 

jonka tavoitteena on auttaa, ohjata ja tukea kuntoutujaa hallitsemaan elämäntilanteensa. 

Kuntoutuminen on prosessi, joka etenee kohti kuntoutujan asettamia tavoitteita. 

Kuntoutumisen avulla pyritään muuttamaan yksilön ja ympäristön välisiä suhteita, eikä 

pelkästään kuntoutujan psykofyysisessä tilassa tapahtuvaa muutosta. Kuntoutumisen 

tavoitteet kuvaavat yksilön toimintaa ja osallisuutta fyysisessä ja sosiaalisessa 

ympäristössä. Kuntoutuminen onnistuu vain, jos kuntoutuja motivoituu ja sitoutuu 

kuntoutukseen. (Koskisuu 2004, 23–29.) 

 

Mielenterveyskuntoutuminen on syvällinen henkilökohtainen ja ainutlaatuinen 

muutosprosessi, jossa kuntoutujan asenteet, arvot, tunteet, elämän päämäärät, taidot ja 

roolit muuttuvat kuntoutumisen myötä. Psyykkisestä sairaudesta kuntoutuminen 

tarkoittaa erilaisten toimintatapojen ja elämänhallintataitojen opettelua. Oman 

sairastumisen kieltäminen, alistuminen, luovuttaminen, motivaation tai jopa 

elämänuskon kadottaminen ovat erilaisia henkilökohtaisia keinoja reagoida menetyksiin, 

jotka johtuvat psyykkisestä sairaudesta. Mielenterveyskuntoutumisessa opetellaan 

rakentavia selviytymiskeinoja. Kuntoutuessaan ihminen ei enää hahmota itseään 

ensisijaisesti henkilönä, jolla on mielenterveysongelma, vaan hän tavoittelee 

myönteisempää minäkuvaa. Näin ollen hän siirtyy sairaan roolista ehkä kuntoutujan 

identiteetin kautta elämän muihin rooleihin. (Koskisuu 2004, 24–25, 28–29) 

Mielenterveystyössä kuntoutuja on tavoitteellinen ja aktiivinen toimija, joka on oman 
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elämänsä ja sairautensa asiantuntija sekä päätöksentekijä. Mielenterveyden 

kuntouttamisessa on kyse ihmisen kokonaisvaltaisesta huomioimisesta. (Kuhanen ym. 

2010, 100–102) 

 

Koskisuun mielestä mielenterveyskuntoutuksen tehtävänä on psyykkisen sairauden, 

vamman tai erityispiirteen aiheuttamien ongelmien ratkaisu, toimintakyvyn 

parantaminen tai haittojen minimointi. Kuntoutuksen laajalla ja monipuolisella 

toiminnalla pyritään vaikuttamaan yksilöön ja hänen ympäristöönsä. 

Mielenterveyskuntoutuksessa kartoitetaan ensin kuntoutujan voimavaroja, 

toimintakykyä ja mahdollisia ongelmia, kuten sairaudesta tai oireilusta aiheutuvaa 

elämänhallinnan puutetta tai toimintakyvyn vajausta. Kuntoutuksessa pyritään 

löytämään mielenterveyteen positiivisesti vaikuttavia tekijöitä. (Koskisuu 2004, 11-12) 

Kuntouttava työote on kuntoutujalle mahdollisuuksia antava ja voimaannuttava 

vuorovaikutustapa. Kuntouttavaan työotteeseen sisältyy hoidollinen ja kuntouttava 

elementti, jossa korostetaan ohjaamisen, opettamisen ja neuvonnan osuutta. (Salmi 2006, 

52–55) 

 

Kettunen ym. kirjoittavat kuntoutujan tarvitsevan monenlaista apua ja tukea 

kuntoutumisessaan. Moniammatillisen tiimin tarkoituksena on tukea kuntoutumista. 

Moniammatillisuus tuo kuntoutukseen lääketieteellisen ja erilaisten 

menetelmäosaamisten näkökulman. Jotta kuntoutujan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, 

ammatillista ja kasvatuksellista kuntoutusta voidaan tukea, on tärkeää, että eri 

ammattiryhmät työskentelevät yhteistyössä. (Kettunen, Kähäri-Wiik, Vuori-Kemilä & 

Ihalainen 2009, 21–22) 

 

Kuntoutus on tavoitteellista ja pyrkii kuntoutujan elämänhallinnan lisäämiseen ja 

elämänlaadun parantamiseen ja ylläpitämiseen. Kuntouttava työote sisältää yksilön 

voimavaroja, toimintakykyä ja oman elämän hallinnan tunnetta lisääviä elementtejä, 

vähentää syrjäytymisen uhkaa ja tukee yhteiskunnassa selviytymistä. Lähestymismallia 

kutsutaan kuntoutujakeskeiseksi malliksi. (Kuhanen ym. 2010, 100–102) 

 

Mielenterveyskuntoutuksen tavoitteena on edistää mielenterveyskuntoutujan 

kuntoutumisvalmiutta tukemalla häntä saavuttamaan omat tavoitteensa kuntoutumisessa. 

Samalla kuntoutujaa tuetaan yksilöllisen kuntoutusprosessin etenemistä. Edistämällä 
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kuntoutumisvalmiutta tuetaan mielenterveyskuntoutujaa lisäämään omaa 

elämänhallintaansa, toteuttamaan tavoitteitaan ja toimimaan sosiaalisissa yhteisöissä. 

Kuntoutuksessa korostuu kuntoutujan aktiivisuus, motivaatio ja osallisuus 

kuntoutusprosessin aikana. Mielenterveyskuntoutus voidaan katsoa kolmesta eri 

näkökulmasta. Mielenterveyskuntoutuksella tarkoitetaan kuntoutujan, 

kuntoutushenkilökunnan ja palvelujärjestelmän välistä vuorovaikutusprosessia. 

Mielenterveyskuntoutuksessa lähtökohtana on yksilön etu ja hyvinvointi. 

Kuntoutuksesta seuraa myös hyötyä yhteiskunnalle. (Koskisuu 2004, 30–31) 

 

Mielenterveyslain mukaan mielenterveystyöllä tarkoitetaan yksilön psyykkisen 

hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja persoonallisuuden kasvun edistämistä sekä 

mielisairauksien ja muiden mielenterveyden häiriöiden ehkäisemistä, parantamista ja 

lievittämistä. Mielenterveystyöhön kuuluu väestön elinolosuhteiden kehittäminen siten, 

että ne ehkäisevät ennalta mielenterveydenhäiriöiden syntyä, edistävät 

mielenterveystyötä ja tukevat mielenterveyspalvelujen järjestämistä. Mielenterveystyön 

pitää muodostaa palvelujen toiminnallinen kokonaisuus, mikä edellyttää hyvää 

yhteistyötä kaikkien mielenterveystyöhön kuuluvan verkoston sektorien kanssa. 

Ehkäisevän mielenterveystyön paras tae on työntekijöiden ammattitaito, näkemys ja 

yhteistyöhalu. (Noppari ym. 2007, 120–123) 

 

Lainsäädännössä kuntoutuksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla pyritään edistämään 

mielenterveyskuntoutujan työssä tai opiskelussa suoriutumista, työhön tai opiskeluun 

palaamista, sosiaalista toimintakykyä ja mahdollisimman hyvää omatoimista 

suoriutumista elämässään. Kuntoutus on lääkinnällistä, kasvatuksellista, ammatillista tai 

sosiaalista. Kansaneläkelaitos (KELA), sosiaali- ja terveydenhuolto, työterveyshuolto, 

työhallinto, koulutoimi, vakuutus- ja eläkelaitokset osallistuvat 

mielenterveyskuntoutujien kuntoutukseen. Näiden toimijoiden keskinäinen työnjako on 

tärkeää ja ne määräytyvät asetuksien ja säädöksien perusteella. (Koskisuu 2004, 32) 

 

Kunta huolehtii mielenterveys-palvelujen järjestämisestä osana kansanterveystyötä ja 

osana sosiaalihuoltoa. Mielenterveyslaissa tuodaan esille perusterveydenhuollon, 

erikoissairaanhoidon ja sosiaali- ja terveystoimen työnjaon ja yhteistyön merkitys saada 

aikaan mielenterveyspalveluiden toiminnallinen kokonaisuus. Sairaanhoitopiiri 

huolehtii erikoissairaanhoitona annettavista palveluista ja perusterveydenhuolto 
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perustasolla tehtävästä työstä. Palvelut pitää järjestää sisällöltään ja laajuudeltaan 

alueellisen tarpeen edellyttämällä tavalla. (Mielenterveyslaki 2002/116) 

 

Kuhanen ja kumppanit kirjoittavat, että yhteiskunnan kaikilla sektoreilla tehdään 

mielenterveystyötä. Mielenterveystyö voidaan jakaa mielenterveyttä edistävään ja 

mielenterveyden häiriöitä ehkäisevään ja korjaavaan toimintaan. Edistävä toiminta 

(primaaripreventio) on mielenterveyttä edistävien tekijöiden tunnistamista ja 

voimistamista. Edistävän toiminnan tarkoituksena on vähentää riskitekijöitä ja vahvistaa 

suojaavia tekijöitä. Mielenterveyden häiriöiden ehkäisemiseen tähtäävän toiminnan 

(sekundaaripreventio) tarkoituksena on tunnistaa mielenterveyttä uhkaavia tekijöitä ja 

torjua niitä. Kuntoutujan ensioireiden tunnistaminen ja häiriöiden keston lyhentäminen 

varhaisen toteamisen ja nopean hoidon avulla on tärkeää. Sekundaariprevention 

tarkoituksena ehkäistä sairauden kroonistumista ja estää psyykkisen sairauden 

vaikutusta läheisiin. Korjaava toiminta (tertiaaripreventio) ovat mielenterveysongelmien 

tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta. Korjaavan toiminnan tarkoituksena on lieventää 

kuntoutujan häiriöitä ja vähentää siihen liittyvää toimintakyvyn ja voimavarojen 

menetystä. (Kuhanen, ym. 2010, 25–30) 

 

Mielenterveystyötä toteutetaan moniammatillisen hoitoryhmätyöskentelyn (tiimityö) 

avulla. Tiimityöskentelyyn osallistuvat sairaanhoitajat, mielenterveys- tai 

mielisairaanhoitajat, lähihoitajat, psykiatrit, psykologit, sosiaalityöntekijät ja 

sairaalateologit. Moniammatillisessa työryhmässä psykiatrisen hoitotyön ammattilaiset 

tuovat oman tietämyksensä hoitotyön asiantuntijoita kuntoutujan hoitoon ja 

kuntoutukseen. Työntekijät tekevät yhteistyötä eri ihmisten, eri ammattiryhmien, 

yksiköiden ja organisaatioiden välillä. Moniammatilliseen työskentelyyn kuuluu 

yhteistyövelvoite kuntoutujan verkostossa toimivien kanssa. Lisäksi siihen kuuluu 

tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet, joiden avulla hoitotyöntekijä kykenevät 

auttamaan vakavasti psyykkisistä häiriöistä kärsiviä ihmisiä, heidän omaisiaan ja 

läheisiään. (Välimäki, Holopainen & Jokinen 2000, 14, 17–18) 

 

Moniammatillisen ryhmän kokoonpano sovitaan kunkin kuntoutujan kohdalla erikseen. 

Yhteistyö avulla lisätään tietoa ja ymmärrystä kuntoutujan kokonaistilanteesta ja 

autetaan ja tuetaan häntä parhaalla mahdollisella tavalla. Mielenterveyskuntoutus on 

kuntoutujan kohtaamista, ymmärtämistä, ja kokonaisvaltaista kuntouttamista. Siinä 
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korostuu kuntoutujan terveyden ja selviytymisen tukeminen arkipäivän tilanteissa. 

Myös kuntoutujan päivittäisistä perustarpeista huolehtiminen ovat tärkeitä työtehtäviä. 

Lähtökohtana tulee olla kuntoutujan yksilöllinen hoidon ja kuntoutuksen tarve. 

Joustavat hoito- ja kuntoutusmenetelmät etsitään verkostoryhmän ja kuntoutujan kanssa 

yhdessä. Mielenterveyskuntoutustyössä vuorovaikutus on osallistuvaa vuoropuhelua eli 

dialogia sekä kuntoutujan että verkoston kanssa. Hoidollinen ja kuntouttava 

yhteistyösuhde mahdollistaa kuntoutujan voimaantumista edistävän lähestymistavan, 

jolloin verkostossa käytettävissä olevien resurssien hyödyntäminen on mahdollisimman 

monipuolista. (Kuhanen ym. 2010, 148–149) 

 

Hoitohenkilökunnalla pitää olla tietoa mielenterveyden edistämisestä, 

mielenterveyshäiriöistä ja niiden hoitamisesta ja ennaltaehkäisystä. Ammattilaisten 

tietopohja perustuu erilaisten menetelmien hallintaan ja kykyyn moniammatilliseen 

ryhmätyöskentelyyn. Mielenterveystyön lähtökohtana on laaja-alainen yhteistyö 

toiminta kaikilla sosiaali- ja terveydenhuollon sektoreilla. Tämä vaatii vahvaa verkoston 

välistä yhteistyötä erityisesti mielenterveyskuntoutuksessa. Yhteistyön tavoitteena on 

kuntoutujan ja läheisten voimaantuminen ja kuntoutuminen. Mielenterveystyön tulee 

perustua Käypä-hoito, laatu- ja kehittämissuosituksiin sekä Hyvä käytäntö-kuvauksiin. 

(Kuhanen ym. 2010, 31–36) 

 

 

3.2.1 Kuntoutuspolku 

 

Kuhanen ja kumppanit kirjoittavat, että kuntoutuksen vaiheet jaetaan 

kuntoutumistarpeiden ja voimavarojen kartoitukseen, kuntoutumissuunnitelman 

laadintaan, toteutukseen ja arviointiin. Vaiheita ei voi erotella toisistaan, vaan ne 

toteutuvat limittäin ja yhtä aikaa. (Kuhanen ym. 2010, 102) 

 

Kuntoutumisen lähtökohtana on nykyhetki, jolloin kuntoutumista tarkastellaan 

kuntoutujan tämän hetkisen tilanteen mukaan. Kuntoutuminen rakentuu kuntoutujan 

terveille ja toimiville puolille, jotka ovat olemassa sairaudesta huolimatta. 

Kuntoutuminen on syvällinen ja henkilökohtainen muutosprosessi, jossa kuntoutuja on 

aktiivinen toimija suhteessa omaan itseensä, toisiin ihmisiin ja ympäröivään maailmaan 
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muuttumalla potilaasta kuntoutujaksi. Kuntoutuja etenee omalla kuntoutuspolullaan 

omaa tahtiaan ja omien tavoitteidensa mukaan. Mielenterveyskuntoutuksen 

monipuolinen verkosto tarjoaa kuntoutujalle mahdollisuuksia osallistua monenlaiseen 

toimintaan ja asumiseen verkostossa. Mielenterveyskuntoutus verkoston monipuoliset 

toimijatahot ovat mukana kuntoutujan eri kuntoutusvaiheissa tuottamalla palveluja 

kuntoutusprosessin eri vaiheissa. (Koskisuu & Yrttiaho, 2005, 10–13) 

 

 

3.3 Verkostotyö  

 

Tutkimuksessa tarkastellaan mielenterveyskuntoutuksen ammatillista verkostotyötä 

laaja-alaisesti historiaan, nykyhetkeen ja tulevaisuuteen peilaten. 

 

3.3.1 Verkostotyön Historia 

 

Verkosto-käsitteen synty liitetään yhteiskuntatieteissä John Barnesin 1950-luvun 

tutkimuksiin. Verkostotyö-nimike alkoi vakiintua 1970-luvulta lähtien terapian ja 

sosiaalityönkin piirissä. Verkostotyötä on tehty suomessa jo 1980-luvulta lähtien jopa 

verkostotyön nimellä. (Seikkula, Arnkil 2009, 12) 

  

Moniammatillisen työn käsite alkoi esiintyä asiantuntijoiden ja eri ammattiryhmien 

yhteistyön kuvauksessa 1980-luvun loppupuolella. Sosiaali- ja terveysalalle käsite 

vakiintui vasta 1990-luvulla. Puhe moniammatillisesta yhteistyöstä lisääntyi vasta 1990-

luvun loppupuolella palvelujärjestelmän organisaatiomuutosten yhteydessä.  Nykyään 

käytetään peruskäsitettä moniammatillinen yhteistyö tai moniammatillinen tiimityö. 

Tämä tarkoittaa eriasteisten yhteistyömuotojen moniammatillista rinnakkain 

työskentelyä roolijakoja rikkomalla. (Isoherranen 2004, 13, 17) 

 

Verkostokeskeiset työmuodot ja dialogiset verkostotyökäytännöt ovat käytössä 

nykyisessä mielenterveyskuntoutuksen ja psykiatrisen hoidon palvelukulttuurissa. 

Dialoginen verkostotyö on tasavertaista yhteistyötä, kohtaamista ja vuoropuhelua 

kuntoutujan ja hänen verkostonsa kanssa. Verkostotyö vastaa kuntoutujien 
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monimuotoisiin ja muuttuviin tarpeisiin. Yhteistyö luo uutta ymmärrystä ja tuo 

verkoston osapuolien välille uusia vaihtoehtoja ja toimintamahdollisuuksia. (Kokko & 

Koskimies 2007, s.13.) Verkostotyössä toimitaan yhteistyössä kuntoutujan läheis- ja 

viranomaisverkoston kanssa. Verkostotyössä hyödynnetään verkoston eri sektorien ja 

toimijoiden näkemystä kuntoutujan tarvitsemasta avusta, tuesta ja ohjauksesta 

(Mönkkönen 2007, 130). 

 

Verkostotyöskentely vaatii henkilöstöltä tietynlaista työotetta ja periaatteita. Avoimen 

dialogin periaate toimii hyvin verkostotyöskentelyn pohjana. Työskentelyn 

perusajatuksena vaalitaan moniäänisyyttä, dialogisuutta ja reflektiivisyyttä. Jokaisella 

osallistujalla on mahdollisuus sanoa sanottavansa, kaikkia kuunnellaan ja ajatukset 

jaetaan yhdessä. (Haarakankangas 2002, 88–96.) 

 

Moniammatillinen asiantuntijuus muodostuu eri osapuolten tasavertaisuuden 

tunnustamisesta sekä toisten ammattitaidon ja erityisosaamisen kunnioittamisesta. Se on 

myös työntekijöiden ja organisaatioiden erilaisuuden hyväksymisestä sekä kykyä nähdä 

ne yhteisen toiminnan voimavarana. Tavoitteena on verkostossa toimivien 

Työntekijöiden ammatillisen työn vahvistaminen verkostollista asiantuntemusta 

hyödyntäen. (Pohjola 1999, 110–112.) 

 

Eriksson ja kumppanit kirjoittavat, että palvelujärjestelmissä verkostotyö ja 

verkostolähtöiset menetelmät ovat nykyään ajankohtaisia. Mielenterveyskuntoutuksessa 

tarvitaan eri sektorien osaamisen yhdistämistä. Palvelujärjestelmä rakentuu hyvin 

pirstaleisesti ja on usein viranomaiskeskeinen. Se ei tue riittävästi verkostolähtöistä 

työskentelyä, joten verkostolähtöisten työmallien käytön eteen pitää tehdä paljon työtä. 

(Eriksson, Arnkil. Rautava 2006, 57.) Asiantuntija- ja palvelujärjestelmäkeskeinen 

työtapa on saanut rinnalleen asiakaslähtöisen, joustavan ja tilannekohtaisen 

lähestymistavan. Tämä tarkoittaa yhteistyötä asiakkaan, hänen viranomais- ja 

läheisverkostonsa kanssa. Dialogisissa verkostokäytännöissä siirrytään 

ongelmakeskeisyydestä ratkaisukeskeisyyteen. Rakennetaan palveluketjuja yhdessä 

kuntoutujan kanssa ja siirrytään menneisyyden tarkastelusta tulevaisuuden tarkasteluun. 

(Kokko & Koskimies 2007, 13.) 
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Mielenterveyskuntoutuksessa verkostotyötä tarvitaan tilanteissa, joissa eri sektorien 

osaamisen yhdistäminen on tarpeellista. Palvelujärjestelmän erikoistuminen on lisännyt 

runsaasti asiantuntemusta oman sektorin sisällä. (Eriksson & Arnkil & Rautava 2006, 3). 

Palvelujärjestelmän erikoistuminen on tuottanut myös moniasiakkuutta, sillä 

kuntoutujat ovat monen eri palvelujärjestelmän asiakkaana ja kuntoutettavana 

samanaikaisesti. (Pyhäjoki 2005, 71) Usein palvelujärjestelmät toimivat kuntoutujien 

kanssa toisistaan tietämättä ja ilman keskinäistä yhteistyötä. Eri palvelujärjestelmissä 

mukana olevasta kuntoutujasta tulee helposti, ei kenenkään asiakas. Näissä tilanteissa 

tarvitaan rajojen ylittävää dialogia. (Eriksson, Arnkil & Rautava 2006, 3). 

Rajanylitykset koskevat kohtaamisia moniammatillisen järjestelmän sisällä, 

erikoistuneiden ammattilaisten sekä ”maallikoiden” välillä. Erityisesti niissä tilanteissa, 

joissa erikoistunut ammatillinen järjestelmä kohtaa asiakkaan sosiaaliset verkostot, 

vaaditaan rajanylityksiä. (Seikkula & Arnkil 2005, 9-10) 

 

Verkostotyössä rajojen ylittäminen edellyttää taitoa lähestyä toisia verkoston sektoreita 

kohtaan, dialogisuutta (Eriksson, Arnkil & Rautava 2006, 3). Dialogisuudessa huomio 

kiinnittyy kuntoutujan ja ammattilaisten väliseen kohtaamiseen. Rajanylitykset koskevat 

mielenterveyskuntoutuksessa moniammatillisen järjestelmän sisäisiä, erikoistuneiden 

ammattilaisten sekä kuntoutujien välillä tapahtuvia kohtaamisia. Selkeät rajanvedot ovat 

tarpeellisia ammatillista erityisosaamista vaativissa tehtävissä. Rajanylitykset ovat 

kuitenkin ongelmallisia kohdatessa sellaisia ilmiöitä, jotka eivät noudata 

sektorijärjestelmän työnjakoa. Erityisesti tilanteissa, joissa erikoistunut ammatillinen 

mielenterveyskuntoutuksen järjestelmä kohtaa asiakkaan ja hänen sosiaaliset verkostot, 

vaaditaan rajanylityksiä sektorien välillä. (Seikkula & Arnkil 2005, 9-10) 

 

 

3.3.2  Dialogi 

 

Dialogisuus on vuoropuhelua, moniäänisyyttä ja vastavuoroista vaikuttamista erilaisten 

mielenterveyskuntoutukseen osallistujien kesken. Kaikki dialogiin osallistuvat ovat 

tärkeä osa kokonaisuutta. Osapuolet kohtaavat tasavertaisesti dialogisessa 

vuorovaikutuksessa, jolloin kaikki saavat puhua ja kaikki tulevat kuulluiksi. (Kokko & 

Koskimies 2007, 12.) Dialogin tavoite on keskustelijoiden yhteinen ymmärrys ja 
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huomioonottaminen, joka vaatii dialogiin osallistuvilta tahoilta kykyä ymmärtää muiden 

keskustelijoiden ajatuksia, mielipiteitä ja tunteita. Jokainen voi sanoa mielipiteensä ja 

ottaa kantaa toisten näkemyksiin. Dialogisen keskustelun tärkeitä tunnusmerkkejä ovat 

aitous, avoimuus, samanarvoisuus, turvallisuus, kiireettömyys, kiinnostuneisuus, 

jaettavuus, joustavuus, vapaaehtoisuus ja vastuullisuus. (Haarakangas 2008, 35–36.) 

Dialogista ajattelutapaa ja toimintakäytäntöä voidaan rikastaa menetelmillä, jotka 

edistävät dialogiin osallistujien kuulluksi tulemista ja yhdessä ajattelemista. 

Dialogisuudessa on keskeistä suhtautumis- ja ajattelutapa sekä perusasenne. (Seikkula 

& Arnkil 2005, 11–15) Dialogisuus ei ole työntekijän ammatillisuuden vähenemistä 

vaan työntekijän kykyä hyväksyä kuntoutujan sekä muiden työntekijöiden ajatuksia, 

tietoja ja taitoja. (Vilén, Leppämäki, Ekström 2002, 198). 

Ennakointidialogit ovat verkostomaisia yhteistyöpalavereja, jotka ovat 

moniammatillisen yhteistyön, vuoropuhelun ja kohtaamisen paikkoja. Niiden 

tarkoituksena on tuottaa moniammatilliseen yhteistyöhön selkeyttä, suunnitelmallisuutta, 

toimintamahdollisuuksia ja kokonaisuuksien hallintaa. (Eriksson & Pyhäjoki 2007, 445) 

Ennakointidialogit ovat asiakaslähtöisiä ja tulevaisuuteen suuntautuvia, joissa dialogin 

avulla etsitään yhteisesti osallistujien kesken ratkaisuja ja voimavaroja. (Kokko & 

Koskimies 2007, 15–16). Se on hyvää tulevaisuuden pohdintaa, etteivät tämän päivän 

huolet varjostaisi nykyhetkeä ja tulevaisuuden pohdintaa. (Seikkula & Arnkil 2005, 66.) 

 

Ennakointidialogeissa on keskeistä tasavertainen vuoropuhelu sekä kuuntelun ja 

puhumisen erottaminen. Jokainen puhuu vuorollaan vain omasta puolestaan ja omien 

toimintamahdollisuuksien näkökulmasta. Toisen puhetta ei keskeytetä eikä 

kommentoida. Kyseessä on vuoropuhelu ja vuorokuuntelu. Kaikkien osapuolten puheet 

kirjataan nähtäville koko palaverin ajan. Ne muodostavat pohjan yhteiselle 

toimintasuunnitelmalle kuntoutujan parhaaksi. (Kokko & Koskimies 2007, 16 ja 

Eriksson, Arnkil & Rautava 2006, 7)  
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3.3.3 Verkostotyön ominaispiirteet 

 

Ihalainen ja Kettunen ohjaavat teoksessaan tutkijaa ymmärtämään verkostotyön laaja-

alaisuuden. Verkostotyötä toteutetaan monella eri tavalla asiakasryhmän, työntekijöiden 

ja tilanteen mukaan. Verkostotyön tärkeänä perusajatuksena on useiden toimijoiden 

järjestelmällinen ja suunnitelmallinen kuntoutujan auttaminen ja tukeminen. Tärkeä on 

erottaa verkosto, verkostoituminen ja verkostotyö. Kuntoutujan verkostoon kuuluvat 

kaikki ne ihmiset, jotka ovat tekemisissä kuntoutujan kanssa auttaen ja tukien häntä 

kuntoutumisessa. Kuntoutujan verkostoon kuuluvat myös kaikki ne viranomaiset ja 

ammattiauttajat, jotka työskentelevät kuntoutujan kanssa. Tällöin puhutaan 

moniammatillisesta työryhmästä, moniammatillisesta verkostosta, virallisesta 

verkostosta tai viranomaisverkostosta. Toiseksi verkostoon kuuluvat kuntoutujan 

läheiset, sukulaiset, ystävät ja muut sellaiset tahot, jotka pystyvät tukemaan kuntoutujaa. 

Tällaista verkostoa kutsutaan luonnolliseksi verkostoksi, epäviralliseksi verkostoksi tai 

läheisverkostoksi. Verkoston jäsenet eivät välttämättä ole samanlaisessa suhteessa 

keskenään. (Ihalainen, Kettunen 2006, 44) 

 

Ennen varsinaisen verkostotyön aloittamista kartoitetaan asiakkaan kanssa verkosto. 

Tarkoituksena on löytää ne ihmiset, jotka kuuluvat kuntoutujan sosiaaliseen verkostoon. 

Samalla kartoitetaan verkoston eri jäsenten keskinäiset suhteet ja kuinka tärkeitä 

verkoston eri jäsenet ovat kuntoutujan kuntoutumisessa. Myös viranomaisverkostojen 

selvittäminen kuuluu kartoitusvaiheeseen. Apuna käytetään verkostokartan piirtämistä. 

(Ihalainen ym. 2006, 45)  

 

Verkostoitumisessa kootaan yhteen ihmiset, jotka ovat valmiita sitoutumaan 

kuntoutujan tukemiseen, auttamiseen, ohjaamiseen tai antamaan panoksensa verkoston 

käyttöön vaikkapa tiedonlähteenä. Suunnitelmallisen työn käynnistäminen tapahtuu 

useimmiten verkostokokouksen avulla, jossa kuntoutuja on mukana aktiivisena jäsenenä. 

(Ihalainen ym. 2006, 45) Dialogisissa verkostopalavereissa selkiytetään kuntoutujan 

jäsentymätöntä tilannetta. Palavereissa voidaan kuulla kaikkien ajatuksia ja luoda 

yhdessä uusia ajatuksia toiminnalle. (Eriksson & Pyhäjoki 2007, 443) 
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Verkoston kokoontumisen jälkeen alkaa varsinainen verkostotyö. Siinä olevat eri tahot 

sopivat keskenään kuntoutujan kanssa toimintatavoista, tekevät suunnitelman ja 

toteuttavat sitä. Toimivassa verkostotyössä eri tahoilla pitää olla selkeä käsitys omista 

vastuualueistaan ja tieto asemastaan kuntoutujan kuntoutumisessa. Myös tiedon kulku 

verkoston välillä on tärkeää, jotta verkosto pystyy reagoimaan kuntoutujan 

muuttuneisiin tilanteisiin nopeasti ja joustavasti. Verkostotyö on myös monipuolista 

yhteydenpitoapua, jolloin verkoston osapuolet välittävät tietoa puhelimitse ja 

käyttämällä erilaisia tieto- ja informaatiotekniikan mahdollisuuksia, kuten sähköpostia, 

tekstiviestejä ja videoneuvotteluja. Myös osaverkoston tapaamisia voidaan järjestää 

kuntoutujan kanssa. Verkostotyö vaatii sen jäseniltä sitoutumista, joustavuutta ja 

vastuuntuntoa. Kaikkia yhteistyökumppaneita tulee pitää myönteisenä voimavarana. 

Yhteistyön tärkeä edellytys on avoin ja rehellinen vuorovaikutus osallistujien kesken. 

Verkoston jäsenet ovat tasavertaisessa asemassa keskenään, jolloin eri ammattikuntien 

yhteisellä osaamisella luodaan lisää vaihtoehtoja, näkökulmia ja mahdollisuuksia 

kuntoutujalle. Verkostolla pitää olla myös yhteinen selkeä ja realistinen päätavoite, 

välitavoitteet ja aikataulu, jonka mukaan tavoitteisiin pyritään kuntoutujan kanssa. 

(Ihalainen ym. 2006, 46) 

 

Verkostolla tarkoitetaan moniammatillista työryhmää, joka toimii asiakaslähtöisesti 

(Virtanen 1999, 36) Moniammatillissa työskentelyssä asiakas otetaan huomioon 

kokonaisvaltaisesti. Yhteistyössä korostuu asiakaslähtöisyys, tiedon ja eri näkökulmien 

kokoaminen yhteen, vuorovaikutustietoinen yhteistyö, rajojen ylitykset ja verkostojen 

huomioiminen. Vuorovaikutusprosessissa rakennetaan yhteinen tavoite ja pyritään 

luomaan yhteinen käsitys toimenpiteistä tai ongelman ratkaisusta. (Isoherranen 2004, 

14–15, 23) Tiedon välittäminen verkoston sisällä, toimintaympäristössä ja erilaisten 

verkostojen välillä on keskeinen asia verkostotyössä, jolloin kuntoutujan hoidon 

päällekkäisyys vähenee. (Virtanen 1999, 37–38.)  
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3.3.4 Verkostotyö ja nykytutkimus 

 

Haarakangas ja Seikkula (1999) ovat tutkineet ja kehittäneet dialogisuuden käyttöä ja 

merkitystä psykoosipotilaiden hoidossa. Kuntoutujan verkoston osallistuminen 

yhteistyöhön on tärkeää. Verkoston yhteinen tunnekokemus antaa mahdollisuuden 

dialogiselle pohdinnalle. Dialogille on ominaista avoimuus kaikkien näkökannoille sekä 

avautuminen omista ajatuksistaan ja näkemyksistään. Avoimessa dialogissa on tilaa 

erilaisille mielipiteille ja näkökannoille, vaikka yksimielisyyteen keskustelussa ei 

päästäisikään. (Haarakangas & Seikkula1999 172–188.) 

 

Kauko Haarakankaan (1997) väitöskirjatutkimus on hoitokokouksessa tapahtuvasta 

keskustelusta. Tutkimuksessa selvitettiin hoitokokouskeskustelun terapeuttisuuden 

edistämistä työryhmän kehittämisen kannalta. Hoitokokouksesta on tullut 

perustapahtuma sekä sairaala- että avohoidossa. Hoitokokouksessa kuntoutuja ja hänen 

verkostonsa kokoontuvat keskustelemaan hoitoon ja kuntoutukseen liittyvistä asioista. 

Hoitokokouksen tarkoitus on tiedon saaminen kuntoutujan elämästä, terapeuttisten 

tarpeiden selvittely sekä kuntoutujan ja hänen läheistensä tuen tarpeesta.(Haarakangas 

1997 13–15.) Tarkoituksena on kuvata hoitokokouskeskustelua dialogisena prosessina 

työryhmän toiminnan näkökulmasta. Tavoitteena on myös lisätä hoitokokouksen 

teoreettista tietoa. Tutkimuksessa mietitään, miten kuntoutujan ja työryhmän 

keskinäinen yhteistyö tapahtuu ja miten ammattilaiset voivat edistää dialogisuuden ja 

monenlaisten näkökulmien toteutumista. (Haarakangas 1997 43) Tutkimuksen tulokset 

osoittavat, että dialogisuus edellyttää verkoston jäseniltä avointa keskustelua esille 

tuleville uusille asioille. Verkoston pitää ottaa huomioon verkoston moniäänisyys. 

Avoin dialoginen reflektointi vahvistaa hoitokokouskeskustelun kehitystä ja 

terapeuttisuutta. (Haarakangas 1997 104–108) 

 

Latvalan tutkimuksessa etsitään kuntoutujan selviytymiskeinoja hoitoon ja 

kuntoutukseen osallistuvien kesken yhteistoiminnallisessa kuntoutuksessa. Kuntoutuja 

toimii vastuullisena osallistujana omassa hoidossaan ja kuntoutuksessaan. Vastuun 

jakaminen on tärkeää, sillä jokaisella hoitoon ja kuntoutukseen osallistujalla on oma 

vastuualueensa ja asiantuntemuksensa kuntoutujasta. Yhteistoiminta ja sitoutuminen 

ovat tärkeitä asioita verkostollisessa yhteistyössä. (Latvala 1998 46–47.) Tutkimus tuo 

esille, miten kuntoutujat osallistuvat omaan hoitoonsa ja käytettyihin 
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auttamismenetelmiin. Tutkimus käsittelee moniammatillisen tiimin sekä hoitajien 

näkökulmasta psykiatrista hoitotyötä ja hoidon ja kuntoutuksen tarpeen arviointia ja 

suunnittelua. (Latvala 1998 15.) Kuntoutujalähtöisen psykiatrisen hoidon edellytyksenä 

ovat hoitajien yhteistoiminnalliset vuorovaikutus- ja hoitotaidot ja kykyä olla aidosti 

kiinnostunut kuntoutujasta. Yhteistoiminnallisissa kuntoutusmenetelmissä korostuvat 

luottamus, turvallisuus ja yhdessä jakaminen, joiden avulla kuntoutujaa tuetaan 

löytämään voimavaroja selviytyä jokapäiväisestä arjestaan. (Latvala 1998 46, 67.) 

 

Sirpa Janhonen (1999) kuvaa tutkimusartikkelissaan dialogista vuorovaikutusta ja 

todellisen muutoksen aikaansaamista dialogin avulla.  Dialoginen vuorovaikutus edistää 

verkostotyöhön osallistujien yksilöllisen ja jaetun tietoisuuden kehittymistä. Tämä 

mahdollistaa mielenterveystyön asiantuntijoiden, kuntoutujan ja hänen läheistensä 

luontevaa yhteistyötä suunniteltaessa hoitoa ja kuntoutusta, toteutusta ja arviointia. 

Dialoginen vuorovaikutussuhde johtaa todellisten voimavarojen löytymiseen. 

Verkostollinen yhteistyö tuottaa uusia ja luovia ratkaisuja, joita kukaan osallistujista ei 

olisi tullut yksin ajatelleeksi. (Janhonen 1999 334–336). 

 

Kaarina Mönkkönen (2002) tutkii väitöskirjassaan dialogisuutta. Avoimen dialogisen 

kommunikaation tavoitteena on saavuttaa uusi yhteinen tieto ja ymmärrys, jossa 

verkoston osapuolet testaavat, tarkistavat, kyseenalaistavat ja uudelleenmuotoilevat 

toisen puhetta. Tutkimuksessa todetaan, että dialogisessa vuorovaikutussuhteessa olevat 

verkoston jäsenet vaikuttavat toisiinsa ja vaikuttuvat toisistaan. (Mönkkönen 2002 33–

43.) 

 

Päivi Vuokila-Oikkonen (2002) tutkii väitöskirjassaan akuutin psykiatrisen 

osastohoidon yhteistyöneuvottelussa rakentuvia tilanteita. Yhteistyöneuvotteluun 

osallistuvat kuntoutuja, hänen hoitoonsa osallistuvat ammattihenkilöt sekä potilaan 

omaiset. Yhteistyöneuvottelu perustuu yhteistoiminnallisuuteen, jolloin valta ja vastuu 

on jaettu kaikkien siihen osallistuvien kesken. (Vuokila-Oikkonen 2002 51,57.) 

 

Jaakko Seikkula ja Birgitta Alakare (2004) kuvaavat artikkelissaan psykiatristen 

potilaiden hoidossa käytettyä hoitomallia, avointa dialogia. Keskeistä hoitomallissa on 

välitön reagointi kuntoutujan avunpyyntöön. Tiimityöskentely ja sosiaalisen verkoston 

mukana oleminen hoito- ja kuntoutus prosessissa on tärkeää. (Alakare & Seikkula 2004 
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289.) Dialogisuuden periaatteita ovat kaikkien hoitoon ja kuntoutukseen osallistujien 

vastuullisuus ja yhteiset keskustelut hoidon toteutumisesta ja epävarmuuden 

hyväksyminen. Avoimen dialogin toteutuminen edellyttää verkoston jäseniltä hyvää 

ammattitaitoa sekä ammatillista kohtaamista. (Alakare & Seikkula 2004 292–294.) 

Artikkelissa todetaan, että psykiatriseen sairaalaan ei enää kroonistu uusia potilaita. 

Samoin sairaalahoidon ja pitkäaikaisen lääkityksen tarve on vähentynyt avointa 

dialogisuutta käytettäessä. (Alakare & Seikkula 2004 294–295.) 

 

Latvala Eila, Pekkala Eila ja Saranto Kaija (2005) ovat toteuttaneet hankkeen, joka 

kehittää yhteistoiminnallista verkostotyötä mielenterveystyössä. Yhteistoiminnallinen 

verkostotyö edellyttää toteutuakseen reflektiivisiä toimintatapoja ja ammattikäytäntöjä 

sekä hoitotyöntekijöiden kesken että hoitotyöntekijöiden ja kuntoutujien kesken. Tämä 

edellyttää verkoston jäseniltä oman toiminnan arviointia, palautteen vastaanottamista 

omasta työskentelytavasta sekä vuorovaikutuksellista yhteistyötä kuntoutujan ja 

verkoston kanssa. Yhteistoiminnallinen verkostotyö on haaste mielenterveystyön 

palveluja tarvitseville kuntoutujille sekä heidän läheisilleen ja ammattilaisille. (Latvala 

ym. 2005 24–29.) Tutkimuksen tuloksissa tulee esille, että yhteistoiminnallisuuden 

toteutuminen verkostossa vaatii perinteisestä autoritaarisesta työskentelytavasta 

luopumista ja selkeitä toiminnan muutoksia hoito- ja kuntoutus työssä. Kuntoutujan 

roolia tulee vahvistaa ja muuttaa vastuulliseksi osallistujaksi omassa kuntoutumisessaan. 

Verkostollinen yhteistyö vaatii kaikilta kuntoutujan verkostoon kuuluvilta toistensa 

kunnioittamista, luottamusta ja sitoutumista yhteistyöhön. (Latvala ym. 2005 24–29.) 
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Hämäläinen ja Korhonen (2005) tutkivat opinnäytetyössään kotihoidon yhteistyötä 

mielenterveyskuntoutuksessa. Tutkimuksessa tulee esille, että monien eri tahojen 

mukana olo vaikeuttaa kuntoutujan ja hänen lähiympäristönsä toimintaa yhteistyön 

parantamisista. Eri tahojen ristiriitaiset ehdotukset ja näkemykset sekä vastuun 

jakaminen vaikuttavat onnistuneeseen verkostolliseen yhteistyöhön. 

Mielenterveyskuntoutuksessa on myös monien eri tahojen yhteistyössä paljon 

päällekkäisyyttä. Tutkijoiden mukaan turhasta päällekkäisyydestä voi päästä eroon 

vähentämällä mukana olevien asiantuntijoiden määrää. Tämä edellyttää erilaisten 

hallinnollisten, menetelmällisten ja ammatillisten raja-aitojen madaltamista tai 

hävittämistä. Tiedonkulkua, kuntoutusprosessin jatkuvuutta ja kuntoutujan 

toimintamahdollisuuksia rajoittavat ja vaikeuttavat verkoston eri sektorien raja-aidat. 

Samoin yhteistoimintaa rajoittavat raja-aidat ovat avohoidon-laitoshoidon, 

erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon, rahoitus- ja palvelujärjestelmien ja 

erilaisten kuntoutuksen ja hoidon piirissä työskentelevien ammattiryhmien välillä. Myös 

monet kuntoutumistulokseen ja tehokkuuden arviointiin liittyvät toimintamallit 

vaikeuttavat palveluiden niveltämistä toisiinsa ja verkostollista yhteistyötä. 

Tutkimustuloksissa tulee esille, että kuntoutusjärjestelmästä puuttuu tietoa yhteen 

kokoavia ja kuntoutujia kuntoutusprosessin läpi luotsaavia henkilöitä.  

 

 

3.3.6 Verkostotyön merkitys  

Dialogisten verkostomenetelmien avulla etsitään ja yhdistetään eri palvelusektoreiden 

työntekijöiden sekä asiakkaan ja hänen läheisverkostojensa voimavaroja. Menetelmät 

ovat voimavara- ja  ratkaisukeskeisiä, jossa on tärkeää asiakkaan kuulluksi tuleminen ja  

myönteiseen vuoropuheluun kannustaminen. Dialoginen verkostotyö merkitsee avointa 

yhteistyötä, jossa toteutuu verkoston tasavertainen kohtaaminen ja vuoropuhelu 

(Seikkula, Arnkil 2009, 19).  Dialogi on kokonaisvaltaista kommunikointia, jossa on 

mukana puhe, eleet, ilmeet ja tunteet. (Eriksson & Arnkil 2005, 37.)  

Mielenterveystyössä olennainen tehtävä on muuttaa asennetta sektorikeskeisyydestä 

monitoimijaiseen yhteistyöhön ja asiantuntijakeskeisestä palvelumallista verkostolliseen 

yhteistyöhön. Dialogisuuden vaatimus koskee verkoston kaikkia sektoreita ja sektorin 
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kaikkia tasoja. Palvelujärjestelmän haasteena on ylittää rajoja vertikaalisesti ja näin 

edesauttaa yhteistyötä johtamisjärjestelmien, toteutusjärjestelmien ja asiakkaiden välillä. 

Horisontaalisten dialogien tehtävänä on edesauttaa rajanylityksiä julkisen ja kolmannen 

sektorin ja yksityisten palveluntuottajien välillä. (Arnkil, Eriksson, Arnkil 2000, 30, 217) 

Dialogirakenteiden ja uuden asiantuntemuksen yhteys tarkoittaa, että haetaan laaja-

alaisempaa ja monipuolisempaa näkemystä moniäänisyydestä ja – näkökulmaisuudesta, 

ilman yritystä hallita yksin kokonaisuutta. (Arnkil ym. 2000, 159)  

Asiakkaan sosiaalisen tuen lisääminen on tärkeää sosiaalisen kuntoutumisen kannalta. 

Verkostotyöllä voidaan luoda, koota ja aktivoida tehokkaimmin kuntoutujan sosiaalista 

tukiverkkoa. Verkostoon kuuluu ammattiauttajia moniammatillisesta 

viranomaisverkostosta ja kuntoutujan läheisten muodostamaa luonnollista verkostoa. 

Kuntoutujan ympärillä oleva verkosto nähdään tärkeänä voimavarana kuntoutuksessa. 

(Kettunen ym. 2009, 73) 

Ammattilaisille 

 

Dialogisessa vuorovaikutuksessa työntekijä on herkkä asiakkaan tarpeille sekä löytää 

vastauksia yhdessä asiakkaan kanssa. Dialogin käyttö vuorovaikutuksessa antaa tietoa, 

jota asiantuntija ei yksin saavuttaisi. Dialogin avulla syntyy kokemus jaetusta 

asiantuntijuudesta. Koska palveluverkoston merkitys asiakkaiden elämässä on kasvanut, 

vuorovaikutustaitojen merkitys työntekijän toiminnassa on korostunut entistä enemmän. 

(Vilén, Leppämäki & Ekström 2002, 87, 20, 198.) Verkostotyössä eri ammattiryhmien 

välillä jokainen kuvaa kuntoutujaa ja hänen tilannetta omasta näkökulmastaan. Se vaatii 

kaikilta osallistujilta selkeää mielipiteensä esittämistä, oman näkökulmansa 

perustelemista ja toisen kuuntelemista. (Isoherranen 2004, 23.) 

 

Kuntoutujille 

 

Seikkula ja Arnkil toteavat, että kuntoutujien pitää olla hoidon, kuntoutuksen ja 

auttamisen aktiivisia toimijoita. Asiantuntijakeskeisyydestä pitää luopua löytämällä 

kuntoutujan ja hänen lähiverkostonsa voimavarat. Parhaimmillaan kuntoutujan 

verkostosta löytyy jaettua asiantuntijuutta, johon kuntoutuja ei voi yksin yltää. 
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Dialogisessa kohtaamisessa kuntoutujan on oltava mukana oman konkreettisen 

tilanteensa pohdinnassa. Dialogisuus on luottamusta aidossa kohtaamisessa, jossa 

kuntoutujat uskaltavat tuoda esiin omat voimavaransa, toimintamahdollisuutensa, 

toiveensa ja huolensa. (Seikkula & Arnkil 2009, 23–24) 

 

Omaisille 

 

Kuntoutujan perheen hyvinvointia ja terveyttä ei voi erottaa toisistaan. Perheen 

terveyteen vaikuttaa kaikkien perheenjäsenten terveydentila. Se on myös yksilön 

hyvinvoinnille tärkeää. Mieli 2009-suositus ohjeistaa, että kuntoutujan ja muiden 

läheisten tuen tarve on otettava huomioon mielenterveystyössä. Nykyään 

perhekeskeisyys on keskeinen lähestymistapa mielenterveystyössä. Kuntoutuja itse 

määrittelee perheensä. Perhekeskeisen hoitotyön mukaan perhettä pidetään asiakkaan 

asiantuntijoina ja taustatekijänä. Perhe otetaan mukaan kuntoutujan tilan arvioinnissa, 

tiedon ja näkemyksen saamisessa perheeltä, perheen tukemisessa ja auttamisessa, 

tiedottamisessa ja hoitosuunnitelman laatimisessa. (Mielenterveys- ja 

päihdesuunnitelma 2009, 27) 

 

Omaistoiminta perustuu omaisten asiantuntijuuteen. Omaistoiminta pitää sisällään tieto 

psyykkisesti sairastuneen läheisen sairaudesta, oireista, hoitojärjestelmän toimivuudesta 

ja käytännöistä. Läheisillä on myös tietoa kuntoutujan historiasta ja hänen 

persoonastaan ennen sairautta. Omaisen asiantuntijuuden merkitys 

mielenterveyskuntoutujalle, hoitohenkilökunnalle ja omaisjärjestöille on arvokasta. 

Hoitohenkilökunnan tehtävänä on antaa tietoa ja kertoa valinnoista, jotka vaikuttavat 

kuntoutujan ja perheen terveyteen. Hoitajien tulisi myös arvioida omaisten jaksamista ja 

ohjata heitä tarvittavien tukitoimien piiriin. Lisäämällä omaisten hyvinvointia ja 

tukemalla heitä, parannetaan perheiden valmiuksia ja jaksamista huolehtia 

perheenjäsenistään.  Läheisten ja perheen voimavarojen tukeminen vahvistavat perhettä 

jaksamaan ja vähentää perhettä kuormittavien tekijöiden vaikutusta. Samalla 

ennaltaehkäistään psyykkisestä sairaudesta aiheutuvaa rasitusta perheelle. Näiden 

tarkoituksena on vahvistaa perhettä henkisesti. (Kuhanen ym. 2010, 94–97) 
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Hemmilä ja Heinonen (2009) ovat opinnäytetyössään tutkinut mielenterveyspotilaiden 

omaisten ja hoitohenkilökunnan välistä yhteistyötä. Yhteistyötä kartoitettaan avoimen 

kyselylomakkeen avulla. Tavoitteena on selvittää, millaista yhteistyötä, tietoa ja tukea 

omaiset haluavat läheisen sairastuttua psyykkisesti. Tutkimuksen perusteella yhteistyötä 

tehdään vaihtelevasti. Omaiset haluavat hoitohenkilökunnalta enemmän tietoa 

läheisensä sairaudesta ja sen hoidosta ja kuntoutuksesta. Samalla he toivovat pääsevänsä 

tiiviimmin mukaan sairastuneen läheisensä hoitoon ja kuntoutukseen. Yhteisissä 

tapaamisissa ja päätöksenteossa omaiset haluavat myös olla enemmän mukana. 

Vastauksista tulee myös esille omaisten halu saada henkilökunnalta tai muilta tahoilta 

tukea omaan jaksamiseensa. (Hemmilä, Heinonen. 2009 opinnäytetyö) 

 

 

3.5 Verkostojen yhteistyö 

 

Mielenterveystyön seudullisen kehittämistyön tavoitteena on tuottaa mielenterveys- 

palveluja seudullisena kokonaisuutena. Yhteistyö perustuu kuntien perus- ja 

erityispalveluiden, eri palvelun tuottajien ja ammattiryhmien välillä tapahtuvaan 

toimintaan ja kumppanuuteen. Hoitotarpeiden tunnistamisessa, palvelujen 

suunnittelussa ja kehittämisessä kansalaisjärjestöjen ja ammatillisten kolmannen 

sektorin järjestöjen rooli on merkittävä ja sitä tulee hyödyntää tehokkaammin. (Kuhanen 

ym. 2010, 44–49) 

 

Verkoston eri sektorien välillä tekemä mielenterveystyö ja erilaiset kuntoutusta tukevat 

palvelut ovat arvokkaita ja täydentävät tarpeellisella tavalla toisiaan. Joustavan 

palvelukokonaisuuden luomisessa suuri merkitys on eri palveluntuottajien sujuvalla 

keskinäisellä yhteistyöllä ja osallistumisella mielenterveystyön alueelliseen 

suunnitteluun ja koordinointiin. (Kettunen ym. 2009, 207) 

 

Verkostomaisilla ja voimavarakeskeisillä työmuodoilla muodostetaan 

voimavarayhdistelmiä, jotka lisäävät yhteistyötä ja ylittävät erikseen toimimisen 

mahdollisuudet. (Kokko & Koskimies 2007,12). Työmuodot ovat kuntoutujien ja 

työntekijöiden yhteistoimintaa, jossa keskeisenä ajatuksena on kuntoutujien ongelmien 

hahmottaminen heidän arkensa näkökulmasta. Yhteistyössä mukaan liitetään kunkin 
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työntekijätahon tuki ja apu osaamisen ja mahdollisuuksien mukaan. (Eriksson & 

Pyhäjoki 2007, 439.) 

 

 

3.5.1 Sektorin sisäinen yhteistyö 

 

Tutkimuksessa mielenterveyskuntoutujien verkoston palveluntuottajat on jaettu viiteen 

eri sektoriin. Tarkoituksena on kuvata tutkimuksessa sektorin sisällä toimivien 

ammattilaisten yhteistyötä mielenterveyskuntoutuksessa. Sisäistä yhteistyötä kuvataan 

erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, kolmannen sektorin, yksityisten 

palvelutuottajien ja seurakunnan henkilöstön välillä. Tarkoituksena on tunnistaa 

yhteistyön onnistumiset ja nimetä ongelmakohdat.   

 

 

3.5.2 Sektorien välinen yhteistyö 

 

Tutkimuksessa mielenterveyskuntoutujien verkoston sektorien välistä yhteistyötä 

tutkitaan erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, kolmannen sektorin, yksityisten 

palveluntuottajien ja seurakunnan välillä. Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa 

yhteistyön muodot ja onnistumiset sektorien välillä ja tunnistaa yhteistyön 

ongelmakohtia sektorien välisessä yhteistyössä.  
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TOIVO JA TULEVAISUUS - vaihe 

 

4. TUTKIMUSTULOKSET 

 

Vastausprosentti on tärkeä tekijä tutkimuksen kyselyn onnistumisen kannalta. 

Riittävänä prosenttina pidetään yleensä kuuttakymmentä (Valli 2001, 32). 

Tutkimuksessa kyselylomakkeita jaettiin mielenterveyskuntoutuksen ammatilliselle 

verkostolle yhteensä 77 kappaletta, joista palautui tutkijalla täytettynä 54 kappaletta. 

Tutkimuksen vastausprosentiksi saatiin 70 %. Eräkatoa esiintyi ainoastaan 

kyselykaavakkeen avokysymysten kohdalla. Aineistosta on tärkeä arvioida tutkimuksen 

katoa, jolla tarkoitetaan puuttuvien tietojen määrää tutkimuksessa (Vilkka 2007, 106). 

Tutkimuksessa yksikkökadolla tarkoitetaan palauttamattomien kyselykaavakkeiden 

määrää ja sellaisia kyselykaavakkeita, jotka joudutaan hylkäämään tutkimuksesta joko 

puutteellisten tai virheellisten tietojen vuoksi. (Heikkilä 2004, 43) Tutkimuksen 

vastausten yksikkökato oli 23 kappaletta, joka koostui palautumattomista 

kyselykaavakkeista. 

 

 

4.1 Yhteistyön analysointi 

 

Tutkimuksen kyselykaavakkeiden avoimiin kysymyksiin kirjoitetut vastaukset tutkija 

analysoi induktiivisella sisällönanalyysillä. Suljettujen kysymysten vastaukset 

analysoinnissa käytettiin apuna SPSS tilasto-ohjelmaa (Statistical Package for the Social 

Sciences), jossa kysymykset ja vastaukset syötettiin havaintomatriisiin. Jokaisesta 

havaintomatriisissa olevasta kysymyksestä tutkija teki frekvenssi- ja 

prosenttilukutaulukot. Frekvenssi kuvaa aineiston havaintojen lukumäärää. Frekvenssin 

avulla voitiin ilmoittaa lukumäärällisesti eri havaintotyypit jossakin ryhmässä, luokassa 

tai koko aineistossa.  

 

Ristiintaulukointi tehtiin muutamien suljettujen kysymysten kohdalla yhteistyön 

kehityksellisestä näkökulmasta. Ristiintaulukoinnin avulla tutkija löysi kahden tai 
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useamman muuttujan välisiä riippuvuuksia. Riippuvuudella tarkoitetaan jonkin 

kyselykaavakkeen muuttujan vaikutusta toiseen muuttujaan. Tällä tavalla löydetään 

muuttujia, jotka selittävät toista valittua muuttujaa. Korrelaatiokertoimen avulla tutkija 

selvitti erilaisia muuttujien välisiä riippuvuuksia. Korrelaatio tarkoittaa aineiston 

analysoinnissa muuttujien välistä riippuvuussuhdetta ja korrelaatiokerroin kertoo 

numerona kahden eri muuttujan välisen riippuvuuden. Korrelaatio kuvaa valittujen 

muuttujien välistä riippuvuuden suuntaa, voimakkuutta ja yhteisvaihtelun olemassaoloa. 

(Vilkka 2007, 129–130.) Tutkimuksen taulukot tehtiin Exel-taulukko-ohjelmalla. 

 

Avoimien kysymysten avulla haluttiin antaa vastaajille mahdollisuus tuoda vapaasti 

esille mielipiteitä näkemistään tärkeistä asioista. Niiden avulla saatiin esille 

tutkimuskysymysten kannalta merkittäviä asioita verkostollisesta yhteistyöstä. Avoimet 

kysymykset luokiteltiin kategorioiksi. Vastaukset luettiin ensin läpi ja kaikki 

alkuperäiset vastaukset kirjattiin sellaisenaan taulukkoon. Tämän jälkeen vastauksista 

muodostettiin pelkistettyjä ilmauksia, jotka yleistettiin teemoiksi. (Tuomi, Saarijärvi 

2002, 112) 

 

Tutkimuksessa aineiston kerääminen, käsittely ja analysointi sekä tulkinta ovat erillisiä 

vaiheita. Aineiston käsittely alkaa, kun kyselykaavakkeen aineisto on saatu koottua ja 

aineisto tarkistetaan. Puolistrukturoitujen kyselykaavakkeiden tiedot syötetään ja 

tallennetaan sellaiseen muotoon, jota voidaan tietokoneella tutkia numeraalisesti 

käyttäen apuna taulukko- ja tilasto-ohjelmia. (Heikkilä 2004, 123; Vilkka 2007, 106.) 

Aineiston käsittelyä varten tutkija numeroi jokaisen Kyselykaavakkeen juoksevalla 

numerolla. Numeroimalla kyselykaavakkeet tutkija helpotti tietojen tallentamista 

havaintomatriisiin ja yksittäisen vastausten tietojen tarkistamista (Vilkka 2007, 111). 

 

 

4.2 Kyselykaavakkeen tulokset 

 

Kyselykaavakkeen kaikki vastaajat ovat mielenterveyskuntoutuksen ammattilaisia. 

Kyselykaavake on jaettu osiin. Ensimmäisessä osassa identifioidaan vastaaja sektorin, 

työvuosien, vastaajan iän ja koulutusasteen mukaan.  Toisessa osassa kartoitetaan 

yhteistyötä sekä oman sektorin sisällä että sektorien välillä. Vastaajat kuvaavat myös 
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onnistuneita yhteistyömuotoja ja yhteistyön epäonnistumisia. Kyselykaavakkeen 

kolmannessa osassa kartoitetaan, minkä sektorien kanssa vastaaja tekee yhteistyötä. 

Vastausten perusteella kartoitetaan myös yhteistyön laatua ja merkitystä sekä oman 

sektorin sisällä että sektorien välillä. Kyselyn neljännessä osassa kartoitetaan yhteistyön 

ongelmakohtia sekä oman sektorin sisällä että verkoston sektorien välillä. Vastausten 

perusteella kartoitetaan, onko yhteistyön ongelmakohtiin puututtu ja miten vastaajat 

haluaisivat ongelmakohtiin puututtavan. Kyselykaavakkeen viidennessä osassa on 

tarkoitus kartoittaa verkostollisen yhteistyön tarpeellisuutta ja minkälaisena vastaajat 

näkevät yhteistyön vuonna 2015. Vastausten perusteella kartoitetaan myös 

verkostollisen yhteistyön tulevaisuuden näkymiä, minkälaiseksi vastaajat toivovat 

verkostollisen yhteistyön kehittyvän tulevaisuudessa sekä sektorin sisällä että sektorien 

välillä.   

 

Taulukoissa vastaukset näkyvät vastausten lukumäärinä. Taulukon kirjallisessa 

seliteosassa lukumäärälliset arvot on muutettu prosenteiksi.  

 

 

Kyselykaavakkeen osa 1 

 

Kysymyksessä 1 kartoitetaan vastaajan työskentelysektoria. Kysymyksen avulla 

selvitetään työskenteleekö vastaaja erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa, 

kolmannella sektorilla, yksityisellä, palveluntuottajalla vai seurakunnalla.  

 

KUVIO 1. Vastaajan  työskentelysektori 
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Vastauksen perusteella vastaajista 15 % työskentelee Porin kaupungin perusturvassa, 

37 % työskentelee erikoissairaanhoidossa, 17 % työskentelee kolmannella sektorilla, 

30 % työskentelee yksityisillä palveluntuottajilla ja 4 % työskentelee seurakunnalla. 

Kysymyksessä 2 kartoitetaan vastaajan työskentelyvuodet mielenterveyskuntoutujien 

verkostossa. Vastausvaihtoehdot ovat työvuosina viiden vuoden välein. 

 

KUVIO 2. Vastaajan  työskentelyvuodet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastaajista 22 % on työskennellyt verkostossa 1-5 vuotta. 20 % vastaajista on 

työskennellyt verkostossa 5-10 vuotta. 28 % on työskennellyt 10–15 vuotta. 13 % on 

työskennellyt 15–20 vuotta. 20–30 vuotta vastaajista on työskennellyt 17 %. Kukaan 

vastaajista ei ole työskennellyt verkostossa yli 30:tä vuotta.  

 

Kysymyksessä 3 kartoitetaan vastaajan ikä.  

 

KUVIO 3. Vastaajan  ikä 

 

Ikä

20-30 v.

30-40 v.

40-50 v. 

50-60 v.

Yli 60v.

 

 

Vastanneiden työvuodet 
verkostossa

1-5 v.

5-10 v-

10-15 v.

15-20 v.

20-30 v.

Enemmän
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6 % vastanneista ilmoittaa iäkseen 20–30-vuotta. 20 % vastanneista on 30–40 vuoden 

ikäisiä. 41 % vastanneita on 40–50 vuoden ikäisiä. 30 % vastanneista on 50–60 vuoden 

ikäisiä. Vastaajista 4 % on yli 60-vuotiaita.  

Kysymyksessä 4 kartoitetaan vastaajan koulutustaustasta. Vaihtoehtoina vastauksessa 

on kouluasteen tutkinto, opistotason tai alempi AMK:n tutkinto, ylempi AMK-tutkinto 

tai jokin muu tutkinto. 

 

KUVIO 4. Vastaajan  koulutus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastanneista 20 % on suorittanut kouluasteen tutkinnon. 65 % vastaajista on 

koulutustasoltaan joko opistotason tai alemman AMK-tason suorittaneita. Ylemmän 

AMK-tutkinnon on suorittanut 7 % vastanneista. 9 % vastanneista on suorittanut jonkun 

muun koulutuksen, kuten erilaisia yliopistotasoisia koulutuksia.  

 

Kyselykaavakkeen osa 2 

 

Kyselykaavakkeen toisessa osassa kartoitetaan vastaajien mielipidettä verkostollisesta 

yhteistyöstä sekä oman sektorin sisällä että sektorien välillä. Kysymykset ovat sekä 

suljettuja että avoimia kysymyksiä. Avoimet kysymykset liittyvät suoraan suljettuihin 

kysymyksiin. Avointen kysymysten avulla vastaajalla on mahdollisuus kuvata 

yhteistyön laatua oman sektorin sisällä ja sektorien välillä. Kuvauksissa tulee esille, 

minkälaista yhteistyö on, miten siinä on onnistuttu ja missä asioissa epäonnistuttu 

vastaajan näkökannalta.  
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Kysymyksessä 5 kartoitetaan yhteistyötä oman sektorin sisällä ja onko yhteistyö 

toispuolista vai molemminpuolista.  

 

TAULUKKO 5. Yhteistyö oman sektorin sisällä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastauksista ilmenee, että yhteistyötä tehdään suurimmaksi osaksi. 74 % vastaajista on 

sitä mieltä, että yhteistyötä tehdään oman sektorin sisällä. 22 % vastaajista ilmaisee, että 

yhteistyötä tehdään vain vähän oman sektorin sisällä. Vastanneista 4 % vastaa, ettei 

yhteistyötä tehdä ollenkaan oman sektorin sisällä.  

Vastaajista 60 % on sitä mieltä, että yhteistyö oman sektorin sisällä on vähän 

toispuolista. 32 % vastaajista kokee, ettei yhteistyö oman sektorin sisällä ole toispuolista. 

4 % vastaajista ilmoittaa yhteistyön oman sektorin sisällä olevan yksipuolista.  

 

Vastaajista 63 % vastaa yhteistyön olevan molemminpuolista oman sektorin sisällä. 

19 % on sitä mieltä, että yhteistyö oman sektorin sisällä on vain vähän 

molemminpuolista. Vastaajista 13 % vastaa, ettei molemminpuolista yhteistyötä tehdä 

ollenkaan.  

 

Kysymyksessä 6 analysoidaan sisällönanalyysin avulla aineistoista nousseita kuvauksia 

yhteistyön tekemisestä. Kysymyksessä vastaajilla on mahdollisuus kertoa, miten 

yhteistyössä on onnistuttu tai epäonnistuttu. Analysoinnissa vastaukset jaotellaan 

sektoreittain. 
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Erikoissairaanhoidossa yhteistyötä tehdään melko paljon sektorin sisällä. Pääosa 

vastanneista on sitä mieltä, että yhteistyötä tehdään Harjavallan sairaalan osastojen 

välillä ja erikoissairaanhoidon avohoitopaikkojen välillä. Yhteistyö on moniammatillista 

ja osallistujille tulee kuulluksi tulemisen tunne. Yksittäisissä vastauksissa tulee esille, 

ettei kaikkien tietoa hyödynnetä eivätkä kaikki tule kuulluksi. Yhteistyötä tehdään 

moninaisesti ja kokonaisvaltaisesti kuntoutuja huomioiden. Sektorin sisällä järjestetään 

verkostopalavereita, hoitokokouksia ja kuntoutumissuunnitelma palavereita. 

Muutamassa vastauksessa ilmeni palaverien järjestämisen hankaluus ajallisesti.  

Tiedonvälitystä tapahtuu paljon myös puhelimitse. Erikoissairaanhoito toimii 

konsultoivana tahona sektorin sisällä, jolloin erikoissairaanhoidon avohoidon ja 

sairaalahoidon molemminpuolinen konsultointi mahdollistuu.   

 

Potilassiirrot erikoissairaanhoidossa pääosin toteutuu hyvin ja vastaajat kokevat 

kuntoutujan siirtotilanteet saattaen-vaihtaen tyylisiksi, jossa tieto kuntoutujasta siirtyy 

hyvin jatkohoitopaikkaan. Jatkohoidon suunnittelu koetaan hyväksi sektorin sisällä. 

Muutamassa vastauksessa tulee ilmi tiedonvälityksen ongelmallisuus tiedon kulun 

kannalta. Kuntoutujan tietojen ajantasaistaminen tuottaa vaikeuksia ja yhteistyö on 

vaikeaa joidenkin henkilöiden kanssa.  

 

Koska erikoissairaanhoidon sektorilla on monta eri toimipaikkaa avohoidossa ja 

laitoshoidossa monta eri osastoa, vastauksissa pidetään tärkeänä tietoisuutta kaikkien 

sektorilla toimivien toimitavasta, jotta kuntoutuja saisi parasta mahdollista kuntoutusta 

oikeassa paikassa. Vastauksissa kritisoidaan kuitenkin hoidon päällekkäisyyttä, jolloin 

kuntoutuja on samanaikaisesti muutaman eri erikoissairaanhoidon toimipaikan asiakas. 

Asiakassuhde saattaa olla yhtä aikaa Jopiin, Torin yksikköön, kuntoutustyöryhmään ja 

välillä osastoon. Hoidon päällekkäisyys katsotaan resurssien huonoksi käytöksi.  

 

Vastauksissa pidetään tärkeänä, että erikoissairaanhoito järjestää koulutuksia, johon 

henkilökunta voi osallistua eri toimipaikoista. Näin tietoisuus lisääntyy ja yhteistyö 

mahdollistuu.  

 

Perusturvassa yhteistyötä tehdään moniammatillisesti kuntoutujan tarpeista lähtien. 

Yhteistyö on osallistumista verkostopalavereihin, tiimitapaamisiin, hoitokokouksiin, 

kuntoutumissuunnitelma palavereihin ja kotikäynneille. Yhteistyötä kehitetään 
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suunnitelmapalaverien avulla sektorin sisällä, jolloin yhteinen ymmärrys 

mielenterveyskuntoutuksen kokonaistilanteesta lisääntyy. Perusturvan ollessa 

muutosvaiheessa mielenterveystyön kohdalla, vastuu koetaan ajoittain epäselväksi 

muutamassa vastauksessa. Lähes joka vastauksessa yhteistyötä tehdään 

puhelinkontaktein. Perusturva antaa myös vastausten perusteella konsultaatioapua oman 

sektorin sisällä. Yhteistyö koetaan tärkeäksi, mutta vastauksista selviää, että pitää olla 

itse aktiivinen yhteistyön suhteen. Tiedonkulku sektorin sisällä on välillä ”kömpelöä”. 

Aikataulujen järjestäminen erilaisiin neuvotteluihin koetaan ongelmaksi sektorin sisällä. 

Samoin sektorin sisällä oleva eri toimipaikkojen arvostuksen puute koetaan yhteistyötä 

heikentäväksi tekijäksi.  

 

Kolmas sektori järjestää monipuolista yhteistyötä sektorin sisällä olevien toimijoiden 

kesken. Erilaisia tapahtumia, retkiä ja koulutusta toteutetaan yhteisesti monessa eri 

vastauksessa. kolmannella sektorilla on paljon yhteisiä kuntoutujia. Myös vierailuja 

tehdään kolmannen sektorin toimipaikkojen kesken, jolloin tietoisuus toisen 

toimipaikan toiminnasta tulee tutuksi ja yhteistyö vahvistuu. Yhteistyötä tapahtuu 

sektorin sisällä myös järjestämällä hoito- ja kuntoutuspalavereja. kolmannen sektorin 

toimijoiden välillä tehdään myös konsultoivaa yhteistyötä. Tiedonvälitys koetaan 

ongelmaksi sektorin toimijoiden kesken.  

 

Yksityiset palveluntuottajat tekevät melko vähän yhteistyötä keskenään. Muutamat 

palvelukodit järjestävät yhteisiä tapahtumia, joihin asukkaat ja henkilökunta osallistuu. 

Yhteistyö on lähinnä keskustelua palveluntuottajien välillä, useimmiten puhelimitse. 

Keskustelua ja kuulumisten vaihtamista tapahtuu myös koulutuksissa. Kuntoutujan 

siirtyessä paikasta toiseen yksityiset palveluntuottajat kokevat tiedon siirtymisen toiseen 

asumisyksikköön vaikeaksi.  

 

Seurakunnassa yhteistyötä tapahtuu vastausten perusteella ainoastaan kokemusten 

vaihtona työntekijöiden kesken.  

 

 

 

 

 



 54

Kysymyksessä 7 kartoitetaan vastaajan mielipidettä sektorien välisestä yhteistyöstä. 

Vastaajat kertovat, tehdäänkö yhteistyötä verkoston sektorien välillä ja onko yhteistyö 

toispuolista vai molemminpuolista.  

 

TAULUKKO 7. Yhteistyö sektorien välillä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastaajista 72 % on sitä mieltä, että yhteistyötä tehdään sektorien välillä. 24 % 

vastaajista vastaa, ettei yhteistyötä tehdä ollenkaan. 4 % vastaajista on sitä mieltä, että 

yhteistyötä toisten sektorilla toimijoiden kanssa tehdään vähän. 

 

48 % vastaajista on sitä mieltä, että sektorien välinen yhteistyö on vähän toispuolista. 

Vastaajista 52 % katsoo, että sektorin välinen yhteistyö ei ole toispuolista.  

 

46 % vastaajista vastaa yhteistyön sektorien välillä olevan molemminpuolista. 46 % 

vastaajista on sitä mieltä, että sektorien välistä yhteistyötä tehdään vähän. Vastanneista 

8 % ilmoitti, ettei yhteistyö ole molemminpuolista sektorien välillä. 

 

Kysymys 8 on analysoitu sisällönanalyysin avulla aiheistosta esille nousseiden asioiden 

tiimoilta. Vastaajat kuvaavat sektorien välistä yhteistyötä ja sen onnistuneita muotoja ja 

epäonnistumisia. Vastaukset kuvataan sektoreittain.  

 

Vastausten perusteella erikoissairaanhoito tekee yhteistyötä lähes kaikkien sektorien 

välillä. Sektorien välisiä eroja yhteistyössä kuitenkin löytyy. Toimiviksi 
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yhteistyökokemuksiksi erikoissairaanhoito mainitsee erityisesti kolmannen sektorin 

toimijoita, asumispalveluyksiköitä sekä perusturvassa, yksityisillä palveluntuottajilla ja 

kolmannella sektorilla ja seurakunnan. Perusturvan muiden yksiköiden kohdalla paitsi 

asumispalveluyksikön kohdalla erikoissairaanhoidon vastauksissa tulee esille tarvetta 

kehittää yhteistyötä. Jatkohoidon suunnittelu eri sektorien kanssa koetaan 

erikoissairaanhoidossa tärkeäksi monessa vastauksessa. Yhteistyön muotoja eri 

sektorien välillä on verkostopalavereihin, hoitokokouksiin ja kuntoutumissuunnitelma 

kokouksiin kutsuminen eri sektoreista. Myös yhteisiä kotikäyntejä järjestetään muiden 

sektorien kanssa. Avohoidon tukevan toiminnan ja työkokeilun kanssa 

erikoissairaanhoidon toimijatahot tekevät yhteistyötä.  

 

Tiedonvälitys, puhelinkontaktit ja konsultaatio apu nousee erikoissairaanhoidon 

vastauksissa tärkeiksi yhteistyömuodoiksi. Erikoissairaanhoidon vastauksissa ne 

koetaan toimiviksi suurimmaksi osaksi. Erikoissairaanhoidosta tehdään myös 

tutustumiskäyntejä moniin eri sektoreihin, jotka lisäävät yhteistyötä ja tietoisuutta 

toisten toiminnasta.  

 

Vastauksista nousee esiin kuntoutujien hoidon päällekkäisyys monen eri sektorin kanssa. 

Myös epätieto hoitovastuusta koetaan ongelmalliseksi erityisesti erikoissairaanhoidon ja 

perusturvan välillä.  Myös näkemyserot kuntoutujan voinnista tuottavat ongelmia. 

Yhteistyö koetaan selkeäksi.  Osa vastaajista on sitä mieltä, ettei kaikkien sektorien ääni 

tule kuulluksi ja kaikkien tietoa kuntoutujasta ei hyödynnetä.  

 

Perusturva kokee yhteistyön parantuneen erityisesti erikoissairaanhoitoon muutaman 

vuoden sisällä. Harjavallan sairaalan osastojen kanssa yhteistyö koetaan muutamassa 

vastauksessa hankalaksi. Vastausten perusteella erityisesti kuntoutujan jatkohoidon 

suunnittelu koetaan pääosin toimivaksi. Yhteistyötä tehdään hoitokokouksissa, 

kuntoutumissuunnittelukokouksissa, verkostopalavereissa ja puhelimen välityksellä, 

jolloin mietitään yhdessä kuntoutujan kanssa hänen jatkohoitoaan. Kuntoutujan 

jatkohoito saattaen-vaihtaen tyylillä koetaan onnistuneeksi tiedonvälitykseksi. Osa 

vastaajista kokee yhteistyön jäävän yksipuoliseksi. Tiedonkulku on toimivaa osassa 

vastauksista ja osassa tiedonkulku tuottaa vaikeuksia. Myös jonojen ruuhkautuminen 

koetaan ongelmalliseksi. Vastauksissa todetaan myös eri sektorien toiminnan jäävän 

vieraaksi.  
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Kolmannen sektorin vastauksissa tulee esille yhteistyö kuntoutujien jatkohoitopaikkojen 

järjestäjänä. Yhteistyötä tehdään erilaisissa palavereissa, joissa käsitellään kuntoutujan 

asioita. Kuntoutujan jatkohoidon polutuksia luodaan myös yhteistyössä muiden 

sektorien kanssa. Onnistuneita yhteistyömuotoja on myös yhteisten tapahtumien 

järjestäminen ja vierailut muiden sektorien toimijatahojen luona. Myös yhteisiin 

koulutuksiin ovat kolmannen sektorin toimijat osallistuneet. Asiantuntija luentojen 

järjestäminen koetaan myös onnistuneeksi tiedon välityksen suhteen.  

 

Yksityiset palveluntuottajat kokevat vastauksissaan onnistuneiksi yhteistyön muodoiksi 

erityisesti kolmannen sektorin toimijatahot ja seurakunnan. Molemmat tahot järjestävät 

tapahtumia, viriketoimintaan, leirejä, matkoja ja ryhmiä palvelukotien kuntoutujille. 

kolmas sektori järjestää myös työtoimintaa, johon palvelukotien osa kuntoutujista voi 

osallistua. Yhteiset koulutuksiin osallistumiset ovat myös onnistuneita kokemuksia. 

Vierailut toisten sektorien toimipaikkoihin koetaan myös tärkeiksi yhteistyön muodoiksi. 

Erikoissairaanhoidon osalta yhteistyö on lääkäri ja laitoshoitopalveluja. Erityisesti 

tiedonkulku koetaan ongelmalliseksi sektorien välillä kuntoutujan siirtyessä 

erikoissairaanhoidon asiakkaaksi. Perusturvan kanssa tehty yhteistyö on lähinnä 

laskutukseen liittyvää yksityisten palvelutuottajien mielestä. Vastauksista käy myös ilmi 

erilaisten aikojen saannin vaikeus perusturvasta.  

 

Seurakunnat kokevat hyväksi yhteistyöksi ryhmätoiminnan ja kerhojen järjestämisen 

kuntoutujille perusturvan kanssa. Eri toimijatahot voivat lähettää kuntoutujia 

seurakunnan järjestämille leireille, kerhoihin ja diakoniatyöntekijän vastaanotolle. 

Joskus yhteistyötä tapahtuu myös hoitokokouksiin osallistumalla. Koulutukset koetaan 

myös hyviksi yhteistyömuodoiksi.  
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Kysymyksessä 9 kartoitetaan yhteistyön muotoja kaikkien sektorien näkökulmasta. 

 

TAULUKKO 9. Yhteistyömuodot  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 % vastaajista pitää puhelinkontakteja hyvänä yhteistyön muotona. 15 % on sitä 

mieltä, että puhelinkontakteja on vähän ja niitä pitää kehittää. 43 % vastaajista kokee 

hoitokokoukset hyvinä ja onnistuneina yhteistyönmuotoina. 19 % vastaajista on sitä 

mieltä, että hoitokokouksia on liian vähän ja 35 % vastaajista on sitä mieltä, että 

hoitokokouksia pitää kehittää sektorien välisenä yhteistyömuotona. 

Kuntoutumissuunnitelma palavereja verkoston välillä 28 % vastaajista pitää hyvänä ja 

onnistuneena yhteistyömuotona. 30 % vastaajista on sitä mieltä, että yhteisiä 

kuntoutumissuunnitelma palavereja on liian vähän. 39 % vastaajista haluaa, että 

sektorien välistä yhteistyötä pitää kehittää kuntoutumissuunnitelma palavereissa. 

Tiedonkulun osalta 65 % vastaajista vastaa, että sektorien välistä tiedonkulkua pitää 

kehittää. 24 % vastaajista on sitä mieltä, että tiedonkulkua on vain vähän ja 11 % 

vastaajista kertoo tiedonkulun toimivan hyvin. 60 % vastaajista on sitä mieltä, että 

yhteisiä koulutustilaisuuksia pitää kehittää sektorien välillä. 22 % vastaajista vastaa, että 

yhteisiä koulutuksia sektorien välillä on liian vähän. 17 % vastaajista kokee yhteiset 

koulutukset onnistuneina yhteistyömuotoina sektorien välillä. Aineistosta nousi myös 

muita onnistuneita yhteistyömuotoja 9 %:lla vastaajista. Vastauksista esille nousseita 

muita onnistuneita yhteistyön muotoja ovat henkilökohtaiset tapaamiset, kotikäynnit, 

tapahtumat, vierailut ja yhdistyksien esittelykäynnit. 
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Kyselykaavakkeen osa 3 

 

Kyselykaavakkeen kolmannessa osassa kuvataan sektorien yhteistyön suhdetta toiseen 

sektoriin. Samalla vastaajat kuvaavat laadullisesti yhteistyön laatua toiseen sektoriin ja 

oman sektorin sisällä.  

 

Kysymyksessä 10 kartoitetaan yhteistyön määrää sektoreittain. 

 

KAAVIO 10. Yhteistyön määrä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastausten perusteella perusturvan kanssa kaikki sektorit tekevät yhteistyötä. 63 % 

vastaajista vastaa, että yhteistyötä tehdään ja 37 % vastaajista tekee vähän yhteistyötä 

perusturvan kanssa. 85 % vastaajista tekee yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa ja 

13 % vastaajista tekee yhteistyötä vain vähän erikoissairaanhoidon kanssa. Vastaajista 

2 % ei tee yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa. Kolmannen sektorin kanssa 

vastaajista tekee yhteistyötä 55 % ja 43 % vastaajista tekee yhteistyötä vähän. 2 % 

vastaajista ei tee työtä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. 57 % vastaajista tekee 

yhteistyötä yksityisten palveluntuottajien kanssa ja 37 % vastaajista tekee heidän kanssa 

yhteistyötä vähän. 6 % vastaajista ei tee yhteistyötä yksityisten palveluntuottajien 

kanssa. Seurakunnan kanssa yhteistyötä tekee 28 % vastaajista ja vain vähän yhteistyötä 

tekee 57 % vastaajista. 15 % vastaajista ei tee yhteistyötä seurakunnan kanssa.  
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Kysymyksessä 11 vastaajat kuvaavat oman sektorin yhteistyön laatua toiseen sektoriin.  

 

TAULUKKO 11. Yhteistyön laatu toiseen sektoriin verrattuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusturvan kanssa yhteistyö on kohtalaista 67 % mielestä vastaajista. 22 % vastaa 

yhteistyön olevan joustavaa ja 9 % on sitä mieltä, että yhteistyö on rakentavaa. Kukaan 

vastaajista ei koe yhteistyötä perusturvan kanssa huonoksi.  

 

Erikoissairaanhoidon kanssa yhteistyö on joustavaa 54 % mielestä vastaajista. 15 % 

kokee yhteistyön rakentavaksi. Vastaajista 24 % on sitä mieltä, että yhteistyö 

erikoissairaanhoidon kanssa on vain kohtalaista ja 4 % vastaajista kuvaa yhteistyötä 

huonoksi.  

 

Kolmannen sektorin kanssa yhteistyö on joustavaa 54 % mielestä vastaajista. 30 % 

vastaajista koki yhteistyön kohtalaiseksi ja 11 % kokee yhteistyön olevan rakentavaa. 

4 % on sitä mieltä, että yhteistyö on huonoa kolmannen sektorin kanssa.  

 

Yksityisten palveluntuottajien kanssa yhteistyö on joustavaa 46 % mielestä vastaajista. 

Rakentavaksi yhteistyön kokee 11 %. 35 % vastaajista on sitä mieltä, että yhteistyö on 

vain kohtalaista ja 8% kokee yhteistyön huonoksi yksityisten palveluntuottajien kanssa.  

 

Yhteistyön laatua toiseen sektoriin

0 10 20 30 40

Perusturva

ESH

3.sektori

Yksityiset

SRK

Huonoa

Kohtalaista

Joustavaa

Rakentavaa



 60

Seurakunnan kanssa yhteistyö koetaan 44 % osalta kohtalaiseksi. 37 % vastaajista 

kokee yhteistyön joustavaksi ja 4 % rakentavaksi. 6 % vastaajista mieltää yhteistyön 

huonoksi seurakunnan kanssa.  
 

Kysymyksessä 12 halutaan saada tietoa sektorin sisäisen yhteistyön laadusta yleisesti. 

Kaikki vastaajat ovat vastanneet oman sektorinsa yhteistyön laadusta ja taulukkoon on 

tuotu graafinen kuvaus yleisestä yhteistyön laadusta oman sektorin sisällä. Suljettuun 

kysymykseen vastaajalla on mahdollisuus laittaa parikin vastausta.  

 

KUVIO 12. Yhteistyön laatu sektorin sisällä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastaajat kokevat sisäisen yhteistyön enimmäkseen joustavaksi. Suunnilleen saman 

verran vastaajia kokee yhteistyön oman sektorin sisällä kohtalaiseksi ja rakentavaksi.  

Pieni osa vastaajista kokee sisäisen yhteistyön huonoksi.  
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Seuraavat graafiset kuviot kuvaavat jokaisen sektorin kokemusta oman sektorin sisällä 

toimivan yhteistyön laadusta ristiintaulukoinnin avulla.  
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Kyselykaavakkeen osa 4 

 

Kyselykaavakkeen neljännessä osassa kartoitetaan vastaajien näkemystä yhteistyön 

ongelmakohdista sekä oman sektorin sisällä että sektorien välillä. Kysymykset on 

asetettu suljetun kysymyksen muotoon, jossa vastaaja arvioi asetettujen vaihtoehtojen 

merkittävyyttä yhteistyön ongelmaan.  

 

Kysymyksessä 13 kartoitetaan vastaajien näkemystä yhteistyön merkittävyydestä. 

Suljettuun kysymykseen vastaajat ovat lukuina merkinneet oman näkemyksensä (1= ei 

merkitystä, 5= kohtalainen merkitys, 10=merkittävä merkitys). Vastaajien luvut on 

laskettu keskiarvoina sektoreittain. 

 

TAULUKKO 13. Yhteistyön merkittävyys sektoreittain vertailevana taulukkona 

 

0
2
4
6
8

10
12

T
ie

to
is

uu
s

pa
lv

el
un

tu
ot

ta
jis

ta
T

ie
to

is
uu

s
vi

ra
no

m
ai

si
st

a

T
ie

do
nk

ul
ku

Y
ht

ei
st

yö
om

ai
st

en
 k

an
ss

a
S

ek
to

rin
 s

is
äi

ne
n

yh
te

is
ty

ö
S

ek
to

rie
n 

vä
lin

en
yh

te
is

ty
ö

T
ie

do
n 

an
to

ja
tk

oh
oi

to
pa

ik
ka

an

K
on

su
lto

in
ti

T
ie

do
n 

ja
ka

m
in

en
am

m
at

til
ai

si
lle

A
m

m
at

ilii
se

n 
av

un
py

yt
äm

in
en

Y
ht

ei
se

t
ko

ul
ut

us
til

ai
su

ud
et

V
irk

is
tä

yt
ym

in
en

(s
ek

to
rin

 s
is

äl
lä

)
V

irk
is

tä
yt

ym
in

en
(s

ek
to

rie
n 

vä
lill

ä)

V
er

ko
st

op
al

av
er

it

H
oi

to
ko

ko
uk

se
t

K
un

to
ut

um
is

su
un

n
ite

lm
ap

al
av

er
it

K
eh

itt
äm

is
pä

iv
ät

(s
ek

to
rin

 s
is

äl
lä

)
K

eh
itt

äm
is

pä
iv

ät
(s

ek
to

rie
n 

vä
lill

ä)
K

eh
itt

äm
is

pä
iv

ät
(o

m
a 

to
im

ip
ai

kk
a)

Jo
ki

n 
m

uu
, m

ik
ä?

SRK Yksityiset 3.sektori Petu ESH

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63

Kysymyksessä 13 kartoitetaan vielä vertailevien taulukoiden ohella vastaajien 

näkemystä yhteistyön ongelmakohdista sekä oman sektorin sisällä että sektorien välillä 

kunkin sektorin omana taulukkona.  

 

  Erikoissairaanhoito 
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                      Perusturva 
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  Kolmas sektori 
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    Yksityiset palveluntuottajat 
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  Seurakunta 
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Kysymyksessä 14 kartoitetaan oman sektorin sisällä olevia yhteistyön ongelmakohtia.  

 

TAULUKKO 14. Yhteistyön ongelmakohdat sektorin sisällä 
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Aineistosta nousee esille, että sektorin muiden toimijoiden ja toiminnan tunteminen 

oman sektorin sisällä nousee joko merkittäväksi tai kohtalaiseksi yhteistyön 

ongelmakohdaksi. Lähes samalle tasolle nousee kunnioitus ja arvostus oman sektorin 

sisällä. Suurin osa vastaajista kokee tiedonkulun kohtalaiseksi ongelmakodaksi. 

Sektorilla toimivien ammattitaidon ja luovuusalueiden tunteminen koetaan kohtalaiseksi 

ongelmakohdaksi, mutta ei-merkittäväksi. Noin puolet vastaajista on sitä mieltä, että 

kehittämispäivät ovat joko merkittävä tai kohtalainen ongelmakohta ja puolet vastaajista 

pitää sitä ei merkittävänä ongelmana. Noin puolet vastaajista kokee toimipaikkojen 

esitteet ja kotisivut ei merkittäväksi yhteistyön ongelmakohdaksi. Noin puolet kokee 

saman asian esitteiden ja kotisivujen osalta joko kohtalaiseksi tai merkittäväksi 

ongelmakohdaksi.  

 

Ristiintaulukoinnin avulla saadaan kaikkien sektorin oma kanta esille oman sektorin 

sisäisistä ongelmakohdista, jotka vastaajat ovat kokeneet merkittäviksi, kohtalaiseksi tai 

ei merkittäväksi.  

 

TAULUKKO 14 a. Yhteistyön ongelmakohdat perusturvassa 
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Yhteistyön ongelmakohdat  perusturvassa 

 

Perusturvan vastaajat kokevat kunnioituksen ja arvostuksen oman sektorin sisällä 

merkittävämmäksi sektorin sisäiseksi ongelmakohdaksi. Vastaajat kokevat tietoisuuden 

sektorin sisällä olevien toimipaikkojen toiminnasta myös merkittäväksi ongelmaksi. 

Myös sektorin sisäinen tiedonkulku, tietoisuus henkilöstön ammattitaidosta ja 

luovuudesta koettiin merkittäväksi ongelmaksi.  
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TAULUKKO 14 b. Yhteistyön ongelmakohdat erikoissairaanhoidossa 
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Erikoissairaanhoidon vastaajat kokivat tiedonkulun sektorin sisällä kohtalaiseksi 

ongelmakohdaksi. Tietoisuus toisten toimipaikkojen toiminnasta sektorin sisällä 

kokettiin joko kohtalaiseksi tai merkittäväksi ongelmaksi. Lähes puolet vastaajista koki, 

että arvostus toisia työntekijöitä kohtaan oli merkittävä tai kohtalainen ongelma. 

   

 TAULUKKO 14 c. Yhteistyön ongelmakohdat 3.sektorilla 
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Tietoisuus toisten toimipaikkojen toiminnasta sektorin sisällä koettiin merkittäväksi tai 

ainakin kohtalaiseksi ongelmaksi. Myös toisten ammattitaidon tietämys ja arvostuksen 

puute koettiin merkittäväksi tai kohtalaiseksi ongelmakohdaksi. Tiedonkulku sektorin 

sisällä on kohtalainen tai merkittävä ongelma. Myös kehittämispäivät, kotisivut ja 

esitteet koettiin merkittäväksi tai kohtalaiseksi ongelmaksi.  
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TAULUKKO 14 d. Yhteistyön ongelmakohdat yksityisellä sektorilla 
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Yksityisten palveluntuottajien vastauksissa suurimmiksi ongelmakohdiksi nousee esiin 

tiedonkulku toimijoiden välillä ja tietoisuus muista toimijoista sektorin sisällä. Myös 

tietämys toisten ammattitaidosta ja arvostus koettiin joko merkittäväksi tai kohtalaiseksi 

ongelmakohdaksi.  

 

TAULUKKO 14 e Yhteistyön ongelmakohdat seurakunnan sektorilla 
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Seurakunnan vastaajat kokivat arvostuksen olevan merkittävä ongelmakohta.  

Ammattitaidon ja toiminnan tietämys koettiin myös merkittäväksi tai kohtalaiseksi 

ongelmaksi. Tiedonkulku, ammattihenkilöiden luovuusalueiden tunteminen, 

kehittämispäivät, esitteet ja kotisivut koettiin kohtalaisiksi ongelmakohdiksi.  
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Kysymyksessä 15 kartoitetaan vastaajien mielipidettä sektorin välisiin ongelmakohtiin. 

 

TAULUKKO 15. Yhteistyön ongelmakohdat sektorien välillä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aineistosta nousee esille, että tietoisuus muista sektorilla toimivista ja toiminnan 

tuntemisesta sektorien välillä nousee joko merkittäväksi tai kohtalaiseksi yhteistyön 

ongelmakohdaksi. Kunnioituksen ja arvostuksen verkostossa koetaan myös 

merkittäväksi tai ainakin kohtalaisen suureksi ongelmakohdaksi. Osa kokee saman asian 

ei-merkittävänä ongelmana. Suurin osa vastaajista kokee tiedonkulun kohtalaiseksi 

ongelmakodaksi tai merkittäväksi yhteistyön ongelmakohdaksi verkostossa. Sektorilla 

toimivien ammattitaidon tunteminen koetaan kohtalaiseksi ongelmakohdaksi, mutta ei- 

merkittäväksi. Noin puolet vastaajista on sitä mieltä, että kehittämispäivät ovat joko 

merkittävä tai kohtalainen ongelmakohta ja puolet vastaajista pitää sitä ei-merkittävänä 

ongelmana. Noin puolet vastaajista kokee toimipaikkojen esitteet ja kotisivut 

kohtalaiseksi ongelmakohdaksi, mutta ei merkittäväksi.  
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Kysymyksessä 15 kuvataan ristiintaulukoinnin kautta kaikkien sektorin oma kanta 

sektorien välisistä ongelmakohdista, jotka vastaajat ovat kokeneet merkittäviksi, 

kohtalaiseksi tai ei merkittäväksi.  

 

 TAULUKKO 15a Sektorien väliset yhteistyön ongelmakohdat perusturvan kannalta 
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TAULUKKO 15b. Sektorien väliset yhteistyön ongelmakohdat  

                               erikoissairaanhoidon kannalta 
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TAULUKKO 15c. Sektorien väliset yhteistyön ongelmakohdat 3. sektorin kannalta 
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TAULUKKO 15d. Sektorien väliset yhteistyön ongelmakohdat  

                               yksityisen sektorin  kannalta 
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TAULUKKO 15e. Sektorien väliset yhteistyön ongelmakohdat  

                               seurakunta sektorin  kannalta 
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Kysymyksessä 16 vastaajille annetaan mahdollisuus kertoa, millä tavalla verkoston 

sisäisiin ongelmakohtiin on puututtu. Kysymys on avoin kysymys, joka on analysoitu 

sisällönanalyysilla sektoreittain.  

 

Erikoissairaanhoidossa verkoston sisäisiin ongelmakohtiin puuttumisen toiset 

vastanneista kokevat, että niihin on puututtu ja toiset kokevat ettei niihin ole puututtu. 

Vastauksista selviää, että ongelmakohdat on tiedostettu ja niistä on keskusteltu monissa 

eri yhteyksissä. Keskustelua on tapahtunut osastokohtaisissa palavereissa, 

osastonhoitajan ja ylihoitajan tunneilla, koulutuksissa ja sektorin sisäisillä 

kehittämispäivillä. Erikoissairaanhoidon sektorilla on tehty henkilöstön 

työhyvinvointisuunnitelma, johon on kirjattu kohta tiedonkulun parantaminen. 

Tiedonkulku on nimetty tärkeäksi ongelmakohdaksi, johon halutaan puuttua. Toisista 

vastauksista ilmenee lähiesimiesten haluttomuus paneutua ongelmakohtien 

parantamiseen.  
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Vastausten perusteella perusturvassa yhteistyön ongelmia on lisännyt vuoden 2010 

YTA-alueen yhdistyminen Porin kaupungin perusturvaan. Monta uutta asiaan on tullut 

yhtä aikaa ja valmistelu ja suunnittelu ovat tapahtuneet kiireellä. Yhteistyön merkitys on 

myös kasvanut YTA-alueen myötä. Yhteistyön ongelmakohtiin on puututtu osittain 

vastausten perusteella. Niihin on puututtu lähinnä keskustelemalla ongelmakohdista 

sektorin sisäisillä kehittämispäivillä ja muissa tilaisuuksissa. Myös oman toiminnan 

merkityksestä on keskusteltu ja yhteydenpidon tärkeys tuotu esille sektorin sisällä 

olevissa yhteisissä palavereissa. Myös sektorin toimenkuvien aukikirjoittaminen on 

aloitettu selkeyttämään tehtäväkenttää.  

 

Kolmannen sektorin vastauksista ilmenee, että yhteistyön ongelmakohtiin on puututtu 

lähinnä keskustelemalla ja toimintatapoja luomalla. Muutama vastaajasta on ollut sitä 

mieltä, ettei ongelmakohtiin ole puututtu. Erityisesti toiset kolmannen sektorin järjestöt 

toimivat vapaaehtoisvoimin, joten yhteistyö kaatuu usein resurssien rajallisuuteen.  

 

Yksityisten palveluntuottajien vastauksista ilmenee, ettei sektorin sisäisiin yhteistyön 

ongelmakohtiin ole puututtu kovinkaan paljon. Vastausten perusteella joitakin 

keskusteluja yhteistyön parantamisesta on käyty joko puhelimitse palveluntuottajien 

välillä tai koulutuksissa. Myös vähäistä tietoisuutta toisen palvelukodin toiminnasta 

ovat lisänneet vierailut toisiin palvelukoteihin.  

 

Seurakunnissa yhteistyön sisäisiin ongelmakohtiin ei ole puututtu millään tavalla 

vastausten perusteella.  

 

Kysymyksessä 17 vastaajat kertovat, miten he haluaisivat oman sektorin sisäisiin 

yhteistyön ongelmakohtiin puututtavan. Kysymys on avoin kysymys, joka on analysoitu 

sisällönanalyysilla sektoreittain.  

 

Erikoissairaanhoidossa yhteistyön ongelmakohtiin halutaan puuttua vastausten 

perusteella ongelmien tiedostamisen kautta. Erilaisissa yhteistyöpalavereissa pitää 

keskustella yhteistyön ongelmakohdista, selkeyttää asioita ja tehdä toiminnan muutoksia. 

Erityisesti kuntoutujan hoidon porrastus pitää tehdä selkeäksi ja tietoisuus 

erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tehtävänjaosta selkeyttää. Vastauksissa 

toivotaan myös koulutuksia, joissa puututaan ongelmakohtiin. Osa vastaajista on myös 
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sitä mieltä, että ongelmakohtien tiedostamisen jälkeen pitää niiden eteen myös tehdä 

jotain.  

 

Perusturvan vastauksissa yhteistyön ongelmakohtiin halutaan puuttua keskustelemalla.  

Erityisesti halutaan, että myös rivityöntekijöiden mielipiteet otetaan huomioon 

yhteistyötä kehitettäessä. Vastauksissa tulee myös esille työntekijöiden mahdollisuus 

keskinäiseen vuoropuheluun ja suunnitteluun. Yhteistyötä halutaan kehittää 

pitkäjänteisellä suunnitelmallisuudella, jossa mietitään yhdessä henkilöstön kanssa 

konkreettisia keinoja yhteistyön parantamisen etenemisessä. Myös yhteistyön 

ongelmakohtia pitää puuttua tiedonkulkua parantamalla.  

 

Kolmannen sektorin vastauksissa yhteistyön ongelmakohtiin halutaan puuttua 

rakentavalla keskustelulla. Myös tiedonkulun parantaminen on tärkeää. Vastauksista 

ilmenee, että tietoisuus muiden toiminnasta lisää luottamusta ja näin myös vähentää 

yhteistyön ongelmakohtia.  

 

Yksityisten palveluntuottajien lähes jokaisessa vastauksessa toivottiin yhteistyötä 

ongelmakohtien puuttumisessa. Vastaajat ovat sitä mieltä, että pitää järjestää 

tilaisuuksia ja koulutuksia, joissa osallistujat voivat keskustella yhteistyön 

ongelmakohdista. Vastauksissa toivotaan myös säännöllisiä tapaamisia 1-2 kertaa 

vuodessa, auditointia, ideariihiä ja yhteisiä kehittämispäiviä, joissa voisi keskustella 

ongelmakohdista ja miten niihin voidaan puuttua. Myös yhteistä sähköposti ryhmää 

ehdotetaan tiedonkulun parantamisessa. Näissä eri tilaisuuksissa voidaan sopia 

toimintatavoista, jolla vähennetään yhteistyön ongelmakohtia.  

 

Seurakunnat toivovat vastauksissaan pelkästään yhteisten pelisääntöjen luomista 

parantamaan yhteistyötä.  

 

Kysymyksessä 18 vastaajat kertovat avoimen kysymyksen avulla, miten verkostossa 

toimivien eri sektorien välisiin ongelmakohtiin on puututtu. Vastaukset on analysoitu 

sisällönanalyysilla sektoreittain.  

 

Erikoissairaanhoidon vastauksissa lähes kaikissa ilmenee, ettei verkoston välisiin 

ongelmakohtiin ole puututtu millään tavalla. Osa vastaajista ei myös tiedä onko 
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ongelmakohtiin puututtu ja millä tavalla. Osassa vastauksista ilmenee, että verkoston 

välisistä ongelmakohdista on ollut puhetta, käyty neuvotteluja ja koulutuksia, joissa on 

pyritty selvittämään sektorin välisiä ongelmakohtia.  

 

Perusturvan vastauksista ilmenee, että verkoston välisiin ongelmakohtiin on puututtu 

pitämällä yhteisiä palavereja, joissa sovitaan yhteistyöstä. Myös asiakastyön 

yhteistyömuotoja on kehitetty konkreettisin keinoin. Vain yksittäiset vastaajat ovat sitä 

mieltä, ettei yhteistyön ongelmakohtiin ole puututtu millään tavalla.  

 

Kolmannella sektorilla verkoston välisiin yhteistyön ongelmakohtiin on puututtu 

keskustelemalla. Muutama vastaajista on sitä mieltä, ettei yhteistyön ongelmakohtiin ole 

puututtu mitenkään.  

 

Yksityisten palveluntuottajien vastauksista kaikissa vastauksissa ilmenee, ettei 

verkoston välisiin yhteistyön ongelmakohtiin ole puututtu mitenkään. Joskus on yritetty 

parantaa yhteistyötä, mutta tuloksetta. Osa vastaajista koki myös, ettei yksityisiä 

palveluntuottajia arvosteta Porin seudulla mitenkään, joten verkoston välinen yhteistyö 

on vaikeaa.  

 

Seurakunnan vastauksista ilmenee, ettei sektorin välisiin ongelmakohtiin ole puututtu.  

 

Kysymyksessä 19 vastaajat kertovat, miten he haluaisivat sektorien välisiin 

ongelmakohtiin puututtavan. Vastausten perusteella tehty sisällönanalyysi on tehty 

sektoreittain.  

 

Erikoissairaanhoito haluaa vastausten perusteella puuttua yhteistyön ongelmakohtiin 

järjestämällä yhteistyö palavereita, suunnittelupäiviä ja puuharyhmiä, jossa voi antaa 

suoraa palautetta yhteistyön ongelmakohdista ja suunnitella yhteistyötä. Vastauksissa 

toivottiin myös perusturvalta selkeyttä, mitä kuntoutujia hoitavat.  

 

Perusterveydenhuollon vastausten perusteella yhteistyön ongelmakohtiin halutaan 

puuttua järjestämällä yhteisiä palavereita, joissa voidaan keskustella yhteistyön 

ongelmakohdista ja suunnitella yhteistyötä muiden sektorien kanssa ja sopia 

pelisäännöistä. Vastauksissa nousi esille myös tarve esimiesten yhteisiin 
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starategiapalavereihin, joissa määritellään eri sektorien toiminnan sisältöjä, rajauksia ja 

ohjauskäytäntöjä. Suunnittelussa pitäisi ottaa huomioon käytännön keinot yhteistyössä, 

niiden toteutumisen seuranta ja arviointi. Vastauksista nousi esille myös työkierron 

toteuttaminen verkoston välillä lisäämään arvostusta ja tietoisuutta toisen sektorin 

toiminnasta. Tietoisuutta halutaan lisätä myös tiedotusverkostoja lisäämällä. Myös 

oman toiminnan merkityksen korostamista verkoston yhteistyökumppanina tuodaan 

vastauksissa esille.  

 

Kolmannen sektorin toimijat haluavat vastausten perusteella puuttua yhteistyön 

ongelmakohtiin keskustelemalla ongelmakohdista. Erilaisia koulutuksia pitää lisätä, 

joissa toimijat voisivat keskustella asioista ja vaihtaa tietoja. Avointa tiedottamista 

kaikissa yhteyksissä on lisättävä. Vastauksista käy myös esille tietosuojan ja 

salassapitosäädösten puutteellinen tuntemus.  

 

Yksityisten palveluntuottajien vastauksista ilmenee halu järjestää yhteisiä koulutuksia ja 

muita tilaisuuksia, joissa keskustellaan yhteistyön lisäämisestä. Samalla tietoisuus 

muiden toiminnasta lisääntyy. Vastauksissa ehdotetaan myös halukkuutta kokoontua 1-

2 kertaa vuodessa, auditointia, ideariihiä ja yhteisiä kehittämispäiviä. Erityisesti 

toivotaan vuosittain säännöllisiä tapaamisia eri sektorien välillä, jossa suunnitellaan 

yhteisiä toimintatapoja kuntoutujan parasta ajatellen. Monessa vastauksessa toivotaan 

tiedonkulkuun parannusta. Erityisesti siirtotilanteissa kuntoutujan siirtyessä paikasta 

toiseen tiedonkulku koetaan huonoksi.  

 

Seurakuntien vastauksissa tulee esille yhteisten pelisääntöjen luominen yhteistyön 

luomisessa.  

 

Kyselykaavakkeen osa 5 

 

Kyselyn viidennessä osassa kartoitetaan vastaajien näkemystä verkostollisen yhteistyön 

tekemiseen. Samalla tarkastellaan aineistosta nousseita yhteistyö näkymiä sekä vuonna 

2015 että kauempana tulevaisuudessa. Vastausten perusteella kartoitetaan myös 

onnistuneita yhteistyön muotoja tulevaisuudessa.  

 

 



 75

Kysymyksessä 20 kartoitetaan verkostossa toimivien eri sektorien yhteistyön 

tarpeellisuutta.  

 

KUVIO 20. Yhteistyön tarpeellisuus sektorien välillä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastausten pohjalta voidaan todeta, että 91 % vastanneista kokee verkoston eri sektorin 

välisen yhteistyön tarpeellisena ja 9 % kohtalaisen tarpeellisena.  

 

Kysymyksessä 21 kartoitetaan verkostossa toimivien sektorien sisäisen yhteistyön 

tarpeellisuutta.  

 

KUVIO 21. Yhteistyön tarpeellisuus sektorin sisällä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastausten pohjalta voidaan todeta, että 91 % vastanneista kokee verkoston sektorin 

sisäisen yhteistyön tarpeellisena ja 9 % kohtalaisen tarpeellisena.  
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Kysymyksessä 22 kartoitetaan, minkälaisena vastaajat näkevät verkostossa toimivien eri 

sektorien sisäisen yhteistyön kehittävän vuoteen 2015.  

 

TAULUKKO 22. Yhteistyö 2015 sektorin sisällä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukon avulla voidaan todeta, että suurin osa vastaajista näkee sektorien sisäisen 

yhteistyön olevan kehittyvää, rakentavaa, joustavaa ja hyvää. Osa vastaajista on sitä 

mieltä, että yhteistyö on kohtalaista ja muutama ajatteli yhteistyön pysyvän samana tai 

sitä ei ole lainkaan. Kukaan vastaajista ei nähnyt yhteistyötä huonoksi.  

 

Kysymyksessä 23 kartoitetaan vastaajien näkemystä, minkälaisena he näkevät 

yhteistyön verkostojen välillä vuonna 2015.  

 

TAULUKKO 23. Yhteistyö sektorien välillä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastaajat kokevat yhteistyön olevan verkoston eri sektorien välillä pääasiassa 

kehittyvää. Vastausten perusteella noin puolet vastaajista kokee yhteistyö myös 

rakentavaksi, joustavaksi, hyväksi tai kohtalaiseksi. Puolet vastaajista kokee, ettei 
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yhteistyö ole rakentavaa, joustavaa, hyvää tai kohtalaista. Pieni osa vastaajista on sitä 

mieltä, että yhteistyö sektorien välillä on pysynyt samana tai se on jopa huonoa. Kaikki 

vastaajat ovat sitä mieltä, että sektorien välistä yhteistyötä tehdään vuonna 2015.  

 

Kysymyksessä 24 kartoitetaan, minkä verkoston sektorin suhteen vastaajat toivovat 

yhteistyön kehittyvän ja paranevan tulevaisuudessa.  

 

TAULUKKO 24. Yhteistyö tulevaisuudessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suurin osa toivoo yhteistyön kehittyvän ja paranevan perusturvan suhteen. Samoin 

kolmannen sektorin, erikoissairaanhoidon ja yksityisten palveluntuottajien kohdalla yli 

puolet vastaajista toivoo yhteistyön paranevan. Osa vastaajista on sitä mieltä, että 

yhteistyö ei parane näihin sektoreihin. Seurakunnan kohdalla enemmistö kokee, ettei 

yhteistyö parane tulevaisuudessa. Kuitenkin vähemmistö kokee yhteistyön myös 

paranevan. 

 

Kysymyksessä 25 tarkastellaan, miten vastaajat toivovat yhteistyön kehittyvän oman 

sektorin sisällä. Vastaajilla on mahdollisuus kertoa avoimessa kysymyksessä, mitä 

onnistunut yhteistyö olisi tulevaisuudessa. Vastaukset on analysoitu sisällönanalyysin 

avulla sektoreittain. 

 

Erikoissairaanhoidossa toivotaan yhteistyön tulevaisuudessa lisääntyvän. Yhteistyön 

toivotaan olevan moniammatillista, joissa kaikki kuntoutujan verkosto otetaan 

huomioon. Yhteistyö pitäisi olla myös tasapainoista, saumatonta, joustavaa, rakentavaa 

Minkä verkoston suhteen yhteistyö paranee tulevaisu udessa

0

10

20

30

40

50

60

Perusturva ESH 3.sektori Yksityiset SRK

Kyllä

Ei



 78

ja suunnitelmallista. Avointa keskustelua ja yhteistyötä toivotaan monessa kaavakkeessa. 

Kuntoutujan hoito on suuntautumassa avohoitopainotteiseksi. Erityisesti tiedonkulkua 

laitoshoidon ja avohoidon välillä toivotaan paranevan, jolloin yhteydenotot olisivat 

automaatio. Kuntoutujan hoitokokouksiin pitäisi kutsua aina kaikki hoitavat tahot 

mukaan kertomaan oman näkemyksensä kuntoutujasta. Tiedonvälityksen ja 

vuorovaikutuksen toivotaan kehittyvän sujuvaksi ja molemminpuoliseksi. 

Erikoissairaanhoidon vastauksissa toivotaan myös kunnioituksen ja arvostuksen 

lisääntyvän tulevaisuudessa verkoston eri tahojen välillä. Byrokratian toivotaan myös 

vähenevän, jolloin aikaa jäisi enemmän kuntoutujalla. Omaa mallia kuntoutuksessa 

myös toivotaan eikä aina mallin ottamista muilta sairaanhoitopiireiltä esim. Pirkanmaa.  

 

Perusterveydenhuollossa halutaan yhteistyön kehittyvän tulevaisuudessa paremmaksi. 

Yhteistyötä halutaan kehittään kuntoutujan jatkohoitojen osalta. Jatkohoidon toivotaan 

olevan joustavaa ja suunnitelmallista, jossa hoitopolut pitäisi rakentaa kuntoutujan 

tarpeista lähtien. Myös hoidon päällekkäisyyden toivotaan vähenevän olemassa olevia 

resursseja hyödyntämällä ja yhdistämällä. Työnjakoja halutaan myös selkeämmäksi.  

 

Perusturvassa halutaan kehittää palvelurakennetta toteuttamalla ”yhden luukun periaate”, 

jossa kuntoutuja saisi monipuolista palvelua samasta paikasta yhdellä kertaa. Myös 

mini-interventioita halutaan kehittään ja konsultoinnin toivotaan lisääntyvän. YTA-

alueen kuntoutujien asiat toivotaan olevan kunnossa ja selkiytyneet tulevaisuudessa.  

 

Tiedonkulun toivotaan olevan tulevaisuudessa avointa, toimivaa, asiallista ja toista 

kunnioittavaa. Myös tietoisuuden lisääminen toisten sektorien toiminnasta ja työstä 

toivotaan lisääntyvän. Palavereja halutaan kehittää säännöllisiksi yhteistyön muodoiksi.  

 

Monessa vastauksessa nousee esille sektorin sisällä olevan arvostuksen puute. Asenteen 

toivotaan muuttuvan kunnioittavaksi, jossa toisen ammattitaitoa, koulutusta, kokemasta 

ja muita osaamisalueita arvostetaan. Vastauksissa toivotaan, että tulevaisuudessa 

osattaisiin hyödyntää ja arvostaa kaikkia. Itse ei tarvitse osata ja tietää kaikkea. Osataan 

myös kuunnella toista ja annetaan työntekijöille mahdollisuus yhteiseen vuoropuheluun 

ja tasavertaiseen vuorovaikutukseen sektorien välillä.  
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Kolmannen sektorin vastaajat toivovat yhteistyön lisääntyvän tulevaisuudessa sektorin 

sisällä. Kuitenkin useassa vastauksessa mainitaan aikapulan olevan suuri este 

yhteistyölle. kolmannen sektorin toimijoiden välille toivotaan kumppanuutta, jonka 

avulla voidaan yhdistää voimavaroja. Yhteistyöhön halutaan konkreettisia keinoja ja 

sitä pitää seurata ja arvioida. Yhteistyö pitää olla myös tiedon vaihtamista ja tietoisuutta 

toisten toiminnasta. Näihin toivotaan parannusta.  

 

Yksityisten palveluntuottajien vastauksissa yhteistyön halutaan kehittyvän 

kiinteämmäksi ja aktiivisemmaksi. Yhteistyön pitää olla myös hyvin organisoitua. 

Vastauksissa toivotaan myös sektorin sisällä olevien palaverin pitämistä ja niitä 

toivotaan säännöllisiksi. Palavereiden tarkoitus olisi yhdessä pohtiminen, toisiin 

tutustuminen ja näkökulmien avartuminen. Näiden avulla voisi suunnitella yhteisiä 

toimintatapoja ja auttaa, tukea ja jakaa tietoa toisten kanssa.  

 

Kuntoutujan jatkohoitoa halutaan myös kehittää tulevaisuudessa. Tiedon kulku ja 

jakaminen nähdään vastauksissa myös tärkeiksi kehittämisalueiksi. Muutamassa 

vastauksessa tuodaan esille mahdollisuus yhteistyössä tehtävään asukkaiden vaihtoon ja 

jatkohoidon suunnitteluun palvelukotien välillä. Myös työntekijöiden vaihtoa työkierron 

kautta on ehdotettu muutamassa vastauksessa.  

 

Seurakuntien kohdalla halutaan yhteistyön kehittyvän sektorin sisällä koordinoimalla 

yhteistyötä. Raportointi koetaan myös tärkeäksi yhteistyön välineeksi tulevaisuudessa.  

 

Kysymyksessä 26 tarkastellaan, miten vastaajat toivovat yhteistyön kehittyvän 

verkoston eri sektorien välillä. Vastaajilla on mahdollisuus kertoa avoimessa 

kysymyksessä, mitä onnistunut yhteistyö olisi tulevaisuudessa. vastaukset on analysoitu 

sisällönanalyysin avulla sektoreittain. 

 

Erikoissairaanhoidossa yhteistyön toivotaan olevan edelleen hyvää ja monessa 

vastauksessa siihen toivottiin myös parannusta sektorien välillä. Yhteistyön toivotaan 

tulevaisuudessa olevan avointa, kokonaisvaltaista, joustavaa, tasapainoista ja kaikki 

osapuolet huomioonottavaa. Myös tietoisuuden muiden toivottiin lisääntyvän 

verkostossa toimivien sektorien toimijatahoista.  
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Tulevaisuudessa yhteistyön halutaan kehittyvän kuntoutujan jatkohoidon suunnittelun 

osalta. Hoidon porrastus pitäisi olla hyvää ja tarpeenmukaista kuntoutujan 

näkökulmasta. Yhteinen lähtökohta toimijoilla pitäisi olla, että kuntoutuja tuli ajallaan 

autetuksi oikeassa paikassa. Yhteisiä palavereja toivotaan lisää ja 

kuntoutumissuunnitelma palavereihin otettaisiin kaikki tarpeelliset tahot mukaan. 

Hoitoketjun pitäisi olla toimiva skitsofreniaan sairastavan osalta, siihen toivotaan suurta 

parannusta sektorien välillä. Kuntoutukseen ja hoitolinjoihin toivotaan selkeyttä 

erityisesti erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. Vastauksissa toivotaan 

myös perustasolle omaa päivätoimintapaikkaa kuntoutujille. Vastauksissa toivotaan 

myös enemmän yhteisiä koulutuksia sektorin välillä. Tietokoneohjelmiin toivotaan 

myös yhteensopivuutta, joka takaisi paremman tiedonkulun. 

 

Perusterveydenhuollon vastauksissa toivotaan tulevaisuudessa tiedonkulun parantumista 

joustavammaksi sektorien välillä. Erityisesti kuntoutujan jatkohoidon suunnittelua 

toivotaan joustavammaksi. Asiakas pitäisi ottaa huomioon kokonaisuutena. Kuntoutujan 

hoitopolkuja pitäisi kehittää sektorien välillä tulevaisuudessa. Myös tietoisuuden ja 

ymmärryksen lisääminen muiden sektorilla toimijoiden työstä ja toiminnasta koetaan 

tärkeäksi. Voimassa olevia resursseja pitää tulevaisuudessa osata hyödyntää paremmin 

ja voimavaroja yhdistää, jotta hoidon päällekkäisyyksiltä voidaan välttyä. Vastaukissa 

toivotaan vielä parempaan yhteistyöhön yli sektorirajojen.  Konsultoinnin ja mini-

interventioiden toivotaan myös lisääntyvän.  

 

Perusturvan monessa vastauksessa toivotaan asennemuutosta tulevaisuudessa. 

Toivotaan kunnioittavaa ja arvostavaa asennetta verkostossa työskentelevien välille. 

Osataan arvostaa ja hyödyntää toisten osaamista, ammattitaitoa, koulutusta ja 

kokemusta.  

 

Perusterveydenhuollon vastauksissa toivotaan myös kehittävää työtä yhden luukun 

periaatteelle, jossa kuntoutuja saisi monipuolista apua ja tietoa yhdellä kertaa.  

 

Kolmannen sektorin vastauksissa toivotaan yhteistyölle aikaa enemmän. Vastauksissa 

nousee esille kumppanuus, jota pidetään tärkeänä tulevaisuudessa, jolloin myös vastuu 

toiminnan kehittämisestä jakautuisi kaikille osapuolille. Kuppanuudessa myös kaikkien 
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tahojen asiantuntijuutta osattaisiin hyödyntää. Vastauksissa tulee ilmi, ettei kolmannen 

sektorin osaamista osata hyödyntää riittävästi ja siihen toivotaan muutosta.  

Tulevaisuudessa tarvitaan myös ennakoivia sopimuksia, joilla viitoitetaan osapuolten 

velvollisuudet sekä yhteistoiminnan muodot ja tavoitteet. Yhteistyössä pitää lisätä myös 

suunnitelmallisuutta, jolloin tehdään yhteisiä pitkän aikavälin strategisia visioita ja 

välietappeja, joiden avulla seurataan kumppanuuden saavutuksia. kolmannen sektorin 

vastauksista nousee esille myös yhteistyön laadunvalvonta, seuranta ja arviointi.  

 

Yhteistyö toivotaan olevan tulevaisuudessa myös joustavaa ja toisia osapuolia 

arvostavaa. Yhteistyötä lisääviä toimintatapoja toivotaan konkreettisiksi. Sektorien 

väliseen tiedonvälitykseen toivotaan myös parannusta tulevaisuudessa.  

 

Yksityisten palveluntuottajien vastauksista ilmenee tarvetta kehittää yhteistyötä 

järjestämällä yhteisiä palavereita, joissa mietitään yhdessä asioita kaikkien edun 

kannalta ja laaditaan yhteisiä toimintatapoja. Myös SAS-työryhmän tapaisia palavereita 

ehdotettiin tulevaisuudessa. Vastauksissa tuli esille myös mahdollisuus osallistua 

kuntoutujan hoitokokouksiin, siihen toivottiin parannusta. Kuntoutujan 

hoidonporrastuksen toivottiin kehittyvän tulevaisuudessa. Myös avointa keskustelua 

toivottiin järjestettävän jonkun koordinaattorin avulla sektorien välille. Yhteisiä 

koulutuksia toivottiin myös lisää tulevaisuudessa.  

 

Tiedonkulkuun toivottiin parannusta erityisesti siirtotilanteissa. Verkostossa toimivien 

tahojen välille toivottiin asennemuutosta, jolloin kaikkia tahoja arvostettaisiin eikä 

kadehdittaisi toisen osaamista ja pärjäämistä.  

 

Seurakunnan vastauksissa tuli esille tarve säännöllisten tapaamisten järjestämiseen eri 

verkoston eri toimijoiden kesken.  

 

 

4.2.1 Sektorin sisäinen yhteistyö 

 

Erikoissairaanhoidossa yhteistyötä tehdään melko paljon sektorin sisällä. Pääosa 

vastanneista oli sitä mieltä, että yhteistyötä tehdään Harjavallan sairaalan osastojen 
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välillä ja erikoissairaanhoidon avohoitopaikkojen välillä. Yhteistyö on moniammatillista 

ja osallistujille tulee kuulluksi tulemisen tunne. Yksittäisissä vastauksissa tuli esille ettei 

kaikkien tietoa hyödynnetä eivätkä kaikki tule kuulluksi. Yhteistyötä tehdään 

moninaisesti ja kokonaisvaltaisesti kuntoutuja huomioiden. Sektorin sisällä järjestetään 

verkostopalavereita, hoitokokouksia ja kuntoutumissuunnitelma palavereita. 

Muutamassa vastauksessa ilmeni palaverien järjestämisen hankaluus ajallisesti.  

Tiedonvälitystä on tapahtunut paljon myös puhelimitse. Erikoissairaanhoito toimii myös 

konsultoivana tahona sektorin sisällä, jolloin avohoidon ja sairaalahoidon 

molemminpuolinen konsultointi mahdollistuu.   

 

Potilassiirrot erikoissairaanhoidossa pääosin toteutuu hyvin ja vastaajat ovat kokeneet 

kuntoutujan siirtotilanteet saattaen-vaihtaen tyylisiksi, jossa tieto kuntoutujasta siirtyy 

hyvin jatkohoitopaikkaan. Jatkohoito suunnittelu on koettu hyväksi sektorin sisällä. 

Muutamassa vastauksessa tulee ilmi tiedonvälityksen ongelmallisuus tiedon kulun 

kannalta, kuntoutujan tietojen ajantasaistaminen ja yhteistyön vaikeus joidenkin 

henkilöiden kanssa.  

 

Koska erikoissairaanhoidon sektorilla on monta eri toimipaikkaa avohoidossa ja 

laitoshoidossa monta eri osastoa, vastaukissa pidettiin tärkeänä tietoisuutta kaikkien 

sektorilla toimivien toimitavasta, jotta kuntoutuja saisi parasta mahdollista kuntoutusta 

oikeassa paikassa. Vastauksissa kritisoitiin kuitenkin hoidon päällekkäisyyttä, jolloin 

kuntoutuja on samanaikaisesti muutaman eri erikoissairaanhoidon toimipaikan asiakas. 

Asiakassuhde saattaa olla yhtä aikaa Jopiin, Torin yksikköön, kuntoutustyöryhmään ja 

välillä osastoon. Hoidon päällekkäisyys katsottiin resurssien huonoksi käytöksi.  

 

Vastauksissa pidettiin tärkeänä, että erikoissairaanhoito on järjestänyt koulutuksia, 

johon henkilökunta on voinut osallistua eri toimipaikoista. Näin tietoisuus on 

lisääntynyt ja yhteistyö mahdollistunut.  

 

Perusturvassa yhteistyötä tehdään moniammatillisesti kuntoutujan tarpeista lähtien. 

Yhteistyö on osallistumista verkostopalavereihin, tiimitapaamisiin, hoitokokouksiin, 

kuntoutumissuunnitelma palavereihin ja kotikäynneille. Yhteistyötä kehitetään 

suunnitelmapalaverien avulla sektorin sisällä, jolloin yhteinen ymmärrys 

mielenterveyskuntoutuksen kokonaistilanteesta lisääntyy. Perusturvan ollessa 
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muutosvaiheessa mielenterveystyön kohdalla, vastuu koettiin ajoittain epäselväksi 

muutamassa vastauksessa. Lähes joka vastauksessa yhteistyötä tehtiin 

puhelinkontaktein. Perusturva antaa myös vastausten perusteella konsultaatioapua oman 

sektorin sisällä. Yhteistyö koettiin tärkeäksi, mutta vastauksista selvisi, että pitää olla 

itse aktiivinen yhteistyön suhteen. Vastaaja kokee, että vain hän ja hänen toimipaikka 

on aktiivinen tekemään yhteistyötä muihin oman sektorin toimipaikkoihin.  

Tiedonkulku sektorin sisällä on välillä ”kömpelöä”. Aikataulujen järjestäminen 

erilaisiin neuvotteluihin koettiin ongelmaksi sektorin sisällä. Samoin sektorin sisällä 

oleva eri toimipaikkojen arvostuksen puute koettiin yhteistyötä heikentäväksi tekijäksi.  

 

Kolmas sektori on järjestänyt monipuolista yhteistyötä sektorin sisällä olevien 

toimijoiden kesken. Erilaiset tapahtumat, retket ja koulutus on tapahtunut yhteisesti 

monessa eri vastauksessa. kolmannella sektorilla on paljon yhteisiä kuntoutujia. Myös 

vierailuja on tehty kolmannen sektorin toimipaikkojen kesken, jolloin tietoisuus toisen 

toimipaikan toiminnasta on tullut tutuksi ja yhteistyö vahvistunut. Yhteistyötä on 

tapahtunut sektorin sisällä myös järjestämällä hoito- ja kuntoutuspalavereja. 3. sektorin 

toimijoiden välillä on tapahtunut myös konsultoivaa yhteistyötä. Tiedonvälitys on 

koettu ongelmaksi sektorin toimijoiden kesken.  

 

Yksityiset palveluntuottajat tekevät melko vähän yhteistyötä keskenään. Muutamat 

palvelukodit ovat järjestäneet yhteisiä tapahtumia, joihin asukkaat ja henkilökunta on 

osallistunut. Yhteistyö on vastausten perusteella ollut lähinnä keskustelua 

palveluntuottajien välillä useimmiten puhelimitse. Keskustelua ja kuulumisten 

vaihtamista on tapahtunut myös koulutuksissa. Kuntoutujan siirtyessä paikasta toiseen 

yksityiset palveluntuottajat ovat kokeneet tiedon siirtymisen toiseen asumisyksikköön 

vaikeana.  

 

Seurakunnassa yhteistyötä tapahtuu vastausten perusteella ainoastaan kokemusten 

vaihtona työntekijöiden kesken.  
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4.2.2 Sektorien välinen yhteistyö 

 

Vastausten perusteella erikoissairaanhoito tekee yhteistyötä lähes kaikkien sektorien 

välillä. Sektorien välisiä eroja yhteistyössä kuitenkin löytyy. Toimiviksi 

yhteistyökokemuksiksi erikoissairaanhoito mainitsee erityisesti kolmannen sektorin 

toimijoita, asumispalveluyksiköitä sekä perusturvassa, yksityisillä palveluntuottajilla ja 

kolmannella sektorilla ja seurakunnan. Perusturvan muiden yksiköiden kohdalla paitsi 

asumispalveluyksikön kohdalla erikoissairaanhoidon vastauksissa tulee esille tarvetta 

kehittää yhteistyötä. Jatkohoidon suunnittelu eri sektorien kanssa koetaan 

erikoissairaanhoidossa tärkeäksi monessa vastauksessa. Yhteistyön muotoja eri 

sektorien välillä on verkostopalavereihin, hoitokokouksiin ja kuntoutumissuunnitelma 

kokouksiin kutsuminen eri sektoreista. Myös yhteisiä kotikäyntejä järjestetään muiden 

sektorien kanssa.  Avohoidon tukevan toiminnan ja työkokeilun kanssa 

erikoissairaanhoidon toimijatahot tekevät yhteistyötä.  

 

Tiedonvälitys, puhelinkontaktit ja konsultaatio apu nousee erikoissairaanhoidon 

vastauksissa tärkeiksi yhteistyömuodoiksi. Erikoissairaanhoidon vastauksissa ne 

koetaan toimiviksi suurimmaksi osaksi. Erikoissairaanhoidosta tehdään myös 

tutustumiskäyntejä moniin eri sektoreihin, joka lisää yhteistyötä ja tietoisuutta toisten 

toiminnasta.  

 

Vastauksista nousee esiin kuntoutujien hoidon päällekkäisyys monen eri sektorin kanssa. 

Myös epätieto hoitovastuusta koetaan ongelmalliseksi erityisesti erikoissairaanhoidon ja 

perusturvan välillä.  Myös näkemyserot kuntoutujan voinnista ovat tuottaneet ongelmia. 

Yhteistyö koetaan selkeäksi.  Osa vastaajista on sitä mieltä, ettei kaikkien sektorien ääni 

tule kuulluksi ja kaikkien tietoa kuntoutujasta ei hyödynnetä.  

 

Perusturva kokee yhteistyön parantuneen erityisesti erikoissairaanhoitoon muutaman 

vuoden sisällä. Harjavallan sairaalan osastojen kanssa yhteistyö koetaan muutamassa 

vastauksessa hankalaksi. Vastausten perusteella erityisesti kuntoutujan jatkohoidon 

suunnittelu on koettu pääosin toimivaksi. Yhteistyötä tehdään hoitokokouksissa, 

kuntoutumissuunnittelukokouksissa, verkostopalavereissa ja puhelimen välityksellä, 

jolloin mietitään yhdessä kuntoutujan kanssa hänen jatkohoitoaan. Kuntoutujan 
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saattaen-vaihtaen on koettu onnistuneeksi tiedonvälitykseksi. Osa vastaajista koki 

yhteistyön jäävän yksipuoliseksi. Tiedonkulku on toimivaa osassa vastauksista ja osassa 

tiedonkulku tuottaa vaikeuksia. Myös jonojen ruuhkautuminen on koettu 

ongelmalliseksi. Vastauksissa todettiin myös eri sektorien toiminnan jäävän vieraaksi.  

 

Kolmannen sektorin vastauksissa tulee esille yhteistyö kuntoutujien jatkohoitopaikkojen 

järjestäjänä. Yhteistyötä tehdään erilaisissa palavereissa, joissa käsitellään kuntoutujan 

asioita. Kuntoutujan jatkohoidon polutuksia luodaan myös yhteistyössä muiden 

sektorien kanssa. Onnistuneita yhteistyömuotoja on myös ollut yhteisten tapahtumien 

järjestäminen ja vierailut muiden sektorien toimijatahojen luona. Myös yhteisiin 

koulutuksiin on kolmannen sektorin toimijat ovat osallistuneet. Asiantuntija luentojen 

järjestäminen on koettu myös onnistuneeksi tiedon välityksen suhteen.  

 

Yksityiset palveluntuottajat ovat vastauksissaan kokeneet onnistuneiksi yhteistyön 

muodoiksi erityisesti kolmannen sektorin toimijatahot ja seurakunnan. Molemmat tahot 

järjestävät tapahtumia, viriketoimintaan, leirejä, matkoja ja ryhmiä palvelukotien 

kuntoutujille. kolmas sektori järjestää myös työtoimintaa, johon palvelukotien osa 

kuntoutujista voi osallistua. Yhteiset koulutuksiin osallistumiset ovat olleet myös 

onnistuneita kokemuksia. Vierailut toisten sektorien toimipaikkoihin on koettu myös 

tärkeiksi yhteistyön muodoiksi.  

 

Erikoissairaanhoidon osalta yhteistyö on lääkäri ja laitoshoitopalveluja. Erityisesti 

tiedonkulku koetaan ongelmalliseksi sektorien välillä kuntoutujan siirtyessä 

erikoissairaanhoidon asiakkaaksi. Perusturvan kanssa tehty yhteistyö on lähinnä 

laskutukseen liittyvää yksityisten palvelutuottajien mielestä. Myös vastauksista käy ilmi 

erilaisten aikojen saannin vaikeus perusturvasta.  

 

Seurakunnat kokevat hyväksi yhteistyöksi ryhmätoiminnan ja kerhojen järjestämisen 

kuntoutujille perusturvan kanssa. Eri toimijatahot ovat voineet lähettää kuntoutujia 

seurakunnan järjestämille leireille, kerhoihin ja diakoniatyöntekijän vastaanotolle. 

Joskus yhteistyötä tapahtuu myös hoitokokouksiin osallistumalla. Koulutukset on koettu 

myös yhteistyömuodoiksi.  
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5. POHDINTA 

 

Opinnäytetyöprosessi sai alkunsa siitä, kun pohdin verkostollisen yhteistyön merkitystä 

mielenterveyskuntoutustyössä. Halusin saada selvyyden yhteistyön tämänhetkiseen 

tilanteeseen ja sen kehittämismahdollisuuksiin. Opinnäytetyöprosessin aikana olen 

oppinut ymmärtämään moniammatillisen työskentelyn vaativuuden ja sen 

tarpeellisuuden mielenterveyskuntoutuksessa. Tämä tietämys luo hyvän pohjan omaan 

työhöni valmistumiseni jälkeen. Nykyään mielenterveyskuntoutuksessa kohdataan 

entistä enemmän moniongelmaisia kuntoutujia, jotka lisäävät haasteita työelämään. 

Nykyään pyritään kuntoutujan kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen, verkostojen 

hyödyntämiseen ja tasa-arvoiseen sekä joustavaan yhteistyöhön eri ammattiryhmien 

kanssa ja eri mielenterveyskuntoutujien sektorien välillä. Näihin haasteisiin vastaamalla, 

moniammatillinen yhteistyö on avainasemassa.  

 

Moniammatillinen yhteistyö vaatii työntekijöiltä laajaa sopeutumista ja uudelleen 

orientoitumista omaan työhönsä. Sektorien sisäinen ja välinen yhteistyö vaatii 

kehittämistä toimiakseen sujuvasti eri ammattiryhmien välillä. Yhteistyön kehittämisen 

pitää lähteä jokaisen sektorin sisältä niin, että opittaan ensin tunnistamaan jokaisen 

työntekijän erityisosaaminen hänen omassa työssään. Sen jälkeen hyödynnetään 

erityisosaamiset ottamalla ne yhteiseen käyttöön. Tämän jälkeen pitää oppia 

arvostamaan ja kunnioittamaan myös muiden ammattiryhmien edustajia ja heidän 

osaamistaan. Verkoston yhteistyön tavoitteena on luoda yhteinen näkemys kuntoutujan 

voimavaroista, toimintakyvystä, ongelmista ja niiden ratkaisuista. Moniammatillinen 

työskentely tarjoaa paljon uusia haasteita ja näkökulmia mielenterveyskuntoutukseen, 

joten sen kehittäminen ja rajojen ylittäminen eri sektorien sisällä ja sektorien välillä 

kannattaa. Verkostolliseen yhteistyöhön kannustaa mielenterveys laki, teoriapohja ja 

tutkimustulokset.  

 

Moniammatillisessa yhteistyössä työntekijät edustavat usein eri sektoreita 

mielenterveyskuntoutuksessa. He sijoittuvat eri hallinnon aloille ja heidän toimintaansa 

ohjaavat erilaiset säädökset. Hallintorajoja ylittävä moniammatillinen yhteistyö kohtaa 

vaikeuksia, jos hallinnolliset rakenteet eivät tue joustavaa yhteistyötä. Myös epäselvä 
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työnjako joko sektorien sisällä tai sektorien välillä ja ammattiryhmien tai sektorien 

välinen kilpailu sekä kateus ovat uhkatekijöitä moniammatilliselle yhteistyölle. 

 

Mielenterveyskuntoutus on muutosvaiheessa. Palvelurakenteet muuttuvat laitoshoidosta 

avopainotteisempaan suuntaan. Tämä edellyttää verkostoitunutta ja monimuotoista 

yhteistyötä verkoston sisällä ja välillä. Avohoitopainotteiset toimintatavat kehittyvät 

Porin seudulla. Myös asiakasryhmät ovat laajentuneet YTA-alueen tultua mukaan Porin 

kaupungin perusturvaan. Mielenterveyskuntoutuksen palveluntuottajien määrä on laaja 

Porissa ja sen lähialueilla. Eri sektorien tuottamat mielenterveyspalvelut ovat toisistaan 

erillään hajanaisessa palvelujärjestelmässä. Muutoksen hallinta edellyttää avointa 

yhteistyötä mielenterveyskuntoutus verkoston eri sektorien välillä, erilaisten 

toimintatapojen kokeiluja ja tutkimuksia. Mielenterveyskuntoutus työssä toimivien 

ammattihenkilöiden on tärkeä tunnistaa verkoston palveluntuottajat. On tärkeä tuottaa 

tietoa palveluntuottajista sekä siitä, vastaavatko nykyiset palvelut ja toiminta 

mielenterveyskuntoutujien tarpeita kuntoutumisen ja yhteistyön kehittämisen kannalta 

Mielenterveyskuntoutuksen palvelujen tuottaminen on yhteistoimintaa, johon 

osallistuvat palvelujen vastaanottajat ja heidän läheisensä, viranomaiset, yrittäjät, 

kolmas sektori eri yhteisöineen ja yhdistyksineen, seurakunta, vapaaehtoistyöntekijät. 

Palvelujen saumattomuus, monipuolisuus, joustavuus ja asiakaslähtöisyys ovat 

onnistuneen mielenterveystyön edellytyksiä.  

 

Asiakaskunnan muutokset heijastuvat henkilöstön työhön monella eri tavalla. 

Toimijoiden työnjako, yhteistyö ja johtaminen ovat tulleet entistä tärkeimmiksi alueiksi 

muuttuvassa mielenterveyskuntoutuksen kentässä. Tarvitaan uusia toimintamalleja, 

jolloin voimassaolevat resurssit verkoston välillä voidaan hyödyntää parhaalla 

mahdollisella tavalla kuntoutujan parhaaksi. Aiheeseen liittyvää avointa keskustelua on 

käytävä erilaissa foorumeissa voimavaroja yhdistämällä ja toimintatapoja kehittämällä. 

Kuntoutujan kannalta katsottuna verkoston yhteistyön pitää olla avointa ja hyvää.  

Kuntoutuja pitää saada tarvitsemansa apu ja ohjaus oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja 

tarvitsemallaan tavalla kuntoutuakseen asettamiensa tavoitteiden mukaisesti parhaalla 

mahdollisella tavalla. Se vaatii verkostolta kaikkien sektorien tietämystä ja 

toimintatapojen tuntemusta. Myös verkoston eri sektorien sekä sisäinen että välinen 

kunnioitus ja arvostus toisten työtä kohtaan auttavat rakentamaan parempaa yhteistyötä 

sektorien sisällä ja välillä.  
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Tekemäni opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia mielenterveyskuntoutuksen 

verkostotyötä. Tutkimuksessa tuon esille yhteistyön onnistumisia kyselykaavakkeen 

vastausten väittäminä. Samalla kartoitan myös yhteistyön kehittämistapoja, jotka 

vastaajat ovat nähneet tärkeiksi. Tutkimuksen tarkoitus on antaa välineitä verkostollisen 

yhteistyön kehittämiseen ja kaikkien resurssien huomioonottamiseen 

mielenterveyskuntoutus kentällä paikallisella tasolla. Opinnäytetyöllä on tärkeä osa 

työelämän vuorovaikutuksessa kohti rakentavaa yhteistyötä ja toimivaa 

mielenterveyskuntoutusta kuntoutujan tarpeista lähtien. Tutkimuksen kautta itse olen 

saanut paljon uusia ajatuksia ja konkreettista hyötyä omalle toiminnalleni 

mielenterveyskuntoutus verkostotyössä. Toivon myös, että työelämä saa tutkimuksen 

kautta välineitä, joidenka avulla lähtevät kehittämään verkostotyötä entistä paremmaksi 

ja kuntoutujalähtöisemmäksi. Kyselykaavakkeen vastaajat ovat antaneet paljon 

konkreettisia kehittämisehdotuksia verkoston sektorien sisäiselle ja väliselle yhteistyölle, 

joita kannattaa arvostaa. Tutkimus on kasvattanut minua ammattilaisena jopa 

asiantuntijaksi asti. Tutkimus on tuonut paljon tietämystä ja tuntemusta 

mielenterveystyön verkostosta paikallisella tasolla. Tutkimus on ollut pitkäkestoinen 

luova prosessi. Se on ollut vaativaa ja aikaa vievää. Panostukseni ja sitoutumiseni on 

ollut hyvää, joka on auttanut jaksamaan tutkimuksen eri vaiheiden välillä.  

 

Olen saanut teoriatietoa tutkimukseni eri osa-alueisiin opintojeni eri 

opintokokonaisuuksista. Tutkimus on olennainen osa oman ammatillisen tiedon ja 

taidon muodostumista. Harjoittelupaikat ovat kasvattaneet minua ammatillisen 

identiteetin näkökannalta. Työelämä on tarjonnut minulle mahdollisuuden kehittyä 

työssäni ja herättänyt kiinnostuksen verkostollisen yhteistyön tekemiseen ja 

kehittämiseen. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia ja kehittää 

mielenterveyskuntoutuksen verkostotyötä, jotka lisäävät sektorien eri yhteisöjen 

elinvoimaisuutta, arvostusta ja yhteistyötä. Tavoitteena on verkostotyön uudelleen 

hahmottuminen, muutostoimet ja palvelujen kehittäminen mielenterveyskuntoutuksessa. 

Tutkimus tähtää tiedon keräämiseen ja tuottamiseen kyselykaavakkeen avulla ja tiedon 

vaikuttavuuteen työelämässä. Tutkimuksen tavoitteena on myös uudenlaisen 

toimintakulttuurin sekä verkostoituvan työtavan kehittäminen, tutkiminen ja 

arvioiminen. Tutkimuksen päämääränä on toimia siltana ja yhteistyömahdollisuuksien 

lisääjänä herättämällä keskustelua uusista rakenteista ja toimintamalleista eri verkoston 

toimijoiden kesken. Yhteistyö tukee mielenterveyskuntoutujan ja eri yhteisöjen 
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hyvinvointia, tasa-arvoisuutta, oikeudenmukaisuutta ja arvostavaa kohtaamista ja 

auttamista sekä yksilön että yhteisöjen tasolla. Tavoitteena on mielenterveyskuntoutusta 

edistävien ja sairautta ehkäisevien, parantavien ja kuntouttavien toimintamallien 

kehittäminen verkostollisen yhteistyön kautta.  

 

Tutkimuksen avulla haluan korostaa valmiuksia keskustella ja tutkia arvojen, asenteiden, 

eettisten kysymysten ja toimintamallien vaikutuksia verkostotyön ongelmien 

hahmottamisessa, päätöksenteossa sekä käytännön työtoiminnoissa. Tutkimuksen 

tarkoituksena on onnistuneiden yhteistoiminta tapojen ja ristiriitojen/ongelmien esille 

nostaminen, analysoiminen sekä ammatillisen arvopohjan hahmottuminen. Tutkimus- ja 

kehittämistoiminnan näkökulmasta mielenterveyskuntoutustyöhön vaikuttaminen on 

aktiivista osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun. Se on myös yksilöjen ja 

yhteisöjen voimavarojen aktivoimista sekä toimintaa työn parantamiseksi 

kuntoutujalähtöisesti.  

 

Verkostotyöhön liittyvää tutkimusta tehdessäni aloin myös ymmärtää, että dialogisen 

ajattelu- ja toimintatavan omaksuminen on tärkeä perusta moniammatillisen yhteistyön 

ja vuorovaikutuksen onnistumiselle. Dialogisuus tarjoaa välineitä oppia hyväksymään 

mielenterveystyön monimuotoisuutta, sen tarjoamia mahdollisuuksia vastavuoroiseen 

työskentelyyn. Dialogisuus vaatii myös kykyä hyväksyä keskeneräisyyttä sekä itsessään 

että muissa mielenterveystyöhön osallistuneissa tahoissa. Mielenterveyskuntoutuksessa 

keskeneräisyyden ja epävarmuuden sieto tämän päivän muuttuvassa yhteiskunnassa ei 

kuitenkaan ole helppoa. Työntekijöiltä vaaditaan entistä enemmän tietoa, taitoja ja 

kykyä tehdä valintoja ja sopeutua yhteiskunnan jatkuviin muutoksiin 

mielenterveyskuntoutus työssä.  

 

Tutkimuksen teoriaosuudessa kuvaan mielenterveyskuntoutustyötä ja verkostotyötä ja 

avaan dialogisuuden käsitettä. Tutkimuksen selvitysosuus muodostuu verkostotyöhön 

liittyvän kyselyn tuloksissa. Tulosten avulla selvitetään verkostojen sisällä ja 

verkostojen välillä tapahtuvaa yhteistyötä ja sen laatua.  

 

Toiminnan tehostaminen ja laadukkaiden palveluiden tuottaminen on haaste 

mielenterveyskuntoutus työssä. Palvelujen tuottamiseen tarvitaan uusia toimintaa 

tukevia malleja, kun hoito ja kuntoutus painottuvat yhä enemmän avohoitoon. Laadukas 
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mielenterveyskuntoutustyö edellyttää eri tahojen yhteistyötä. Ammattilaisten välistä 

yhteistyötä on säädetty lailla. Kuntoutujien avoin osallisuus kuntoutumiseensa tuottaa 

kestäviä ratkaisuja. Voimavarat moninkertaistuvat huomioitaessa myös kuntoutujan 

läheisten ja muun verkoston tuki. Tutkijat Seikkula ja Arnkil ovat todenneet 

tutkimuksissaan, että verkostotyöskentely tuntuu hyvältä ja lisää kuntoutujan 

hyvinvointia, eheyttä ja elämänhallintaa. Kuntoutujat, heidän läheiset ja työntekijät 

kokoontuvat vuoropuheluun. Yhteisessä vuoropuhelussa löytyy ratkaisuja, jotka 

vähentävät pulmatilanteiden toistumista ja vähentävät päällekkäistä työtä.  

 

Sisäistä yhteistyötä kartoitettaessani tarkoitan sektorien sisällä tapahtuvaa yhteistyötä, 

jota tehdään erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa, kolmannella sektorilla, 

yksityisillä palveluntuottajilla ja seurakunnalla. Aineistosta esille nousseet asiat tuon 

esille sektoreittain.  

 

Erikoissairaanhoidossa sisäistä yhteistyötä tehdään melko paljon. Yhteistyötä tehdään 

Harjavallan sairaalan osastojen välillä ja erikoissairaanhoidon avohoitopaikkojen välillä. 

Vastausten perusteella yhteistyö on pääosin moniammatillista ja osallistujat tulevat 

kuulluksi lähes aina. Jotta moniammatillisuuden huomioiminen vahvistuisi ja kaikki 

sektorilla toimijat kokisivat tulevansa kuulluksi, sitä on syytä vielä kehittää 

tulevaisuudessa. On hienoa todeta, että sektorin sisällä yhteistyötä tehdään moninaisesti 

ja kokonaisvaltaisesti kuntoutuja huomioiden. Erikoissairaanhoidossa järjestetään 

verkostopalavereita, hoitokokouksia ja kuntoutumissuunnitelma palavereita, joissa 

suunnitellaan kuntoutujan jatkohoitoa. Potilassiirrot erikoissairaanhoidossa pääosin 

toteutuvat hyvin. Vastaajat ovat kokeneet kuntoutujan siirtotilanteet saattaen-vaihtaen 

tyylisiksi, joissa tieto kuntoutujasta siirtyy jatkohoitopaikkaan hyvin. Erilaisten 

neuvottelujen ja jatkohoidon suunnittelu on koettu hyväksi sektorin sisällä. Hankaluutta 

on tuottanut ainoastaan ajan järjestäminen. Ajallisuus on rajallista, mutta hyvällä, 

suunnitelmallisella ja kehittyvällä ajanhallinnalla on mahdollisuus järjestää paremmin 

kaikille sopivaa aikaa erilaisiin neuvotteluihin. Hyvän yhteistyön kautta kuntoutujan 

hoitojaksot ovat lyhentyneet ja jopa vähentyneet nykyään. Yhteiskunnallisesti ajatellen 

tämä on myös taloudellisesti edullista, sillä erikoissairaanhoidon hoitopäivämaksut ovat 

kalliita.  
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Tiedonvälitystä tapahtuu paljon puhelimitse. Muutamassa vastauksessa tulee ilmi 

tiedonvälityksen ongelmallisuus tiedon kulun ja kuntoutujan tietojen ajantasaisuuden 

kannalta. On tärkeää päivittää kuntoutujan tiedot, että ajantasainen tieto siirtyy 

jatkohoitoon. Myös henkilökemiat koetaan yhteistyön tekemisessä tärkeänä, jotta 

yhteistyö ja tiedonsiirto toimii joustavalla tavalla. Muutamassa vastauksessa tulee ilmi 

henkilökemioiden vaikeus yhteistyön tekemisessä. Erityisesti avohoito-laitoshoito 

tiedonvälitys ja yhteistyö ei aina toimi. Avo-laitoshoidon vuorovaikutusta on syytä 

kehittää ja vahvistaa tulevaisuudessa hyvän yhteistyön näkökulmasta. 

Erikoissairaanhoidon sektorilla on monta eri toimipaikkaa avohoidossa ja laitoshoidossa 

monta eri osastoa. Vastaukissa pidetään tärkeänä tietoisuutta kaikkien sektorilla 

toimivien toimintatavasta, jotta kuntoutuja saa parasta mahdollista kuntoutusta oikeassa 

paikassa. Vastauksissa kritisoidaan kuitenkin hoidon päällekkäisyyttä, jolloin 

kuntoutuja on samanaikaisesti muutaman eri erikoissairaanhoidon toimipaikan asiakas. 

Hoidon päällekkäisyys katsotaan resurssien huonoksi käytöksi. Hoidon päällekkäisyys 

ei ole kenenkään etu. Tulevaisuudessa erikoissairaanhoidon on mietittävä 

palvelurakennettaan uudella tavalla, jossa hoidon päällekkäisyyttä tarkastellaan 

kuntoutujalähtöisesti ja voimassa olevat resurssit huomioidaan kokonaisvaltaisesti 

sektorin sisällä.  

 

Vastauksissa pidetään tärkeänä, että erikoissairaanhoito järjestää edelleen koulutuksia, 

johon henkilökunta voi osallistua eri toimipaikoista. Näin tietoisuus toisten sektorilla 

toimivien tahojen toiminnasta lisääntyy ja yhteistyö mahdollistuu entisestään. 

Koulutuksissa tulee myös vastavuoroista keskustelua monista eri asioista, jotka auttavat 

parempaan yhteistyöhön tulevaisuudessa. Tätä kautta myös arvostus toisten tekemää 

työtä kohtaan lisääntyy ja kaikki pystyvät paremmin hahmottamaan toisten sektorilla 

toimivan erityisyyden.  

 

Erikoissairaanhoito toimii myös konsultoivana tahona sektorin sisällä, jolloin avohoidon 

ja sairaalahoidon molemminpuolinen konsultointi mahdollistuu.  Konsultointi on koettu 

tärkeäksi ja toimivaksi alueeksi sektorin sisällä. Sitä on syytä ylläpitää ja kehittää 

edelleen.  

 

Erikoissairaanhoito haluaa puuttua sekä sektorin sisäisiin että sektorien välisiin 

yhteistyön ongelmakohtiin järjestämällä yhteistyö palavereita, suunnittelupäiviä ja 
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puuharyhmiä, jossa osallistujat voivat antaa suoraa palautetta yhteistyön 

ongelmakohdista. Samassa tilaisuudessa voitaisiin suunnitella monipuolista yhteistyötä 

sektorien välillä. Mielenterveyskuntoutuksen yhteistyötä rakennettaessa sektorien välillä 

erikoissairaanhoidon näkökulmasta perusturvan on syytä selkeyttä, mitä kuntoutujia 

hoitavat ja missä toimipaikoissa.  

 

Perusturvassa yhteistyötä tehdään moniammatillisesti kuntoutujan tarpeista lähtien. 

Yhteistyö sektorin sisällä on tiimityöskentelyä ja työparityöskentelyä, jota toteutetaan 

sektorin eri toimipaikkojen arjessa. Myös kotikäynneillä toteutetaan samaan työtapaa.   

Yhteistyö on osallistumista verkostopalavereihin, tiimitapaamisiin, hoitokokouksiin, 

kuntoutumissuunnitelma palavereihin ja kotikäynneille. Perusturvan alueella yhteistyötä 

kehitetään suunnitelmapalaverien avulla sektorin sisällä, jolloin yhteinen ymmärrys 

mielenterveyskuntoutuksen kokonaistilanteesta lisääntyy. Perusturvan ollessa 

muutosvaiheessa mielenterveystyön kohdalla, vastuu kuntoutuksesta koetaan ajoittain 

epäselväksi muutamassa vastauksessa. Suunnittelupalavereita on syytä jatkaa 

tulevaisuudessa, jotta hoitovastuut ja toiminta tulee selväksi sektorin sisällä. Perusturva 

kehittää jatkuvasti mielenterveyskuntoutusta, joten on selvää, että muutos luo 

epäselvyyden tunnetta sektorin sisällä. YTA-alueen tulo perusturvaan on laajentanut 

asiakas ja työntekijä määriä mielenterveyskuntoutuksessa. Perusturva kehittää 

voimakkaasti mielenterveyskuntoutustyötä vahvistamalla palvelurakennettaan. Tämä 

luo myös epätietoisuutta vastuiden ja toimintatapojen suhteen. On tärkeää, että 

esimiehet ja työntekijät tekevät yhteistyötä suunnitellessa perusturvan 

mielenterveyskuntoutusta ja kaikki toimipaikat tulevat kuulluksi.  

 

Lähes joka vastauksessa yhteistyötä tehdään puhelinkontaktein. Perusturva antaa myös 

vastausten perusteella konsultaatioapua oman sektorin sisällä. Yhteistyö koettiin 

tärkeäksi, mutta vastauksista selviää, että pitää olla itse aktiivinen yhteistyön suhteen. 

Tämän ajatuksen suhteen jokainen työntekijä voi itse miettiä, minkälainen olen 

yhteistyöntekijänä. Jotta yhteistyö on molemminpuolista sektorin sisällä toimivien 

toimipaikkojen suhteen, kaikkien pitää aktivoitua yhteistyössä ja tiedostaa yhteistyön 

merkitys monella eri tasolla. Näin kömpelöksi mainittu tiedonkulku sektorin sisällä 

muuttuu joustavaksi ja avoimeksi. Aikataulujen järjestäminen erilaisiin neuvotteluihin 

koettiin ongelmaksi sektorin sisällä. Toimipaikkojen suunnitelmallisella ajanhallinnalla 

ja varhaisella aikataulujen sopimisella parannetaan neuvottelujen sopimista.  
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Samoin sektorin sisällä oleva eri toimipaikkojen arvostuksen puute koetaan yhteistyötä 

heikentäväksi tekijäksi. Toisten työn ja toiminnan kunnioittaminen ja arvostaminen on 

yksi tärkeimmistä yhteistyön mahdollistamisen muotoja. Perusturvan pitää järjestää 

enemmän yhteisiä tilaisuuksia ja koulutuksia, joissa työntekijät ja toimipaikat tulevat 

tutuiksi. Näin arvostus, kunnioitus ja yhteistyö kehittyvät paremmaksi ja 

kuntoutujalähtöiseksi. Kehittyvästä palvelurakenteesta on myös avoimesti tiedotettava 

henkilöstöä, jotta vältytään väärinkäsityksiltä ja epätietoisuudelta. Näin luodaan hyvät 

yhteistyön edellytykset eri perusturvan mielenterveystyötä tekevän toimipaikan välillä. 

Myös vierailut sektorin eri toimipaikkoihin auttaa henkilöstöä hahmottamaan jokaisen 

toimipaikan asema sektorissa ja tietoisuus toiminnasta lisääntyy. Näin kuntoutuja saa 

tavoitteidensa mukaisen ohjauksen ja avun parhaalla mahdollisella tavalla.  

 

Perusterveydenhuolto haluaa puuttua sektorien välisiin ongelmakohtiin ja parantaa 

sektorien välistä yhteistyötä järjestämällä yhteisiä palavereita, joissa voidaan keskustella 

yhteistyön ongelmakohdista ja suunnitella yhteistyötä muiden sektorien kanssa ja sopia 

pelisäännöistä. Tarve olisi esimiesten yhteisiin starategiapalavereihin, joissa 

määriteltäisiin eri sektorien toiminnan sisältöjä, rajauksia ja ohjauskäytäntöjä. 

Suunnittelussa pitää ottaa huomioon käytännön keinot yhteistyössä, niiden toteutumisen 

seuranta ja arviointi. Myös työkierron toteuttaminen verkoston välillä lisää arvostusta ja 

tietoisuutta toisen sektorin toiminnasta. Tietoisuutta lisää myös tiedotusverkostojen 

lisääminen verkostojen välillä. On tärkeää myös, että perusterveydenhuolto korostaa 

oman toiminnan merkitystä verkostossa ja toimii ammattitaitoisena ja 

moniammatillisena yhteistyökumppanina mielenterveyskuntoutuksen verkostossa.  

 

Kolmas sektori järjestää monipuolista yhteistyötä sektorin sisällä olevien toimijoiden 

kesken. Erilaisia tapahtumia, seminaareja, retkiä ja koulutuksia järjestetään yhteisesti eri 

kolmannen sektorin toimipaikkojen kesken. Tämä johtuu varmasti siitä, että 

kolmannella sektorilla on paljon yhteisiä kuntoutujia. Myös vierailuja toisiin sektorilla 

oleviin toimipaikkoihin tehdään kolmannella sektorilla, jolloin tietoisuus toisen 

toimipaikan toiminnasta tulee tutuksi ja yhteistyö vahvistuu. Yhteistyötä tapahtuu 

sektorin sisällä myös järjestämällä hoito- ja kuntoutuspalavereja. kolmannen sektorin 

toimijoiden välillä tapahtuu myös konsultoivaa yhteistyötä.  
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Näistä toimista huolimatta, tiedonvälitys on koettu ongelmaksi sektorin toimijoiden 

kesken. Tiedonvälitystä on syytä kehittää toimivammaksi ja monipuolisemmaksi. Se 

koetaan kaikkia sektorilla toimivia palvelevaksi toimintatavaksi. kolmannen sektorin 

vastauksista ilmenee myös tiedonvälityksen ja informaation antamisen merkitys 

päättäjille. Näin päättäjät ymmärtäisivät paremmin kolmannen sektorin merkityksen 

mielenterveyskuntoutuksessa.  

 

Kolmannen sektorin toimijoilla on halu puuttua sektorien välisiin yhteistyön 

ongelmakohtiin. Avoin keskustelu ongelmakohdista ja koulutuksien järjestäminen 

lisäisivät yhteistyötä. Osallistujat voisivat keskustella asioista ja vaihtaa tietoja sektorien 

välillä. Avointa tiedottamista kaikissa yhteyksissä on lisättävä sektorien välillä. Myös 

tietosuojan ja salassapitosäädösten puutteellinen tuntemus pitää tiedostaa ja järjestää 

asian tiimoilta koulutusta mielenterveyskuntoutuksen eri sektoreille kuntoutujan 

tiedonkulun parantamiseksi.  

 

Yksityiset palveluntuottajat tekevät melko vähän yhteistyötä keskenään. Tähän 

vaikuttaa osittain kilpailuasetelma palvelukotien välillä. Muutamat palvelukodit ovat 

järjestäneet yhteisiä tapahtumia, joihin asukkaat ja henkilökunta on osallistunut. 

Yhteistyö on vastausten perusteella ollut lähinnä keskustelua palveluntuottajien välillä 

useimmiten puhelimitse. Keskustelua ja kuulumisten vaihtamista on tapahtunut myös 

koulutuksissa, jotka ei ole kuitenkaan oman sektorin järjestämiä.  

 

Kuntoutujan siirtyessä paikasta toiseen yksityiset palveluntuottajat ovat kokeneet tiedon 

siirtymisen toiseen asumisyksikköön vaikeana. Tiedonsiirtymistä on syytä kehittää 

yksityisten palveluntuottajien välillä tulevaisuudessa. Se on kuntoutujalle edullista 

hänen kuntoutumisessaan. Myös kilpailuasetelman vähentäminen olisi suotavaa, sillä 

hyvällä sektorin sisäisellä yhteistyöllä parannetaan palvelurakennetta ja uskottavuutta 

yksityisten palveluntuottajien työstä.  

 

Yksityiset palveluntuottajat haluavat järjestää yhteisiä koulutuksia ja muita tilaisuuksia, 

joissa keskustellaan yhteistyön lisäämisestä. Samalla tietoisuus muiden toiminnasta 

lisääntyy. Yhteistyötä voi lisätä myös kokoontumalla 1-2 kertaa vuodessa, järjestämällä 

auditointia, ideariihiä ja yhteisiä kehittämispäiviä. Erityisesti säännölliset vuosittaiset 

tapaamiset eri sektorien välillä lisäisivät yhteistyötä. Niissä suunniteltaisiin yhteisiä 
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toimintatapoja kuntoutujan parasta ajatellen ja parannettaisiin tiedonkulkua. Erityisesti 

siirtotilanteissa kuntoutujan siirtyessä paikasta toiseen tiedonkulku koetaan huonoksi ja 

sitä kannattaa parantaa merkittävällä tavalla.  

 

Seurakunnassa sektorin sisäistä yhteistyötä tapahtuu vastausten perusteella ainoastaan 

kokemusten vaihtona mielenterveyskuntoutusta tekevien työntekijöiden kesken. 

Seurakunnan pitää vahvistaa monella tavalla sektorin sisäistä yhteistyötä ja kokea 

toimintansa tärkeäksi mielenterveystyössä. Sen pitää myös tiedostaa oma hengellinen 

erityispiirteensä mielenterveyskuntoutuksessa. Porin yhtymäseurakunta on myös 

muutoksessa, sillä Noormarkku liittyi osaksi Poria. Noormarkun seurakunta on 

järjestänyt monipuolista toimintaa mielenterveyskuntoutujille ja voisi toimia 

esimerkkinä muille yhtymäseurakunnan toimijoille. Seurakunnan oli tärkeä järjestää 

yhteisiä neuvotteluja, joihin mielenterveystyötä tekevät diakoniatyöntekijät osallistuvat. 

Näin he voisivat kehittää yhteistyötä sektorin sisällä. Seurakuntien tulee vahvistaa omaa 

merkitystään mielenterveyskuntoutuksessa luomalla sektorien väliseen yhteistyöhön 

yhteisiä pelisääntöjä. 

 

On hienoa todeta, että vastausten perusteella erikoissairaanhoito tekee pääsääntöisesti 

hyvää yhteistyötä kaikkien sektorien välillä ja yhteistyö koetaan selkeäksi. Sektorien 

välisiä eroja löytyy yhteistyössä. Toimiviksi yhteistyökokemuksiksi erikoissairaanhoito 

mainitsee kaikki sektorit, mutta yhteistyön halutaan parantaa ja kehittää erityisesti 

perusturvan avopalveluiden kanssa. Jatkohoidon suunnittelu eri sektorien kanssa 

koetaan erikoissairaanhoidossa tärkeäksi monessa vastauksessa. Yhteistyön muotoja eri 

sektorien välillä on verkostopalavereihin, hoitokokouksiin ja kuntoutumissuunnitelma 

kokouksiin kutsuminen eri sektoreista. Myös yhteisiä kotikäyntejä järjestetään muiden 

sektorien kanssa. Avohoidon tukevan toiminnan ja työkokeilun kanssa 

erikoissairaanhoidon toimijatahot tekevät yhteistyötä. Erikoissairaanhoito kokee, että se 

on hyvällä ja rakentavalla tavalla ollut luomassa sektorien välistä yhteistyötä. Tämä on 

myös nykypäivän suuntaus mielenterveyskuntoutuksessa. Rakentamalla verkoston eri 

sektorien välistä yhteistyötä saavutamme paremman hoidon ja kuntoutuksen tuloksen.  

 

Tiedonvälitys, puhelinkontaktit ja konsultaatio apu nousee erikoissairaanhoidon 

vastauksissa tärkeiksi yhteistyömuodoiksi. Erikoissairaanhoidon vastauksissa ne 

koetaan toimiviksi suurimmaksi osaksi. Erikoissairaanhoidosta tehdään myös 
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tutustumiskäyntejä moniin eri sektoreihin, joka lisää yhteistyötä ja tietoisuutta toisten 

toiminnasta.  

 

Erikoissairaanhoidossa on havaittu kuntoutujien hoidon päällekkäisyys monen eri 

sektorin kanssa. Myös epätieto hoitovastuusta koetaan ongelmalliseksi erityisesti 

erikoissairaanhoidon ja perusturvan välillä. Hoidon päällekkäisyyttä pitää helpottaa, 

sillä se on valtavaa resurssien hukkaamista, kun kuntoutujaa hoidetaan monessa eri 

paikassa ja monella eri menetelmällä. Tämä sekoittaa myös kuntoutujaa hahmottamaan 

omaa kuntoutumistaan ja asettamaan tavoitteita kuntoutumiseensa monella tavalla.  

Myös näkemyserot kuntoutujan voinnista ovat tuottaneet ongelmia. Kuntoutujan vointi 

näyttäytyy varmasti monella eri tavalla eri sektoreilla. Verkostokokouksissa on tärkeä 

kuunnella kaikkien osallistujien näkemys ja tieto kuntoutujasta ja sitä pitää osata myös 

hyödyntää.  Mutta tärkeää on myös, että eri sektoreilla olisi samansuuntainen näkemys 

kuntoutumisesta yhteistyössä kuntoutujan kanssa.  

 

Perusturvan yhteistyön erikoissairaanhoidon kanssa on parantunut muutaman vuoden 

sisällä. Harjavallan sairaalan osastojen kanssa yhteistyön halutaan kehittyvän 

paremmaksi muutamassa vastauksessa. Yhteistyön tekeminen erityisesti kuntoutujan 

jatkohoidon suunnittelussa on koettu toimivaksi ja tärkeäksi. Yhteistyötä tehdään 

hoitokokouksissa, kuntoutumissuunnittelukokouksissa, verkostopalavereissa ja 

puhelimen välityksellä, jolloin mietitään yhdessä kuntoutujan kanssa hänen 

jatkohoitoaan. Kuntoutujan jatkohoito toteutuu saattaen-vaihtaen tyyliseksi, mikä on 

koettu onnistuneeksi tiedonvälitykseksi. Yhteistyön tekeminen on oltava 

molemminpuolista työtä, mutta osa vastaajista koki yhteistyön jäävän yksipuoliseksi.  

 

Tiedonkulku on toimivaa osassa vastauksista ja osassa tiedonkulku tuottaa vaikeuksia. 

Tiedonkulkua pitää edelleen kehittää eri sektorien välillä. Myös jonojen 

ruuhkautuminen eri sektoreilla on koettu ongelmalliseksi kuntoutujan hoidon kannalta. 

On ikävää, että kuntoutuja joutuu odottamaan hoitoa ja kuntoutusta. Jonojen 

ruuhkautumista voidaan tarkastella myös hoidon ja kuntoutuksen päällekkäisyyden 

ehkäisyn kautta.  
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Vastauksissa todettiin myös eri sektorien toiminnan jäävän vieraaksi. Sektorien välisen 

yhteistyön kannalta on tärkeää, että toimijatahot tietävät toistensa toiminnasta ja näin 

voivat ohjata kutoutujaa hänen tarvitsemaan paikkaan.  

 

Kolmas sektori tuottaa palveluja kuntoutujien jatkohoitopaikkojen järjestäjänä. 

Kuntoutujan jatkohoidon polutuksia luodaan yhteistyössä muiden sektorien kanssa. 

Onnistuneita yhteistyömuotoja on myös ollut yhteisten tapahtumien järjestäminen ja 

vierailut muiden sektorien toimijatahojen luona. Myös yhteisiin koulutuksiin on 

kolmannen sektorin toimijat ovat osallistuneet. Asiantuntija luentojen järjestäminen on 

koettu myös onnistuneeksi tiedon välityksen suhteen. Kolmannen sektorin tulee 

vahvistaa paikkaansa mielenterveyskuntoutujien verkostossa. 

 

Yksityiset palveluntuottajat kokevat onnistuneiksi yhteistyön muodoiksi erityisesti 

kolmannen sektorin toimijatahot ja seurakunnan. Molemmat tahot järjestävät 

tapahtumia, viriketoimintaan, leirejä, matkoja ja ryhmiä palvelukotien kuntoutujille. 

Kolmas sektori järjestää myös työtoimintaa, johon palvelukotien osa kuntoutujista voi 

osallistua. Yhteiset koulutuksiin osallistumiset ovat olleet myös onnistuneita 

kokemuksia. Vierailut toisten sektorien toimipaikkoihin on koettu myös tärkeiksi 

yhteistyön muodoiksi.  

 

Erikoissairaanhoidon osalta yhteistyö on lääkäri ja laitoshoitopalveluja. Erityisesti 

tiedonkulkua pitää parantaa paljon kuntoutujan erikoissairaanhoidon asiakkaaksi. 

Perusturvan kanssa tehty yhteistyö on lähinnä laskutukseen liittyvää yhteistyötä 

yksityisten palvelutuottajien mielestä. Yhteistyötä on kehitettävä yksityisten 

palveluntuottajien ja perusturvan välillä, sillä perusturva ostaa myös paljon palveluja 

yksityisiltä palveluntuottajilta. Luottamuksen lisääminen ja kuntouttavan työtavan 

vahvistaminen lisää tulevaisuudessa yhteistyön mahdollisuuksia kehittyä paremmaksi 

osapuolten kesken. Myös erilaisten aikojen saantia pitää parantaa perusturvassa 

yksityisten palvelukotien mielestä.  

 

Seurakunnat järjestävät ryhmätoimintaa ja kerhojen järjestämistä kuntoutujille 

perusturvan kanssa. Eri toimijatahot ovat voineet lähettää kuntoutujia seurakunnan 

järjestämille leireille, kerhoihin ja diakoniatyöntekijän vastaanotolle. Seurakunta on 

tärkeä yhteistyötaho mielenterveyskuntoutuksessa. Seurakunta on sektori, joka tarjoaa 
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sielunhoitoa ja hengellisyyttä kuntoutujalle monella eri tavalla. Seurakunnan edustajan 

voisi kutsua myös useammin hoitokokouksiin, ainakin silloin, kun tiedetään kuntoutujan 

aktiivisesti osallistuvan seurakunnan järjestämiin ja käyvän diakoniatyöntekijän 

vastaanotolla. Seurakunta auttaa myös rahallisesti ja ruoka-avustuksin kuntoutujaa. 

Tämä kuntoutujalle myös tärkeä argumentti on vähemmälle huomiolle, eikä 

vastauksissa tullut esille lainkaan. Koulutukset on koettu myös yhteistyömuodoiksi ja 

niitä on syytä jatkaa. Koulutuksissa voisi enemmän tuoda esille myös sielunhoidollista 

puolta ja hengellisyyttä kuntoutujan kannalta.  

 

Erikoissairaanhoidossa verkoston sisäisiin ongelmakohtiin puuttumisen vastaajat 

kokevat kahdella eri tavalla, joko on puututtu tai ei ole puututtu. Erikoissairaanhoidossa 

ongelmakohdat on tiedostettu ja niistä on keskusteltu monissa eri yhteyksissä. 

Keskustelua on tapahtunut osastokohtaisissa palavereissa, osastonhoitajan ja ylihoitajan 

tunneilla, koulutuksissa ja sektorin sisäisillä kehittämispäivillä. Erikoissairaanhoidon 

sektorilla on tehty henkilöstön työhyvinvointisuunnitelma, johon on kirjattu kohta 

tiedonkulun parantaminen. Tiedonkulku on nimetty yhdeksi tärkeäksi ongelmakohdaksi, 

johon pitää puuttua välittömästi. Toisista vastauksista ilmenee lähiesimiesten 

haluttomuus paneutua ongelmakohtien parantamiseen, mikä pitää parantua yhteistyön 

kehittämiseksi sektorien välillä.  

 

Erikoissairaanhoidossa yhteistyön sisäisiin ongelmakohtiin pitää puuttua ongelmien 

tiedostamisen kautta. Erilaisissa yhteistyöpalavereissa pitää keskustella yhteistyön 

ongelmakohdista. Ongelmakohtien tiedostamisen jälkeen asioita pitää selkeyttää ja 

tehdä toiminnan muutoksia. Koulutuksia pitää myös lisätä, joissa puututaan 

ongelmakohtiin ja kaikki saavat tuoda mielipiteensä julki.  

 

Erikoissairaanhoidon vastauksissa lähes kaikissa ilmenee, ettei verkoston välisiin 

ongelmakohtiin ole puututtu millään tavalla. Osa vastaajista ei myös tiedä onko 

ongelmakohtiin puututtu ja millä tavalla. Osassa vastauksista ilmenee, että verkoston 

välisistä ongelmakohdista on ollut puhetta, käyty neuvotteluja ja koulutuksia, joissa on 

pyritty selvittämään sektorin välisiä ongelmakohtia. Yhteistyön ongelmakohtiin pitää 

puuttua tiedostamalla ongelmat ja sektorin väliset ongelmakohdat on selvitettävä.  

Henkilöstölle on avoimesti tuotava tietoisuuteen yhteistyössä esiintyvät ongelmat ja 

puuttua niihin välittömästi konkreettisin keinoin. Erityisesti kuntoutujan hoidon 
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porrastus pitää tehdä selkeäksi ja tietoisuus erikoissairaanhoidon ja 

perusterveydenhuollon tehtävänjaosta pitää selkeyttää. 

 

Perusturvassa yhteistyön ongelmia on lisännyt vuoden 2010 YTA-alueen yhdistyminen 

Porin kaupungin perusturvaan. Monta uutta asiaan on tullut yhtä aikaa ja valmistelu ja 

suunnittelu ovat tapahtuneet kiireellä. Yhteistyön merkitys on myös kasvanut YTA-

alueen myötä. Yhteistyön ongelmakohtiin on puututtu lähinnä keskustelemalla 

ongelmakohdista sektorin sisäisillä kehittämispäivillä ja muissa tilaisuuksissa. Myös 

oman toiminnan merkityksestä on keskusteltu ja yhteydenpidon tärkeys tuotu esille 

sektorin sisällä olevissa yhteisissä palavereissa. Pelkkä keskustelu asioista ei riitä, vaan 

tarvitaan selkeitä konkreettisia toimintatapoja, joilla päästään hyvään yhteistyöhön 

toimijoiden välillä. Rivityöntekijöiden mielipiteet pitää ottaa huomioon yhteistyötä 

kehitettäessä ja työntekijöille pitää antaa mahdollisuus keskinäiseen vuoropuheluun ja 

yhteistyön suunnitteluun. Myös sektorin toimenkuvien aukikirjoittaminen auttaa 

selkeyttämään tehtäväkenttää. Myös perusturvan palvelurakenteen muuttuminen pitää 

tuoda tietoisuuteen sektorin sisällä ja selkeyttää toimintamuotoja ja vastuualueita. 

Yhteistyötä pitää kehittää pitkäjänteisellä suunnitelmallisuudella, jossa mietitään 

yhdessä henkilöstön kanssa konkreettisia keinoja yhteistyön kehittämisessä. Yhteistyötä 

lisää myös tiedonkulun parantaminen.  

 

Perusturvassa verkoston välisiin ongelmakohtiin on puututtu pitämällä yhteisiä 

palavereja, joissa sovitaan yhteistyöstä ja yhteistyön keinoista. Myös asiakastyön 

yhteistyömuotoja on kehitetty konkreettisin keinoin. Näitä toimintatapoja pitää edelleen 

vahvistaa, sillä osa vastaajista on sitä mieltä, ettei yhteistyön ongelmakohtiin ole 

puututtu millään tavalla.  

 

Kolmannella sektorilla yhteistyön ongelmakohtiin pitää puuttua rakentavalla 

keskustelulla ja toimintatapoja luomalla. Muutama vastaajasta on ollut sitä mieltä, ettei 

ongelmakohtiin ole puututtu. Keskustelun jatkeena pitää olla konkreettisia 

toimintatapoja, joiden avulla saavutetaan parempi yhteistyö. Myös kolmannen sektorin 

resurssit pitää huomioida paremmin. Toiset kolmannen sektorin järjestöt toimivat 

vapaaehtoisvoimin, joten yhteistyö kaatuu usein resurssien rajallisuuteen. Tiedonkulkua 

pitää myös parantaa sektorin sisällä. Tietoisuus muiden toiminnasta lisää luottamusta ja 

näin myös vähentää yhteistyön ongelmakohtia.  
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Myös yhteiskunnan ja päättäjien on tärkeä tiedostaa kolmas sektori mahdollisuutena 

mielenterveyskuntoutuksessa luomalla heille paremmat toimintaedellytykset 

rahoittamalla ja tukemalla toimintaa paremmin.  

 

Kolmannella sektorilla suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että verkoston välisiin 

yhteistyön ongelmakohtiin on puututtu keskustelemalla. 

 

Yksityisten palveluntuottajien kohdalla sektorin sisäisiin yhteistyön ongelmakohtiin ei 

ole puututtu kovinkaan paljon. Vastausten perusteella joitakin keskusteluja yhteistyön 

parantamisesta on käyty joko puhelimitse palveluntuottajien välillä tai koulutuksissa. 

Vähäistä tietoisuutta toisen palvelukodin toiminnasta on auttanut vierailut toisiin 

palvelukoteihin. Tämä on lisännyt tietoisuutta ja yhteistyötä palvelukotien kohdalla 

jonkin verran. Kilpailu asiakkaista saattaa olla selitys yhteistyön vähäisyydelle. 

Yksityiset palveluntuottajat tekevät työtä kukin omalla tahollaan, joka on myös este 

yhteistyölle.  

 

Yksityiset palveluntuottajat ovat motivoituneita puuttumaan yhteistyön sisäisiin 

ongelmakohtiin. Ongelmakohtiin voi puuttua järjestämällä tilaisuuksia ja koulutuksia, 

joissa osallistujat voisivat keskustella yhteistyön ongelmakohdista. Säännölliset 

tapaamiset 1-2 kertaa vuodessa, auditointi, ideariihet ja yhteiset kehittämispäivät 

lisäisivät yhteistyötä. Niissä voisi sopia toimintatavoista ja ne vähentäisivät yhteistyön 

ongelmakohtia. Myös yhteinen sähköposti ryhmää sektorin sisällä saattaisi parantaa 

tiedonkulua.  

 

Yksityisten palveluntuottajien vastauksista kaikissa vastauksissa ilmenee, ettei 

verkoston välisiin yhteistyön ongelmakohtiin ole puututtu mitenkään. Joskus on yritetty 

parantaa yhteistyötä, mutta tuloksetta. Osa vastaajista koki myös, ettei yksityisiä 

palveluntuottajia arvosteta Porin seudulla mitenkään, joten verkoston välinen yhteistyö 

on vaikeaa. Osa palveluntuottajista koki erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon 

haluavan pysyä omina alueinaan, joiden kanssa yhteistyön tekeminen on mahdotonta. 

Yhteistyön ehdoton edellytys on molemminpuolinen arvostus palveluntuottajia kohtaan. 

Osa yksityisistä palveluntuottajista arvostelee voimakkaasti erikoissairaanhoidon ja 

perusterveydenhuollon yhteistyökykyä. Esille nousee myös, kuka järjestäisi tilaisuuden 
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tai projektin, jolla yhteistyötä sektorien välillä voisi alkaa rakentamaan. Pitäisi olla 

koordinaattori, joka toimisi yhteistyön kehittäjänä.  

 

Seurakunnissa yhteistyön sisäisiin ongelmakohtiin ei ole puututtu millään tavalla. 

Seurakuntien on syytä tiedostaa yhteistyön ongelmakohdat sektorin sisällä, keskustella 

niistä ja luoda toimiva suunnitelma ja yhteisiä pelisääntöjä yhteistyön kehittämiseksi. 

Seurakuntien pitää myös arvostaa omaa työtään kuntoutujien kohdalla ja nähdä oma 

erityispiirteensä kuntoutuksen osa-alueena.  

 

Seurakunnissa sektorien välisiin yhteistyön ongelmakohtiin ei ole puututtu millään 

tavalla. 

 

Erikoissairaanhoidossa toivotaan yhteistyön tulevaisuudessa lisääntyvän 

moniammatillisempaan suuntaan kaikki kuntoutujan verkostot huomioiden. Yhteistyön 

pitää olla tasapainoista, saumatonta, joustavaa, rakentavaa ja suunnitelmallista.. 

Kuntoutujan hoito on suuntautumassa avohoitopainotteiseksi, joten avointa keskustelua 

ja yhteistyötä pitää kehittää.  Erityisesti tiedonkulkua ja vuorovaikutusta laitoshoidon ja 

avohoidon välillä on parannettava sujuvammaksi ja monipuolisemmaksi, jotta  

yhteydenotoista tulisi  automaatio. Kuntoutujan hoitokokouksiin pitäisi kutsua aina 

kaikki hoitavat tahot mukaan kertomaan oman näkemyksensä kuntoutujasta. Myös 

tietokoneohjelmat pitäisi olla yhteensopivia, joka takaisi paremman tiedonkulun. Myös 

kunnioitusta, arvostusta ja tietoisuutta pitää lisätä tulevaisuudessa verkoston eri tahojen 

välillä. Byrokratian pitäisi vähentää, jolloin aikaa jäisi enemmän kuntoutujalla. Oman 

satakuntalaisen mallin kehittäminen mielenterveyskuntoutuksessa olisi tärkeää, eikä 

aina ottaa mallia muilta sairaanhoitopiireiltä esim. Pirkanmaa.  

 

Tulevaisuudessa yhteistyön pitää kehittyä kuntoutujan jatkohoidon suunnittelun osalta. 

Hoidon porrastus pitää olla hyvää ja tarpeenmukaista kuntoutujan näkökulmasta. 

Yhteisiä palavereja pitää lisätä ja kuntoutumissuunnitelma palavereihin ottaa kaikki 

tarpeelliset verkoston tahot mukaan, jotta kuntoutuja tulisi ajallaan autetuksi oikeassa 

paikassa. Hoitoketjun pitää olla toimiva sektorien välillä esim. skitsofreniaan 

sairastavan osalta. Kuntoutusta ja hoitolinjoja pitää selkeyttää erityisesti 

erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. Perustasolle pitää luoda oma 
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päivätoimintapaikka kuntoutujille. Sektorien välisiä koulutuksia kannattaa järjestää 

vielä enemmän.  

 

Perusterveydenhuollossa halutaan yhteistyön kehittyvän tulevaisuudessa paremmaksi. 

Yhteistyötä pitää kehittää kuntoutujan jatkohoitojen osalta. Jatkohoidon tulee olla 

joustavaa ja suunnitelmallista, jossa hoitopolut rakentaa kuntoutujan tarpeista lähtien. 

Myös hoidon päällekkäisyyttä vähentämällä ja työnjakoa selkeyttämällä voidaan 

olemassa olevia resursseja hyödyntää paremmin. Perusturvassa palvelurakennetta pitäisi 

kehittää toteuttamalla yhden luukun periaate, jossa kuntoutuja saisi monipuolista 

palvelua, apua ja tietoa samasta paikasta yhdellä kertaa. Myös mini-interventioita ja 

konsultointi pitäisi kehittää ja lisätä.. YTA-alueen kuntoutujien asiat pitää saada 

kuntoon ja selkiytymään lähi tulevaisuudessa.  

 

Tiedonkulku pitää olla tulevaisuudessa avointa, toimivaa, asiallista ja toista 

kunnioittavaa. Myös tietoisuuden lisääminen toisten sektorien toiminnasta ja työstä 

pitää lisätä.  Palavereita kannattaa kehittää ja ottaa säännöllisiksi yhteistyön muodoiksi.  

 

Monessa vastauksessa nousee esille sektorin sisällä ja sektorien välillä olevan 

arvostuksen puute. Ammattilaisten asenteen pitää muuttua kunnioittavaksi, jossa toisen 

ammattitaitoa, koulutusta, kokemusta ja muita osaamisalueita arvostetaan. 

Tulevaisuudessa osattaisiin hyödyntää ja arvostaa kaikkia, itse ei tarvitse osata ja tietää 

kaikkea. Osataan myös kuunnella toista ja annetaan työntekijöille mahdollisuus 

yhteiseen vuoropuheluun ja tasavertaiseen vuorovaikutukseen sektorien välillä.  

 

Tiedonkulua on parannettava joustavammaksi sektorien välillä. Erityisesti kuntoutujan 

jatkohoidon suunnittelua pitää kehittää joustavammaksi. Asiakas pitää ottaa huomioon 

kokonaisuutena. Kuntoutujan hoitopolkuja pitää kehittää sektorien välillä 

tulevaisuudessa. Yhteistyötä tekemällä yli sektori rajojen, tietoisuuden ja ymmärryksen 

lisääntyminen muiden sektorilla toimijoiden työstä ja toiminnasta kasvaa. Voimassa 

olevia resursseja pitää tulevaisuudessa osata hyödyntää paremmin ja voimavaroja 

yhdistää, jotta hoidon päällekkäisyyksiltä voidaan välttyä.  Konsultointia ja mini-

interventioita pitää myös lisätä.  
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Kolmannen sektorin vastaajat toivovat yhteistyön lisääntyvän tulevaisuudessa sektorin 

sisällä. Yhteistyön pitää kehittyä tulevaisuudessa joustavaksi ja toisia osapuolia 

arvostavaksi. Yhteistyötä lisääviä toimintatapoja pitää kehittää konkreettisiksi ja 

sektorien välistä  tiedonkulkua pitää lisätä. 

  

Voimassa olevaan aikapulaan pitää tulla parannusta, jotta yhteistyö toimisi. 

Kumppanuuden avulla voidaan yhdistää voimavaroja, jolloin myös vastuu toiminnan 

kehittämisestä jakautuisi kaikille osapuolille. Yhteistyö tekemiseen pitää osoittaa 

konkreettisia keinoja ja hyvällä laadunvalvonnalla yhteistyötä pitää seurata ja arvioida. 

Yhteistyö pitäisi olla myös tiedon vaihtamista ja tietoisuutta toisten toiminnasta, jotta 

myös kolmannen sektorin osaamista osattaisiin hyödyntää riittävästi.  Tulevaisuudessa 

tarvitaan myös ennakoivia sopimuksia, joilla viitoitetaan osapuolten velvollisuudet sekä 

yhteistoiminnan muodot ja tavoitteet. Yhteistyössä pitää lisätä myös 

suunnitelmallisuutta, jolloin tehdään yhteisiä pitkän aikavälin strategisia visioita ja 

välietappeja, joiden avulla seurataan kumppanuuden saavutuksia.  

 

Yksityisten palveluntuottajien vastauksissa yhteistyön halutaan kehittyvän 

kiinteämmäksi ja aktiivisemmaksi sekä sektorin sisällä että sektorien välillä. Yhteistyön 

pitää hyvin organisoitua, Palavereja kannattaa järjestää säännöllisesti. Palavereiden 

tarkoitus olisi yhdessä pohtiminen, toisiin tutustuminen ja näkökulmien avartuminen. 

Näiden avulla voisi suunnitella yhteisiä toimintatapoja ja auttaa, tukea ja jakaa tietoa 

toisten kanssa. Myös SAS-työryhmän tapaisia palavereita kannattaisi miettiä 

tulevaisuudessa. 

 

Kuntoutujan jatkohoitoa pitää kehittää tulevaisuudessa. Tiedon kulku, jakaminen ja 

mahdollisuus osallistua kuntoutujan hoitokokouksiin on tärkeä kehittämisalue. 

Kuntoutujan hoidonporrastusta ja jatkohoitoa pitää kehittää tulevaisuudessa. Erityisesti 

kuntoutujan siirtotilanteessa ajantasaisen tiedon siirtyminen paikasta toiseen kaipaa 

kehittämistä. Myös mahdollisuus yhteistyössä tehtävään asukkaiden vaihtoon ja 

jatkohoidon suunnitteluun palvelukotien välillä voisi kehittää.  Myös työntekijöiden 

vaihtoa työkierron kautta on ehdotettu muutamassa vastauksessa.  
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Myös avointa keskustelua kannattaisi lisätä. Yhteistyö koordinaattorille olisi selkeä 

tarve, jonka välityksellä yhteistyö rakentuisi sektorien välille. Yhteisiä koulutuksia pitää 

myös lisätä tulevaisuudessa.  

 

Verkostossa toimivien tahojen välille asennemuutokseen pitää tulla parannusta, jolloin 

kaikkia tahoja arvostetaan eikä kadehdita toisen osaamista ja pärjäämistä.  

 

Seurakuntien kohdalla halutaan yhteistyön kehittyvän sektorin sisällä koordinoimalla 

yhteistyötä paremmaksi. Raportointi näyttäytyy tärkeänä yhteistyön välineenä 

tulevaisuudessa ja sitä pitää kehittää. Seurakunnan kohdalla pitää kehittää myös 

säännöllisiä tapaamisia verkoston eri toimijoiden kesken.  

 

Mielenterveyskuntoutusjärjestelmä on tuottanut eri mielenterveyskuntoutuksen 

sektoreille paljon asiantuntemusta. Kyselykaavakkeiden vastausten perusteella eri 

sektorien asiantuntemus toteutuu pitkälti omien rajojen sisällä. Verkostollista 

työskentelyä tarvitaan, kun kuntoutuksessa tarvitaan eri alojen osaamisen yhdistämistä. 

Mielenterveyskuntoutuksen yksi merkittävä ongelma on järjestelmän 

asiantuntijakeskeiysyydestä ja sektorikeskeisyydestä johtuva työskentelyn 

koordinoinnin puute. Moniasiakkuus tilanteissa jokainen sektoria hoitaa oman sektorin 

aluetta, jopa toisistaan tietämättä. Moniasiakkuus nähdään usein resurssien 

tuhlaamisella. Tilanteen helpottamiseksi tarvitaan uudenlaista integraatiota, toimivia 

verkostotyön käytäntöjä ja jäsentyneitä työskentelytapoja. Verkostollisten, dialogisten 

työskentelymuotojen kehittämistä tarvitaan mielenterveyskuntoutuksessa. Tavoitteena 

pitäisi olla edistää palvelujen joustavaa verkostointia ja kuntoutujalähtöistä työskentelyä. 

Verkostollisen työskentelyn tueksi on kehitettävä koordinaatio- ja johtamisrakenteita, 

jotka ylittävät hallintorajat. Toimivassa verkostollisessa työskentelyssä pitää kyetä 

havaitsemaan ja erottamaan verkostotyöskentelyn tarve. Sen jälkeen voidaan 

verkostotyötä tehdä tietoisesti ja jäsentyneesti ja kehittää sitä.  
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LIITE 1   OPINNÄYTETYÖN SUUNNITELMA                     

 

Sari Hellman 

F24n/mm 

 

 

1. Johdanto ja tausta 

 

Teen opinnäytetyön verkostotyöstä ja sen merkityksestä mielenterveyskuntotutujan 

kuntoutumispolulla, tulla ajallaan autetuksi, oikeassa paikassa ja oikealla tavalla. 

Opinnäytetyössä kartoitan koko verkoston, jotka työskentelevät mielenterveys-

kuntoitujien ja heidän läheistensä kanssa. Teen empiirisen tutkimuksen, jossa 

haastattelulomakkeen avulla kartoitan verkoston sisäisen yhteistyön ja verkostojen 

välisen yhteistyön. Analysoin tulosten perusteella yhteistyötä ja nimeän ongelmakohtia, 

jotka vaikuttavat yhteistyön kehittymiseen. Mietin tutkimuksessani myös, miten 

verkostotyötä voisi vielä enemmän hyödyntää kuntoutujan parhaaksi.  

 

Aiheeni on varsin ajankohtainen, sillä Porin perusturva on uusiutunut ja koko psykiatria 

on murrosvaiheessa. Myös yhteistoiminta-alue tuo muutoksia sektorien välillä. Jo 

pelkästään tietoisuuden lisääminen eri toimijoista helpottaa verkostotyötä ja yhteistyön 

rakentavaa kehittymistä koko psykiatrian alueella. 

 

Itse työskentelen Porin perusturvakeskuksessa mielenterveyskuntoutujien hoitajana. 

Työni kautta lisään sekä omaa että koko yhteisöjen välistä verkostoitumista. 

Moniammatillinen yhteistyö ja verkostotyö kehittävät minua ammattilaisena toimimaan 

kuntoutujien ja heidän läheistensä eduksi. 
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2. Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat 

 

Teoriatietoa haen kirjallisuudesta ja alan tiede- ja ammattilehdistä. Myös luen paljon 

aiempia aiheeseeni liittyviä tutkimuksia; opinnäytetöitä, graduja ja väitöskirjoja. Kerään 

myös tietoa asiantuntijoilta kyselykaavakkeen avulla. 

 

Hakusanoina käytän: verkostotyö, yhteistyö, mielenterveyskuntoutus, psykiatria,  

 

Opinnäytetyöni on empiirinen tutkimus, jossa kartoitan ja analysoin puolistrukturoidun 

kyselykaavakkeen vastauksia deduktiivisen sisällönanalyysin avulla ja tilastollisia 

menetelmiä käyttäen.  

 

3. Tutkimuksen tavoitteet 

 

     Työssäni kuvaan mielenterveyskuntoutuksen verkoston. Kuvaan myös 

     verkostotyöskentelyä ja verkoston sektorien yhteistyötä ja sen merkitystä.  

 

Selvitän tämän hetkisen verkostojen välisen yhteistyön; mitä se on nyt ja mitä 

sen halutaan tulevaisuudessa olevan. Teen verkostolle haastattelukaavakkeen, 

jossa lähes kaikki kysymykset ovat suljettuja kysymyksiä ja vain muutama 

avoinkysymys. Haastattelen myös joka sektorilta yhden avainhenkilön. 

Vastausten perusteella analysoin yhteistyötä, millaiseksi se verkostossa koetaan. 

Mietin ongelmakohtia ja nimeän ne. Niiden kautta lähden miettimään ja 

kehittämään yhteistyötä verkoston alueella käyttäjien edun ja tarpeen mukaisesti. 

 

Tutkimuskysymykset: 

 

1. Mikä  on verkosto aihepiirini alueella? 

2. Mikä  on verkostotyön merkitys? 

3. Mitä  on verkoston yhteistyö; sisäinen ja välinen? 

4. Miten  sitä voidaan kehittää tulevaisuudessa? 
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4. Tutkimusympäristö ja aineiston keruu- ja analyysimenetelmät 

 

Toteutusympäristöt: 

Porin kaupungin perusturva 

Erikoissairaanhoitopiiri 

sektori 

Yksityiset palveluntuottajat 

Seurakunta 

Tutkimusluvan anon kaikilta sektorien toimijoilta erikseen.   

 

Tutkimukseni on empiirinen tutkimus. Haastattelukaavake on puolistrukturoitu 

kyselykaavake. Suurinosa kysymyksistä on suljettuja kysymyksiä, muutama avoin 

kysymys. Analysoin aineistoa tilastollisin menetelmin SPSS-menetelmän kautta ja 

deduktiivisen sisällönanalyysin kautta. 

 

5. Aikataulu 

 

Tutkimus etenee tutkijan laatiman aikataulun mukaisesti. 

 

6. Raportointi 

 

 

 Opinnäytetyö raportoidaan DIAK ammattikorkeakoulussa toutokuussa 2011. 

Opinnäytetyö tallennetaan Theseus-tietokantaan toukokuussa 2011.  
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LIITE 2   TUTKIMUSLUPA-ANOMUS                                                        

 

Opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa Porin yksikössä Sairaanhoitajaksi. 
Opetussuunnitelmaamme kuuluu opinnäytetyönä tehtävä tutkimustyö. Opinnäytetyö 
suoritetaan tämän anomuksen liitteenä olevan suunnitelman mukaisesti. Opiskelijalla on 
oikeus tehdä keräämästään aineistosta opinnäytetyö ja julkaista työn valmistuttua 
opinnäytteessä esitetyistä tiedoista artikkeleita. 
 
Tutkimukseni tarkoituksena on kartoittaa mielenterveyskuntoutujien verkoston eri 
sektoreiden välinen yhteistyö sekä sektorin sisällä että sektoreiden välillä. Miten se 
toteutuu nykyään? Tavoitteena on myös tuoda esille mielenterveyskuntoutujien 
verkostossa työskentelevät toimijat. Tarkoituksena on tietoisuuden ja yhteistyön 
lisääminen verkostossa. Jotta kuntoutuja ja hänen lähipiirinsä tulisivat ajallaan autetuksi 
oikeaan aikaan, oikealla tavalla ja oikeassa paikassa, vaatii yhteistyötä koko verkostossa. 
Tutkimuksessa vastaan asettamiini tutkimuskysymyksiin.  
 
Opinnäytetyöni on empiirinen kvantitatiivinen tutkimus, joka perustuu verkoston eri 
sektoreille lähettyihin puolistrukturoituihin kyselylomakkeisiin. Kyselyt on tarkoitus 
toteuttaa Porissa ja sen lähialueella erikoissairaanhoidon, perusturvakeskuksen, 
kolmannen sektorin, yksityisten palveluntuottajien ja seurakunnan parissa. 
Tutkimuksessa esiin tulleiden ongelmakohtien kautta pohdin kehittämisalueita 
yhteistyölle. Tutkimus on tarkoitus toteuttaa 2010-2011 aikana. Kyselykaavakkeiden 
analysointi tapahtuu keväällä 2011. Tutkimustyön ohjaajina toimivat Diakonia-
ammattikorkeakoulun opettajat Rauli Vuorela ja Hannu Piiroinen.  
 
 
Tutkimus perustuu ehdottomaan luottamukseen, eettisten arvojen kunnioitukseen ja 
vaitiolovelvollisuuteen. Kyselykaavakkeen vastausmateriaalia käytetään ainoastaan 
tässä tutkimuksessa. Opiskelija sitoutuu olemaan julkaisematta ja luovuttamatta 
aineistosta yksilöityjä tai yksilöitävissä olevia tietoja.  
 
Noormarkussa 4.1 2011 
 
 
_________________________ 
Sari Hellman 

LIITTEET 1 Tutkimussuunnitelma 

2 Kyselykaavakkeen kysymykset 
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LIITE 3    KYSELYKAAVAKE 

 

 

MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN VERKOSTON VÄLINEN YHTEIST YÖ                  

EMPIIRINEN TUTKIMUS 

 

 

1.  Mihin sektoriin verkostossa kuulut? 

Sektori Kyllä Ei 
Porin kaupungin perusturva   
Erikoissairaanhoito   
3. sektori   
Yksityinen palveluntuottaja   
Seurakunta   
 

2. Kuinka kauan olet työskennellyt mielenterveyskuntoutujien verkostossa ? 

Vuosi määrä Kyllä Ei 
1-5 vuotta   
5-10 vuotta   
10-15 vuotta   
15-20 vuotta   
20-30 vuotta   
Enemmän   
 

3. Vastaajan ikä 

Ikä Kyllä Ei 
20-30 vuotta   
30-40 vuotta   
40-50 vuotta   
50-60 vuotta   
60 yli   
 

4. Koulutus 

Koulutus Kyllä Ei 
Kouluasteen tutkinto   
Alempi AMK/ opistotaso   
Ylempi AMK   
Muu, mikä ?   
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  5. Yhteistyö oman sektorin sisällä, tapahtuuko sitä?    

 Kyllä Vähän Ei 
Tehdäänkö 
yhteistyötä 

   

Onko yhteistyö 
toispuolista 

   

Onko yhteistyö 
molemminpuolista 

   

   

6. Minkälaista yhteistyötä teette oman sektorin sisällä?  

     Kuvaa yhteistyötä, onnistumisia ja epäonnistumisia. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. Yhteistyö sektorien välillä, tapahtuuko sitä? 

 Kyllä Vähän Ei 
Tehdäänkö 
yhteistyötä 

   

Onko yhteistyö 
toispuolista 

   

Onko yhteistyö 
molemminpuolista 

   

 

8. Minkälaista yhteistyötä teette sektorien välillä?   

    Kuvaa yhteistyötä, onnistumisia ja epäonnistumisia. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

9. Onnistuneita yhteistyönmuotoja 

 Kyllä Vähän Kehitettävää 

Puhelinkontakti    
Hoitokokoukset    
Kuntoutussuunnitelma 
palaverit 

   

Tiedonkulku    
Yht. koulutukset    
Muu, mikä? 
 

   

 

 



 115

10. Keiden kanssa teette yhteistyötä? 

Sektori Kyllä Vähän Ei 
Perusturva    
Erikoissairaanhoito    
3. sektori    
Yksityiset palveluntuottajat    
Seurakunta    
 

 

11. Kuvaile oman sektorisi yhteistyön laatua toiseen sektoriin 

Sektori Rakentavaa Joustavaa Kohtalaista Huonoa 
Perusturva     
Erikoissairaanhoito     
3. sektori     
Yksityinen 
palveluntuottaja 

    

Seurakunta     
      

 

12. Sektorin sisällä olevan yhteistyön laatu 

Laatu Kyllä Ei 
Rakentavaa   
Joustavaa   
Kohtalaista   
Huonoa   
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13. Yhteistyön merkitys  ( 1=ei merkittävä, 5=kohtalainen merkitys, 10=merkittävä) 

 

                                                                        1    2      3    4     5    6     7     8     9    10     

Tietoisuus palveluntuottajista     ------------------------------------------------------

Tietoisuus viranomaisista                          ------------------------------------------------------ 

Tiedon kulku                           ------------------------------------------------------

Yhteistyö omaisten kanssa            ------------------------------------------------------

Sisäinen yhteistyö                            -----------------------------------------------------

Verkostojen välinen yhteistyö         ------------------------------------------------------

Tiedon anto                            ------------------------------------------------------

Konsultointi                                                 ------------------------------------------------------ 

Tiedon jakaminen ammattilaisille ------------------------------------------------------

Ammatillisen avun pyytäminen     ------------------------------------------------------

Yhteiset koulutustilaisuudet  -------------------------------------------------------

Virkistäytyminen (sektorin sisäinen)     ------------------------------------------------------

Virkistäytyminen (sektorin välinen) -------------------------------------------------------

Verkostopalaverit                            ----------------------------------------------------

Hoitokokoukset                          ------------------------------------------------------

Kuntoutumissuunnitelma palaverit  ------------------------------------------------------

Kehittämispäivät (sektorin sisäinen) ------------------------------------------------------

Kehittämispäivät (sektorin välinen) ------------------------------------------------------

Kehitttämispäivät (oma työyhteisö) -------------------------------------------------------

Jokin muu, mikä?                          -------------------------------------------------------

- 
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14. Yhteistyön ongelmakohdat 

Sektorin sisäiset 
ongelmat 

Merkittävä Kohtalainen Ei merkittävä 

Tiedon kulku    
Tietoisuus 
henkilöstön 
ammattitaidosta 

   

Tietoisuus 
henkilöstön 
luovuudesta 

   

Tietoisuus muiden 
toiminnasta 

   

Kehittämispäivät    
Esitteet    
Kotisivut    
Kunnioitus /arvostus 
omassa sektorissa 
 

   

Jokin muu, mikä    
 

15. Yhteistyön ongelmakohdat 

Sektorien väliset 
ongelmat 

Merkittävä Kohtalainen Ei merkittävä 

Tiedon kulku    
Tietoisuus toisten 
ammattitaidosta 

   

Kunnioitus     
Tietoisuus toisten 
toiminnasta 

   

Kehittämispäivät    
Esitteet    
Kotisivut    
Kunnioitus /arvostus 
verkostossa 
 

   

Jokin muu, mikä 
 

   

 

16. Onko verkoston sisäisiin yhteistyön ongelmakohtiin puututtu, miten? 
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17. Miten haluaisit yhteistyön ongelmakohtiin puututtavan? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

18.  Onko verkostojen välisiin yhteistyön ongelmakohtiin puututtu, miten? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

19. Miten haluaisit yhteistyön ongelmakohtiin puututtavan? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

20. Verkostojen välisen yhteistyön tarpeellisuus 

 Kyllä Kohtalaisen Ei 
Tarpeellista    
 

21. Verkoston sisäisen  yhteistyön tarpeellisuus 

 Kyllä Kohtalaisen Ei 
Tarpeellista    
 

22. Millaisena näet yhteistyön verkoston sisällä vuoteen 2015? 

Laatu Kyllä Ei 
Huonoa   
Hyvää   
Kohtalaista   
Kehittyvää   
Rakentavaa   
Joustavaa   
Pysynyt samana   
Ei yhteistyötä   
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 23. Millaisena näet yhteistyön verkostojen välillä vuoteen 2015? 

Laatu Kyllä Ei 
Huonoa   
Hyvää   
Kohtalaista   
Kehittyvää   
Rakentavaa   
Joustavaa   
Pysynyt samana   
Ei yhteistyötä   
 

24. Minkä verkoston suhteen toivot tulevaisuudessa yhteistyö paranevan? 

Sektori Kyllä Ei 
Perusturva   
Erikoissairaanhoito   
3. sektori   
Yksityiset palveluntuottajat   
Seurakunta   
          

25. Miten toivot yhteistyön kehittyvän sektorin sisällä?   

      Mitä onnistunut yhteistyö olisi tulevaisuudessa? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

  26. Miten toivot yhteistyön kehittyvän sektorien välillä?   

        Mitä onnistunut yhteistyö olisi tulevaisuudessa? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________               

 

 

 


